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Τοΐς Φίλοις Άναγνώσταις,

\

Ευτυχείς λογιζόμεθα δημοσιεύοντες τήν περί Αλβανών πραγμα

τείαν τοΰ έγκριτου πολιτευτοΰ Ναυπλίας κ. Μιχαήλ Γ. Λαμπρυνίδου, 
εΰγενώς παραχωρηθείσαν τφ ήμετέρω Συνδέσμω προς δημοσίευσιν 

παρά τοΰ Συγγραφέως.

Ή  δημοσίευσις τοΰ λίαν ένδιαφέροντος ίστορικοΰ τούτου δοκι

μίου θέλει τά μάλιστα συντελέσει είς τήν διαφώτισιν τοΰ πολλοΰ 

κοινοΰ καί Ιδιαίτατα των Άλβανογενών Ελλήνων περί της εθνο

λογικής αυτών καταγωγής.

Ό  Σύνδεσμος ήμών άνέλαβε τήν δημοσίευσιν τούτου πεπει

σμένος δτι άσμένως θέλει Ιπικροτηθή παρά τοΰ κοινοΰ.

Έ ν  Πειραιεϊ τη  3 Ίανοναρίου 1907.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΙΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΝ ΣΠΕΤΣΙΟΤΟΝ



Ο Ι  Α Λ Β Α Ν Ο Ι

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ

Α'

Ή  Ε λ λά ς, ή  κατά φύσιν προνομιούχος αδτη χώρα, ήτις 
κατά τήν τελευταίαν προ τής γεννήσεως του Χρίστου χιλ ιετη
ρίδα και ιδία κατά τούς μέσους αιώνας αυτής άνέπτυξε καί 
προήγαγε τδν πολιτισμόν, τάς έπιστήμας καί τάς καλάς τέχνας 
εις τδ άκρότατον αυτών σημεΐον, εις δ ήδυνήθη ποτέ νά άνέλθη 
άνθρωπίνη διάνοια, ή Ε λλάς, ήτις διά τών ύψηλών θεωριών 
τών φιλοσόφων αυτής κατώρθωσε νά ύψωθή μέχρι του Ά γ ν ω 
στου θεού, καί διά τών διδαγμάτων αύτών νά προλειάνη τήν 
όδδν εις τήν έπικράτησιν τών θείων τού Χριστού κηρυγμάτων, 
ή  Ε λ λά ς τέλος, εις τοιαύτην περιελθοΰσα περιωπήν καί λαμ
πηδόνα, δέν ήδύνατο ή νά έφελκύση καθ’ εαυτής τδ άπληστον 
καί ζηλότυπον όμμα τού βαρβάρου τότε λοιπού κόσμου.

Ή  Ε λλά ς, τρωθεΐσα τδ πρώτον ύπδ τών Μακεδονικών 
φαλάγγων καί είτα συντριβεΐσα ύπδ τών Ρωμαϊκών λεγεώνων, 
ύπήρξεν εφεξής, έπί δισχίλια δλα έτη, τδ πεδίον τής καταστρο
φής καί τής έρημώσειυς, ή κονίστρα τών διαπληκτισμών καί 
τής άγριας διαπάλης πάντιον σχεδδν τών βαρβάρων τής Α ν α 
τολής καί τής Δύσεως λαών, θύννοι, Γότθοι, Ά λανοί, Α βαρές, 
Σκύθαι, Σλαΰοι, Φράγκοι, Καταλάνοι, Τούρκοι κ.λ.π. διά πυρδς 
καί σιδήρου άπ’ άκρου εις άκρον έπέδραμον τήν γήν τών φώτων



καί τοϋ πολιτισμού, τήν κοιτίδα ταύτην τού καλού και τής 
σοφίας, δηοΰντες καί καταστρέφοντες τα άβάνατα αυτής μνη- 
μεΐα καί ούδενός φειδόμενοι πλήν έκείνων, τα όποια ή κακο
ποιός αυτών χειρ δέν ήδύνατο να άνατρέψη.

Έ ν  τή ζοφερά ταυτη χρονική περιόδψ αίών δεν διέρρευσε, 
καθ’ δν ή άτυχής αΰτη χώρα δεν υπήρξε το στάδιον καί νέας 
των βαρβάρων έπιδρομής. Οί κάτοικοι των Ελληνικών χωρών, 
άλλεπαλλήλως άνδραποδιζόμενοι καί σφαζόμενοι, άνά πάσαν 
σχεδόν εκατονταετηρίδα καί άπεδεκατίζοντο· μόνη ή σατανική 
τού Άλλαεδίν έπίνοια, ό Γενιτσαρισμός, έπί τέσσαρας περίπου 
αιώνας άπέσπασεν άπό τών κόλπων τών Έλληνίόων μητέρων 
περί τό έκατομμύριον ευθαλών βλαστών.

Καθ’ δν χρόνον πάσα σχεδόν ή ύπαιθρος έλληνική γή  έληι- 
ζετο καί έξηνδραποδίζετο υπήρξαν περίοδοι κατά τάς όποιας ή 
έλληνική φυλή έκινδύνευσε να έξαφανισθή τέλεον* ούχί άπαξ, 
άπό τής Δ’Κ μάλιστα μετά Χριστόν έκατονταετηρίδος, ό πλη
θυσμός τής Ελλάδος περιωρίσθη κατά βαθμόν, μικρόν άπεχοντα 
τού έντελοΰς έξουθενισμοΰ. Καί έν τούτοις ελάχιστα ήρκεσαν 
νά παρέλθωσιν έκάστοτε έτη όπως ό έξηντλημένος καί περιη- 
ρημένος ούτος λαός άναθαρρήση καί πολλαπλασιασθή· τοσαύ- 
την ένείχεν άνέκαθεν τήν δύναμιν καί τό σφρίγος ό Ελληνισμός.

Ό  χρησμός, δν ό έκηβόλος Α πόλλων έδωκεν είς τόν μυθι
κόν τών Αθηνών ηρώα θησέα, δτι ή ύπ’ αυτού συνοικισθεΐσα 
πόλις ήθελεν έπιβιώσει διά πασών τών άνθρωπίνων περιπετειών 
καί δίκην άσκού ήθελεν έπιπλεύσει τών κυμάτων έν ταΐς τρικυ- 
μίαις τού μέλλοντος, έπηλήθευσεν αυτόχρημα καί διά τήν καθό
λου Ε λ λάδα :

• ΑΙγείδη θηαεΰ, Ρ.χγονε χονρης,
• πυλλαΐς τε ίιόΧεοοι πατήρ ίμός έγχατέΰηχε
» τέρματα και χλωατήρας ίν  νμετέρερ πτολιέ&ρω.
• Ά λλα  ον μή τι λίην πεποημ ιένος ει-όοίλι (λνμδν
» δονλενειν άσκός γά ρ  έν ο ΐδμ ασ ι π ο ν χο π ο ρ ενο η ·.

4 __
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Ούδεμία άλλη φυλή τής άνθρωπότητος, ούδέν άλλο έθνος 
ήδυνήθη ποτέ ν’ άντίσχη κατά τοιούτου πεπυρωμένου λιβός, 
δστις Ιπανειλημμένως ένέσκηψεν έπί τήν Έ λληνίδα γήν, άπδ 
περάτων έως περάτων αυτής· οί κλώνες και οί κορμοί κατε- 
καίοντο καί έξηφανίζοντο έκάστοτε, πλήν αί ρίζαι, καίτοι ξηραί 
καί άπηνθρακωμέναι, ταχέως άνέθαλλον καί άνεζωπυροΰντο. 
« Κλάδος ευ&αλής, καρπούς ωραίους Ρ εγκώ ν, περιήρητα ι», 
ελεγεν δ πολύς Φώτιος, «άλλα ή ρίζα μένει* οΐσει πάλιν ούχ 
» έλαττονα. Ά π ή λ ϋ εν  ή  καλή καί ϋανμαοία εΐκών, άλλ’ <5 χρα- 
» έτι τήν χεϊρα κινεί και γράφει γε  πάντως, έραστής ών 
* τον καλόν, ούκέτι την αυτήν  άλλα καί τελειοτέραν...»

Μία των άλλεπαλλήλων άνά τάς έλληνικάς χώρας άθρόων 
βαρβαρικών μεταναστάσεων υπήρξε κατ’ έξαίρεσιν ήκιστα δυσή- 
κεστος κα ί πως ευεργετική διά τύν Ελληνισμόν. Ά π ’ αύτών 
έτι τών άρχών τής ΙΔ** μ. X. έκατονταετηρίδος, περί τύ έτος 
1320, φυλή εύρωστος, φυλή νομάδων, άπόγονος τών μενεπτο- 
λέμων Χαόνων ή θεσπρωτών καί τών προελλήνων Σελλών, 
«οί περί Δωδώνην δυσχείμερον οίκί, έιϊεντο»,1 ύπο λιμού καί 
έμφυλίων σπαραγμών έλαυνομένη, διέσχισε τούς δρυμούς καί 
τάς διασφάγας τού Πίνδου, τόν Ζυγόν, καί έξεχύθη άθρόως είς 
τά εύεπίβατα πεδία τής Ιριβώλακος Θεσσαλίας, ένθα καί κατε- 
σκήνωσεν. Οί Αλβανοί, Σκιπετάρ, ως ώνομάζετο ό φερέοικος 
ούτος λαός, φεύγοντες τάς πενιχράς τής κοιτίδος αύτών νάπας, 
είσέβαλλον τότε εις τήν θεσσαλικήν γήν, τό πρώτον μεν άραιώς 
επί σκοπψ διαρπαγής ή όπως ευρωσιν έργασίαν, βραόύτερον δε 
καί κατά πυκνωτέρας όμάδας, όπως μονίμως Ιγκατασταθώσι, 
συμπληρούντες τούς έκ τών προηγηθεισών αλλεπαλλήλων Φραγ
κικών επιδρομών έξατονίσαντας καί άραιωθέντας εγχωρίους

« ΖεΟ Άν«, Διοϊωναίι Π«λααγιχ4. τηλόβ·. ναίων,
• Δωίώνης μιίέων 9ντχαμίριυ' άμ?1 44 £*Χλο(
» οοΐ ναίουα’ ύχοφήται άνιπχόποίις Χαμαι*ϋνα·.»

(ΌμΛβ- Ίλ»Λ6. Π σχίχ. Ο»—Ο»).
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πληθυσμούς. Οί έπήλυδες ούτοι μετανάσται, καθόσον συν τώ 
χρόνψ ή θεσσαλική γή  δέν έξήρκει δπως διαθρέψη αύτούς πολ- 
λαπλασιαζομένους ή καί έξ άλλων αίτιων, τ^οεβαινον βαθμηδόν 
καί Ιτι πρός, διαπλούμενοι πρός τά έγγύς παράλια του Εύβοϊ- 
κου κόλπου, τήν Φθιώτιδα, τήν Λοκρίδα, τήν Βοιωτίαν μέχρι 
τής Α ττικής  και τάς έναντι τοϋ πορθμού τού Εύρίπου άκτάς τής 
νήσου Εύβοιας καί τής "Ανδρου. Σύγχρονος "Αρχών, ό Κόμης, 
τής παρά τόν Ηαγασητικόν κόλπον όχυράς πόλεως Δημητριά- 
δος, κατά τήν περίοδον ταύτην του χρόνου, έχων ύπό τάς δια- 
ταγάς αύτοΰ δισχιλίους περίπου έφίππους Αλβανούς μισθοφό
ρους, φέρεται πέμψας έκ τούτων ικανούς έπικούρους είς τύν 
Μητροπολίτην Νέων Πατρών προς ένίσχυσιν τής άπειλουμέ- 
νης ύπό έπιδρομέων γείτονος ταύτης Φθιωτικής πόλεως, τής 
άρχαίας Τ πά της  ι.

Οί λιποπάτριδες ούτοι νομάδες ούδ’ είς τά νέα αυτών σκη
νώματα έτυχον τής ποθητής ήσυχίας, ήν έπεδίωκον φεύγοντες 
τήν δνσχείμερον πάτριον γήν· και ένταΰθα μετ’ ου πολύ εύρέ- 
θησαν έν τψ  μέσω Ελλήνων, Φράγκων, Καταλάνων καί Τούρ
κων άλληλοσπαραττομένων.

Λήγοντος τού ΙΔ00 αίώνος, περί τά έτη 1370— 1380, ό 
Βυζαντινός Δεσπότης Μιστρά Μανουήλ Καντακουζηνός, δπως 
ένισχύση τόν έκ τής άναρχίας, των άδιαλείπτων πρός τούς 
Φράγκους Δυνάστας τής Πελοποννήσου συρράξεων καί τών 
έμφυλίων σπαραγμών είς άκρον άραιωθέντα πληθυσμόν τού 
Δεσποτάτου αύτοϋ, έγνω νά χρησιμοποιήση τινάς τών πλημ- 
μυρησασών τότε τήν Θεσσαλίαν καί τήν Ανατολικήν Χέρσον 
Ελλάδα  πλανήτων τούτων Αλβανικών πατριών, άς μεταπεμ- 
ψάμενος είσήγαγε τό πρώτον νυν είς Πελοπόννησον καί συνώ- 
κισεν είς τό ύπό τήν Βυζαντινήν κυριαρχίαν διατελούν νοτιο
δυτικόν καί μέσον τμήμα αυτής. 1

1 Αοί» «  Οϊρίοπιαία Μοηα51«ποή>η» Οηβοοηιιη.



Κατά τους αότούς περίπου χρόνους δ έκ Φλωρεντίας φιλό
δοξος Αύθέντης της Καστελανίας Κορίνθου καί Βαρώνος Βοστί- 
τζης Ραινιέρος ή  Νέριος Ά κκιαγιόλης δ Α ', μεταβαίνων είς 
Θήβας, ένθα μετ’ άλλων χριστιανών Αρχόντων καί Αρχιερέων 
τής Χέρσου Ελλάδος καί τής Πελοπόννησου είχε προσκληθή 
υπό τοΰ Μητροπολίτου Νέων Πατρών (Υπάτης) τή 1 Όκτωβρίου 
1373 εις Συνέλευσιν πρδς διακανονισμόν τοΰ προσφορωτέρου 
τρόπου καί των μέσων τής άμύνης κατά τής άπειλούσης τάς 
χώρας αυτών έπιδρομής τών όρδών τοΰ νεοτεύκτου Όσμανικοΰ 
Κράτους, δέν ώκνησε διερχόμενος νά έπισκεφθή καί τάς Α θ ή 
νας. Ενταύθα, άντιληφθείς δτι οί Δυνάσται τοΰ εόκλεοΰς 
Ά στεω ς Καταλάνοι, έξητονημένοι καί περιηρημένοι, διετέλουν 
έν παρακμή καί.άποσυνθέσει, έμελέτησε νά καταλύση τδ κρά
τος αύτών, έπικαλεσθείς πρδς τοΰτο καί τήν έπικουρίαν τών 
μέχρις Α ττικής διεσπαρμένων άπ’ άρτι Αλβανικών πατριών, 
έχθρικώς πρδς τους Καταλάνους διακειμένων.

Τών Αλβανών τούτων νομάδων ενα τών έπισημοτέρων 
φυλάρχων, Πέτρον Μπούαν τδν Χωλόν, άνδρα μεν τδν τρόπον 
ούχ άγα&όν, δεξιόν δ ' άλλως αποστάτην, κατά Χαλκοκονδύ- 
λην, δστις έρίσας πρδς τδν όμόφυλον αύτοϋ καί συγγενή 
Μπούαν Σπάταν είχεν άποστή έκ Λαρίσσης έπί κεφαλής δεκα- 
κισχιλίων Αλβανικών οικογενειών, ήδυνήθη ό Νέριος νά προσ- 
οικειωθή καί διά τής αρωγής αότοΰ εύχερώς έγένετο κύριος 
τών Μεγάρων καί είτα τοΰ Ά στεω ς τών Αθηνών έν έτει 1385* 
μετά διετή δέ πολιορκίαν κατασχών καί τήν δχυράν αύτοΰ 
Άκρόπολιν άνεγνωρίσθη έπ’ αυτής έπισήμως ύπδ τών Α ρχόν
των καί τών Επιτελώ ν τοΰ τόπου Αύθέντης τοΰ Δουκάτου τών 
Αθηνών. Είς τάς έπικούρους ταύτας Άλβανικάς πάτριάς μετά 
τήν κατάκτησιν τών Αθηνών ό Νέριος Ά κκιαγιόλης μεγάλας 
έποιήσατο παραχωρήσεις γαιών καί χωρίων έν ταϊς κατά τήν 
Αττικήν καί Κορινθίαν κτήσεσιν αύτοΰ, πλήν τής όχυράς καί 
πυκνώς κατωκημένης πόλεως τών Μεγάρων.



Β'

Ή  Ά ργολίς, κατεχομένη άρτι ύπό τής τελευταίας διαδόχου 
των Φράγκων Αύθεντών τοϋ Ναυπλίου, νΑργους καί Κυβερίου 
Μαρίας ά ’ Εη^ίβη, διεξεδικείτο ήδη υπό τοϋ Νερίου Ά κκ ια - 
γιόλη, ως φέουδον τοϋ Δουκάτου των Αθηνών, ευθύς ως έγέ- 
νετο τούτου κύριος. Πρός τοϋτο 6 Νέριος εσχε συμπράκτορα 
καί τόν Δεσπότην Ρωμανίας καί Ά ρ τη ς  Κάρολον Τόκκον, 
σύζυγον τής πεφιλημένης αύτοϋ θυγατρός Φραγκίσκας, ήτις, 
καί Βασίλισσα τών * Ρωμαίων αύτοκαλουμένη, ολόκληρον εξ 
εύσταλών Άλβανοπαίοων άγημα ως τιμητικήν αύτής φρουράν 
έμισθοφόρει

Κατά τούς αυτούς περίπου χρόνους ό Θεόδωρος Παλαιολό- 
γος, νεώτερος άδελφός τοϋ αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπό
λεως Μανουήλ τοϋ Β', θανόντος άπαιδος έν ετει 1380  τοϋ 
Δεσπότου Μιστρά Μανουήλ Καντακουζηνοϋ, ειχεν άποσπάσεί 
τό Δεσποτάτον άπό των άσθενών χειρών τοϋ άνεψιοΰ καί κλη
ρονόμου αύτοϋ Δημητρίου Καντακουζηνοϋ, άναγνωρισθείς αυτός 
άντ’ αύτοϋ Δεσπότης Μιστρά ύπό τοϋ Βυζαντινού Αύτοκράτο
ρος. Οδτος γενόμενος γαμβρός έπί τή έτέρα θυγατρί τοϋ Νερίου 
Ά κκ ιαγιόλη, τή  περικαλλεϊ Βαρθολομαία, ήτις κατά Χαλκο- 
κονδύλην, ήν «πασών καλλίστη των είς έκεϊνον τόν χρόνον 
καλάει διενεγκονοών», άμα ως έξησφάλισε τό Δεσποτάτον τοϋ 
Μιστρά, εσπευσεν έπωφελουμενος τής άδυναμίας τής Μαρίας 
(ΙΈ η^ ιβη , νά καταλάβη τό "Αργος, τή  συνδρομή Αλβανών 
έπικούρων, έποφθαλμιών καί τό Ναύπλιον.

Τ ά  κατακτητικά ταΰτα σχέδια τοϋ Νερίου Ά κκ ιαγιόλη καί 
τών γαμβρών αύτοϋ έματαίωσεν ή  έγκαιρος παρέμβασις τών 
Ενετών, οίτινες καταλαβόντες τό Ναύπλιον έν ετι 1389, έξη- 
νάγκασαν βραδύτερον, έν έτει 1394, τόν Θεόδωρον Παλαιολό- 
γον, μετά τήν ύπό τών Ναυαρραίων αιχμαλωσίαν τοϋ πενθεροϋ 
αύτοϋ Νερίου Ά κκιαγιόλη, νά συναινέση είς τήν ανταλλαγήν

1



του Ά ργους καί τοΰ θερμησίου, άτινα κατείχε, διά των Μεγά
ρων καί του Πύργου τοΰ Μυλοποτάμου.

Ή  έγκατάστασις των Αλβανών έν Ά ργολίδι, δπου τδ 
ϊΐρώτον έφερον αυτούς τά τελευταία γεγονότα, κατέστη βραδύ- 
τερον πυκνότερα ή έν ταίς άλλαις έπαρχίαις, άς έπψκισαν, ένε- 
κεν τ>5ς 7α*ντελοΰς έρημώσεως, εις ήν περιέστη ή  χώρα αυτή 
μετ’ όλίγον χρόνον, κατά τήν λήγοντος τοΰ ΙΔου αίώνος όλε- 
θρίαν έπιδρομήν τοΰ Έγιούπ-Πασά, στρατηγού τοΰ Σουλτάνου 
τών Όθωμανών Βαγιαζήτ τοΰ Κεραυνού.

Οί τότε, έν έτει 1397, 07ΐδ τδν Έγιούπ-Πασάν έπιδραμόν- 
τες έξηκοντακισχίλιοι τιεριπου Τούρκοι, κατά τούς συγχρόνους 
Χρονογράφους, «την παλαιόν και ό νομαστην πάλιν τον “Α ργους  
» πολέμησανζες έλαβον καί υπέρ τάς τριάκοντα χιλιάδας αΐχμα- 
» λώτους λαβυντες έν τη Ά σ ία  άποίκους έποίησαν και ιά  τείχη  
•  αυτής χαλάσαντες έρημον κατέλιπον». Έ κ  τής έρημώσεως 
ταύτης έξηγεΐται άνενδοιάστως ή έκτοτε έξαιρετική έν τή ύπαί- 
θρψ Ά ργολική χώρα έπικράτησις τών είσρευσάντων μετά τήν 
άποχώρησιν τών Τούρκων Αλβανών, οϊτινες καί τήν πάτριον 
αυτών γλώσσαν ήδυνήθησαν έκτοτε νά μεταδώσωσιν εις τούς 
κατοίκους καί τάς πλείστας θέσεις καί χωρία αυτής νά μετονο- 
μάσωσι διά τών έπωνύμων τών προκριτοτέρων Αλβανικών οικο
γενειών, ών τινα διετηρήθησαν καί μέχρι τών ήμερών ήμών.

Καίτοι 6 άλβανικός ουτος πληθυσμός καί εις τάς νέας 
αύτοΰ έποικίσεις, έν τε τή χέρσω Έ λλάδι καί τή  Πελοποννήσω, 
δεν ήδυνήθη νά καταβιώση ήσύχως ενεκεν τών έπακολουθησα- 
σών τουρκικών έπιδρομών, έν τούτοις ένταΰθα εύρεν δπωσδή- 
ποτε χώραν φιλόξενον καί λαόν δμόθρησκον καί άδελφόν, 
μεθ’ ου, έν όμονοία κατά τδ πολύ βιώσας, ταχέως συνεχωνεύθη, 
συγκεράσας τήν ίδιάζουσαν αύτψ άντοχήν καί τραχύτητα τοΰ 
ήθους πρδς τήν ευστροφίαν καί τήν λεταότητα τοΰ νοδς τών 
έπιχωρίων, μεθ’ ών συνεμερίσθη έκτοτε τάς τύχας καί τάς περί-
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πετείας. Ή  τοιαύτη έπιμιξία, έκτός τοϋ δτι συνεπλήρωσε τον 
έκ τών τελευταίων τουρκικών επιδρομών είς άκρον άραιωθέντα 
πληθυσμόν τής χώρας, μετήγγισε^ άμα καί είς τάς φλέβας 
αύτοϋ αίμα άρήϊον, δπερ ή μακραίων δουλεία είχε διαφθείρει.

Έ κ  τής έθνικής ταύτης χοάνης προέκυψεν δντως λαός 
ήρώων, δστις έπί τετρακόσια δλα ετη ώς Στρατιώ της  (δΐιτκΐίοΐί), 
'Αρματωλος ή Κ λέφτης  έρρωμένως διεμαρτύρετο κατά τής 
Όθωμανικής δυναστείας, κατέστη δ’ είτα ικανός, άρχομένου τοϋ 
Ι θ ' αίώνος, νά έπιτελέση κατά ξηράν και κατά θάλασσαν άθλα 
ένδοξα καί ήρωϊκά, άτινα έπέσπασαν τόν θαυμασμόν καί τήν 
συγκίνησιν ολοκλήρου τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου, έξηνάγκα- 
σαν δ’ έπί τέλους καί τήν ύπό τους άφορισμούς τής Ί3ράς συμ- 
μαχίας διατελοϋσαν τότε έπίσημον Ευρώπην νά στέρξη είς τήν 
άπό τοϋ Όθωμανικοϋ ζυγοΰ άπολύτρωσιν τμήματος τής Ε λ λ η 
νικής χώρας.

Δέν πρέπει έν τούτοις νά συγχέωμεν τούς ήμέρους τούτους 
Έλληνο - Αλβανικούς πληθυσμούς, τούς είς Χριστόν πιστεύον
τας καί μετά τών έπιχωρίων έπί τέσσαρας όλους αιώνας έν κοι- 
νότητι άγώνων καί συμφορών άδελφικώς έκτοτε βιώσαντας, 
πρός τάς έκεΐθεν τοϋ ’Αφου προελθούσας βαρβάρους όρδάς τών 
έξισλαμισμένων Τσάμηδων και Μπεκιάρηδων, τούς κοινή 
καλουμένους Αρναούτας, οίτινες ύπό τήν ήγεσίαν τοϋ Όσμάν- 
Μπέη καί άλλων φυλάρχων, κατά τήν άτυχή άποστασίαν τοϋ 
1770, άθρόως είσέβαλον διά τής Αίγιαλείας άκτής είς τήν 
Πελοπόννησον. Οί άγριοι ούτοι Τελχίνες, άφοΰ εύχερώς συνέ- 
τριψαν τούς ύπό τών Ρώσσων αίσχρώς έγκαταλειφθέντας άπο- 
στάτας, έπί δεκαετίαν δλην παρέμενον καί έλυμαίνοντο τήν 
χώραν καί «ώς λύκοι αίμοβόροι, μηδενδς άνύισταμένον και 
» άντιβαίνοντος, ούδε τών όρέων τά κρησφύγετα  καί άπόκρη- 
» μνα άντρα καί διασφάγας άνερευνήτους παρήκαν, αλλά πάντα  
> λεηλατοϋντες καί λη ϊζόμενο ι. . .  έσχατον ήνδραποδίζοντο», 
κατά Σέργιον τόν Μακραΐον καί ταϋτα μέχρις ού είς τά πρό-
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Ουρά τής Τριπολιτσάς έξωλόθρευσεν αυτούς ή σιδηρά πλήν 
ευεργετική χεΙρ του Γαζή-Χασάν Πασά, κτίσαντος έκεϊ, προ 
του Σεραγίου, πυραμίδα έξ έξακισχιλίων κεφαλών φρίκην άμα 
καί τρόμον έμποιοΰσαν είς τούς θεωμένους αότήν.

Οί ούτως, ώς προείρηται, φθίνοντος τού ΙΔου αίώνος πυκνώς 
οίκίσαντες τήν Ά ργολικήν Χερσόνησον Αλβανοί έπήλυδες, τόν 
ποιμενικόν άσκούντες βίον, ταχέως ήχθησαν είς τήν άνάγκην 
να άναζητήσωσι καταφύγιον κατά τάς θερινάς τού έτους περιό
δους είς τάς δροσερωτέρας τής κεντρφας Πελοπόννησου νομάς, 
τήν έξόχως δρεινήν Αρκαδίαν, ένθα ή  συντήρησις των θρεμ
μάτων αυτών κατά τά θάλπη τοϋ θέρους άπέβαινεν εύκολος, 
κατά δέ τό φθινόπωρον έπανερχόμενοι είς τά Ά ργολικά παρά
λια ή  καί έκεΐθεν τρεπόμενοι πρός τάς λιπαρωτέρας τής ”Ηλι- 
δος καί τής έγγύς Ά χα ΐα ς  καί τής Μεσσηνίας πεδιάδας.

Κατά τάς πρύ τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως έπα- 
νειλημμένας άποπείρας τών Τούρκων πρδς κατάκτησιν τής 
ΙΙελοποννήσου οί Αλβανοί αύτής κάτοικοι καρτερώς ήγωνίσθη- 
σαν παρά τό πλευρδν τών συγχωρίων αότών Ελλήνων καί τών 
Ένετικών δυνάμεων υπέρ τής έλευθερίας τής χώρας· ούχ ούτως 
δμως καί μετά τήν άλωσιν.

Ύπερμεσοΰντος τοϋ ΙΕ™ αίώνος οί Αλβανοί τής Πελοπόν
νησου, άριθμοϋντες ήδη όπερ τούς τριακοντακισχιλίους άνδρας 
τών οπλών, είτε καταπλαγέντες έκ τών τελευταίων δθωμανικών 
τροπαίων ή καί πιεζόμενοι όπδ τών Βυζαντινών Δεσποτών καί 
Αρχόντων καί κατ’ έξοχήν ύπδ του "Αρχοντος Μουχλίου Δημη- 
τρίου Ά σάνη καί τοϋ “Αρχοντος Λιγουρίου, Δαμαλά καί Φανα
ριού Ίωάννου Σπανιόλου, έχοντες δ’ άρχηγούς τόν Πέτρον 
Μπούαν καί τόν Μανουήλ Καντακουζηνόν σπουδαίως συνετα- 
ράχθησαν, άρνηθέντες τήν καταβολήν τοϋ κεκανονισμένου γεω
μόρου είς τούς κυρίους τής γής. *Τώ αντω δέ φ&ινοπώρω», 
γράφει δ Φραντζής, «τον ,ςΦ ξβ' έτους (6962 ήτοι 1454 μ. X.)
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» δηλονότι, έηανεοτηοαν οί τής Πελοποννήσου Ά λβανΐται κατά 
» των Δεσποτών και των Ανΰεντώ ν αυτών*. Ή  άποστασία 
αυτή τών Αλβανών ώθησε τούς Βυζαντινούς Δεσπότας τής 
χώρας να έπικαλεσθώσι τήν προστασίαν τού Μωάμεθ έπί τή ύπο- 
σχέσει καταβολής έτησίου φόρου : «Οί γάρ τής Πελοποννήσου 
Δεσπόται, τής Βυζαντίδος άλούσης, ευθύς νεωτερισάντων τών έν 
ΙΙελοποννήσψ Ιλλυριών (Αλβανών) και έπαναστάντων αύτοΐς, 
καλούσιν είς έπικουρίαν τύν Βασιλέα, υπεσχημένοι τουτφ δασ
μόν έτήσιον άποφέρειν άπύ Πελοποννήσου χρυσίους στατή
ρας, έξακισχιλίους». (Κριτοβούλου Ιστορία τών πράξεων τού 
Μωάμεθ. Β '— Γ'. 1).

Μετά τήν τοιαύτην αύτοπροαίρετον υποταγήν τών Πελο- 
ποννησίων Αρχόντων 3Ιωάμεθ ό Κατακτητής, έπί κεφαλής 
μεγάλου άριθμοΰ πεζικού στρατού καί ιππέων, εισέβαλε τήν 
15Ίν Μαΐου 1458 είς τήν Πελοπόννησον έπί τή  προφάσει, δτι 
οί Βυζαντινοί Δέσποται αυτής θωμάς καί Δημήτριος Παλαιο- 
λόγοι έξ άνεπαρκείας δέν κατέβαλον αύτψ τύν έξ έξακισχιλίων 
χρυσών στατήρων, διά τού άπύ 26 Δεκεμβρίου 1454 Σουλτα- 
νικοΰ Ίραδέ, ταχθέντα, ως είρηται, φόρον, άντί τής μετά τήν 
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύποσχεθείσης αύτοΐς άσυλίας 
καί προστασίας. Τήν όλοσχερή κατάκτησιν τής Πελοποννήσου, 
πλήν τών Ένετοκρατουμένων φρουρίων αυτής, Κορώνης, Μεθώ
νης, "Αργους καί Ναυπλίου, συνεπλήρωσεν δ Μωάμεθ κατά 
Μάρτιον τού 1460 ύποτάξας πάσαν τήν λοιπήν χώραν. Έ κ  τών 
Βυζαντινών Δεσποτών ό μεν θωμάς Παλαιολόγος άνεχώρησε 
λάθρα έκ Καλαμών είς Κέρκυραν καί έκεΐθεν εις Ρώμην, ένθα 
κατεβίωσεν, ό δέ Δημήτριος Παλαιολόγος, παραδοθείς άνάν- 
δρως είς τύν Σουλτάνον, κατέστη "Αρχών τής Αίνου, "Ιμβρου 
καί Σαμοθράκης* μετ’ δλίγον δέ ^αρυνθείς τά έγκόσμια έκάρη 
μοναχός. Εννοείται δτι έκ τών άλλεπαλλήλων τούτων άνά τήν 
Πελοπόννησον Τουρκικών έπιδρομών δέν έμειναν άσινεΐς καί 
οί ορεσίβιοι Αλβανοί, ών πλεΐστοι μετ’ άλλων Ελλήνων αίχμα-



λωτισθέντες, έγένοντο εξόριστοι (Σεργούνηδες) καί ήχθησαν είς 
Κωνσταντινούπολή δπως συμπληρώσωσι τόν έκ τής αίματηράς 
πολιορκίας καί τής κατά τήν άλωσιν σφαγής άκρως άραιω- 
θέντα πληθυσμόν τής πρωτευούσης.

Βραδύτερον, έπί τή προφάσει περιθάλψεως Αλβανού τίνος 
δούλου τού Ιίασά των Αθηνών, δστις κλέψας τόν κύριον αυτού 
εύρεν άσυλον παρά τώ Έ νετώ  Φρουράρχψ τής Κορώνης, ό 
Μωάμεθ διέταξε τόν Ιίασάν των Αθηνών Όμάρ καί τόν άρτι 
διορισθέντα Ιίασάν τής ΙΙελοπονήσου Ίσάν να κατάσχωσι τα 
όπδ τών Ενετών κατεχόμενα φρούρια έν τή Χερσονήση. Ούτοι, 
κατ’ Α πρίλιον τού 1463, έπί κεφαλής ίσχυρών δυνάμεων, είσέ- 
βαλον είς τήν Πελοπόννησον καί κατευθυνθέντες είς Αργολίδα 
εύχερώς έγένοντο κύριοι τού "Αργους καί είτα προέβησαν είς 
τήν πολιορκίαν τού Ναυπλίου, προς ένίσχυσιν τού όποιου ή 
Έ νετία άπέστειλεν έσπευσμένως τον άρχιστράτηγον Βαρθόλδον 
"Εστην διά θαλάσσης, άγοντα είκοσιπεντακισχιλίους άνδρας. Ό  
Βαρθολδος Έ σ της πρδ πάσης ένεργείας έπεκαλέσατο διά μυστι
κών πρακτόρων τήν συνδρομήν τών Αλβανών καί τών Ελλήνων 
κατοίκων τής χώρας, οΐτινες, πιεζόμενοι ήδη σκαιώς υπό τών 
Τούρκων κατακτητών, προθύμως εσπευσαν ύπό τάς Ένετικάς 
σημαίας έπί κεφαλής έχοντες τόν διάσημον "Ελληνα άρματωλόν 
τής Λακεδαίμονος Μιχαήλ Ράλλην, τόν έπικαλούμενον "Ιοην ή 
Δριμνν, καί τόν Αλβανόν, έξ Αρκαδίας, Πέτρον Μπούαν, 
εγγονον τού ομωνύμου άρχηγοΰ τών πρώτων είς τήν Πελοπόν
νησον είσβαλόντων Αλβανών Πέτρου Μπούα τού Χωλού.

Διά τών έπιχωρίων τούτων έπικούρων, ένισχυθείς έπαρκώς 
ό Ενετός άρχιστράτηγος, ήδυνήθη εύχερώς νά άνακτήση τό 
"Αργος, μεθ’ δ κατηυθύνθη προς τήν Κόρινθον, προ τής δποίας 
έστρατοπέδευον οί Τούρκοι Πασάδες· έκεΐ δέ, άφοΰ προηγου
μένως ώχύρωσε τό έπί τού Ισθμού τείχος δπως παρακωλύση 
τοΐς Τούρκοις τήν έλευθέραν συγκοινωνίαν τής Πελοπόννησου 
μετά τής Χέρσου Ελλάδος, συνήψεν αίματηράν μάχην προς
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αύτούς, καθ’ ήν ήττήθη κατά κράτος, πληγείς καί ούτος βαρέως. 
Τήν ήτταν ταύτην τών Ενετών μετέβαλεν είς πανωλεθρίαν ή 
άπροσδόκητος έπίθεσις του Βεζύρ^ Μαχμούτ-Πασά, όστις κατά 
πόδας κατεδίωξε τους ήττηθέντας μέχρι τών τειχών του Ναυ
πλίου. Κατά τήν καταστρεπτικήν ταυτην μάχην δ άρειμάνιος 
Λάκκων άρματωλδς Μιχαήλ Ράλλης, άγωνιζόμενος έπί κεφα
λής σώματος στρατοϋ, περιήλθεν είς χεΐρας τών Τούρκων, έγκα- 
ταλειφθείς όπδ τών άτάκτως ύποχωρησάντων Ενετών, καί σιδη
ροδέσμιος ήχθη είς Κόρινθον Ινθα πανηγυρικώς άνεσκολοπίσθη.

Ό  Μαχμούτ - Πασάς, στήσας τδ στρατόπεδον αυτοϋ είς τδ 
κέντρον τής Πελοποννήσου, έν Λεονταρίψ, κατώρθωσεν έν βρα- 
χυτάτψ χρόνψ διά δραστήριας ένεργείας νά καταστείλη τήν 
όπδ τών Ενετών διεγερθεϊσαν άποστασίαν τών Ελλήνων καί 
τών Αλβανών κατοίκων τής Χερσονήσου, γενόμενος ουτω 
κύριος πάσης τής ύπαίθρου χώρας καί περιορίσας τούς Ενετούς 
έντδς τών τειχών τοϋ Ναυπλίου καί τών Μεσσηνιακών φρουρίων 
Κορώνης καί Μεθώνης, άτινα έλλείψει καί άναλόγου ναυτικής 
δυνάμεως ήδυνάτει νά άποκλείση. Οί ούτως δπωσδήποτε κατά 
τήν τελευταίαν σύρραξιν συντρέξαντες τούς Ενετούς άτυχεΐς 
κάτοικοι τής χώρας, δσοι δέν ήδυνήθησαν νά καταφύγωσιν είς 
τά  Ένετοκρατούμενα φρούρια, κατεδιώχθησαν άμειλίκτως όπδ 
τών Τούρκων. Τούτων πεντακόσιοι Μεσσήνιοι αίχμαλωτισθέν- 
τες ήχθησαν σιδηροδέσμιοι είς Κωνσταντινούπολή, ένθα κατε- 
κόπησαν διά πρίονος* τούς δέ Άργείους, καίτοι άμαχΐ παραδο- 
θέντας αότψ, ό Μαχμούτ - Πασάς «πάντας άποικίζει ές τδ 
» Βυζάντιον ξύν γνναιξί και τέκνοις και τοΐς ύπάρχουσι πάσι 
» οώς και κακών απαθείς». (Κριτοβούλου Ιστοριών Ε ' 2). Καί 
κατωτέρω: « . . .  Βασιλεύς τούς μεν Ά ρ γ ε ίο υ ς  πάντας κατοικί- 
» ζει όΐ' τή  Μ ονή τή  Περιβλέπτω, δους αύτοΐς και οΙκίας και 
» αμπέλους καί αγρούς, τούς δέ ληφ&έηας άνδρας, ους έφην 
» τώ)' πολέμιοιν, τούς τε έν τοΐς φρουρίοις άλόντας τούς τε νεω- 
' τερίσαντας τών Πελοποννησίαη·, πάντας άπέκτεινεν».
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Οί έκτδς των τειχών τοΰ Ναυπλίου άπομείναντες Αλβανοί 
κάτοικοι τής Άργολίδος, οί έν τοίς πρώτοις συμπολεμήσαντες 
παρά τδ πλευρδν των ήττηθέντων Ενετών, τρέμοντες ήδη τήν 
έκδίκησιν τών Τούρκων, ύπερέβησαν τδ όρος’Αραχναίον καί έξε- 
χύθηααν είς τήν έκείθεν παραλίαν τής Έρμιονίδος καί Τροιζη- 
νίας· μή εύρίσκοντες δέ καί έκεΐσε ασφαλές άσυλον άπδ τής 
διώξεως τών Τούρκων διεξεπεραιώθησαν δι’ Ένετικών πλοίων 
καί φκισαν τάς έγγύς Ά ργολικάς νήσους Ύδραν, Σπέτσας καί 
Καλαύρειαν (Πόρον), έρημους κατοίκων άπδ πολλοΰ διατελού- 
σας έκ τών πειρατικών έπιδρομών, αίτινες έμάστιζον έπί εκα
τονταετηρίδας δλας τα ελληνικά παράλια.

Κ αί αυτή μέν έγένετο φθίνοντος τοΰ ΙΕ 0» αίώνος, ή πρώτη 
έν ταΐς νησοις τοΰ Ά ργολικοΰ κόλπου "Γδρφ, Πόρψ καί Σπέ- 
τσαις άποίκισις τών Αλβανικών οικογενειών, αϊτινες, Α λβανό
φωνοι ουσαι, τήν μητρικήν αυτών γλώσσαν εκτοτε, άποκλει- 
στικώς σχεδδν καθιέρωσαν έν τψ τόπψ. Ή  έπωνυμία τών 
Σπετσών, τής παρά τδ μεσημβρινδν άκρον τής Ά ργολικής 
Χερσονήσου άσημου παρά τοις άρχαίοις νήσου Τιπαρήνου, 
'Αλιούσσης ή  Πιτυούσσης, τδ πρώτον ήδη άναφέρεται όπδ τών 
ναυτιλλομένων· έν συγχρόνψ έκθέσει, τοΰ έτους 1481, Ένετοΰ 
τίνος Προβλεπτοΰ τής θαλάσσης (Ναυάρχου), ό πρδς τδν λιμένα 
τοΰ Ναυπλίου άγων θαλάσσιος πορθμός, μεταξύ τής μεσημβρι
νής άκτής τής Έρμιονίδος καί τής νήσου ταύτης, άποκαλείται 
Οαηίΐΐ <3© 1ε 5ρεΙΪ0.

Οί άλκιμώτεροι τών Αλβανών καί Ελλήνω ν, έξ όσων ήδυ- 
νήθησαν νά καταφύγωσιν έντδς τοΰ Ναυπλίου, (άμα ως ή  Έ νε- 
τία μετά τά  τελευταία γεγονότα συνωμολόγησε πρός τούς 
Τούρκους έπαίσχυντον είρήνην, έν Ιτει 1481, δι’ ής περιωρί- 
ζετο είς τδ φρούριον τοΰ Ναυπλίου), παραιτηθέντες τής Ένετι-



κής υπηρεσίας έξήλθον λάθρα, περί τούς εξήκοντα έφιπποι, έπί 
κεφαλής έχοντες τούς Θεόδωρον Μπούαν Γρίβαν καί Μέξην 
Μπουζίκην καί διασκορπίσαντες γ ύ ς  προ του "Αργους τυχόν- 
τας Τούρκους κατέφυγον είς Μάνην, δπόθεν μετά τού αυτόθι 
ευρισκομένου Έ λληνος άρματωλοϋ Κροκοδείλου Κλαδά έξηκο- 
λούθησαν τόν κατά των Τούρκων άπελπιν άγώνα.

Τούς άποστατήσαντας τούτους Άλβανο-Έ λληνας άρματω- 
λούς δέν έδίστασαν δ τε Ενετός Φρούραρχος τού Ναυπλίου 
Μίμης Βόρτολις καί ό Γενικός Προβλεπτής Βερτούκιος Μίνιος 
νά άποκηρύξωσιν ως άντάρτας, δπως διασκεδάσωσι πάσαν τυχόν 
ύπόνοιαν των Τούρκων περί τής καλής πίστεως τής Ένετικής 
Πολιτείας· προέβησαν δέ μάλιστα καί έτι πρός, φυλακίσαντες 
τάς οίκογενείας των άποστατησάντων έν Άκροναυπλία.

Έ ν  τή συγχρόνψ εκθέσει τού Ενετού Προβλεπτού Βερτου- 
κίου Μίνιου πρός τόν Δόγην τής Ένετίας, τήν άφορώσαν τά 
έπί τή βάσει τής τελευταίας Τουρκο-Ένετικής συνθήκης τεθέντα 
όρια μεταξύ "Αργους καί Ναυπλίου ύπό των Ίωάννου Δαρείου, 
Ά ποκρισκίρη  τής Έ νετικής Πολιτείας, καί Σινάν-Μπέη, Έ μίνη  
τού Σουλτάν - Μωάμεθ, φέρεται δτι είς τούς δυτικούς πρόποδας 
τού όρους Άραχναίου, δπου καί νυν ύφίστανται τά Αλβανό
φωνα χωρία των δήμων Μιδέας καί Προσυμναίων, «υπήρχαν 
» καλύβαι Α λβ α νώ ν γεωργών, οΐτινες από της πρώ της είσβο- 
» λής των Τούρκων είς τήν Α ργολίδα  έν έτει 1397, είχον 
» καταφύγει έκεΐσε καλλιεργουντες τάς πέρις γαίας έπ'ι πλη- 
» ρω μή κεκανονισμά’ου γεωμόρου είς τούς κυρίους αυτών 
ν Ενετούς και Βυζαντινούς άρχοντας».

Βραδύτερον, ή  έν ετει 1502 συνομολογηθεΐσα οριστική συν
θήκη μεταξύ Τουρκίας καί Ενετών, ήν έκύρωσεν ό υιός καί 
διάδοχος τού Μωάμεθ Βου Βαγιαζήτ δ Β°ϊ κατόπιν έπανειλημ- 
μένων ματαίων προσπαθειών πρός έκπόρθησιν τού Ναυπλίου, 
καί ή συνεπείφ ταύτης έπελθούσα ειρήνη έπέτρεψεν εί τούς, ώς
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προείρηται, άθρόως καταφυγόντας είς τάς Ά ργολικάς νήσους 
Αλβανούς, παρελθούσης τής σφοδρότητος τού λαίλαπος, νά 
έπανακάμψωσιν είς τάς έν τή χερσονήσω τής Ά ργολίδος καλύ
βας αυτών, πλήν ευαρίθμων οικογενειών, ών τα ποίμνια έπήρ- 
κουν νά έκθρέψωσιν αί πενιχραί τών ξηρονήσων τούτων νομαί.

Κατά τούς μετέπειτα, τψ 1537-1540, πρδς άπόκτησιν τού 
Ναυπλίου, τή  έπιταγή του Σουλτάνου Σουλεϊμάν τού Αοι>, νέους 
αιματηρούς άγώνας τού Σαντζάκ-Μπεη τού Μωρέως Βεζύρη 
Κασίμ-ΓΙασά, ού μικράς παρέσχον υπηρεσίας είς τούς άμυνομέ- 
νους Ενετούς καί οί Αλβανοί τής Ά ργολίδος κάτοικοι.

Πλήν τής Ά λβανο-Έ λληνικής οίκογενείας Μπουζίκη, ής 
πολλά μέλη έπεσαν ένδόξως κατά τάς διαφόρους έφόδους τών 
πολιορκητών Τούρκων καί τάς έξόδους τών Ενετών, έν ταΐς έπισή- 
μοις έκθέσεσι τών Ε νετώ ν Προβλεπτών πάνυ εύφήμοις μνημο
νεύονται καί έτεροι Αλβανοί πολεμισταί, οί Γκέρπεσι, Μάνεσι, 
Μπάρδι, Κριεμπάρδι, Παναρίτι, Κούτζι, Καρακαλά κ.λ.π., ών ή 
ταύτότης τού δνόματος πρδς τά  Ιτ ι καί νΰν είς τάς υπώρειας 
τού Άραχναίου σωζόμενα ομώνυμα Α λβανικά χωρία τής έπαρ- 
χ ίας Χαυπλίας μαρτυρεί τήν έντεύθεν καταγωγήν αυτών.

Τάς οίκογενείας τών άνόρείων τούτων προμάχων τού Ναυ
πλίου, τών διακριθεντων έπί στρατιωτικψ φρονήματι καί πολε
μική άρετή, μεγάλως έτίμησεν ή Ένετική Πολιτεία μετά τήν, 
λήγοντος τού έτους 1540, διά τής συνθήκης τής Κωνσταντι
νουπόλεως είρηνικήν παράδοσιν αυτού είς τούς Τούρκους, πολ- 
λάς παρασχοΰσα αύταίς προνομίας καί παραχωρήσεις, ίδίως έν 
Κερκύρα, Κεφαλληνία, Κρήτη καί Ένετία. Οί λιποπάτριδες 
ούτοι Ά λβανο-Έ λληνες τής Ά ργολίδος πολεμισταί άπετέλεσαν 
τον πυρήνα τών συγχρόνιυν διασήμων Ά ργείω ν  Στρατιωτών 
(ΕδΙπκΒοΙδ Αι-^ουΐβίδ), οΐτινες κατά τήν περίοδον ταύτην τού 
χρόνου πολλαχού ήνδραγάθησαν, προσφεροντες τάς υπηρεσίας 
αυτών έπί μισθφ ή λαφύροις, πλήν τής Ένετικής Πολιτείας, 
καί είς διαφόρους άλλους Η γεμόνας καί Ά ρχοντας τής Δύσεως,
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Οί μεγάθυμοι ούτοι άνδρες διεκρίνοντο έξαιρετικώς κατά τάς 
Εφόδους, καθ’ άς ήσαν άκράτητοι· ή  δέ έπιδεξιότης αύτών περί 
τήν διάβασιν των μάλλον δυσπρόσιτων δρέων καί των βαθυτέ- 
ρων ποταμών καί χειμάρρων είχε κινήσει τόν θαυμασμόν τών 
συναγωνιστών αύτών.

Οί άλκιμοι ούτοι καί περιζήτητοι Στρατιώται (8ΐΤΗ<ϋοΐί), 
κατά τόν Γάλλον ιστορικόν Φίλιππον <1β Οοπιπιίηβδ, ήσαν τό 
πλεΐστον "Ελληνες τήν καταγωγήν, στρατολογούμενοι κατ’ Εξο- 
χήν έν ’Αλβανί^ καί Πελοποννήσφ· τούτων οί Επιφανέστεροι 
κατήγοντο έκ Ναυπλίου καί τών περιχώρων αύτοΰ (τών είς 
τάς υπώρειας τοϋ Άραχναίου οίκούντων ’Αλβανο-Έλλήνων), 
έφ’ ψ καί 7ταρά τών συγχρόνων Γάλλων χρονογράφων άπεκα- 
λοΰντο, ως προείρηται, ΕδίΓίκϋοΐδ Αγ£Οιι1615, ως Εξ Άργολίδος 
προερχόμενοι.

'Η  ισχύς καί ή  έκτίμησις τών Ελλήνω ν Στρατιωτών κατά 
τους χρόνους Εκείνους ήτο τοσαύτη παρά τοΐς Ένετοΐς, ώστε τό 
Άνώτατον Συμβούλιον τών Δέκα, διά θεσπίσματος τής 4ιπ 
Όκτωβρίου 1511, Επί τή  αιτήσει αύτών, ήκύρωσε τούς κατά 
τών όπαδών τού Όρθοδόξου Δόγματος προειλημμένους καταθλι- 
πτικούς περιορισμούς, Επιτρέψαν είς τό Ελληνικόν Γένος νά 
τελή Ελευθέρως τάς θρησκευτικάς αύτοϋ πανηγύρεις καί Επισή
μους έορτάς καί νά άνεγείρη Εν περιόπτψ θέσει τής Έ νετίας τόν 
καί ήδη σωζόμενον μεγαλοπρεπή ναόν εις μνήμην τού μεγαλο- 
μάρτυρος Γεωργίου, τού καί πάτρωνος τών Στρατιωτών. Έξό- 
χους άνδραγαθίας τών Ναυπλιέων Σρατιωτών Μπουζίκη, Φρο- 
σύνα, θεράπη, Μπόχαλη, Βαρβάτη κλπ. πολλάκις κατά τήν 
περίοδον ταύτην έν Ψηφίσμασιν έξήρε καί ήμειψεν ή Έ νετική 
Γερουσία διά πλουσίων άμοιβών καί παραχωρήσεων.

Πρό τής υπό τών Τούρκων καταλήψεως τοΰ Ναυπλίου ό 
Ναύαρχος τής Ένετίας Πέτρος Μοντζενίγος έστρατολόγησεν 
έν Ά ργολίδι τριακοσίους έπιλέκτους Εθελοντάς* ούτοι Εξελ-
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θόντες του Ναυπλίου τή 265 Μαΐου 1482 έν μεγάλη πομπή 
και παρατάξει, συνοδευόμενοι ύπδ του Ενετού Γενικού Προβλε- 
πτοΰ και των λοιπών έπιτελών καί προκρίτων της πόλεως 
μέχρι των πρδ του Ά ργους όρίων τοΰ Ένετικοΰ Κράτους, διέ- 
τρεξαν όλόκληρον τήν ύπδ τών Τούρκων κατεχομένην λοιπήν 
Πελοπόννησον άνευ τινδς κωλύματος καί κατευθυνθέντες είς 
τήν άπέναντι τής Ένετοκρατουμένης Ναυπάκτου Α χαϊκήν 
παραλίαν, έπεβιβάσθησαν έν τη παρά τό Δρέπανον άκτή έπί του 
έκεϊσε άναμένοντος αυτούς Ένετικοΰ στόλου. Τύ σώμα τούτο 
τών Αλβανό -Ελλήνων τής Άργολίδος Στρατιωτών άποβιβα- 
σθέν είς Ιταλίαν διεκρίθη, ύπδ τύν Α ρχηγόν αύτοΰ (Ο ρ ο  άΐ 
δίΓ&όίοΐΐ) Ίωάννην Παλαιολόγον, έξαιρέτως κατά τήν άλωσιν 
τής Άπουλίας.

Ή  έπιφανής Ναυπλιακή οίκογένεια τών Μπουζίκη (Βυδΐ- 
οΗιο) ήν άκραιφνοΰς Αλβανικής καταγωγής έκ τών άρχαιοτέ- 
ρων Αλβανικών έποίκων τής Άργολίδος, άριθμοΰσα μεταξύ τών 
μελών αύτής πολλούς διαπρεπείς καί άνδρείους Στρατιώτας. Ό  
Πέτρος Μπουζίκης, άφοΰ τύ πρώτον ήρνήθη να άποδεχθή τήν 
πρότασιν του Βαΐλου Ναυπλίου Βερτουκίου Μίνιου έν έτει 1482, 
δπως καταταχθή είς τήν προμνησθεϊσαν Στρατιω τικήν Φάλαγγα  
ύπύ τον Ίωάννην Παλαιολόγον, ήν 6 Ναύαρχος τών Ενετών 
Πέτρος Μοντζενΐγος μετέφερεν είς Ιταλίαν, άπεστάλη βραδύ - 
τερον επ ι κεφαλής ( Ο ρ ο  άί 5ΐΓ&<ϋοΐί) έπιλέκτου σώματος έκ 
540  Στρατιωτών είς Πάδουαν, δπου καί διεκρίθη άνδραγαθή- 
σας· έφ’ φ καί μεγάλως έπηνέθη διά Ψηφίσματος τής Έ νετι- 
κής Γερουσίας.

Ή  οίκογένεια τοΰ Μέξη Μπουζίκη, άνδρείως άγωνισθέντος 
καί πεσόντος ύπύ τάς Ένετικάς σημαίας έν έτει 1500 κατά 
τήν ύπό τών Τούρκων πολιορκίαν τοΰ Ναυπλίου, έλαβε παρά 
τής Ένετικής πολιτείας ίσοβίως σύνταξιν έκ δέκα χρυσών δου
κάτων κατά μήνα τή άποφάσει τής Γερουσίας.

Λήγοντος τοΰ έτους 1503, τή αιτήσει τοΰ Βαΐλου Ναυ-
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πλίου Μάρκου Πιτσαμάνου, διετάχθησαν οί μεγίστης φήμης 
'Ιππυται τρεις αδελφοί, Βρετός, Δομένικος καί Τεπόσης Μπου
ζίκη, όπως κατέλθωσιν εις Ν αύπλιό, ατενώς πολιορκούμενον 
υπό των Τούρκων, καί άναλάβωσιν ύπηρεσίαν έπί κεφαλής 
σώματος Ελλήνων Στρατιωτών. Τούτων 6 Βρετδς Μπουζίκης 
ηγούμενος διακοσίων έπιλέκτων Στρατιωτών έξήλθε του Ναυ
πλίου τή δ ϊ  Απριλίου 1538, κατά την τελευταίαν περίοδον 
τής φοβέρας των Τούρκων πολιορκίας, προς προμήθειαν Οδατος 
(ου έστερείτο ή  πόλις) έκ τής έγγύς, ύπδ τδ όρος του Προφή
του Ήλιου, πη γής Κανάθου (Γλυκιάς)· καί συμπλακείς πρδς 
τδ όπισθεν τοϋ όρους ένεδρεϋον πολυάριθμον Τουρκικόν ιππικόν, 
ύπδ του Βεζύρη Κασίμ - Πασά αυτοπροσώπως διοικούμενον, τούς 
μεν ύπ’ αύτδν άνδρας κατώρθρωσε να διασώση, έπιστρέψαντας 
κατά τδ μάλλον καί ήττον άβλαβεΐς είς τδ πολιορκούμενον 
φρούριον διά των έκεΐσε ελών καί τελμάτων, αυτός δέ καί ό 
ύπαρχηγδς του σώματος Τογκόνης, προστατεύοντες τήν ύπο- 
χώρησιν, έπεσαν άνδρείως μαχόμενοι. Ε π ίσης  καί ό έτερος 
τών άδελφών Δομένικος Μπουζίκης, όλίγον βραδύτερον διαρ- 
κούσης τής αυτής πολιορκίας, έξελθών τοϋ Ναυπλίου δπως 
άποκρούση τούς έκ τών διαφόρων έπιτυχιών άποθρασυνθέντας 
Τούρκους, οιτινες είχον προβή μέχρι τής Ανατολικής Πύλης 
τής ξηράς, έφονεύθη βληθείς ύπδ σφαίρας δπλου κατά τήν 
κεφαλήν. Άμφοτέρους τούς ούτως ήρωϊκώς πεσόντας άδελφούς 
Μπουζίκη ή  πόλις έπένθησε μεγάλως* κατά δέ τήν κηδείαν τών 
νεκρών αύτών αί Ένετικαί άρχαί έκτάκτους άπένειμαν τιμάς.

Α λ λά  καί περί έτέρου τινδς Γεωργίου Μπουζίκη έκ τής 
αυτής οίκογενείας τοιαύτην τινά μνείαν ποιείται δ Νικόλαος 
Μαλαξός, σύγχρονος Πρωτόπαπας τοϋ Ναυπλίου, έν τή ύπ’αύτοΰ 
συγγραφείση βιογραφία τοϋ Όσίου Θεοδοσίου τοϋ Νέου.

Έ ς  άφορμής αίματηράς μονομαχίας τοϋ είρημένου Ναυ- 
πλιέως Γεωρ. Μπουζίκη πρδς περιλάλητον έπί ανδρεία καί 
σωματική βώμη Γερμανόν στρατηγόν, ό Νικόλαος Μαλαξός



γράφε*.: « . . .  άλλα κατά τάζ ημέρας ημών έι·ας ευγενής άπο 
■» το Ά νάπλι, Γεώργιος τύ όνομα άπο το σπήτι ιών Πουζι- 
» χίων, ανδρείος πολλά χαί επιδέξιος είς τους πολέμους, καί 
·> διά τούτο φοβερδς μεν είς τους εχθρούς, άγαπημένος δε
> πολλά άπδ την αριστοκρατίαν τής Βενετίας διά τάς πολλάς
> τον ανδραγαθίας, τιμηθείς με τδ αξίωμα τον στρατηγού είς
> καιρόν δπου είχαν πόλεμον οι Βεί’ετσάνοι μ ε τούς λοιπούς
> βασιλείς τής Δναεως έλαβε μεγάλην ψυμην καί δόξαν διά 
λ τάς θανμαατάς χαί μεγάλας νικάς δπου έκ α μα ·. . .»  Εφεξής 
ό βιογράφος του Όσίου Θεοδοσίου άφηγεΐται διά μακρών τήν 
γενομένην πβίσμονα μονομαχίαν του Γεωργίου Μπουζίκη, τήν 
ήτταν καί τον θάνατον τοϋ άντιπάλου αύτοϋ, άνδρειωμένου Γερ
μανού στρατηγού, τύν όποιον ήδυνήθη νά καταβάλη δ ήμέτερος 
ήρως τή  προστασία τοϋ Όσίου Θεοδοσίου, είς τήν σκήτην τοϋ 
όποιου, παρά τδ Ναύπλιον κειμένην, μεταβάς τήν παραμονήν 
τής μονομαχίας είχε προσευχηθή μετά κατανύξεως.

Δ'
Ό  μετά Ελλήνων Στρατιωτών συναγωνισθείς Δαλματδς 

Υποκόμης Κοριολάνος Κιππικός, Κυβερνήτης μιας των Γαλε- 
ρών τοϋ ύπύ τύν ναύαρχον Πέτρον Μοντζενΐγον Ένετικοϋ στύ
λου, οδτω χαρακτηρίζει τούς συγχρόνους "Ελληνας Στρατιώτας, 
οΐτινες, γράφει: « . . .  είναι άνδρες μεγάθυμοι καί επιτήδειοι 
» πρύς πάσαν παράτολμον έπιχείρησιν, πολλάκις δι’ αιφνίδιων 
» Ιπιδρομών λεηλατήσαντες τύ ύπύ τούς Τούρκους διατελοΰν 
» τμήμα τής Πελοποννήσου, δπερ καί κατηφάνισαν. Οί άνδρες 
» ούτοι είσίν έκ φύσεως πλεονέκται, έπιτηδειότεροι δέ είς τάς 
» έφόδους ή είς τάς έκ τοϋ συστάδην μάχας· μεταχειρίζονται 
» ξυλίνην ή  δερματίνην άσπίδα (Ιεγ^ε) καί λόγχην καί τινες, 
» πλήν ευάριθμοι, θωράκιον (οοΓδαΙΙείο). Οί πλεΐστοι φέρουσι 
» βαμβάκινον θώρακα, πρύς προφύλαξιν αύτών άπύ των πληγ-
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» μάτων του Ι'/βροΰ.Άνδρειότεροι πάντων είσ'ιν οΐ έκ Ναυπλίου  
* τής Πελοπόννησου, εν τή χώρα των Αρχείω ν».

Ό  Βασιλεύς τής Γαλλίας Λουδοβίκος ΙΒ ' έσχεν έπικούρους 
τετρακοσίους "Ελληνας Στρατιώτας, έπί κεφαλής έχοντας τύν 
Ναυπλιέα Κόμητα Μερκούριον ή Μαυρίκιον Μπούαν, έκγονον 
τού άρχομένου του ΙΕ ' αίώνος, Δεσπότου Άγγελοκάστρου, 
Ά ρ τη ς  καί Ίωαννίνων Μαυρικίου Μπούα Σγουρού, δστις άνή- 
γαγε τήν καταγωγήν αυτού είς τύν άρχαϊον Βυζαντινόν 
"Άρχοντα τού Ναυπλίου Λέοντα Σγουρόν (1201 —  1208). Ό  
Μερκούριος Μπούας έγεννήθη έν Ναυπλίψ, έν Ιτει 1496, έκ 
πατρύς διασήμου Στρατιώτου, τού Νικολάου Μπούα, υιού τού 
Α ρχηγού των Αλβανών τής Πελοπόννησου Πέτρου Μπούα· 
ένυμφεύθη δέ μετά τής Αικατερίνης Μπόχαλη, έκ διαπρεπούς 
έπίσης Αλβανικής τού Ναυπλίου οίκογενείας. Ουτος (1β 03.ρίΐ3.ΐη 
ΟΓβο ΜβΓΟαπο, ως μνημονεύουσιν αύτού οί σύγχρονοι Γάλλοι 
συγγραφείς), μετά τήν διά· συνθήκης παράδοσιν τού Ναυπλίου 
εις τούς Τούρκους κατά τύ έτος 1540, άνεχώρησεν οίκογενεια- 
κώς εις τήν Εσπερίαν, δπου καί κατεβίωσεν.

Υπηρέτησε τύ πρώτον, ώς προείρηται έπΐ κεφαλής τών 
έπικούρων Στρατιωτών τού Λουδοβίκου ΙΒ ', βραδύτερον δέ, έπΐ 
κεφαλής δισχιλίων Ελλήνων Στρατιωτών, κατά τήν άλωσιν 
τής Γενούης, καθ’ ήν διεκρίθη παρά τό πλευρδν τών Γάλλων 
μαχόμενος. Λήξαντος τού πολέμου τούτου κατετάχθη είς τόν 
Ένετικδν στρατόν, άνδραγαθήσας κατά τάς έν Βερώνη καί 
Παβία μάχας* μετά δέ τήν συνομολόγησιν τής είρήνης μεταξύ 
Ενετών καί τού αότοκράτορος τής Αυστρίας Μαξιμιλιανού 
έκλήθη έπισήμως εις Ένετίαν, ένθα, μετά λαμπράν καί ένθου- 
σιώδη ύποδοχήν παρά τού Ένετικοΰ λαού, άπενεμήθησαν αύτφ 
έξαιρετικαί τιμαί ύπό τε τού Δόγη καί τής Γερουσίας. Ό  Μερ
κούριος Μπούας άπεβίωσε μεταξύ τών έτών 1 5 5 0 — 1560 έν 
Τριβίζψ καί έτάφη είς τδν περίβολον τού αότόθι Ναού τής Ά γ . 
Μαρίας (5»ηΐ£ΐ Μ&Η&)* έπί δέ τού τάφου αυτού άνηγέρθη δήμο-
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αία δαπάνη μεγαλοπρεπές μνημείον, σωζόμενον ετι και νϋν.
Τα άνδραγαθήματα τοΟ Μερκούριού Μπούα έξύμνησαν πολ

λοί σύγχρονοι Ιταλ ο ί (δαψφδοί, έν οίς καί δ Ζακύνθιος .Τζάνες 
Κορωναΐος, έκ του ποιήματος του όποιου άποσπώμεν τους επο
μένους στοίχους, μαρτυροΟντας τήν έκ τής Ηπειρωτικής οικο
γένειας των Δεσποτών ’ Αγγελοκάστρου, "Αρτης καί Ίωαννίνων 
καταγωγήν αυτού:

«Κι δποΰχε τ’ Άγγελό κάστρο 
Δεσπότης κυρ Μονρίχης, 

άπό ιό  αίμα ίκεινοΰ
δύο μόνον εύρίακεις».

*Άπό αυτούς που 'πήγαοι
*στ' Άνάπλι σάς τ* ώμνέγω, 

δύω μόνον ενρίσχονται,
τούτοι δπου σάς λέγω».

«'Αφέντης δ Μερκούριος
ίνε κι* δ άδελφός τον 

άπό μητέρος και πατρός 
γνήσιος έδιχός του».

Κατά τήν, ώς εΓρηται, έν ετει 1540 γενομένην ειρηνικήν 
των Ενετών άποχώρησιν έκ τού Ναυπλίου οί άρειμανιώτεροι τής 
νεολαίας, έκ τών Έλληνο -Αλβανών τής Άργολίδος τδ πλεΐ- 
στον, παρηκολούθησαν τούς Ενετούς, συναπελθόντες μετ’αύτών, 
έξ άποστροφής προς τδν άφόρητον τών Τούρκων ζυγόν. Τού
των οί πλειστοι έτάχθησαν υπό τάς σημαίας τού Α γίου  Μάρ
κου, δφ’ άς καί διέπρεψαν άγωνιζόμενοι έν τή πρώτη γραμμή 
κατά τάς διαφόρους έκστρατείας τών Ενετών. Είς έξήκοντα καί 
τρεις οίκογενείας Ναυπλιέων Στρατιωτών, συνοικισθείσας παρά 
τών Ενετών εις Κέρκυραν έν έτει 1541, παρεχωρήθησαν πλεϊστα 
προνόμια διατηρηθέντα άπαραμείωτα έπί δύο καί ήμίσειαν δλας 
έκατονταετηρίδας, καθ’ δλην τήν έφεξής περίοδον τής Ένετο- 
κρατήσεως τών Ίονίων νήσων μέχρι τής έν έτει 1797 καταλύ- 
σεως τού Ένετικοϋ κράτους όπδ τού Μεγάλου Ναπολέοντος.



24

Ά π δ  των οικογενειών τούτων άποκλειστικώς έστρατολογοϋντο 
έξήκοντα έφιπποι Στρατιώτου, έξ ών άπετελεϊτο ή  λβγομένη 
Στρατιά, ήτοι τδ σώμα, εις 8 ήν έμπεπιστευμένη ή  τήρησις 
τής δημοσίας άσφαλείας και τάξεως λαθ’ δλην τήν νήσον.

« ΟΙΣτρατιώται ούτοι τής Κέρκυρας», κατά τδν δ . δαιινβιΐΓ, 
«κατήγοντο άπδ τών εύγενών κατοίκων τοϋ Ναυπλίου, οϊτινες, 
» άφοΰ εδωκαν τοσαδτα δείγματα άνδρείας ύπεραμυνόμενοι τής 
» ιδιαιτέρας αυτών πατρίδος κατά τών Τούρκων, κατέλιπον τήν 
» γεννέτειραν γήν καί τά αγαθά αύτών έξ άφοσιώσεως πρδς τδ 
» Ένετικδν Κράτος* ή Κέρκυρα υπήρξε τδ καταφύγιον αύτών».

Μεταξύ τών έπιφανεστέρων Άλβανο-Έλλήνων Στρατιωτών, 
οϊτινες έξεπατρίσθησαν κατά τήν περίοδον ταύτην Ικ  Ναυπλίου, 
ύπήρξε καί δ Μανώλης Μόρμορης, άνήρ γενναίος καί είς άκρον 
γνώστης πασών τών κατά τήν "Ηπειρον στρατηγικών θέσεων 
καί τών έπικαίρων σημείων. (Εωπιαηυβίβ Μ ογιτιοπ <3α Ναροΐί 
<3ί Κ,οηιαηία, ρβΓδοηα ναΙοΐΌδα β ηιοΐΐο βδρβΓία <1ί ςιιβί ραβδί) *. 
Ούτος, άκολουθήσας τούς Ενετούς, άποχωρήσαντας τού Ναυ
πλίου, άνδρείως ήγωνίσθη έν Ήπείρψ, παρά τδ πλευρδν αύτών 
μαχόμενος, καί κατ’ έξοχήν κατά τήν έν έτει 1570  ύπδ τού 
Σεβαστού Βενιέρη άλωσιν τού Σοπωτοΰ, καθ’ ήν τδ ύπδ τδν 
Μανώλην Μόρμορην σώμα διεκρίθη* πλήν μετ’ ού πολύ μαχό- 
μενος κατά τών Τούρκων έπί κεφαλής τών κατοίκων τού Σοπω
τοΰ ήττήθη καί ήχμαλωτίσθη ύπδ τού Ήγεμόνος (Δέη) τής Α λ 
γερίας Ούλούτς -’Αλή, ου δλόκληρον σώμα ύπδ τδν περιλάλη- 
τον Κρήτα άρνησίθρησκον Χασάν-Βάφον είχεν άρτι κατασφάξει 
6 τού Μανώλη έφάμιλλος άδελφδς Γεώργιος Μόρμορης.

Ό  Γεώργιος Μόρμορης μετά τδν έν τή  αιχμαλωσία θάνατον 
τοϋ άνδρείου αύτοΰ άδελφοΰ Μανώλη προήχθη είς Ιππ ότη ν  τοϋ 
Α γίου  Μάρκου καί διωρίσθη ύπδ τής Γερουσίας τής Ένετίας 
Γουβερναδάρος (Διοικητής) τής προμνησθείσης έν Κερκύρα

' ΡατυΙα, Ιστορία τοΰ πολέμου τϊ}ς Κύπρου.



25

Στρατιάς των Ναυπλιέω ν Στρατιωτών, λαβών καί ισόβιον έπι- 
χορήγησιν έκ διακοσίων τεσσαράκοντα δουκάτων έτησίως.

Κατά τήν άλωσιν τοΰ Σοπωτοΰ διεκρίθη έπίσης καί έτερος 
Ναυπλιεύς Στρατιώτης, ό Ιωάννης Βαρβάτης, ού ό πατήρ 
Αυγουστίνος Βαρβάτης διετέλεσεν ό πρώτος Γουβερναδόρος 
τής Στρατιάς  τής Κέρκυρας, ό προκάτοχος του προμνησθέντος 
Γεωργίου Μόρμορη.

Διασημότερος κατά τούς χρόνους έκείνους καί μάλλον πεφη- 
μισμένος καθ’ άπασαν τήν Ανατολήν καί τήν Δύσιν, ήν ό επί
σης Ναυπλιευς Στρατιώτης  Μανώλης Μπλέσης, άναβιβάζων 
καί ουτος, ως ό Μερκούριος Μπούας, τήν καταγωγήν αυτοΰ είς 
τον άρχαϊον τοΰ Ναυπλίου "Αρχοντα Λέοντα Σγουρόν, τόν, 
άρχομένου τοΰ ΙΓ 00 αίώνος τοσοΰτον διαπρέψαντα είς τους κατά 
τών Φράγκων πολέμους φοβερδν Καπετάνιον των Ρωμαίων 
καί γαμβρόν έπί θυγατρί τοΰ Αύτοκράτορος τής Κωνσταντινου
πόλεως Αλεξίου Γου Α γγέλου Κομνηνοΰ.

'Ο Μανώλης Μπλέσης έν τοΐς πρώτοις μετέσχε πάντων 
σχεδόν τών συγχρόνων κατά τών Τούρκων πολέμων καί τών 
κατά τήν Δυτικήν Ευρώπην γενομένων εκστρατειών καί τυχο
διωκτικών έπιδρομών. Ουτος έπί κεφαλής τεσσάρων μόνον 
συναδέλφων αύτοΰ Στρατιωτών, έν έτει 1570, όρμηθείς έκ τών 
Παραδουναβείων χωρών, διέδραμεν έφιππος ολόκληρον τήν 
Αυστρίαν, Βαυαρίαν καί ΙΙρωσσίαν:

ΡβΓ 1ε δίΓ&άε οαν&ΐοΐιεηιο, 
ρετ Ιτονατ αίοαη ρόΐεηιο. 

κατά τούς συγχρόνους £αψωδούς.

Τοσαΰτα υπήρξαν κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ ΓΤ' αίώνος 
τά άθλο: καί ή  πολεμική δόξα του Μανώλη Μπλέση, ώστε, άνά 
πάσαν σχεδόν τήν Δύσιν καί κατ’ έξοχήν έν Ιταλ ία , κατέστη
σαν λίαν δημοτικά, αδόμενα έν ταϊς όδοίς τών πόλεων καί ταΐς 
δημοσίαις συναθροίσεσι, τά έξυμνοΰντα τούς πολέμους καί τάς
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άνδραγαθίας τού φοβερού τούτου Στρατιώτου, ήρωϊκά άσματα 
(ΒαΙζβΙεΙΙα), άτινα διακεκριμένοι τής έποχής έκείνης Φλαμαν- 
δοι και Ιταλ ο ί μουσικοί συνθέται συλλέξαντες καί διά μουσικών 
σημείων τονίσαντες μετ’ άλλων δμοειδώ^ άσμάτων, άθλα ωσαύτως 
Ελλήνω ν Στρατιω τών  έξυμνούντων, έξέδωκαν εις ίδια τεύχη.

’Εξ ένδς τών άσμάτων τούτων, έπιγραφομένου «ζό Μοιρο- 
λόγιον του Μανώλη Μ πλέπη», εις τούς κατά τήν άλωσιν τής 
Λευκωσίας τής Κύπρου πεσόντας συναγωνιστάς αυτού «Στρα - 
τιώτας», καί έκδοθέντος κατά τδ έτος 1571, παραθέτομεν ψδε 
δύο στροφάς διά τδ περίεργον τού ύφους καί τής γλώσσης, 
κράματος Ιταλικώ ν καί Ελληνικών λέξεων, ή έχρώντο οί 
σύγχρονοι Ιταλοί £αψωδοί είς τά ήρωϊκά αυτών Ελεγεία.

«Εΐ ραεεαάο δίο €Ηΐηιοηα 
ΙιΐΓπβΓβπιο αΐ οαΙοΜ βή  
οοη Ια εΐηίΓοβα δί ύοπα 
<3β ο&νεΙΗ 6 αΓοΗΐύυδδίεπ,
Ρα/Ιώαη' β βοπ £\ΐ6Γηοη, 
οοπιβ ίο Ί  ποδίτο νβοοίιίβΐΐ,
Ο ΞίταάΐοΗ ρυνοΓΟίΐΐ».

«ϋηάο Ιοτα, ο £τεπ ΟίοτηβηΙβ,
(ΓηροΙαηίο άβΐ ΣίταΙΐα. 
ϋ ονβ  6 ΣΗηΪ5 οοη Οαναλΐ,
Μι'χΐζ, Ιχ>ρ($Ϊ5, ΥατναΟϊ, 
οοη Αηάτοιιίίο, οοη ΜοΗίίαοα,
ΡίΙτοζ Βοναχ οοη $ΙατηαΗ?
Ο Σίταάΐοέϊ ρανβΓβΙΐΐ*.

Έ ν  τοϊς Άρχειοφυλακείοις τής Ένβτίας διασώζεται τδ 
οίκόσημον τού Μανώλη Μπλέση ου τδ κέντρον κατέχει άετός, 
φέρων έπιγεγραμμένας έπί τών ποοών αύτοϋ τάς λέξεις «δβπιρβΓ 
βικίβηι*, άνωθεν δέ κεφαλή Α γγέλου  πτεροφόρος μετά τής έπι- 
γραφής: «13ο 1ε γπιε ιτιοΛε εΙβΓηα νίΐΕ ΐ νίνο».

Ό  Μανώλης Μπλέσης, ό νεώτερος ουτος Η ρακλής  δν, ώς 
άλλος Ίόλαος, παρηκολούθει καθ’ δλον τδν τυχοδιωκτικδν αύτού
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βίον, άχώριστος σύντροφος, δ συμπολίτης αύτοΰ Κατσίκης, ύπήρ- 
ξεν 6 μυθικός ήρως τής συγχρόνου περιόδου· περί τό όνομα 
αύτοΰ διάφοροι έςυφάνθησαν μύθοι καί άφηγήσεις κατά τό μάλ
λον καί ήττον παράδοξοι. Κατά τινα τοιαύτην μυθικήν παρά- 
δοσιν, λίαν διαδεδομένην παρά τψ λαώ, Ά ργολική τις Μάγισσα, 
έκ σφοδρού έρωτος τρωθεΐσα, άοράτως παρηκολούθει τον Μανώ- 
λην Μπλέσην καθ’ όλον τόν ήρωϊκόν καί πλήρη περιπετειών 
βίον αύτοΰ καί όπεβοήθει αύτόν είς τήν διάπραξιν άθλων θαυ- 
μασίων καί ύπερανθρώπων. Ό  Μανώλης Μπλέσης παρέμεινε 
πιστός είς τόν έρωτα τής μυστηριώδους ταύτης Μαγίσσης* καί 
όταν αυτή, όπως δοκιμάση τήν πίστιν τοΰ ήρωος ερωμένου, 
μετεμορφώθη είς κροκόδειλον, δι’ ενός θερμοΰ φιλήματος τοΰ 
Μανώλη Μπλέση, ύπερχαρής γενομένη, άποβάλλει τήν φύσιν 
τοΰ κροκοδείλου καί άνακτήσασα τήν άνθρωπίνην αύτής μορφήν 
έναγκαλίζεται τόν πιστόν αυτή φίλον Στρατιώτην  καί δι’ έναε- 
ρίου άρματος όδηγεΐ αύτόν είς τήν άθανασίαν.

Ε'
Μετά τήν, ως προείρηται, ειρηνικήν παράδοσιν τοΰ Ναυ

πλίου είς τούς Τούρκους παρά των άποχωρησάντων Ενετών 
έν έτει 1540 καί τήν άποκατάστασιν τής τάξεως, πολλαί τών 
ενεκα τών προσφάτων άνωμαλιών καταφυγουσών οικογενειών 
είς τάς ’Αργολικάς νήσους έπανήλθον είς τήν χερσόνησον καί 
έπανέλαβον τόν νομαδικόν αυτών βίον, τό μέν θέρος διαιτώ- 
μενοι έν τοϊς δρεσι τής Αρκαδίας τόν δέ χειμώνα είς τήν Α ργο
λίδα ή καί είς τάς πεδιάδας τής Μεσσηνίας καί τής "Ηλιδος, προς 
τής όποιας τάς πλουσιωτέρας νομάς, ώς είρηται, έτράπησαν βρα- 
δύτερον ύπερβάντες τόν Αλφειόν. Ένοεϊται ότι οί άπομείναντες 
είς τάς νήσους Ύδραν, Σπέτσας καί Πόρον Αλβανοί έποικοι 
ήσαν λίαν εύάριθμοι, άνάλογοι προς τήν πτωχείαν τών βοσκών 
αυτών, καθ’ όσον δεν είχον τραπή έτι έπ’ άλλα έπαγγέλματα.
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Ή  τοιαύτη τών πραγμάτων κατάστασις έξηκολούθησεν έπί 
μίαν καί ήμίσειαν περίπου εκατονταετηρίδα, άπδ τοΰ έτους 
1540 μέχρι τοϋ 1685, καθ’ δλον σχεοόν τόν χρόνον τής πρώ
της υπό τών Τούρκων κατοχής όλοκλήρου τής Πελοπόννησου· 
πλήν καί κατά τήν περίοδον ταύτην δέν άπέλειπον έπεισόδιά 
τινα μαρτυροΰντα τήν ζωτικότητα καί τδ μένος του Έλληνο- 
ΆλβανικοΟ τούτου πληθυσμού τής χώρας. Διαρκοΰντος Ιτι τοϋ έν 
Κρήτη μεταξύ Τούρκων καί Ενετών αιματηρού πολέμου, δτε, 
κατά Ιούνιον τού 1647, ό Ενετός Ναύαρχος Ιωάννης Βαπτιστής 
Γριμάνης κατεδίωκεν κατά πόδας τόν Τουρκικόν στόλον είς 
Εύβοιαν καί έκεΐθεν εις Βώλον, Χίον καί Μιτυλήνην, καί τέλος 
καταφυγόντα είς τον λιμένα τοΰ Ναυπλίου ύπό τά στόμια τών 
πυροβόλων αύτοΰ στενώς άπέκλεισεν, νεαροί τινες Αλβανοί τής 
ύπαίθρου ’Αργολίδος, ένθαρρυνθέντες έκ τής έμφανίσεως τοΰ 
Ένετικοΰ στόλου, προέβησαν εις λεηλασίας καί διαρπαγάς τών 
προς άνατολάς τού Ναυπλίου τουρκικών χωρίων, Τζαφέρ-άγά, 
Μουράτ-άγά κλπ. μετά τούτο δ’ έζήτησαν άσυλον επί τών Έ νε- 
τικών πλοίων, δπως άποφύγωσι τήν δικαίαν έκδίκησιν τών Τούρ
κων. Κατά τόν αύτδν χρόνον Έ λ λ η ν  τις Ναυπλιεΰς άποπειρα- 
θείς νά έμπρήση τήν τουρκικήν Ναυαρχίδα συνελήφθη έπ’ 
αύτοφόρψ καί προσαχθείς ένώπιον τού Ναυάρχου άπηγχονίσθη, 
άναρτηθείς άπό τών κεραιών αύτής μετά σκληράς βασάνους 
(οοιι «αρρίΐοίο οπιάβίε). Καί βραδύτερον, έν έτει 1659, δτε ό 
Ε νετός Ναύαρχος Φραγκίσκος Μοροζίνης, δπως περισπάση τήν 
προσοχήν τών έπί τής Ένετοκρατουμένης Κρήτης μαχομένων 
Τούρκων, προσέβαλε τούς Τούρκους τών Καλαμών, έσχεν ώς 
έπικούρους, πλήν δεκακισχιλίων Μανιατών έπί τούτφ στρατολο- 
γηθέντων, καί τρεις χιλιάδας Πελοποννησίους Έ λ λ η νο-Α λ β α 
νούς* ώς τούτο προσεπιμαρτυρεΐ καί ό έποποιήσας τόν Κρη
τικόν πόλεμον σύγχρονος Τεθύμνιος ραψωδός Μαρίνος Τζάνε 
Μπουνιαλής:

« Σ το  πρόηταγμα τον Ά φ ε ν τό ς  ήοανε 'ξιυχωρίταις,
» πλείοχοι Μανχάταις ήταν 'κ εΐ και μέρος ' Αρβανίταις*.
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Κατά τον έπακολουθήσαντα πόλεμον των Ενετών πρδς 
κατάκτησιν τής Πελοπόννησου, δν έπιτυχώς διεξήγαγεν ό ένδο
ξος αυτών Αρχιστράτηγος καί Ναύαρχος Φραγκίσκος Μωροζίνης, 
πολλαχοϋ προθύμως προσέφερον άρωγδν τον βραχίονα αυτών 
καί οί Έλληνο - Αλβανοί κάτοικοι τής χώρας καί κατ’ εξοχήν 
τής Άργολικής. Οΰτω, κατά τδ θέρος τοΰ 1685, πολλοί τών 
Χριστιανών κατοίκων τής Μάνης καί τών νομάδων Έλληνο - 
Αλβανών συνέδραμον τον Ένετικδν στρατόν κατά τήν άλωσιν 
τών Μεσσηνιακών φρουρίων. Καί δτε τδ έπιδν θέρος ό Φραγ
κίσκος Μωροζίνης, άποβιβάσας τδν στρατόν αυτού εις τδν προ 
του Ναυπλίου δρμον τής άρχαίας Άσίνης (Τωλοϋ) τή 20δ Ιο υ 
λίου 1686, έπολιόρκησε τδ Ναύπλιον, άπαντες οί Αλβανοί τής 
Άργολίδος λαβόντες τά δπλα έτάχθησαν προθύμως παρά τδ 
πλευρδν τών Ενετών· έφ’ φ  καί μετά τήν άλωσιν τοϋ Ναυπλίου 
ήμείφθησαν διά πολλών παραχωρήσεων καί προνομίων ύπδ τοϋ 
ένδόξου Αρχιστρατήγου. Ούτος καί μετά τήν, άρχομένου τοϋ 
έτους 1688, άτυχή κατά τής Χαλκίδος έκστρατείαν, δπως συμ
πλήρωσή τάς έκ τοΰ πολέμου καί τής ενσκηψάσης φοβέρας 
πανώλους άκρως άραιωθείσας τάξεις τοϋ στρατοϋ αύτοϋ, κατέ
ταξε πολλούς έγχωρίους Αλβανούς, δι’ ών άπετέλεσε πέντε δλο- 
κλήρους λόχους.

Βραδύτερον, μετά τήν όλοσχερή κατάκτησιν τής Πελο- 
ποννήσου ύπδ τών Ενετών, δτε κατά τδ θέρος τοΰ 1695 
Ισχυρά Τουρκική στρατιά, ύπδ τδν Σερασκέρην Ισμαήλ -Πασάν 
τδν Μισυρλή - Ζαδέν, ύπερβάσα τδν Ισθμόν τής Κορίνθου 
είσέβαλεν εις τήν Πελοπόννησον καί κατηυθύνθη είς Αργολίδα, 
μεγάλας παρέσχον υπηρεσίας εις τούς έξ άπροόπτου καταλη- 
φθέντας Ενετούς οί Έλληνο - Αλβανοί κάτοικοι τής χώρας, άς 
έπισήμως άνεγνώρισεν ό τότε έπιτυχώς άποκρούσας τούς Τούρ
κους παρά τδ "Άργος Γενικός Προβλεπτής τοϋ Βασιλείου τοΰ 
Μωρέως Αυγουστίνος Σαγρέδος. Καί κατά τήν έξ Άργολίδος 
πρδς τήν Κορινθίαν, μετά τήν ήτταν, άτακτον ύποχώρησιν τοϋ 
Τουρκικού στρατού σώμα εγχωρίων Αλβανών, ένεδρεύον παρά



τάς στενοπορίας τού όρους Τρητού (τά  Δερβενάκια) έφόνευσε 
περί τους διακοσίους Τούρκους καί ισαρίθμους ήχμαλώτισε, 
πολλά συλήσαν λάφυρα.

Τ '

Κατά τήν τελευταίαν βραχεϊαν περίοδον τής Ένετοκρατή- 
σεως τής Πελοπόννησου (1 6 8 7 — 1715) τάς έπομένας παρέχου- 
σιν ήμΐν άτελεϊς πληροφορίας περί των Αλβανών κατοίκων 
της χώρας δύο των Γενικών Προβλεπτών (Κυβερνητών) του 
Βασιλείου του Μωρέως έν ταΐς προς τόν Δόγην τής Έ νετίας 
έπισήμοις αύτών έκθέσεσιν. Ούτως 6 "Αγγελος "Εμμος, κυβερ- 
νησας τήν Πελοπόννησον κατά τά  έτη 1703— 1706, χαρακτη
ρίζει τούς Α λβανούς: «γένος άθλιον, περιορισθέν μετά τών οίκο- 
» γενειών αύτών εις τά κρησφύγετα τών δρέων, έν πενιχραϊς 
» καλύβαις, άποζών έκ τών προϊόντων τών ποιμνίων, ών αυτοί 
» σχεδόν άποκλειστικώς είσίν οί έπιμεληταί». Ό  δε διάδοχος 
αυτού Φραγκίσκος Γριμάνης (1 7 0 6 —  1709), έπιεικέστερος, 
τοιαϋτά τινα έκτίθησι περί τών κατοίκων τής χώρας έν γένει: 
«Ή  Πελοπόννησος», γράφει προς τήν Έ νετικήν Γερουσίαν, 
« κατοικεΐται υπό Ελλήνω ν καί Αλβανών* τούτων οί Έ λ λ η - 
» νες, πολυπληθέστεροι, οίκουσι τάς πόλεις καί καταγίνονται εις 
» τό έμπόριον καί τήν ναυτυλίαν, οί δε Αλβανοί, οΐτινες τοσοϋ- 
» τον εχονσι συγχωνεν&ή μετά τών Ελλήνω ν , ώστε δλν θεωρούν - 
» ται άποτελοϋντες ιδίαν φυλήν ά λλ’ απλώς διάφορον τάξιν, 
» είσίν όλιγώτερον εύποροι καί πεπολιτισμένοι, διάγοντες βίον 
» πλάνητα καί νομαδικόν καί διαιτώμενοι τό μέν θέρος εις 
» τά  όρη τής Αρκαδίας, τόν δε χειμώνα είς τήν "Ηλιδα καί 
» τήν Α ργολίδα καί τά παράλια τού Φαναριού». (Έρμιονίδα, 
Τροιζήνα καί Έπιδαυρίαν).

Πολύ μετά τήν ύπό τών Τούρκων κατάκτησιν τής Πελο
πόννησου, λήγοντος τού ΙΗ ' αίώνος, Γάλλος Ακαδημαϊκός, 
6 Β£Γβί& <1υ Βοεα^β, τοιούτους παρουσιάζει τούς κατοικούντας
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τότε τήν Πελοπόννησον: «Ή  Πελοπόννησος», γράφει 1 «κατοι- 
» κεΐται υπό τριών φυλών, τών Τούρκων, τών Ελλήνων καί τών 
» Αλβανών* τούτων οί Τούρκοι είσίν οί κύριοι καί κατοικούσι τάς 
» μεγάλας πόλεις, οί "Ελληνες καταγίνονται εις τό έμπόριον 
» καί τήν γεωργίαν· οι όέ Α λβανο ί, κατοικούντες άποκλειστι- 
» κώς τι) βόρειον μέρος της Χερσονήσου και τό κέντρον τής 
» χώρας, είσ'ιν οί μόνοι έττιμεληται τών ττοιμνίων».

Έ τερος σύγχρονος Γάλλος περιηγητής, δ Α. Ε. (Γ&δΙβΙΙίΐη, 
έπισκεφθείς τήν Πελοπόννησιν έν έτει 1797, παρέχει ήμΐν 
πιστήν εικόνα οίκογενείας Αλβανών νομάδων όδοιπορούντων, 
οΰς, μεταβαίνων έκ Ναυαρίνου εις Φιλιατρά, συνέτυχε καθ’ όδόν 
πορευομένους εις Ηλείαν -· τούτων τήν άμφίεσιν περιγράφει ως 
άκολούθως:

« Οί άνδρες φέρουσι λευκόν χιτώνα βαμβακερόν, διήκοντα 
» μέχρι τών γονάτων άνοικτόν άνωθεν, άφίνοντα τό στήθος 
» γυμνόν· έχουσιν έπενδύτην (^ΠβΙ) άνευ χειρίδων, ζώνην συν- 
» δεομένην διά χάλκινης πόρπης, συγκρατούσαν μικράς φυσιγ- 
» γιοθήκας καί διάφορα δπλα. Λευκαί περικνημίδες, περιελισ- 
» σόμεναι διά ταινιών καί κροσσών έξ έρυθροΰ ερίου συνδεομένων 
» όπισθεν τού γόνατος, καταλήγουσι μέχρι τών σφυρών· τούς 
» πόδας αυτών περιτυλίσσουσι συνήθως διά τεμαχίου υφάσματος 
» (ΐΣίρΐδδΟπβ)· τό δε πέλμα συνδέουσι διά σειρίδων (οοπίοη) κατά 
» τα άρχαΐα υποδείγματα. Τήν κεφαλήν έχουσι κεκαλυμμένην 
» διά πιλήματος (ς&ΙΙοΙβ) έκ μελανού δέρματος, περιαπτομένου 
» διά κροσσών καί θυσάνων. Ή  έπί τών νώτων αυτών εύρεϊα έφε- 
» στρίς (καπότα), φαιού ή καί λευκού χρώματος, κοσμείται διά 
» πλεγμάτων ποικίλων καί διά τετραγώνου έπινωτίου, δπερ, 
» κομβούμενον, άναββίπτεται έπί τής κεφαλής πρός προφύλαξιν 
» αυτής από τών ανωμαλιών τής άτμοσφαίρας».

1 Νοιβ οοηιπιυιηςιιέβ ρ»Γ Μ. ΒβΓβϋ (Ιιι Βοεα^ί. πιειηΗΓβ Λβ 1'ΐηβΐΐΐυΙ 
<Ιβ ΡΓΛΠΟβ.

- Τήν «ϊχ«ίνα τή; 'Λλ6«ν·.χής οίχογ«ν*(α; ίν Ην.κορ'τ \>λ ίν τή διναθιν σβλ. 32.
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« Αί γυναίκες φέρουσι τον αυτόν χιτώνα, άνοικτόν ή  άτη- 
» μελήτως προσηρμοσμένον έπί τοΟ σώματος, μετ’ εύρειών χειρί- 
» δων έπί των χειρών αυτών· αί παρυφαί του χιτώνος τούτου 
» είσί πεποικιλμέναι διά πολυχρόων κεντημάτων. Οί γυναικείοι 
» έπενδϋται κοσμούνται διά μεγάλων σφαιροειδών κομβίων καί 
» δι’ έπαργύρων άλύσεων· διασταυροΰνται δ’ έσωτερικώς καί 
» συγκρατοϋνται διά ζώνης, ήν συνέχει έμπροσθεν λευκή πόρπη 
» καί όπισθεν τεμάχιον υφάσματος (Ρομβοειδές έκ δύω ίσομερών 
» χρωματισμών, άφίνον νά διαφαίνηται ό έσω χιτώ ν κατ’ άμφο- 
» τέρας τάς πλευράς. Ή  κόμη σχηματίζει ένα πλόκαμον, περιε- 
» λισσόμενον όπισθεν τής κεφαλής, καί καλύπτεται διά λεπτού 
» μάκτρου συνδεόμενου άνωθεν. Τοιαύτη ήν ή  συνήθης περιβολή 
» τών Αλβανίδων, είς ήν προστίθεται κατά τάς όδοιπορίας εν 
* κυανούν έπιχιτώνιον άναστελλόμενον έμπροσθεν, ενίοτε δέ καί 
» έφεστρίς. Α ί νεάνιδες διαιροΰσι τήν κόμην αύτών είς μικρούς 
» βοστρύχους έβ^ιμενους έπί τών ώμων* καλύπτονται δέ διά 
» μελανού πιλήματος, χρυσοίς θυσάνοις ή νομίσμασι πεποι- 
» κιλμένου».

«Οί Α λβανοί άποφέρουσι πάντοτε πάσαν τήν άποσκευήν 
» αυτών, άποτελουμενην έξ έλαφράς στρωμνής, εύτελοΰς βαμβα- 
» κερού ύφάσματος, έντός τού όποιου κατά τάς όδοιπορίας περι- 
» τυλίσσουσι τά ένδύματα καί τάς προμήθειας αύτών. Τό δέμα 
» τούτο φέρουσιν επί τών νώτων αί γυναίκες, αΐτινες, κύπτουσαι 
» ύπό τδν φόρτον, δέν παραλείπουσι νά νήθωσιν όδοιποροΰσαι, 
» χωρίς ποσώς νά φαίνωνται άποστέργουσαι τήν τοιαύτην κατά- 
» στάσιν. Έ ξ  ετέρου οί σύζυγοι, φέροντες μόνον τδν όπλισμδν 
» αύτών, κρατούσιν άνά χείρας τό δπλον, πεποικιλμένον διά δια- 
» φόρων κοσμημάτων έκ χρυσού, άργύρου ή  έλεφαντόδοντος - '.



Ζ'
ι

Ή  μετά τοσούτους άγώνας και θυσίας, τή παρεμβάσει τής 
Α γγλ ία ς  και Όλλανδίας, συνομολογηθείσα έν Ιτει 1698—  
1699 μεταξύ Τουρκίας, Ένετίας, Γερμανίας και Πολωνίας Συν
θήκη ειρήνης, ή  έπικαλουμένη Συνθήκη τοϋ Κάρλοβιτς, καθ’ήν 
όλόκληρος ή Πελοπόννησος μετά τής Αίγίνης καί τής Λευκά- 
οος κατεκυρώθησαν έπισήμως τή  Έ νετική Πολιτεία, δεν έσχε 
μακράν τήν διάρκειαν. Ό  Σουλτάνος των Όθωμανών Ά χ μ έτ  δ 
Γ*, ένθαρρυνόμενος καί έκ των προσφάτων έπιτυχιών αύτοΰ 
κατά τοΟ Αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας Πέτρου τοΟ Μεγάλου, 
έδράξατο τής πρώτης τυχούσης ευκαιρίας, δπως, καταπατών 
τήν Συνθήκην τοϋ Κάρλοβιτς, κηρύξη τδν πόλεμον κατά των 
Ενετών. Έ π Ι τή προφάσει περιθάλψεως Μαυροβουνίων έπανα- 
στατών ύπδ τών έν Καττάρω Ένετικών άρχών, καί ιδία τής 
άρνήσεως τού διοικοΰντος τδ Κάτταρον Ένετοΰ Προβλεπτού, 
δπως έκδώση πρδς τδν Πασάν τής Βοσνίας Νιουουμάν - Κιου- 
προυλήν τδν Βλαδίκαν τού Μαυροβούνιου, δστις, στενώς πολιορ- 
κούμενος ύπδ τών Τούρκων, άπέδρα λάθρα τού Μαυροβούνιου 
καί κατέφυγεν είς Κάτταρον, ως καί ένεκεν τής ύπδ Ένετικών 
Γαλερών άσκηθείσης βίας επί τού φέροντος τήν κληρονομιάν 
τού πρφην Μεγάλου Βεζύρη Χασάν - Πασά πρδς τήν σύζυγον 
αύτοΰ Σουλτάναν Χαντιδιέ πλοίου, τδ Διβάνιον έκήρυξεν έπισή
μως τδν πόλεμον κατά τής Έ νετίας τή 9 ϊ  Δεκεμβρίου 1714.

Τή 1 4 ϊ Ιουλίου 1715 ό Μέγας Βεζύρης Ά λ ή -Δ α μ ά τ -  
Πασάς έπί κεφαλής ύπερεκατοντακισχιλίων άνδρών, προπεμ- 
φθείς έξ Άδριανουπόλεως ύπδ τού Σουλτάνου, είσέβαλεν είς 
Πελοπόννησον καί έν βραχυτάτψ χρόνψ έγένετο κύριος αυτής, 
πανταχοΰ ένσπείρας τδν τρόμον καί τήν καταστροφήν. Κατά 
τήν βραχεΐαν πλήν αίματηροτάτην πολιορκίαν τού Ναυπλίου 
καί τήν έπακολουθήσασαν εξ εφόδου άλωσιν αύτοΰ πολλοί τών 
Αλβανό - Ελλήνω ν κατοίκων τής Άργολίδος άνδρείως ήγωνί-
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σθησαν υπέρ τών Ενετών, έφ’ φ  καί έξήγειρον κατ’ αυτών τήν 
δργήν καί τήν άγανάκτησιν τών Τούρκων καί κατ’ έξοχήν τών 
δεκατισθέντων κατά τάς έπανειλημμένας έφόδους Γενιτσάρων.

Ό  Γάλλος περιηγητής Οβρ«1ΐ6£πη, έπισκεφθείς τήν Πελο
πόννησον όλίγον μετά τήν αλωσιν του Ναυπλίου, έξαίρει τούς 
άγώνας έγχωρίου τίνος Αλβανού ευπατρίδου Μαμμωνά (Μαη- 
γποπε), όστις έπεσεν άνδρείως μαχόμενος κατά τήν έφοδον τών 
Τούρκων· τούτου ή σύζυγος Άνδρονίκη, είς μίαν τών πρώτων 
οικογενειών τού Ναυπλίου άνήκουσα, κατά τήν αλωσιν αυτού 
περιήλθεν είς χεΐρας τών νικητών καί μυρίας υπέστη βασάνους 
καί άτιμώσεις· έξαγορασθείσα δέ βραδύτερον υπό τού Λατίνου 
Αρχιεπισκόπου δέν ήδυνήθη νά έπιζήση έκ τής λύπης καί 
τών κακοπαθειών.

Ό  Τούρκος Σερασκέρης, άφού έξωλόθρευσε πάντας τούς 
κατοίκους τού Ναυπλίου, Ενετούς καί "Ελληνας, έστράφη καί 
κατά τών περίοικων, ών έγίνωσκε τούς υπέρ τών Ενετών άγώνας 
καί νΰν καί κατά τήν προηγηθεΐσαν Ικστρατείαν τού Φραγκί
σκου Μωροζίνη. Οί άτυχεΐς τής υπαίθρου Άργολίδος Αλβανό - 
"Ελληνες κάτοικοι, δσοι ήδυνήθησαν νά διαφύγωσι τό ξίφος τών 
Γενιτσάρων καί τού αίμοβόρου Πασά τού Διαβεκίρ Καρά-Μου- 
σταφά, έτράπησαν πρός το ορος Άραχναΐον, είς ου τάς αίγίλι- 
πας διασφάγας, δίκην έγχελύων 1 διεισδύσαντες, έζήτησαν κατα- 
φύγιον· οί πλείστοι δ’ έτράπησαν πρός τήν Δρυοπίδα καί 
τήν Έπιδαυρίαν καί τά παράλια τής Έρμιονίδος καί Τροιζη- 
νίας, δθεν έπί το άσφαλέστερον, τυχούσης ευκαιρίας, διεξεπε- 
ραιώθησαν είς τάς έγγύς νήσους "Γδραν, Σπέτσας καί Πόρον,

1 Εντεύθεν φαίνεται πιθανή ή καταγωγή τής επωνυμίας τοδ πρός Β. τοδ Άρα- 
χναίου ’Αλβανικοδ χωρίου Χιλίον καϊ τοδ Οπό άποίκων αΰτοΰ κατοικηθέντος ?ρα- 
δύτερον ασφαλούς λιμένος τοδ έγγύς Μάσητος, Πόρτο- Χίλι. Ύκό τό όνομα Χέλι 
φέρεται καί μικρόν τι άρχαίον χωρίον έν Άκαρνανίφ παρά τόν έναντι τοδ 
αρκτικού άκρου τής Λευκάδος κόλπον Δέματα, ένθα καί ΐχθυοτροφεϊον, κοινώς 
Χ/λοβίβαρον. Κατά τό Αλβανικόν Λεξικόν τοδ Κωνσταντίνου Χριατοφορίδ',υ 
ή λέξις Χέλι (Χβλι καί πληθυντ. Χόλ]ετε) σημαίνει οβελόν, ηούβίαν.
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φιλόξενου τυχόντες υποδοχής ύπδ των ευαρίθμων δμοφύλων 
αυτών, των άπδ δύο περίπου αίώνων εγκατεστημένων εις τάς 
ξηράς καί άγόνους ταύτας νήσους.

Πολλαί των μετά ένα περίπου αιώνα, κατά τήν Ελληνικήν 
έπανάστασιν, επιφανέστερων οικογενειών τών νήσων τούτων, 
ώς οί Κούτσαι, Λεμπέσαι, Γκίκαι, Κυριακοί, Γκίνη, Γκιώνη, 
Άνδροϋτσοι, Λαζαρα'ιοι, οί κατά τήν άτυχή έπανάστασιν τοϋ 
1770 μετονομασθέντες Όρλώφ, κλπ. έπί μακρδν διετήρουν, εν 
ταΐς οίκογενειακαΐς παραδόσεσι τήν μνήμην τής έκ τής Ά ργο- 
λίδος καταγωγής αυτών- άλλως τε διά πολλάς ομωνύμους ταΐς 
ανωτέρω οίκογενείας τής Άργολίδος εύφημος γένεται μνεία έν 
έπισήμοις έγγράφοις τών Ένετικών Α ρχώ ν τής ΙΕ ', Γ7 ' καί 
ΙΖ ' έκατονταετηρίδος.

Μία τών διαπρεπεστέρων τής νήσου Σπετσών οικογενειών, 
ύψίστας 7ιροσενεγκοΰσα υπηρεσίας διαρκουντος του υπέρ τής 
έθνικής άποκαταστάσεως άγώνος τών πατέρων ήμών, ή οικο
γένεια Μπόταση, άκεραίαν διετήρησε τήν μνήμην τής είς 
Σπέτσας κατά τήν περίοδον ταύτην τοϋ χρόνου μετοικίσεως 
τοϋ άρχηγέτου αυτής έκ τής Ά ργολικής Χερσονήσου, 
τής Έρμιονίδος.

Κατά τάς ακριβείς παραδόσεις τής έπιφανοϋς ταύτης οίκο
γενείας Αλβανός τις φύλαρχος Λαζάρ - Καπετάν, έκ ΙΙεραχώ- 
ρας προερχόμενος, είχεν έγκαταστή κατά τό πρώτον ήμισυ τής 
ΙΖ ' έκατονταετηρίδος, περί τά έτη 1 6 3 0 — 1640, είς τδ 
έναντι τής νήσου Σπετσών χωρίον τής Έρμιονίδος Βίλια- ούτος, 
έκ τού υιού αυτού Μήτρο - Καπετάν, δύο έσχεν έγγόνους, τούς 
Λαζάρ - Καπετάν καί Νικόλαον ή  Ινόλ - Καπετάν. Κατά τήν 
τελευταίαν αίματηράν κατάκτησιν τής ΙΙελοποννήσου ύπδ τών 
Τούρκων, ής προεμνήσθημεν, & πρεσβύτερος τών ^ελφών 
Λαζάρ - Καπετάν άνδρείως ήγωνίσθη παρά τδ πλευρό / τών 
Ενετών, ώς Σημαιοφόρος τοϋ Ά γιου Μάρκου, καί άδηλος άπο- 
βαίνει ή τύχη αυτού μετά τήν επικράτησιν τών Τούρκων- τού-



των δε τήν έκδίκησιν φεύγων ό νεώτερος αδελφός Κδλ - Καπε- 
τάν, άκολουθήσας τούς λοιπούς πρόσφυγας τής Άργολίδος, 
έζήτησε καί ούτος άσυλον εις τάς φιλόξενους Σ πέτσας, ένθα 
έκτοτε εγκατέστη μονίμως. Τήν επωνυμίαν Μ πότααη  (Μπότ - 
οΗΐ, εκ των Αλβανικών λέξων Μ ηόχ, ΒοΙβ, σημαινούσης άργι
λον, χώμα, καί ςΗί, οΗίοιι, βροχήν) οφείλει ή οικογένεια εις 
τον άρχηγέτην αυτής Κδλ - Ιναπετάν, τόν, ως προείρηται, έν 
έτει 1716— 1720, πρώτον μετοικήσαντα εις -πέτσας, δστις 
κατά τήν νηπιακήν αυτού ήλικίαν είχε το έλάττωμα νά τρώγη 
χώμα κατόπιν βροχής.

Ή  νέα αΰτη έποίκισις τών Άργολικών νήσων, εις τάς 
όποιας κατέφυγον βραδύτερον καί άλλαι έπήλυδες Έλληνικαί 
καί Ά λβανικαί οικογένειαι εκ τής Εύβοιας, τών Κυκλάδων, 
τής εγγύς Κυνουρίας καί τής Λακεδαίμονος, άπετέλεσεν, ώς ήν 
επόμενον, πληθώραν πληθυσμού δυσανάλογον δλως προς τούς 
φυσικούς πόρους ιδία τών δύο νήσων "Γύρας καί Σπετσών, 
(διότι ό Πόρος, έγγύτατα τής Πελοποννήσου κείμενος, ήν 
άνέκαθεν άραιώς κατωκημένος, άτε μή παρέχων τήν προσή- 
κουσαν άσφάλειαν ).

Ούτε ή μικρά παραγωγή καί αί πενιχραί τών ξηρονήσων 
τούτων νομαί, ούτε ή αλιεία εις τήν όποιαν έγκαίρως έπεδόθη- 
σαν οι εις θαλαττίους μεταβληθέντες τέως δρεσίβιοι νομάδες, 
έξήρκουν έφεξής νά έκθρέψωσιν αυτούς καί τάς οικογένειας 
αυτών. Ή  πρό τών δμμάτων αυτών έκπάγλως κυμαινομένη 
θάλασσα τού Άργολικοΰ κόλπου, ήτις μετά τήν όριστικήν τών 
Τούρκων έν Πελοποννήσψ έπικράτησιν άπέβη έφεξής άπρόσι- 
τος εις τά  Ένετικά πλοία, έγέννησεν εις τούς ήμετέρους νεοφύ
τους νησιώτας τον πόθον τής ναυσιπλοΐας. Διά τών άλιευτικών 
αυτών άκατίων τό πρώτον καί διά μικρών λιβυρνίδων καί κελή- 
των ί^ραδύτερον, οΐτινες ώς επί τό πολύ προήρχοντο εκ τού έν 
Ναυπλίψ άρχαίου Ένετικού Ναυπηγείου (Ταρσανά) καί τού 
παρά τώ έγγύς δρμφ τής άρχαίας Ά σίνης (Χαίδαρίου) μικρού

_  3 7 ___
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Ναυστάθμου, ήρξαντο, ύποκαθιστώντες τούς τέως άποκλειστι- 
κώς άσκοΰντας τήν άκτοπλοΐαν των Ελληνικών παραλίων 
Ενετούς, νά διαπλέωσι τδν Άργολικδν κόλπον και τάς Εγγύς 
άκτάς, Εκμεταλλευόμενοι τήν φυσικήν τών Τούρκων πρδς τήν 
θάλασσαν άποστροφήν ούτως οί νεοσύλλεκτοι ούτοι νησιώται 
καθίσταντο προϊόντος τοϋ χρόνου καί αξιόλογοι ναυβάται, ώς 
έφόδιον φέροντες κατά των τέως άγνωστων αύτοΐς θαλασσίων 
κινδύνων τήν φυσικήν αύτών άντοχήν καί τδ σφρίγος.

Τδ καινοφανές Επιτήδευμα τών νεηλύδων νησιωτών ήνάγ- 
κασε τούς τέως νομάδας νά άντικαταστήσωσι τήν πάτριον ποι- 
μενικήν άμφίεσιν δι’ άλλης προσφορωτέρας πρδς τδ νέον αύτών 
εργον περιβολής, τής άρχαίας Γαλατικής βράκκας (1)Γθβο1< ή 
Ϊ5ΓΕΪ65), ήν έδανείσθησαν παρά τών δμοτέχνων αύτοΐς κατοίκων 
τών γειτόνων νήσων του Αιγαίου πελάγους, καί τήν δποίαν 
είχον εισαγάγει εις τάς χώρας τού Βυζαντινού Κράτους καί 
κατ’ Εξοχήν 'είς τάς νήσους τοϋ Ελληνικού άρχιπελάγους οί 
Φράγκοι δυνάσται κατά τήν, άρχομένης τής Ι Ρ  Έκατονταετη- 
ρίδος καί Εφεξής, κατάκτησιν αύτών.

Ή  περιορισμένη τδ πρώτον τής "Γδρας κατά τών Σπετσών 
άκτοπλοΐα Επεξετάθη βαθμηδόν καί μέχρι τών άπωτέρων νήσων 
τού Ελληνικού άρχιπελάγους καί τών παραλίων τής Κρήτης 
καί τής Αλεξάνδρειάς. Πρδς τούτο ταχέως οί ήμέτεροι νησιώται 
ήχθησαν εις τήν άνάγκην καί μείζονα νά άποκτήσωσι πλοία, 
ίδρύοντες Εγχώρια ναυπηγεία καί χρησιμοποιοΰντες τήν ξυλείαν, 
ήν άφθονον παρεϊχον αύτοΐς τότε τά παρθένα τών νήσων τούτων 
καί τής άντικρυ Πελοποννησιακής άκτής δάση. Σαχτονρια, 
περιεκτικότητος 15— 20  τόννων καί Αατινάδικα, 4 0 — 50  τόν- 
νων διεδέχθησαν τά άκάτια καί τάς λιβυρνίδας αύτών· πλήν 
κατά τούς νέους αύτών πλόας Εν αναπεπταμένη θαλάσση; Εκτδς 
τών συνήθων δυσχερειών, εύρέθησαν άντιμέτωποι καί πρδς 
άλλους κινδύνους, τούς Εκ τών λυμαινομένων τότε τάς Έ λλη- 
νικάς θαλάσσας Βερβερίνων πειρατών τής Τύνιδος, Α λγερίας 
καί Τριπόλεως.
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Οί ήμέτεροι τολμηροί θαλασσοπόροι εφάμιλλοι των προ
γόνων αυτών, των φοβερών Στρατιωτών τοΰ ΙΕ ' αίώνος, μή 
έννοοϋντες να ύποχωρήσωσιν άπέναντι οίουδήποτε κινδύνου 
κατέστησαν τα  πλοία αυτών μείζονα καί ταχυπλοώτερα καί 
έξώπλισαν αύτά διά πυροβόλων καί άλλων πολεμικών δργάνων, 
δπως άποτελεσματικώτερον δυνηθώσι να άμύνωνται κατά τών 
άγριων πειρατικών έπιθέσεων τών Βερβερίνων. Μέγα μέρος τών 
πρδς τούτο χρησίμων αύτοΤς πολεμικών έφοδίων, δπλα, πυρίτιδα 
καί σφαίρας καί αύτά τά πυροβόλα, έπρομηθεύοντο κατά τδ 
πλείστον λάθρα παρά τών Τούρκων Φρουράρχων (Τζιδάρηδων) 
τοΰ Παλαμηδίου καί τής Άκροναυπλίας έπί χρήμασιν ή άλλοις 
δώροις, προσορμιζόμενοι νύκτωρ είς τδν πρδς μεσημβρίαν τοϋ 
Ναυπλίου καί ύπδ τδ Παλαμήδιον δρμον τής Καραθώνας. Τδν 
χειρισμόν τών πυροβόλων έδιδάχθησαν τδ πρώτον οί τέως άδαείς 
νησιώται ύπδ τοϋ πρόσφυγος Έ λληνος Άρχιπυροβολητοϋ 
Μακρή, δ στις, ύπηρετών παρά τοίς Ένετοίς, ήδυνηθη κατά τήν 
άλωσιν τοϋ Ναυπλίου (τψ 1715) νά διαφύγη τήν σφαγήν τών 
Τούρκων προσποιηθείς τδν παράφρονα.

Η'
Τοιαύτη ύπήρξεν ή  κατάστασις τών νήσων "Γδρας καί 

Σπετσών, έν αίς έπεκράτει τδ Αλβανικόν στοιχείον έκ ποιμε- 
νικοΰ γενόμενον ναυτικόν, μέχρι τοΰ έτους 1770, δτε φοβεραί 
ένέσκηψαν έπί τήν Πελοπόνησον δοκιμασίας άπειλήσασαι νά 
έξαφανίσωσι τέλεον τδν Χριστιανικόν πληθυσμόν τής χερσο
νήσου. Είς τήν, άρχομένου τοΰ έτους 1770, έκ Τωσσικών ραδι
ουργιών διεγερθεΐσαν άτυχή έπανάστασιν μόνοι οί Υδραίοι 
ήδυνήθησαν νά συγκρατήσωσιν έαυτούς, ένψ οί Σπετσιώται, 
άναμιχθέντες ένεργώς, έξήγειραν τήν μήνιν τών Τούρκων καί 
δεινά, μετά τήν άποτυχίαν τοΰ κινήματος, Ιπαθον ύπδ τών 
έπιδραμόντων Τουρκαλβανών τής φρουράς τοΰ Ναυπλίου* ούτοι
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έπελθόντες έκ τής έναντι ΙΙελοποννησιακής άκτής, Κόστας, 
έλεηλάτησαν τήν νήσον καί κατέστρεψαν, τήν πυκνώς κατωκη- 
μένην άριστοκρατικήν συνοικίαν αυτής, το Καστέλλιον.

Οί Σπετσιώται, έγκαίρως άντιληφθέντες, πρδ τής έπελεύσεως 
τών Τουρκαλβανών, τήν απειλούσαν αυτούς πανωλεθρίαν κατέ- 
λειπον προτροπάδην τήν νήσον καί έπιβάντες τών πλοίων αυτών 
κατέφυγον εις τήν έγγύς Ύδραν, τά Κύθηρα καί τήν Κυνουρίαν· 
πλήν, παρελθούσης τής θυέλλης, ήδυνήθησαν, έξαγοράσαντες 
τήν προστασίαν τού τά μάλα ίσχύοντος τότε παρά τώ Διβανίφ 
Χουσεΐν-Ιϊασά, γαμβρού επ’ άδελφή τού Σουλτάνου Σελίμ τού Γ \ 
νά Ιπανέλθωσι ταχέως εις τάς εστίας αυτών καί έπαναλάβωσι 
τάς άνακοπείσας έπικερδεϊς ναυτικάς αυτών έπιχειρήσεις.

Τήν άνδρείαν καί τδ ναυτικόν μένος τών νέων τούτων 
θαλασσοπόρων καί κατ’ έξοχήν τών Υδραίων μεγάλως έξετί- 
μησεν ό ύπερμεσοϋντος τού ΙΗ ' αίώνος ύπερηφάνως υπηρετών 
παρά τή πειρατική Αυλή τού Δέη τής Α λγερίας άνδρείος Χασάν 
6 Τζεζαερλής, δστις βραδύτερον, μετά πολλάς τής τύχης περι
πέτειας, προσληφθείς εις τήν υπηρεσίαν τού Σουλτάνου τών 
Όθωμανών έγένετο Ναύαρχος καί είτα Μέγας Βεζύρης. Ό  Γαζή 
Χασάν - Πασάς πολλούς έσχεν, Υδραίους ιδίως, έπικούρους είς 
τά ήρωϊκά αυτού άθλα έν Τσεσμέ, Λήμνφ, Συρία καί Αίγύπτψ' 
έφ’ φ  καί, Ναύαρχος (Καπετάν - ΙΙασάς) γενόμενος τδ πρώτον, 
μεγάλην παρέσχε τοίς ήμετέροις νησιώταις προστασίαν καί 
ύποστήριξιν, έπιτρέψας αύτοΐς καί τδν ελεύθερον διάπλουν τού 
Βοσπόρου, διά τού οποίου τήν κερδοφόρον μεταγωγικήν έμπο- 
ρείαν τού σίτου, έκ τών παραλίων τού Εύξείνου πόντου εις τήν 
Μεσόγειον θάλασσαν, ήρξαντο άσκοϋντες.

Ά π δ  τής υπογραφής τής μεταξύ τής Τουρκίας καί τής'Ρωσ- 
σίας συναφθείσης Συνθήκης έν Κουτσούκ - Κάίναρτζικ (παρά 
τήν δεξιάν όχθην τού Δουνάβεο>ς), τή  10/21 Ιουλίου 1774, 
ήρξατο σπουδαίως αναπτυσσόμενη ή  Ελληνική έμπορεία καί 
ναυτιλία. Διά τής Συνθήκης ταύτης άνεγνωρίσθη εμμέσως εις



41

τήν 'Ρωσσικήν Αυτοκρατορίαν τό δικαίωμα τής θρησκευτικής 
προστασίας των ύπό τήν κυριαρχίαν των Τούρκων διατελούν- 
των Όρθοδόξων Χριστιανών, δπερ ου μικρόν συνετέλεσεν είς 
τήν πρόοδον των Ελλήνων εμπόρων καί ναυτιλλομένων.

Οί κάτοικοι των Ελληνικών παραλίων καί τών νήσων του 
Αιγαίου πελάγους, τεθέντες οΰτως είπείν υπό τήν προστασίαν 
τής Τωσσικής σημαίας, ταχέως άνεδείχθησαν οί άποκλειστικοί 
μεσϊται πασών τών Εμπορικών τής Όθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας συναλλαγών διά τής νοημοσύνης καί τής έντιμότητσς 
αύτών· καί τά μικρά τής Ύδρας, τών Σπετσών καί τών λοιπών 
νήσων πλοία, φέροντα 'Ρωσσικά Διαβατήρια, ήδύναντο ήδη νά 
πλέωσιν έλευθέρως άπό Χερσώνος μέχρι Γαδείρων.

Ό  άπό τών πειρατών τής Βερβερίας καί τής Α λγερίας 
οσημέραι αύςάνων κίνδυνος ήνάγκασε συν τώ χρόνψ τούς "Ελλη
νας έφοπλιστάς καί πλοιάρχους νά ναυπηγώσιν ετι μείζονα καί 
ίσχυρώς έξωπλισμένα καί περικεχαλκωμένα πλοία χάριν άνω- 
τέρας ταχύτητος καί ασφαλείας. Ά π ό  τής έποχής ταύτης οί 
ήμέτεροι νησιώται ήρςαντο νά άποκτώσι πλοία άνωτέρου μεγέ 
θους, Γολέτας, Γαλλιώτας, Μύστικα, Τράτας κλπ., καί νά έκγυ- 
μνάζωσι πληρέστερον τά πληρώματα αύτών συν τφ  χειρισμφ τών 
ιστίων καί είς τήν εύστοχον χρήσιν τών πυροβόλων τούθ’ οπερ 
άπέβαινεν αύτοίς ευχερές, καθ’ δσον ούδέν δραστηριώτερον, εύμα- 
θέστερον καί μάλλον άκαταπόνητον τού Έ λληνος ναύτου.

Ή  εξαγωγή τών σιτηρών τής άπεράντου Τωσσικής Αυτο
κρατορίας εν ού βραχεί χρόνω συνεκεντρώθη είς καθαρώς Έ λλη- 
νικάς χείρας· καί Έ λληνικαί έμπορικαί άποικίαι συνέστησαν καί 
ήνθησαν ταχέως καθ’ δλα τά παράλια τού Εύςείνου πόντου καί 
τής Ά ζοφικής θαλάσσης, ό>ς καί κατά τήν αρχαιότητα. Τήν 
έκτακτον ακμήν τής νέας Όδησσού έδημιούργησεν έκ τού 
μηδενός μόνη ή Ε λληνική  δραστηριότης καί φιλοπονία. "Ηδη 
οί "Ελληνες έμποροι καί ναυτίλοι, οσημέραι προαγόμενοι, άπέ-



βησαν οί μάλλον έπικίνδυνοι καί άκαταγώνιστοι άντίζηλοι ιών 
"Αγγλων, οίτινες, ύποκαταστήσαντες άρτι τούς Ενετούς καί 
τούς Γενουηνσίους, διετέλουν μέχρι τής έ^ιφανίσεως τών Ε λ λ ή 
νων οί μόνοι έκμεταλλευταί τής 'Ρωσσικής άμα και Όθω- 
μανικής άδρανείας καί νωχελείας, ύποτιμώντες τά πρός έξαγω- 
γήν προϊόντα τών έπιχωρίων καί ύπερτιμώντες τά είσαγόμενα 
ξένα έμπορεύματα. 5Από τής έποχής όμως ταύτης έν 'Ισπανία, 
Ιταλ ία , Γαλλίοι καί είς αύτήν έτι τήν Α γγλ ία ν  αί τιμαί τών 
σιτηρών ιδίως ήρξαντο κανονιζόμεναι έφεξής ύπύ τών Ελλήνων 
έμπόρων καί έφοπλιστών, ών τά πλοία τολμηρούς έποιοϋντο 
πλόας καί πέραν τών Γαδείρων, έπί τών παραλίων τού Ωκεανού- 
ή  δέ Ταοίψα Φ ιλιππάγχον , τού έν Ταϊγανίω εγκατεστημένου 
μεγάλου 'Γδραίου έφοπλιστοΰ καί μεσίτου, καθιερώθη σύν τψ 
χρόνφ ως διεθνές τιμολόγιον τών ναύλων τών διαφόρων λιμένων.

€ Έ ν  ταϊς νήσοις του Αιγαίου πελάγους», γράφει ό Κάρο
λος Μένδελσων Βαρθόλδης είς τήν Ιστορίαν τής Ελλάδος, 
« άπ’ αυτής έτι τής νηπιακής ήλικίας ή  Έλληνίς μήτηρ όδηγεΐ 
» τά τέκνα αότής πρύς τήν θάλασσαν καί διδάσκει αυτά νά 
ι» κολυμβώσιν, ως ή νήσσα τά νεόττια αυτής- εΐτα ό πατήρ, 
» παραλαμβάνων τούς υίούς αυτού έπί του πλοίου καί κρατών 
» αύτούς είς τάς άγκάλας παρά τύν ιστόν, δεικνύει αυτοϊς τύ 
» ποθητόν στάδιον τού βίου, τον άτέρμονα οίνοπα πόντον καί 
» διδάσκει αυτοϊς πάσαν νήσον καί πάντα σκόπελον. Τοιουτοτρό- 
» πως άπό τής παιδικής ήλικίας οί πρεσβύτεροι δίδουσι πρόςτούς 
» νεωτέρους τό παράδειγμα τού θάρρους καί τής αταραξίας καί 
» τής έν ταϊς τρικυμίαις ευθυμίας- άρέσκονται δι’ άφηγήσεως 
» τερπνών έπεισοδίων ν’ άφομοιώσιν εαυτούς πρός τούς δελφΐνας 
> τής θαλάσσης, τούς άλλομένους ύπεράνω τών κυμάτων άσματα 
» δέ καί χοροί φαιδρύνουσι πάντα πλούν καί έν αυτοϊς τοϊς κιν- 
» δύνοις. Ό  Έ λ λ η ν  ναύτης είναι ανώτερος πάσης ανάγκης- καί 
» είς τήν λιτότητα, έγκράτειαν καί νηφαλιότητα αύτού ώφεί- 
» λοντο κατά μέγα μέρος ό περιορισμός τών δαπανών καί τά

_  4 2 ___
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» μεγάλα κέρδη των πλοών τοΰ Έλληνικοΰ ναυτικοΰ, καθ' οΰς 
» ό ζήλος των πληρω|ΐάτο)ν έξηγείρετο επί μάλλον καί έκ τής 
* προσδοκίας άναλόγου συμμετοχής είς τα κέρδη».

Εις των μετασχόντων τής ναυμαχίας του Ναυαρίνου, "Αγγλος 
αξιωματικές τοΰ ναυτικού, έξ ίδιας άντιλήψεως, άπομνημονεύει 
τδ επόμενον έπεισόδιον, δπερ άρκούντως χαρακτηρίζει τήν άξίαν, 
τήν κολυμβητικήν δεινότητα καί τήν έκτακτον άντοχήν τοΰ 
Έ λληνος ναύτου: «Ό λίγον μετά τδ πέρας τής  ναυμαχίας του 
» Ναυαρίνου», άφηγεΐται ό "Αγγλος άξιωματικός,«Τουρκικά τινα 
» πλοία έκ των περισωθέντων εύρίσκοντο είς μικράν άπό- 
» στάσιν από τίνος ήμετέρου. Έ κ  τοΰ καταστρώματος ένδς των 
» Τουρκικών τούτων πλοίων έπήδησαν είς τήν θάλασσαν δύο 
•"Ελληνες, συνδεδεμένοι πρδς άλλήλους δι’ άλύσεων, έπ ί τψ 
» σκοπψ ϊνα κολυμβώντες πλησιάσωσι πρδς τα  ήμέτερα πλοία 
» καί διασωθώσιν πλήν τδ βάρος τής άλύσεως παρεκώλυε τάς 
» προσπάθειας καί τάς κινήσεις αύτών. Ό  είς τούτων ήτο άλη- 
» θής Τιτάν κατά τήν σωματικήν βώμην, πλήν μέτριος τδ άνά- 
» στημα· ούτος, δταν τδν συνδεσμότην αύτοΰ ήρξαντο νά έγκα- 
» ταλείπωσιν αί δυνάμεις, ένέτεινε τάς έαυτοΰ προσπάθειας καί 
» διά μέν τής δεξιάς χειρδς έκολύμβα, διά δέ τής άριστεράς συνε- 
» κράτει τδν έταΐρον αύτοΰ, μεθ’ ου κοινή άπέβαινεν ή  τύχη. 
»Ή  άντοχή καί ή  ίσχΰς τοΰ ήρωος τούτου κατίσχυσεν έπί 
» τέλους, προκαλέσασα τήν προσοχήν ήμών, οΐτινες άποστείλαν- 
» τες λέμβους άνεσύρομεν άμφοτέρους. Τδ πλήρωμα τοΰ πλοίου 
» ήμών ύπεδέχθη μετά χαράς καί ένθουσιασμοΰ τούς ναυα- 
» γούς, οδς οΐ Τοΰρκοι δέν έπαυσαν πυροβολοΰντες· ό δέ σωτήρ 
» ναύτης, δστις κολυμβών κατώρθωσε νά συγκρατήση τοιοότον 
» βάρος, τδ όποιον πάντα άλλον ήθελε καταβάλλει καί βυθίσει, 
» πολλά εδωκε δείγματα βώμης καί έπί τοΰ πλοίου ημώ ν έφ’ φ 
» καί έπεκλήθη ύπδ τοΰ πληρώματος νέος Η ρακλής».
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Ή  πρύς τούς ήμετέρους ναυτίλους εύνοια καί ύποστήριξις 
του Διβανίου άνεπτύχθη επί μάλλον άπύ του έτους 1792, δτε 
μεταξύ του Σουλτάνου καί τής Μεγάλης Αικατερίνης όριστική 
συνωμολογήθη έν Ίασί({) Συνθήκη συμμαχίας καί έπιμαχίας, 
καθ’ ήν συν τοίς άλλοις έπετρέπετο εις τά Ε λληνικά πλοία ή 
άνάρτησις τής 'Ρωσσικής σημαίας. Ύπο την αιγίδα ήδη τής 
Τωσσικής σημαίας τύ Ελληνικόν ναυτικόν περίεφρουρεΐτο 
έπαρκώς άπο τών πολεμικών πλοίων τής Α γγλ ία ς, ήτις είχε 
διαρρήξει άρτι τάς σχέσεις αυτής πρύς τήν Τουρκίαν, σύμμαχον 
τότε τού Μεγάλου Ναπολέοντος.

Ά π ύ  τής έποχής ταύτης άρχεται κυρίως ή ευημερία καί ή 
μεγάλη εύδοκίμησις τού Ελληνικού ναυτικού καί ίδια τής νήσου 
Ύδρας, ήτις, ούδόλιυςάναμιχθεϊσα, ως προείρηται, είς τήν άφρονα 
έκστρατείαν τού Όρλώφ, ούτε βραδύτερον είς τάς παρακεκινδυ- 
νευμένας ναυτικάς έπιχειρήσεις τού Λάμπρου Κατσώνη, μεγά
λης ετυχε παρά τφ Διβανίψ ύποστηρίξεως.Έντεύθεν τά ναυτικά 
τών 'Γδραίων σκάφη όσημεραι έπολλαπλασιάζοντο καί έκρατύ- 
νοντο έπί μεγέθει καί τελειότητι κατασκευής καί έξοπλισμοΰ 
καί δι’ αύτών μεγάλαι έκτώντο περιουσίαι, συγχρόνως δέ καί 
έμπειρία ναυτική καί πολεμική.

Ό  διάσημος Γάλλος συγγραφεύς τού παρελθόντος αίώνος 
ΒδΓοη ίΐι; Βΐ^ηΐοη εντή πολυτίμψ αυτού Συγγραφή: «Τά Μυστι
κοσυμβούλια καί οί Λαοί», ήτις είδε τύ φώς τήν έπιοΰσαν τής 
Ελληνικής έπαναστάσεως, έν έτει 1822, έλλόγως υποστηρίζει 
δτι ή άναγέννησις τής Ελλάδος δφείλεται κυρίως είς τήν σύγ
χρονον άνάπτυςιν τής ναυτιλίας αυτής, αύτη δέ είς τήν Γαλλι
κήν έπανάστασιν καί τύν ήπειρωτικύν άποκλεισμδν (ΙΜοοιιχ 
οοηΐίηοηίαΐ). «Ή  έν έτει 1793 μαστίσασα τήν Γαλλίαν σιτοδεία», 
προσθέτει ό σοφδς Συγγραφεύς, «έφερε τύ πρώτον τά ελληνικά 
* πλοία είς τήν Μασσαλίαν κατά τήν περίοδον ταύτην τά πλοία
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* τής "Γδρας, των Σπετσών καί τών λοιπών έλληνικών νήσων, 
» συλλέγοντα τον σίτον πανταχόθεν, με^έφερον καί έπώλουν
> αύτδν εις τους Γάλλους. "Αμα ούτως ή Ελληνική, ναο
ί» τιλία Ιμεγαλύνθη, προέβη καί περαιτέρω· εισπλέει εις πάν- 
» τας τούς λιμένας τής Μεσογείου· πλήν καί ταύτης τά δρια 
» ταχέως υπερπήδα, τρεπομένη καί προς τάς άχανεΐς του Ώ κεα- 
» νοΰ έκτάσεις».

Κατά τινα άρχαιοτέραν άνακοίνωσιν του σοφοϋ Διδασκάλου 
τού Γένους Αδαμάντιου Κοραή, άναγνωσθείσαν τή 6η Ίανουα- 
ρίου 1803 είς τήν Ιν Παρισίοις δοοίέΐέ  ^€5 ΟβδβΓναίβιΐΓδ οΐβ 
Π ιοπ ιπιβ : «μέχρι τού 'Ρωσσο-Τουρκικού πολέμου τού έτους
> 1769 ή  ναυσιπλοΐα τών νήσων τού Ελληνικού άρχιπελά- 
» γους περιωρίζετο εις στενωτάτην άκτοπλοΐαν τών γειτόνων 
» νήσων, οί δέ άπώτεροι αυτών πλόες δεν έξετείνοντο πέραν 
» τού Εύξείνου ΙΙόντου καί τής Αίγύπτου· πλήν άπδ τής έπο- 
» χή ς  ταύτης ήρξαντο κατασκευαζόμενα μείζονα πλοία διά τών 
» ίδιων χειρών. Ή  νήσος "Γδρα, νοτιοανατολικώς τής Πελο-
* ποννήσου, τρεις περίπου λεύγας άπ’ αυτής άπέχουσα, ούδέν 
» σχεδόν παράγει, επομένως οί κάτοικοι αυτής ταχέως ήχθη- 
» σαν εις τήν άνάγκην να τραπώσιν άλλαχοΰ προς εΰρεσιν 
» τών πρδς τδ ζήν άναγκαίων. Μετά τήν, λήξαντος τού πολέ- 
» μου, άποχώρησιν τών 'Ρώσσων πολλοί τών κατοίκων τής
* Πελοποννήσου ήναγκάσθησαν νά ζητήσωσιν άσυλον έν "Γδρα, 
» άποφεύγοντες τήν έκδίκησιν τών Τούρκων. Ούτοι, προερχόμε- 
» νοι έκ χώρας τά πάντα παραγαγούσης, καί καταφυγόντες έπί 
» βράχου υπό θάμνων καλυπτόμενου, ήναγκάσθησαν, εύρισκόμε- 
» νοι μεταξύ ναυτιλλομένων, νά τραπώσιν είς τήν έμπορείαν, χρη-
* σιμοποιούντες προς τούτο πάν δ,τι διέσωσαν. Έ ν  ταϊς έπιχειρή- 
» σεσι ταύταις ένεπιστεύετο έκαστος τά κεφάλαια αύτοΰ, είς νομί- 
» σματα έντδς σάκκων φερόντων έπιγεγραμμένον άπλώς τδ δνομα
* τού κυρίου, πρδς τδν κυβερνήτην τού πλοίου· μετά δέ τήν λήξιν 
» τού πλοΰ άκριβής έδίδετο λογαριασμός τής χρησιμοποιήσεως
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» των κεφαλαίων έκαστου, άνευ ούδενδς παραδείγματος κατα- 
» χρήσεως ή κακοπιστίας».

«Έφοδιασθέντες ήδη καί δια των κεφαλαίων τών έπηλύδων 
» τούτων Πελοποννησίων οί Υδραίοι ναυτίλοι, έφιλοτιμήθησαν
* τίς πρώτος να άποκτήση μείζον πλοΐον και να έπεκτείνη τούς 
» πλόας αυτού οσον οϊόν τε άπώτερον. Έ βλεπε τις νυν τούς 
» νέους τούτους Αργοναύτας προμηθεύοντας σίτον, έν τοίς χρό- 
» νοις τής σιτοδείας, καθ’ δλους τούς λιμένας τής Ιταλ ίας καί
* τής Γαλλίας, εις τε τήν Βαλτικήν καί μέχρις αυτής τής Ά με- 
» ρικής. Στερούμενοι πάσης γνώσεως τών κινδύνων, οϊτινες 
» παρομαρτοΰσιν είς τούς μακρούς πλόας, μετεχειρίζοντο Εύρω- 
» παίους πρωρεΐς, πλήν μόνον διά τούς λιμένας, είς ους τύ πρώ- 
»τον έπεσκέπτοντο, άναπληροϋντες άλλως τάς έλλειπούσας 
» αύτοίς γνώσεις διά τού θάρρους καί τής τόλμης, ήν ώφειλον 
» είς τήν πείραν τών θαλασσών καί είς τά φυσικά προσόντα, τά 
» κληροδοτηθέντα παρά τών άρχαίων αυτών προγόνων».

«Αναγκαζόμενοι νά έρχονται συχνάκις είς χείρας προς
* τούς Άλγερίους, άπέναντι τών όποιων ή Τουρκία δεν ήδύνατο 
» ή  καί δέν ήθελε νά προστατεύση αυτούς, οί Υδραίοι έξώπλιζον 
» τά πλοία αυτών ως πρύς πόλεμον. "Εκαστον πλοΐον έφερεν ήδη 
» 8— 30 πυροβόλα καί πλήρωμα έκ 35— 70 άνδρών, μή ύπερ- 
» βαινόντων τδ 40&ν έτος τής ήλικίας· πλήν τούτων ύπηρέτουν έν 
» τοίς πλοίοις καίάνά 5— 6 ναυτόπαιδες, ήλικίας 6— ΙΟέτών».

« Καθ’ έκαστον πλοΰν έγένετο έκκαθάρισις· καί, άφού έξη- 
» ροΰντο οί τόκοι τών διά τήν προμήθειαν τού φορτίου χρησιμο- 
» ποιηθέντων κεφαλαίων, τδ ήμισυ τού υπολοίπου κέρδους, λίαν 
» σημαντικού έπί τινα έτη, άνήκεν είς τδν ιδιοκτήτην τού 
» πλοίου, τδ δε έτερον ήμισυ διενέμετο μεταξύ τού πληρώματος, 
» έξ ίσου κατά κεφαλήν, μή έξαιρουμένων ούδέ τών ναυτοπαί- 
» δων. Σκοπδς τής τοιαύτης ίσης διανομής ήν δπως διεγείρωσι 
» τδ ένδιαφέρον τού πληρώματος είς ττ/ν έπιτυχίαν τού πλού,

I» ως πρδς δε τούς παίδας, οϊτινες ήσαν συνήθως δρφανοί πατρός, 
» δπως δι’ αυτών παρέχωσι τά μέσα τής συντηρήσεως είς τάς



» άπωρφανευμένας οίκογενείας, συγχρόνως δέ δπως διευκολύνω- 
» σιν αύτοΐς τόν όσον ενεστι ταχύτερον γάμον· καί οΰτω, διά της 
» τοιαύτης προνοίας, δ πληθυσμός τής^ "Γόμας έν διαστήματι 
» είκοσιπενταετίας έπολλαπλασιάσθη καταπληκτικώς. Οί άρρε- 
» νες ενυμφεύοντο κατά τό 18 —  2 0  έτος τής ήλικίας αυτών, 
» αί δέ θήλεις κατά τό Ι 2 0ν. Εις τους ναυτόπαιδας τούτους έδί- 
» δασκον πρωΐμως τήν τέχνην ή μάλλον την πείραν τής ναυσι- 
» πλωΐας, δπως έγκαίρως καταστήσωσιν αύτούς πατέρας τέκνων 
» άμα καί ικανούς κυβερνήτας πλοίων. 'Η  τοιαύτη διδασκαλία 
» έγένετο ούτως: οσάκις έκάστοτε, κατά τινα πλοϋν, προέκυπτε 
» νέα τις άκτή, άκρωτήριον, ή νήσος, οί κυβερνήται έκάλουν τούς 
» ναυτόπαιδας έπί τού καταστρώματος καί έδίδασκον αύτοΐς τό 
» δνομα καί τήν θέσιν έκάστης άκτής κ.λ.π. έν σχέσει πρός τά 
» σημεία τού όρίζοντος- ευθύς δ’ ώς ήθελον έπαναπλεύση εις τά 
» μέρη ταΰτα, έξήταζον αυτούς καί άλλοίμονον είς έκεΐνον, δστις 
» δέν ένεθυμεΐτο καλώς παν δ,τι άπαξ έδιδάχθη αύτψ. Κ ατά τήν 
» έπανάληψιν τών διδαχθέντων ή μάστυξ εφήλκυε τήν προσοχήν 
» τού άπροσέκτου καί έπιλήσμονος μαθητοΰ . . . »

«Οί 'Γδραΐοι ήσαν εϊθισμένοι είς βίον λιτότατον* έφ’ φ  καί 
» τά  έφόδια αυτών καθ’ έκαστον άπόπλουν περιωρίζοντο είς 
» έλάχιστα άντικείμενα, εξαιρέσει τού οίνου, δν άφθόνως έπρο- 
» μηθευοντο . . . Ε ίς τούς ξένους έν τούτοις λιμένας ή δταν 
» έπανήρχοντο είς τάς έστίας αυτών οί 'Γδραΐοι έζων έν άνέσει· 
» καί είς τήν άγονον ταύτην νήσον έκαστος κατά τήν ιδίαν 
» κλίσιν έμιμεΐτο ή τουλάχιστον κατεγίνετο νά μ ιμήται τήν 
» δίαιταν τών ξένων λαών, ους έγνώρισεν. Ή  πολυτέλεια ήρξατο 
» ήδη νά είσάγηται παρ’ αύτοΐς- καί, έφ’ δσον ένισχύεται υπό 
» τού έμπορίου, μή έξαντλούσα τούτο, θέλει συντελέσει έπί 
» μάλλον είς τήν άνάπτυξιν τού πολιτισμού καί τών φώτων. 
» Βλέπει τις  νύν έν τή νήσψ κατοικίας, έπιμελώς ωκοδομημένας 
» μετά τής έφικτής άνέσεως, καί τραπέζας καθαρίως καί πολυ- 
> τελώς διεσκευασμένας έν οίκίαις άνθρώπων, οίτινες ζώσιν ώς 
* έπί τό πολύ έν τοΐς πλοίοις ώς άσκηταί . . .  Ά φ ’ δτου ήρξαντο



» νά είσάγωσιν οίκοι τάς άνέσεις των Εύριυπαίων, κατενόησαν 
» 6τι αί άνέσεις αύται είναι προϊόν των φώτω ν έφ’ φ  καί δέν 
» ώκνησαν νά συστήσωσιν εις τήν νήσον αυτών Γυμνάσιον πρδς 
» σπουδήν τής αρχαίας Ε λλην ικ ής γλώσσης, καί άλλα κατώτερα 
» έκπαιδευτήρια προς διδασκαλίαν τής άναγνώσεως καί τής 
* γραφής· ήδη δ’ απέκτησαν καί Καθηγητήν τής Ιταλ ική ς 
» γλώσσης, ήτις άποβαίνει χρησιμωτάτη αύτοΐς. “Ηγειραν παρά 
» τον λιμένα Κατάστημα χρησιμεΰον ώς Γραφεϊον άμα καί 
» Χρηματιστήριον, εν τψ  δποίφ  γίνονται αί διαπραγματεύσεις 
» έπί πάσης υποθέσεως ναυτικής καί Ιμπορικής . . . »  Τοιαύτη, 
κατά τδν άείμνηστον Α. Κοραήν, ήν ή λήγοντος του ΙΗ ' αίώνος 
κατάστασις τής νήσου "Γδρας, ήτις κατά μικρδν υπερείχε τής 
των γειτόνων Σπετσών.

Κατά τήν σύγχρονον μαρτυρίαν του έν Ίωαννίνοις Προξέ
νου τής Γαλλίας Φρ. Πουκεβίλλ, δστις λήγοντος τοΰ ΙΗ ' αίώ- 
νος περιηγήθη τδ πρώτον τήν Πελοπόννησον, έμποροι έξ "Γδρας 
είχον ύποκαταστήσει έν Ναυπλίψ, κατά τήν περίοδον ταύτην 
τοΰ χρόνου, διαφόρους Γαλλικούς οίκους, οίτινες μέχρι τής έπο- 
χή ς  έκείνης ήσκουν άποκλειστικώς τήν έμπορίαν τής έξαγω- 
γής τών διαφόρων προϊόντων τής ’Αργολίδος· αλλά καί ουτοι 
ταχέως ήναγκάσθησαν νά καταλίπωσι τον τόπον έκ τής άπλη- 
στίας καί τής ώμότητος τών έπιχωρίων Τούρκων Αγάδω ν καί 
κατ’ έξοχήν τής φρουράς τών Γενιτσάρων. Κ ατά τδ έτος 1799, 
δτε δ Πουκεβίλλ, συλληφθείς υπδ τών Τούρκων ήχθη ώς ύπο
πτος είς Τριπολιτσάν, ό τότε Διερμηνεύς του Πασά τής Πελο- 
ποννήσου Καρατζάς άφηγήθη αύτψ τδ επόμενον πρδ τών δμμά- 
των αύτοΰ γενόμενον έπεισόδιον έν τή άποβάθρα τοΰ Ναυπλίου:

«Τοραίος ναύτης κατεγίνετο ζυγίζων σίτον έπί τοΰ κατα
στρώματος άρτι καταπλεύσαντος είς τδν λιμένα τοΰ Ναυπλίου 
ύδραϊκοΰ πλοίου, δτε Γενίτσαρός τις περιπατών έν τή  παραλία 
διέταξεν αύτδν ίταμώς «νά τον φέρτ] αμέσως φωτιάν για  νά 
άνάψη το τσ ιμπούκι του·». "Α μ α  γεμίσω  το σαχχί έφ&ασα
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Ά γ ά  μον -, άπήντησε προθύμοις ό άτυχής 'Γδραίος ναύτη;. 
Έ π Ι τη άπαντήσει ταύτη 6 άγριος Γενίτσαρος, χωρίς νά χάση 
καιρόν, έξάγει τό πιστόλιον αυτού, πυροβολεί, ρίπτει νεκρόν 
Ιπ ι τού καταστρώματος τού πλοίου τον 'Γδραΐον ναύτην και λέγει 
με ιδιών καί μετά χλευασμού: « Ν ά πώς γεμίζη  γρηγορότερα τό 
σακχί σου!»  Οί συνοδεύοντες τον αίμοβόρον φονέα συνάδελφοι 
ζύτού Γενίτσαροι έσπευσαν νά έπιδοκιμάσωσι τήν άποτρόπαιον 
καί μυσαράν ταύτην πράξινάναφωνήσαντες: *Α φ ερ ιμ ! Μ πράβο! 
Μετά τούτο δέ ώόήγησαν εν επευφημίαις τον άγριον κακούργον 
μέχρι τού στρατώνος αυτών, ένθα ένθουσιώδους ετυχεν ύποδο- 
χή ς  παρ’ δλων τών Γενιτσάρων, ώς νπέρμαχος των προνο
μ ίο υ  τον Ό ρ τά !*

Καθ’ δν χρόνον, άρχομένου τού Ι θ ' αίώνος, περιέπλεε τάς 
νήσους τού Αιγαίου πελάγους, αΐτινες ύπήγοντο είς τήν άμεσον 
δικαιοδοσίαν αυτού, ό Καπετάν-Πασας Χουσεΐν, ό προμνησθείς 
έπ’ άδελφή γαμβρός τού Σουλτάνου τών Όθωμανών Σελίμ τού 
Ιν, έγένετο αύτψ ή καταγγελία δτι έν τοΐς ναυπηγείοις τών νήσων 
Ύδρας καί Σπετσών έναυπηγοΰντο υπερμεγέθη πλοία, φέροντα 
καί πολεμικήν εξάρτησιν, προς τόν σκοπόν νέας τών ραγιάδων 
κατά τού Σουλτάνου έπαναατάσεως. Ό  Καπετάν-Πασας έπί τή 
τοιαύτη πληροφορία κατηυθύνθη είς Σπέτσας τό πρώτον καί 
άποβάς ευθύ είς τό ναυπηγεΐον άντελήφθη ίδίοις όμμασιν, δτι 
όντως έναυπηγεΐτο έκεΐ εύμέγεθες πλοιον τεσσαράκοντα περίπου 
πήχεων, άνήκον είς τούς άδελφούς Ίωάννην καί Θεόδωρον 
Μέξη* τούτων ό μεν Ιωάννης έξ υπερβολικού φόβου, άμα τή 
έμφανίσει τής Τουρκικής ναυαρχίδος, έσπευσε νά καταφύγη είς 
τό έναντι Λεωνίδιον, δθεν κατήγετο, ό δέ Θεόδωρος, προσκλη
θείς υπό τού Καπετάν-Πασά, ένεφανίσθη προ αυτού τρέμων καί 
προσεπάθει νά δικαιολογηθή διά τό άσύνηθες τού υπό κατα
σκευήν πλοίου. Ό  Χουσεΐν-Πασάς, ίδια χειρί καταμετρήσας διά 
πήχεως τήν τρόπιδα τού μήπω είς τήν θάλασσαν καθελκυσθέν- 
τος πλοίου, δεν έδίστασε νά έκφράση τάς εύχαριστίας αυτού καί
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νά συγχαρώ τον κατάπληκτου ιδιοκτήτην Θεόδωρον Μέξην διά 
τη ν  καλλονήν και την συμμετρίαν τού πλοίου, έπιτρέψας άμα 
τήν συμπλήρωσιν της κατασκευής αυτού- άφοΰ δέ ελαβε μικρά 
τινα φιλοδωρήματα καί ηόχήθη τοΐς ίδιοκτήταις τοΰ πλοίου 
ευτυχείς πλόας καί κέρδη πλούσια; άπήρεν εις "Γόμαν.

Τοιούτους εύρε τους ναυτιλλομένους κατοίκους των νήσων 
"Ύδρας καί Σπετσών ή μετά τήν Γαλλικήν έπανάστασιν έπικρά- 
τησις τοϋ Μεγάλου Ναπολέοντος καί ό υπό του Αγγλικού 
πολεμικού ναυτικού άποκλεισμός των Γαλλικών παραλίων καί 
δή τής Ισπανίας. Τότε μόνοι οί άνδρεΐοι ήμών θαλασσοπόροι 
πάντα κίνδυνον ύπερορώντες, τήν άγριότητα τών στοιχείων καί 
τό αύστηρόν καί άγρυπνον όμμα τού έπιτηροΰντος τον θαλάσ
σιον τούτον άποκλεισμδν νΑγγλου Ναυάρχου Νέλσωνος, άτρό- 
μητοι εσπευοον όπως κορέσωσι τήν πείναν τών άποκεκλεισμέ- 
νων. Τά παράλια τής Ισπανίας ιδίως ήσαν δ σκοπός καί τό 
στάδιον τών όσον παράτολμων κατά τοσοΰτον καί άκρως Ιπι- 
κερδών ναυτικών αυτών επιχειρήσεων· σάκκοι χρυσών δουκά
των καί άργυρών διστήλων, εις μεταλλικά ένίοτε έλάσματα 
εύθύ άπό τής χοάνης τού νομισματοκόπου έξερχόμενα, έπλή- 
ρουν τό πλοίον τού τολμηρού θαλασσοπόρου, δστις έπί κινδύνψ 
νά άναρτηθή έκ τών κεραιών τής Α γγλ ικ ή ς  Ναυαρχίδος, αν 
συνελαμβάνετο, κατώρθου, διασπών τήν άλυσιν τού θαλασσίου 
άποκλεισμού τοϋ Νέλσωνος, νά άποφορτώση σίτον ή καί άλλα 
τρόφιμα εις τάς άπηγορευμένας παραλίας.

Έ κ  τών παρακεκινδυνευμένων τούτων ναυτικών έπιχειρή- 
σεων πλούτη άμύθητα έσωρεύθησαν εν ταϊς σκευοθήκαις καί ταίς 
δεξαμεναίς τών ήμετερων νησιωτών. ΓΙλοΐα ευπλοα καί μεγάλα, 
Βρίκια  καί Βρικογολέται, μετά πλήρους πολεμικής έξαρτή- 
σεως έναυπηγοΰντο είς τά τελειοποιηθεντα ναυπηγεία αύτών, 
φέροντα έν μέν ταίς πρώραις τάς προτομάς τών ένδοξοτέρων 
άνδρών τής άρχαιότητος, δι’ ών καί έπωνομάζοντο, έν δέ ταίς
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πρύμναις γεγλυμμένους έπί δρυός θυρεούς έξ άρχαίων πανο
πλιών ή άλλων ήρωϊκών παραστάσεων· ναΰται δ! καί πλοίαρχοι 
τελείως ήσκοϋντο περί χε τδν εύστροφων χειρισμόν του πηδα
λίου καί τήν εΰστοχον χρήσιν τών πυροβόλων.

Καί, ένω έν τψ μέσφ της θυέλλης καί τών κλειδώνων οί 
ναυτόπαιδες σκιρτώντες άνερριχώντο έπί τών κεραιών μετ’ άξιο- 
θαυμάστου άντοχης καί ταχύτητος άναστέλλοντες καί ύποστέλ- 
λοντες τά  ιστία, οί έγγραμματώτεροι τών ναύκληρων άνεγίνω- 
σκον εις έπήκοον του πληρώματος την εις δημώδη γλώσσαν 
έκδοθεΐσαν άρτι βιογραφίαν του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ώς καί 
τήν όπδ τής άδελφής τοΰ έξ νΑνδρου φιλοσόφου Θεοφίλου 
Καΐρη συγγραφεΐσαν Ιστορίαν τής Ελλάδος, περιλαμβάνουσαν 
τούς άθλους καί τάς εικόνας τών Ελλήνων ήρώων τής άρχαιό- 
τητος ή  καί άπήγγελλον τά ήρωϊκά άσματα τοΰ 'Ρ ήγα  καί τοΰ 
Στεφάνου Κανέλλου, έκ τών όποιων ένεπνέοντο είς τούς ήμε- 
τέρους ναυτίλους αισθήματα έξοχου πατριωτισμού καί έθνικής 
άμα υπερηφάνειας.

Τοιουτοτρόπως, τη άνεξερευνήτψ τής θείας Προνοίας βουλή, 
αί ήμέτεραι ναυτικαί νήσοι "Γόρα καί Σπέτσαι μετά τών άδελ- 
φών Ψαρών παρεσκεύασαν. σιγή καί άθορύβως, ίσχυράν θαλασ- 
σίαν δύναμιν, τοιαύτην, ήτις από τών πρώτων ήμερών τής Ε λ λ η 
νικής έπαναστάσεως ήδυνήθη νά καταγάγη θριάμβους πλήρεις 
δόξης καί ήρωϊσμοΰ κατά τών τριών ήνωμένων στόλων τής 
Τουρκίας, Αίγυπτου καί Α λγερίας, άηττήτων άρτι θεωρούμενων. 
Κατά τούς αυτούς περίπου χρόνους έν τοΐς δρεσι καί τοΐς δρυ- 
μοΐς τοΐς Χέρσου Ελλάδος καί τής Πελοποννήσου οί 'Αρμα- 
τωλοί και Κλέφται, όμογενείς κατά μέγα μέρος πρός τούς 
Ύδραιο-Σπετσιώτας ναυτίλους, ήσκοϋντο καί κατηρτίζοντο άξιοι 
Στρατηλάται τοΰ έπί θύραις ίεροΰ ήμών άγώνος υπέρ τής 
Πίστεως καί τής ΙΙατρίδος, άγωνιζόμενοι κατά τών άγριων ορδών 
τοΰ Φαλάριδος τών Ίωαννίνων Ά λή-ΙΙασά τοΰ Τεπελενλή, καί 
τοΰ άξιου αύτοΰ υίοΰ Βελή-Πασά, Μουχαβούζη τοΰ Μωρέως.



Γ
Ή  νήσος Ύδρα, ύπδ των Τούρκων κληθείσα Τσάμεζα (πευ- 

κήεσσα, έκ τής Τουρκική; λέξεως τσάμε, πεύκης), ύπήρξεν 
ήκιστα γνο>στή έν το'ι; άρχαίοις χρόνοι;. Ή  Ύδρα, ή  μάλλον 
Ύδρέα ώς εκαλείτο παρά των αρχαίων, ύπήρξεν έκπαλαι κτήμα 
των Έρμιονέων, οί'τινες περί τδ έτος 5 25  π. X. έπώλησαν 
αυτήν επί χρήμασιν εις Σαμίους λιποπάτριδας, δτε τήν νήσον 
αυτών προσέβαλλον οί Λακεδαιμόνιοι: «Π αρά δέ Έρμιονέων  
■» (οι Σάμιοι) νήσοΛ' άντί χρημάιω ν παρέλαβον, ’ Υόρέι/ν την  
·> επ ί ΠελοπονΛ'ήσω, καί αυτήν Τροιζηνίοισι παρακατέ&ενιο > 1 
Έκαταίος ό Μηλήσιος «είς την Περίοδον τής Γ η ς » απλήν ποι
είται μνείαν τής Ύδρέας, έν φ  ό Στράβων, ό ΓΙομπώνιος Μέλας, 
ό Πλίνιος καί δ Πτολεμαίος ούδέν άναφέρουσιν περί αύτής. 
Ό  Παυσανίας 2 μνημονεύει άπλώς τής νήσου, γείτονος τής 
Άπεροπίας, τής  νϋν νησίόος Δοκού: *Τής δέ Ά περοπίας  
» άψέστηκεν ον πολύ έτέρα νήσος Ύ δρέα» · πλήν ό Λεξικογρά
φος Στέφανος ό Βυζάντιος, πεπλανημένως τιθέμενος τήν Ύδρέαν 
εγγύς τής Τροιζήνος, προστίθησι κατά τήν μαρτυρίαν Έ λληνός 
τίνος Συγγραφέως τής ^Ιστορίας τής Μουσικής, τού Διονυσίου, 
ού ούδέν άπόσπασμα περιεσώθη ήμίν, δτι ή  νήσος αυτή υπήρ- 
ξεν ή πατρίς του Εύάγους, τού έξ απλού ποιμένος καταστάντος 
άγαθοΰ ποιητού κωμψδιών: «Ύδρέα νήσος πρδς τή  Τροιζήνι· 
» τδ έ&νικδν Ύ δρεάτης. Οντω γά ρ  έχρημάτιζεν  ό Ε ύά γη ς  
»* Υδρεάτης τής κωμιμδίας ποιητής, ώς Διονύσιος είκοστω  
» τρίτω τής Μ ουσικής Ιστορίας· ή ν δ * δ Ε ύά γη ς  πο ιμήν τις 
·> αγράμματος δηλαδή καί τής άλλης παιδείας άπειρος, ποιη- 
» τής  <Γ άγαχλδς κωμωδιών * 3.

Ή  "Γδρα μετά τήν άποτυχούσαν εκστρατείαν τού Όρλώφ, 
εις ήν, ώς προέφημεν, ουδόλως μετέσχε, καί τήν έπικράτησιν

1 ΊΙροδοτ. Γ' Γ>9.
5 ΙΙαυσαν. Β. 39. 9.
1 Στεφάνου Βυζαντίου «πβρί πόλεων καί Δήμων- βν λέξει Υδρία.



τού Γαζή Χασάν-Πασά, τού Τζετζαερλή. ού, ώς φέρεται, 
Γίοραίος ναύτης Ισωσε τήν ζωήν κατά τήν Ιν Τσεσμέ αίματη- 
ροτάτην ναυμαχίαν, εύνοηθείσα ιδιαιτέρως ύπό τού Διβανίου, 
προήχθη μεγάλο>ς έπί πλούτφ καί ευημερία, άποκτήσασα συγ
χρόνως καί τό προνόμιον πλήρους αύτοδιοικήσεως. Δημογέ
ροντες, άριστίνδην εκλεγόμενοι μεταξύ των εύπορωτέρων καί 
άνδρειοτέρων άπομάχων τής θαλάσσης, διώκουν τήν νήσον 
πατριαρχικώς ύπό τήν ψιλήν έποπτείαν τού έκάστοτε Καπετάν- 
ΙΙασά, διαχειριζόμενοι αύτεξουσίως τάς έκ τών κερδών των 
πλοίων καταβαλλομένας υπέρ τού Κοινού τής νήσου εκούσιας 
εισφοράς καί ούδένα άλλον φόρον άποτίοντες εις τήν Υψηλήν 
ΙΙύλην πλήν τής παροχής έτησίως ώρισμένου αριθμού ναυτών 
είς τό πολεμικόν ναυτικόν τής Αύτοκρατορίας.

Ό  προμνησθείς Γάλλος περιηγητής Α. Ι_ Ο&ΐεΐΐ&η έπι- 
σκεφθείς τήν "Γδραν άρχομένου τού έτους 1797 έξεπλάγη έκ 
τής παρατηρηθείσης έκεΐσε έκτακτου ναυτικής κινήσεως: «Καθ’ 
» ήν στιγμήν κατεπλέομεν εις τήν νήσον», γράφει εις τάς περί 
Ελλάδος κλπ. έπιοτολάς αυτού, «πολλά πλοία 'Γδραϊκά έξέ- 
» πλέον τού λιμένος. Τό πάν έν τή νήσψ ήτον εις κίνησιν 
» ή άποβάθρα ήν πλήρης άνδρών, αί δέ γυναίκες κοσμούσαι τά 
» ύψηλότερα μέρη εσειον τούς πέπλους αυτών καί, διά φωνών 
» επαναλαμβανομένων καί σημείων έκφραστικών, άπεχαιρέτων 
» τούς συζύγους καί τούς λοιπούς προσφιλείς αύτών οικείους. 
» Οί ιερείς, έπιβαίνοντες λέμβων κεκοσμημένων, προσέπλεον άπό 
» πλοίου είς πλοϊον, ραντίζοντες δι’ αγιασμού τάς γεφύρας αύτών, 
» εύλογοΰντες τούς άποπλέοντας καί ευχόμενοι αίσιον τόν πλούν 
» άξιωματικοί, ναύται καί έπιβάται, πάντες γονυκλινείς έπί τής 
» πρώρας, προσηύχοντο προ τής είκόνος τής θεομήτορος, περι- 
» βεβλημένης διά κηρίων καί άνθέων. Ή  λιτανεία αύτη έγένετο 
» μετά περισσής τάξεως καί άκρας κατανύξεως· μετά δέ τό 
» πέρας αυτής, δταν οί ιερείς κατήρχοντο είς τάς λέμβους, τό 
■> πλοίον έχαιρέτα αυτούς διά πυροβολισμών καί άντιχαιρετάτο 
» παρά τών έν τή νήσφ Χαών διά γενικών κωδωνοκρουσιών. .. "
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« Πληθύς πλοίων», προστίθησι κατωτέρω ό επιφανής επι
σκέπτης, «έπλήρουν τον λιμένα. Τά πλοία τής "Γδρας προσ- 
» πλέοντα είς τούς γειτονικούς τή νήσφ λιμένας μετέφερον 
» μακρόθεν είς αύτούς τά διάφορα προϊόντα τής Ευρώπης, τής 
»’Ασίας και τής Α φρικής και αυτά τά μυθώδη των Ινδιών 
* πλούτη. Οί Υδραίοι νΟν είσίν οί κύριοι προμηθευταί τής Κων- 
» σταντινουπόλεως καί των λιμένων τής Ανατολής, εις τούς 
> όποιους καθιστώσι γνωστά τά προϊόντα των άπωτέρων χωρών· 
» οΰτοι είσίν οί φορείς τών πορτοκαλλίων τής Μελίτης, τών 
» άρωμάτων καί τού καφφέ τής Αραβίας, τής δρύζης τής 
» Αίγύπτου, τής σταφίδας τής Ζακύνθου, τού ελαίου τής Ιταλίας 
» καί τής Προβηγκίας, τών φοινικοβαλάνων τής Μικρας Ασίας, 
» τών βιομηχανημάτων τής Γαλλίας καί τών κομψοτεχνημάτων 
» τής Βενετίας· άσκοΰσι δ’ άποκλειστικώς σχεδόν τό έμπό- 
» ριον τών δημητριακών καρπών. Έ  "Γδρα πολιτικώς άποβαίνει 
» αυτόνομος μή καταβάλλουσα ή έλαφρόν τινα φόρον είς τήν 
» Υψηλήν Πύλην. Οί Τούρκοι τοσαύτα προσπορίζονται ώφελή- 
» ματα έκ τής νήσου ταύτης, ώστε ουδέποτε έσκέφθησαν να 
» υποδουλώσουν αυτήν όλοσχερώς. Ή  "ϊορα καί τά Ψαρά 1, 
» έτέρα αυτόνομος νήσος, προμηθεύουσιν είς τήν Τουρκίαν τούς 
» καλλιτέρους ναύτας καί κατ’ έξοχήν τούς τελειοτέρους ναυ- 
» κλήρους. Οί νησιώται ούτοι, θαλασσοπλοούντες καθ’ δλον σχε- 
» δόν τον βίον αύτών, γινώσκουσι καλώς πάσας τάς άκτάς τής 
» Μεσογείου, άποκτώντες κατά τούς πλόας αύτών ποικίλας καί 
» λίαν έκτεταμένας γνώσεις. Είναι άληθές δτι στερούνται θεω- 
» ρίας καί δτι έν ταϊς άνοικταίς θαλάσσαις έκτίθενται ένίοτε 
» είς κινδύνους· άλλά τούτο, νομίζω, δφείλεται είς τήν εξιν, 
·> άπό άμνημονεύτων χρόνων μεταδιόιδομένην αυτοΐς, καί είς 
» τήν σμικρότητα τών σκαφών, ουδέποτε δέ είς μικροψυχίαν, 
» δι’ ήν ούδείς ποτέ έφαντάσθη νά κατηγορήση αύτούς. Είς πλεί-
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1 Ό  Καστελλάν παραλείπει νά μνημονεύσω ιών 1 πετσών, διότι καθ’ ον χρόνον 
έπεακέφθη τήν "Ύδραν, α: Σ πέτσα: δεν είχον έτ: αναλάδη εντελώς εκ τής κατα- 
στροφής, περί ής κατωτέρω ρηθήσετκ:.



» στας περιστάσεις έπεδείξαντο έκτακτον θάρρος καί μεγάλην 
» νοημοσύνην».

«Μεγίστη είναι ή διαφορά των κατοίκων τής ~Γορας άπδ 
τών τής έναντι ήπείρου, ανάλογος πρός τήν έπίδρασιν τής 

» διοικήσεως επί τών ήθών καί τής ευημερίας εκατέριυν. Ό  
·»'Γδρα!ος, έργαζόμενος δι’ εαυτόν, ευρίσκει έν τή  οικεία πάτριοι 
> άσφαλές καταφύγιον καί ουδόλως επισκοτίζεται έν τή άπο- 
» λαύσει τής περιουσίας, ήν έκτήσατο διά τών ιδίων έπιχειρή- 
* σεων. Ή  νήσος "Γδρα είναι βράχος άγονος, δεν έχει ούτε άλση 
» ούτε κήπους ούτε καν έν ρυάκιον· έντούτοις παρατηρεί τις 
» εκεΐσε μετ’ έκπλήξεως άμα καί ένδιαφέροντος λαόν νοήμονα, 
-- δραστήριον καί ευτυχή. Ό  Τούρκος τής στερεάς, φιλάργυ- 
» ρος καί άκηδής, άποθνήσκει εκ τής άθλιότητος καί τής πλή- 
» ξεως έν το) μέσω φύσεως δαψιλούς, καθ’ δν χρόνον ό Έ λ λ η ν, 
-> ανεξάρτητος, μεταβάλλει τους άγόνους βράχους εις πηγήν 
» άφθονίας ».

Τήν τέως ειρηνικήν περίοδον τής νήσου όιεσάλευσεν ή  κατά 
τό έτος 1708 έπελθοΰσα έμφύλιος σύρραξις, καθ’ ήν έφονεύθη- 
σαν πολλοί τών Προκρίτων τού τόπου.

Κατά τήν περίστασιν ταύτην ό πανίσχυρος γαμβρός τού 
Σουλτάνου Χουσείν - ΙΙασάς, κληθείς έσπευσμένιυς υπό τών 
έπτοημένων Αρχόντων, κατέπλευσεν εις τήν απέναντι τής νήσου 
Πελοποννησιακήν παραλίαν δπως έπαναφέρη τήν τάξιν* έκείσε 
δέ, καλέσας παρ’ έαυτώ επί τής Τουρκικής Ναυαρχίδος τούς 
διαμαχομένους Προκρίτους, κατέστησε, τή συγκαταθέσει αυτών. 
Διοικητήν τής νήσου, Μ πέην, τόν παρ’ αότώ υπηρετούντα 
άνδρεΐον Άρχιναύκληρον, Μ πας  - 'Ρεΐοψ·, Γεώργιον Βούλγαρην, 
Ύδραίον ευπατρίδην, τολμηρόν καί ρέκτην, δστις άρτι είχε δια- 
φυλάξει αυτόν έκ τίνος δολοφονικής άποπείρας.

Ό  νέος Διοικητής τής Ύδρας άναλαβών αμέσως τήν αρχήν, 
τή  27ό Δεκεμβρίου 1800 όι’ ' Υ ψ ηλού προσκυνητήν Μ που- 
γιονρντίου τον * Υψηλότατου Α ν ΰ ή 'το υ  Καπετάν - Π ασά έδιοί-



κηαε μετά των Ιχλελεγηένων Προκρίτων την Πολιτείαν·», κατορ- 
θώσας διά τής αυστηρότατος, τής έπιβολής καί τού άτεγκτου 
αύτοϋ χαρακτήρος έν ου μακρώ χρόνω να άποκαταστήση καί 
έμπεδώση πλήρη ησυχίαν καί άσφάλειαν έν τή νήσω καί υπό
ταξη είς τον Νόμον τους άρειμανίους, νεήλυδας τό πλείστον, 
νεωτεριστάς, οΓτινες εκ των άρχών τής Γαλλικής Έπαναστά- 
σεως έμπνεόμενοι καί υπό των ραδιουργιών τής 'Ρωσσίας άδια- 
λείπτως διεγειρόμενοι, άντέδρων είς τδ ομαλόν τής "Γδρας 
καθεστώς, πολλών σκανδάλων έκάστοτε γενόμενοι πρόξενοι.

Ό  Γεώργιος Βούλγαρης, δργανώσας τακτικήν καί αύστηράν 
άστυνομίαν ύπδ τήν άμεσον αύτου έπαγρύπνησιν, έπεμελήθη τής 
άποκαταστάσεως τών δημοσίων ήθών, κατέστειλε τήν πολυτέ
λειαν καί τάς υπερβασίας τών Αρχόντων, έκανόνισε τάς σχέσεις, 
τάς υποχρεώσεις καί τά καθήκοντα τών έφοπλιστών, τών 
πλοιάρχων και τών πληρωμάτων τών πλοίων, καθώρισε τήν 
συμμετοχήν αυτών εις τά κέρδη, ήλάττωσε τούς τόκους τών 
κεφαλαίων, ηύξησε τό ποσοστόν τής δημοσίας εισφοράς καί 
τέλος περιώρισε τόν άριθμόν τών δικαιουμένων νά μετέχωσιν 
είς τήν διοίκησιν τής νήσου ΟΙκοκνραίων είς είκοσιτέσσαρας. 
Τούτων άνά δώδεκα κατ’ έτος έκαλοΰντο είς ένέργειαν, έξ ών 
τρεις, κατά τριμηνίαν έκλεγόμενοι Σύνάικοι, μετεϊχον τής Διοι- 
κήσεως, απλήν έχοντες συμβουλευτικήν ψήφον.

"Οτε, κατά Φεβρουάριον τοϋ 1807, ό υπό τόν Ναύαρχον 
Σινιάβιν 'Ρωσσικός στόλος, προσπλεύσας είς Τδραν έξήγειρε 
τόν λαόν είς έπανάστασιν κατά τής Τουρκικής κυριαρχίας, ό 
Γεώργιος Βούλγαρης, άποδοκιμάζων τό παοακεκινδυνευμένον 
καί άστοχον τούτο κίνημα, μή δυνάμενος δ’ εξ ετέρου νά κατι- 
σχύση τού άκαθέκτου οργασμού τών φιλοπολέμων, ών ήγείτο 
ό Άνδρέας Κουντουριώτης, Πρόξενος τών ύπό τήν Τωσσικήν 
τότε προστασίαν διατελουσών Ίονίων Νήσιυν, ένόμισεν όρθότε- 
ρον νά καταλίπη άθορύβιος τήν Ή ρ α ν  καί καταφύγη είς τήν 
γειτονικήν νήσον Πόρον.
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ΙΙλήν, δτε μετ’ όλίγους μήνας, συνομολογηθείσης τή  12/24 
Αύγούστου 1807 άνακωχής μετάξι) 'Ρωσσίας καί Τουρκίας, δ 
έν Τενέδω ναύλοχων 'Ρώσσος Ναύαρχος Σινιάβιν, διαταχθείς να 
παύση τάς κατά τής Τουρκίας εχθροπραξίας καί νά αρη τόν 
άποκλεισμόν του Ελλησπόντου, κατέπλευσεν ε?ς "Γδραν καί 
παρεκίνει τούς κατοίκους νά καταλίπωσι τήν πατρίδα αυτών 
καί καταφύγωσιν είς τάς υπό των 'Ρώσσων κατεχομένας Ίονίους 
Νήσους πρός άποφυγήν τής άπειλούσης αυτούς τιμωρίας ύπο 
του Καπετάν - ΙΙασά, δ τέως φιλοπόλεμος συρφετός έξηγέρθη 
κατά των πρωταιτίων τής αποστασίας, ών τίνος ανηλεώς κατέ- 
σφαξεν. Κατά τήν στιγμήν ταύτην τοΰ έσχάτου κινδύνου, ώς 
άπό μηχανής θεός, ό Γεώργιος Βούλγαρης, προσκληθείς υπό 
τών κατεπτοημένων Αρχόντων, ένεφανίσθη εις "Γόραν καί έπα- 
νέλαβε τήν άρχήν, δυνηθείς έν βραχυτάτφ χρόνφ διά τής έκτά- 
κτου αυτού έπιρροής παρά τψ Καπετάν-Πασά καί τής θυσίας 
δισχιλίων διστήλων νά έπιτύχη παρά του Διβανίου τήν λήθην 
τών πεπραγμένων καί τήν άμνήστευσιν τών ενόχων.

Καί τοιαύτη μεν ή Διοίκησις τής "Γδρας καθ’ δλον τόν 
χρόνον τής άρχής τού Γεωργίου Βούλγαρη* είς ταύτην δέ προ
φανώς δφείλει ή  νήσος τήν έπικρατήσασαν Ικτοτε πειθαρχίαν 
καί αυστηρότητα τών ήθών, ήτις έξηκολούθησε καί μετά τόν 
κατ’Αδγουστον τοΰ 1812 έπελθόντα θάνατον του Μπέη, μεθ’δλην 
τήν έν άπάση τή Ευρώπη σύγχρονον άφύπνισιν τών φιλελευ
θέρων ιδεών. Ό  Καπετάν - Πασάς, είς τόν όποιον οί Σύνόικοι 
τής Ύδρας καί οί λοιποί Οίκοχνραϊοι έσπευσαν νά άνακοινώ- 
σωσι τόν θάνατον του Γεωργίου Βούλγαρη, ώνόμασε νέον Διοι
κητήν τής "Γδρας ούχί Μπέην, άλλ’ ύπό τόν υποδεέστερον 
βαθμόν τοΰ Μ πας - Κοτζάμπαοη, τόν Ύδραίον έπίσης Νικό
λαον Κουκουβέλην, άρχαΐον άρχιναύκληρον, Μπάς-'Ρεΐσην, τοΰ 
Όθωμανικοΰ στόλου.

Ό  Νικόλας Κουκουβέλης, ού ή έξουσία .]ν περιωρισμένη, 
διψκησε τήν νήσον μέχρι τής έκρήξεως τής Ελληνικής έπανα-
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στάσεως άπδ κοινού μετά τών είκοσι τεσσάρων ΟΙχοχυραίων, 
ών άνά δώδεκα κατ’ έτος, ύπδ τον τίτλον Πληρεξούσιοι Σύν- 
διχοι, συνήδρευον καί συναπεφάσιζον μετ’ αύτοϋ. Πράξις επί
σημος, καταρτισθεΐσα ύπδ τον Κοινού τής Ύ δ ρ α ς  μετά τδν 
θάνατον τού Γεωργίου Βούλγαρη, τη 1τ Δεκεμβρίου 1813, έκα- 
νόνισε τδ σύστημα τούτο της διοικήσεως, δπερ μικράν ύπέστη 
τροποποίησιν τη 1τ Μαΐου 1818, τών είκοσιτεσσάρων ΟΙχο- 
χνραίων διαιρεθέντων διά κληρώσεως άνά όκτώ εις τρεις τάξεις, 
ών έκάστη, προεδρευομένη ύπδ τού Μπάς-Κοτζάμπαση Νικο
λάου Κοκουβέλη, διώκει Ιξ ύπαμοιβης τήν νήσον έπί §ν έτος, 
άπδ 1"Κ Μαΐου άρχόμενον.

Έ ν  τοΐς έγγράφοις τού πρδ Ιπταετίας άποβιώσαντος Υδραίου 
ευπατρίδου θεοδώρου Ν. Γκίκα ευρητο έπίσημον άντίγραφον 
της Πράξεως, δι’ής ή διοίκησις της νήσου άνετίθετο άπδ 1ί« 
Μαΐου 1820 μέχρι 1ί« Μαΐου 1821 εις τήν τρίτην τάξιν τών 
ΟΙχοχυραίων.

Τδ έγγραφον τούτο, άποτεθειμένον ήδη είς τδ Άρχεΐον 
της Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρίας ύπδ της χήρας τοϋ 
αειμνήστου άνδρός, είναι έσφραγισμένον διά μελάνης σφραγΐδος, 
έκ τεσσάρων τμημάτων άποτελουμένης, φερούσης δ’ ώς έμβλημα 
τδν Κύριον ήμών Ίησούν Χριστδν καί γύρωθεν τάς λέξεις:

•Ί-οψί’χΓκ: τη<; κυιΐΊΟΊΉΓοα ΝΗο:υγ γΔρχί;. ι«08, ιογΝΐυγ ι,.

Έ χ ε ι  δ’ ούτως:

« Πεπανΰεΐσα ή έχ τών σνγχαχΗδρων χαι σνμψηφιο&έντων 
■> έχ τον κοινού τούτον διά χλήρον σν/ιβιβασμένη διοίχησις εις 
·> τούς διοιχήσαντας τήν πολιτείαν ταύιην άπδ α'ΐς / ιαίον 1810 

/ίΐεχρι μαΐον α’ΐ{ 1820  χατά τήν έρμηνίαν τον ύπδ τήν α’}" 
·, μαΐον 1818 ατερεωμένον γράμματος χοινον, παραλαμβάνο- 
/ /ιεν τούς χαλινούς της αυτής χαι ιδίας διοικήσεως ή τρίτη τάξις 
> ή περιεχονσα τδν κύριον γεώργιον γκιώνην, κύριον Θεόδωρον
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γκίκαν, κύριον βασιλέων μπονδούρην, κύριον νικόλαον οίκο
νόμον, κύριον μανόλψ ’ τομηάζην, κύριον ίωάννην όρλάνδον 
καί κύρων παντελήν γκίκαν, σνν αγτοΐς δε καί τον κ°* νικό-

■ λαόν κούκονβέλην πας - κοτζάμπασην, οΐτινες μέλλει νά διοι- 
-/ κήοωοι ιή ν  πολιτείαν ταύτην πληρεξούσιος καί ανεξαρτήτως 
■> άπό α*κ μαΐου 18 2 0  άχρι μαΐου α'ΐς 1821, χρόνον ολόκληρον

δλα δλ τά κατά καιρόν παρ’ ανιών πραχθΐ]σύμενα (όποια καί
> άν ονμβώσι) θέλει λογισθώσιν ορθά καί αναντίρρητος δεκτά
■ παρά πάντων ημών τών ύπογεγραμ^ιένων ύποσχόμενοι διά 
·> τής έκλογής αύτής ότι εάν καί συμβή  π ο ύ  ήθελε»· νψηλώς 
» καταδρομή τις έφ  όλης αύτής ή  έφ ένός μόνου έκ τον δλον
> αριθμού νά συντρέξω μεν αύτούς δλαις ήμίν δυνάμεσιν, ύπερ-
> [ΐαχόμενοι δι αυτούς καί δι ανιόν τόν ένα λόγω  τε καί έργω  
■» μέχρι κοινού πάντων ήμών θανάτου, καί ένί λόγω ή κατα- 
■» δρομή αυτών θέλει λογίζεσθαι κοινή καί Ιδία πάντων ήμών

τών υπογεγραμμένω ν χωρίς τίνος έξαιρέσεως».

•■Ύδρα τή α» μαΐου 1820».

•λάζαρος κοντοριώ της* .
• σταμάτιος γ .  π ουδούρη » .
• άναγνώ σ τη ς π α π α μ α ν ό ς» . 
• άναστάοιος θεοδω ράκη » . 
•άνδρέας δ. βόχον» . 
• γ ιό ρ γ ιο ς  δη  μ η τρ ιού » .
• άναγνώ οτη ς γ ίουρ δή » .

" Κ(5ρα 5 μαΐου 1820

(Τ. Σ.)

•δ η μ ή τρ ιο ς  τσαμαδδς».
• γ ιό ρ γ ιο ς  κοντοριώ της» .
«9Φραγκίσκος δ. βούλγα ρη » . 
•γ ιό ρ γ ιο ς  χ .  γκ ιόνη» .
• ά ντώ νιος βόκου» .
• δ η μ η τρ ιό ς  κρ ιεζή» .

Γ εώ ργ ιο ς  Τ ρ ίπ π ο ς

Τοιαύτην εύρε τήν κατάστασιν τής νήσου "Γορας ή αναγ
γελία τής κατά Μάρτιον τοϋ 1821 έκραγείσης έν Πελοποννήσφ 
Ελληνικής Ιπαναστάσεως.
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ΙΑ'
Κατά τάς παραμονάς της Ελληνικής Έπαναστάσεως οί 

διοικοΰντες τήν "Γδραν ΟΙχοκνραΐοι, καίτοι κατά μέγα μέρος 
μεμυημένοι άπδ πολλοΰ είς τά μυστήρια τής Φιλικής Εταιρίας 
ύπδ του Διδασκάλου Νικηφόρου Παμπούκη καί άλλων Εταίρων, 
μετά πολλοδ δισταγμού άπέβλεπον εις τούς άπειλοΰντας τδν 
τόπον κινδύνους έκ τής μελετωμένης δυσέλπιδος έξεγέρσεως του 
Έλλην. νΕθνους, πτωχού καί άπαρασκεύου, κατά τής πανίσχυ
ρου τότε Όθωμανικής Αυτοκρατορίας· δέν διέφευγον άλλως τε 
τής μνήμης αυτών τά πρόσφατα παθήματα των γειτόνων Σπε
τσιωτών κατά τήν άφρονα Εκστρατείαν τού Όρλώφ καί τά Επα- 
κολουθήσαντα επαναστατικά κινήματα τού Λάμπρου Κατσώνη.

Μάταια άπέβησαν πάντα τά Επιχειρήματα τού πολυμηχά- 
νου Γρηγορίου Δικαίου ή  Παπα - Φλέσσα, δστις, άπόστολος τού 
Γενικού Επιτρόπου τής Α ρ χή ς  τών Φιλικών Αλεξάνδρου Κ. 
Ύψηλάντου, άπεβιβάσθη εις "Γδραν φθίνοντος τού έτους 1820, 
δπως μεταβαίνων είς Πελοπόννησυν έκβιάση τήν εκρηξιν τής 
Έπαναστάσεως· κατ’ ούδέν επίσης συνετέλεσαν νά κλονίσωσι 
τούς δισταγμούς τών Αρχόντων τού τόπου αί Ενθουσιώδεις 
παρακελεύσεις τού νεαρού υιού τού Μπέη τής Μάνης Γεωργίου 
Π. Μαυρομιχάλη, δστις, δμηρος τής πίστεως τού πατρδς αυτού 
Εν Κωνσταντινουπόλει, ήδυνήθη νά διαλάθη τδ άγρυπνον δμμα 
τών φρουρών αυτού καί έπιβάς Ύδραϊκου πλοίου κατώρθωσε νά 
δραπέτευση Εγκαίρως καί καταφυγή εις "Γδραν.

Οί άρχοντες τής "Γδρας, παρ’ δλην τήν ύπδ τού Παπα - 
Φλέσσα Επιτηδείως παρασκευασθεϊσαν διέγερσιν τού λαού, παρέ- 
μενον άνένδοτοι- πλήν, δτε τήν πρωίαν τής 27 ’Κ Μαρτίου 1821 
πλοΐον Σπετσιωτικόν, έφ’ού Επέβαινον οί εύπατρΐδαι τήςγείτονος 
νήσου Αναστάσιος Νικολάου Άνδρουτζος ή  Κ όλ-Άνδροντζος, 
Γεώργιος Πάνου καί Παναγιώτης Μπότασης, καταπλεύσαν εις 
"Γδραν μετ’ αναπεπταμένης τής σημαίας τής Ελευθερίας μετέ-



δωκε τήν ειδησιν τής έκρήςεως τής έπαναστάσεως έν Πελοπον- 
νήσω, ό λαός κατέστη άκράτητος· όμιλοι άρειμανίων νέων περι- 
ερχόμενοι τάς διαφόρους συνοικίας τής νήσου έκρουον τούς 
κώδωνας των Εκκλησιών, κήρυκες δε περιτρέχοντες τάς όδούς 
έκραύγαζον: «’σι’ άρματα! δ λο ι’στ άρματα».

Έ νψ  οί Πρόκριτοι τής νήσου, πτοηθέντες έκ του γενομέ- 
νου θορύβου καί του άλαλαγμού τοϋ όχλου, άπεκλείσθησαν έν 
ταίς οίκίαις αυτών, εις τών ζο>ηρο>τέρων 'Γδραίων, δ Αντώνιος 
Οίκονόμου, πλοίαρχος άρτι ναυαγήσαντος πλοίου, τεθείς έπί 
κεφαλής σφριγώσης νεολαίας έκ  τών Γκίκα θ .  Γκίκα καί Δημη- 
τρίου I. Κριεζή, τέκνων πλουσίων Υδραίων Άρχόντο)ν, καί τών 
παρεπηδημούντων ΙΙελοποννησίων Γεωργίου Άγαλοπούλου καί 
Πέτρου Μαρκέζη έκ Λακεδαίμονος, καί τών άδελφών Νικολάου 
καί Σπυρίδωνος Σπηλιοτοπούλων έκ Δημητσάνης, κατήλθεν 
έκ τής συνοικίας Καλά-Π ηγάδια  διά τής όοου, τής έντεύθεν 
έπικληθείσης δδον τών ανδρείων, (Άλβανιστί Νντρίμ-σοχχάκι), 
είς τήν παραλίαν καί κρούσας τούς κώδωνας του έκείσε Μητρο- 
πολικοΰ Ναού τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ένθα ήν καί το 
Διοικητήριον τής νήσου, ή Κ αγγελαρία, συνεκέντρωσε περί 
τούς πεντακοσίους ναύτας.

Προς τούτους, άνελθών έπί τίνος λίθου, άπηύθυνεν Ά λβα- 
νιστί τήν έπομένην προσφώνησιν:

« Π αληχά ρια ! οί αδελφοί μας είς τήν Πελοπόννησον 
» πολεμοϋσι διά τήν ΙΙίοτιν καί διά τήν Πατρίδα* ημείς τί 
» χα& ήμεΰα; δεν είνε έντροπή  νά μένωμεϊ· ουδέτεροι; Η μ ε ίς  
» ΰαλαοσομαχοΰντες έπεσωρευσαμεν τούς άησαυρονς είς ιάς 
» δεζα/ιενάς τών Α ρχόντω ν μας" σάς έρωτώ, είναι δίκαιον 
» νά προτιμώνται ιά  χρήματα άπδ τήν Πατρίδα καί τήν 
·>’ Ελευθερ ίαν;»

Τήν ένθουσιώδη ταύτην προσφώνησιν διεδέχθησαν ζωηρώ- 
ταται έπευφημίαι καί ίαχαί:

αΖήτω ή  ΓΙατρίς! Ζήτω  ή έλευϋερία ! 'Σ τ  άρματα ! όλοι 
'σ τ' άρματα! Δέν είμαστε γυναίκες ! /».

_  6 2 ___
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Έ ν  τψ μέσψ τού τοιούτου θορύβου, δν έπηκολουθησαν άδιά- 
κοποι κωδωνοκρουσία!, καί άμετροι πυροβολισμοί, δ Αντώνιος 
Οίκονόμου άνελθών είς τδ Διοικητήριον κατέλυσε τήν αρχήν 
του διοικοδντος τήν νήσον Νικολάου Κουκουβέλη, κατέσχε τήν 
σφραγίδα τής Κοινότητος καί ήξίωσεν έπιτακτικώς παρά των 
κατεπτοημένων Οίχοχυραίων τήν άμεσον παροχήν των καταλ
λήλων πλοίων καί των άναγκαίων μέσων, δπως οί βουλόμενοι 
άπέλθωσιν είς έπικουρίαν τών πολιορκούντων τότε τήν άκρόπο- 
λιν τής Κορίνθου Ελλήνων έπαναστατών.

Οί σώφρονες τής "Γδρας νΑρχοντες κατανοήσαντες τδ κρί- 
σιμον τών περιστάσεων καί έπιθυμοϋντες νά άπομακρύνωσι τδ 
ταχύτερον τής νήσου τδν έπικίνδυνον τούτον έπαναστατικδν 
συρφετόν, προθύμως συγκατετέθησαν νά παράσχωσι τοΐς έπα- 
ναστάταις, πλήν τών άναγκαιούντων πλοίων διά τήν μεταφοράν 
αυτών είς Καλαμάκιον τής Κορίνθου μετά τών άναγκαίων έφο- 
δίων τού πολέμου, καί προσέτι τριάκοντα τρεις χιλιάδας Γρόσια 
προχείρως συλλεγέντα· οί άνυπότακτοι δμως έπαναστάται, άμα 
ως έπέβησαν τών πλοίων, έπιτάσσοντος τού νεαρού εόπατρίδου 
Γκίκα θ .  Γκίκα, στρέφουσιν αίφνης τά  πυροβόλα αυτών κατά 
τών οίκιών τών Αρχόντων φωνάζοντες στεντωρείως: «Δεν μάς 
» ψ&άνονν τά Γρόαια' στείλατε μας  καί άλα χρήματα γιατί &ά 
» σάς χάψουμε ! !*.

Έ π ί τή άπειλή ταύτη τής ά7ΐοθρασυνθείσης νεολαίας οί 
ΟΙχοχνραΐοι τής νήσου συνελθόντες έσπευσμένως είς τδ Διοικη- 
τήριον άπεφάσισαν, έκόντες άκοντες, νά άναγνωρίσωσι Ά νώτα- 
τον "Άρχοντα τής "Γδρας τδν προϊστάμενον τών έπαναστατών 
Αντώνιον Οίκονόμου· πρδς τούτον δε διά συγχρόνου επισήμου 
Πράξεως παρέσχον τήν άπόλυτον έξουσίαν νά διευθύνη κατ’ 
οίκείαν βούλησιν πάσας τάς κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν 
δυνάμεις τής νήσου, υποσχόμενοι δτι προύν^ιως καί άναντιρ- 
ρήτως θέλουσι χορηγεί αότώ τά  πρδς τούτο μέσα.

Ό  Αντώνιος Οίκονόμου, μή έπιθυμών νά ώθήση τά πράγ-
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ματα περαιτέρω, φοβούμενος δ’ άλλως τε μήπως οί Ά ρχοντες 
ύπερπιεζόμενοι έγκαταλείψωσι τήν νήσο^ ήρκέσθη είς τήν 
χορηγηθεϊσαν αύτψ έξουσίαν καί εις τήν έχυνα ίων εισφορών!
άποτελεσθεϊσαν ποσότητα των έκατών τριάκοντα χιλιάδων 
Ισπανικών δίστηλων· ταΰτα παραλαβών μεθ’ εαυτού εν τοις 
πλοίοις, ως καί τούς προωρισμένους διά τον Όθωμανικόν στόλον 
Υδραίους ναύτας, έτοιμους να άπέλθωσι κατ’ έκείνην τήν ώραν 
τού έτους εις Κωνσταντινούπολιν, κατηυθύνθη είς Καλαμάκιον 
καί έκεΐθεν εις Κόρινθον, ένθα ήνώθη μετά των πολιορκούντων 
τήν Άκροκόρινθον Ελλήνων επαναστατών. Έ κ  τών Υδραίων 
τούτων έπικούρων ό Γκίκας θ .  Γκίκα έπί κεφαλής έπιλέκτου 
σώματος, δι’ ιδίων χρημάτων συντηρούμενου, άπήλθε βραδύτε- 
ρον είς τήν πολιορκίαν τής πρωτευούσης τού Μωρέως Τριπολι- 
τσάς, ένθα έπεσε μετά τήν άλωσιν, συνοδεύων, έπί κεφαλής τών 
ύπ’ αυτόν 'Γδραίων, τούς διά τής ιδιαιτέρας Συνθήκης μετά τού 
θεοδώρου Κολοκοτρώνη παραδοθέντας Τουρκαλβανούς τής 
άλωθείσης πόλεως.

Είς ύπερεβδομήκοντα περίπου ανέρχονται τά πλοία τών 
Υδραίων άτινα μετέσχον ένεργώς τών κατά θάλασσαν άγώνων 
ύπέρ τής άνεξαρτησίας τού "Εθνους- αί δέ ύλικαί αυτών θυσίαι 
κατά τούς επισήμους Πίνακας έξετιμήθησαν είς 21 .225.100 Γρ.

ΙΒ'

Α ί  Σπέτσαι, ή κοινότερον Πέτσα καί παρά τοΐς Τούρκοις 
Συνλεζα, Ίορόεσσα! (έκ τής Τουρκικής λέξεως Σου, ύδωρ), 
δεν είναι έξηκριβωμένον πόθεν έλαβον τήν νεωτέραν αυτών 
επωνυμίαν ως άμφίβολον έπίσης άποβαίνει καί ή παρά τοίς 
άρχαίοις ονομασία τής νήσου, κατά Παυσανίαν Πιτυούσσης, 
Άλιοόσσης ή Τιπαρήνου κατά Στράβωνα. Ή  άρχαιοτέρα ανα
γραφή τής δνομασίας τών Σπετσών  συμπίπτει περίπου πρδς



τούς χρόνους της ύπό τών Α λβανών τής Άργολίοος οίκίσεως 
τής νήσου ταύτης καί τής "Γόρας.

Ώ ς  προείρηται, κατά το έτος 1481, έν έπισήμψ εκθέσει 
Ενετού τίνος ΙΙροβλεπτοΰ άναφέρεται το πρώτον ό πορΰμός  
τών Σπετσών, Π οαπλΙ <1β Ιο δρβίίβ. Βραδύτερον, τώ  1572 έν 
τώ Γεωγραφικό» Πίνακι τού Μωρέως ό ΡογοεοοΗϊ σημειοΐ τήν 
νήσον υπό τό όνομα δρβίίβ, ό δέ ΒοδοΗΐηι, τψ  1658, δρβαα .

Κατά τόν αείμνηστον Διομήδη Κυριάκόν και τόν Α ναστά
σιον Όρλάνδον ή όνομασία τής νήσου «Σ πέτσαι », ή  μάλλον 
«Πέτσα», προέρχεται έκ παραφθοράς τής άρχαίας όνομασίας 
Πιτνονσοης, ήτις ώφείλετο εις τήν πυκνότητα τών φυόμενων 
ποτέ επί τής νήσου πιτύων, κατά δέ τόν Σκαρλάτον Βυζάντιον 
έκ τής Ιταλ ική ς  λέξεως Ρβδοε ή Ρβδαζι, ιχθύς, καθ’ όσον 
όντως ή νήσος αυτή είναι έξαιρέτως ίχθύεσσα.

Κατ’ άλλην άδέσποτον γνώμην, ής μνείαν ποιείται 6 Α νάρ
γυρος Χ ατζή -Αναργύρου έν τψ προλόγφ τών Σπετσιώτικων  
αυτού, οί γείτονες Κυνουριείς, έκ τών έναντι όρέων τής πατρί- 
δος αυτών έπισκοποΰντες τήν νήσον άλιτενή καί έπίπεδον, 
ώσεί τεμάχιον βαμβακίνου υφάσματος, έχαρακτήρισαν αυτήν 
διά τής συνήθους τότε ταυτοσήμου Ιτα λ ική ς  λέξεως ΡβζζΆ 
(Πετσέτα), Πέτσαν.

Κατ’ άλλους ή νήσος αυτή ώνομάσθη Ιδοΐα <3ί δρεζΐβ  
(νήσος άρωμάτων) ύπό τών παραπλεόντων κατά τόν μεσαίωνα 
Γενουηνσίων, Πεισατών ή Ενετών θαλασσοπόρων έκ τών άφθό- 
νως φυομένων επ’ αυτής αρωματικών βότανών (Ίταλιστί δρβζίε), 
ήτοι θύμου, θρίμβης, χαμαιμήλων κλπ. ή καί ΐδοΐα <1ί δρεοΐίί, 
(νήσος ώραία) έκ τής έπίσης Ιταλ ική ς  λέξεως δρβοΐβ σημαι- 
νούσης μεταφορικώς τήν ευπρέπειαν καί καλλονήν, Ββίβζζα.

Ή  πιθανωτέρα, καθ’ ήμάς εκδοχή είναι, ότι διάφοροι Ιταλ ο ί 
θαλασσοπόροι καί δή Γενουήνσιοι, κατά τούς πρώτους χρόνους 
τής Φραγκοκρατήσεως τής Πελοποννήσου κατευθυνόμενοι εις 
Ναύπλιον, παρέπλευσαν ή καί προσωρμίσθησαν εις τήν έρημον 
τότε καί άσημον ταύτην νήσον, ήν έπωνόμασαν Ιδοΐα ίίΐ δρραΐίΐ.



είτε έκ τού δνόματος τής δχυράς καί εύλιμένου πρωτευούσης 
τής πατρίδος αυτών Γενούης, 8ρβζΪΗ, είτε ^αί έκ του επωνύμου 
έπιφανοΰς τίνος ναυτίλου τής εποχής έκείνης.

Ή  προ τής έπαναστάσεως τού έτους 1821 κατάστασις των 
Σπετσών δεν υπήρξε τοσοΰτον δμαλή ως ή  τής όμογενοΰς καί 
γείτονος αυτών "Γορας. Αί Σπέτσαι (ή Πέτσα), άναμιχθεΐσαι, 
ώς προείρηται, είς τήν έπανάστασιν τής Πελοποννήσου έν έτει 
1770, έλεηλατήθησαν οίκτρώς ύπδ των έκ Ναυπλίου έπιδρα- 
μόντων Τουρκαλβανών άλλα καί |3ραδύτερον ή περί τδ έτος 
1790  έμφάνισις τού Λάμπρου Κατσώνη είς τδ Αίγαίον πέλαγος 
ούκ δλίγον συνετάραξε τούς φιλοπόλεμους κατοίκους τής νήσου.

Μεθ’ δλα ταύτα, χάρις είς τάς ευμενείς διαθέσεις καί τήν 
προστασίαν τού τα μάλα ίσχύοντος Τούρκου ναυάρχου Χουσείν- 
Πασά, ταχέως ήδυνήθησαν καί οί ήμέτεροι Σπετσιώται να άνα- 
λάβωσι καί έπωφεληθώσι τού Γάλλο-Ισπανικού πολέμου καί 
τού ύπδ των "Αγγλων άποκλεισμοΰ των Ισπανικώ ν παραλίων, 
έξ ου καί άμύθητα κέρδη άπεκόμισαν καί τδ ναυτικδν αύτών 
ήδυνήθησαν να πλουτίσωσι διά τής άποκτήσεως νέων καί ισχυ
ρών πλοίων, έν αύταίς ταϊς Σπέτσαις ναυπηγηθέντων.

Αριστοκρατική έπίσης, ώς έν "Γδρα, ήν καί ή διοίκησιο 
τών Σπετσών· πλήν είς τήν τελευταίαν ταύτην νήσον δ λαδς 
δεν έστερεΐτο καί ποιας τίνος αύτοβουλίας. Οί Γέροντες και 
Προεστοί τον τόπον, συνερχόμενοι κατά παν έτος είς τήν Κ αγ-  
γελαρίαν  τής νήσον , έξέλεγον μεταξύ αύτών τετρά μέλη Διοί- 
χησιν, ής έκαστον μέλος κατείχε τδ έτερον τών τεσσάρων τμη
μάτων, έξ ών άπετελεΐτο ή  έπίσημος «Σ φ ρα γις  τής Κοινότητος 
τών Σ π ετσώ ν», φέρουσα ώς έμβλημα τήν εικόνα τής Θεοτόκου.

Έ ν  έτει 1800, συνεπεία διασαλεύσεως τής δημοσίας τάξεως 
ύπδ τού κατωτέρου ναυτικού πληθυσμού τής νήσου, δυσφορή- 
σαντος έπί τή κατά τήν διανομήν τών κερδών άπληστία τών 
έφοπλιστών καί πλοιάρχων, οί Γέροντες καί Προεστοί τον τόπον  
ένόμισαν προσφορώτερον ν’ άναθέσωσι τήν έκτέλεσιν τών άπο-
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φάσεων τής Διοικήσεως καί τήν τήρησιν τής δημοσίας τάξεως 
εις ένα Ζ η μπ ίτψ ’ (Διοικητήν ή Αστυνόμον), όστις έκλεγόμενος 
έκάστοτε ύπ’ αυτών, τη συγκαταθέσει καί τοΰ λαοϋ, καί άνα- 
γνωριζόμενος ύττο τού Καπετάν - Πασά, διφκει τήν νήσον έν 
συμπράξει μετά τής τετραμελοΰς Διοικήσεως, διατηρούσης πρδς 
συνεννόησιν καί έμμισθον Γραμματέα, ώς έπί τδ πολύ μή 
Σπετσιώτην. Τοιούτοι Ζαμπ ϊται όιετέλεσαν, δ Χ ατζή-Α νάρ
γυρος, δν θανόντα εκ πανώλους τψ 1814 διεδέχθη ό Γεώργιος 
Πάνου, καί τούτον τελευταίος δ Γεώργιος Μπούκουρης.

Ή  καλλιέργεια των άρχών τής Φιλικής Εταιρίας εύρεν έν 
Σπέτσαις έδαφος έπί μάλλον πρόσφορον πρδς εύδοκίμησιν 
έφ’ ψ καί τδ πυρ τής έπαναστάσεως, δπερ έκόμιζεν δ μετά 
τήν "ϊοραν έπισκεφθείς καί τάς Σπέτσας άπόστολος τού Α λ ε 
ξάνδρου Κ. Ύψηλάντου πολύμητις Παπαφλέσσας, ένταύθα έξερ- 
ράγη εύχερώς. Οί κάτοικοι των Σπετσών, άμα ώς έπληροφορή- 
θησαν τή 26^ Μαρτίου 1821 τήν είδησιν τής άναπετάσεως τής 
σημαίας τής έλευθερίας έν ΙΙελοποννήσφ, ούδ’ έπί στιγμήν έδί- 
στασαν δ παρεπιδημών έν τή νήσψ Τούρκος Μπέης, άπεσταλ- 
μένος τού Καπετάν - Πασά πρδς έπίλυσιν υφισταμένων διαφορών 
μεταξύ τών άντιζήλων οικογενειών τής νήσου Μέξη καί Μπό- 
ταση, αόθημερδν άπεπέμφη.

Ή  έπίσημος άνακήρυξις τής έπαναστάσεως έγένετο τήν 
προσεχή Κυριακήν τών Βαΐων, τή  3ό Α πριλίου 1821, καθ’ ήν 
έν τψ Καθεδρικψ Ναψ τών Σπετσών μετά τήν θείαν Ιεροτελε
στίαν άνυψώθη ή σημαία τής έλευθερίας έν τψ  μέσψ τών έπευ- 
φημιών τού λαού καί τών κρότων τών πυροβόλων τών έν τψ 
λιμένι παρορμούντων πλοίων. Ή  έπαναστατική σημαία τών 
Σπετσών, κατά τι διαφέρουσα τής τών 'Γοραίων, ήν κυανού 
χρώματος, φέρουσα έν τψ μέσψ έρυθρούν σταυρδν καί κάτωθεν 
αυτού ήμισέληνον άνεστραμμένην· δεξιά τού σταυρού ήν γλαύξ 
καί παρ’ αυτή άγκυρα περιελισσομένη υπό οφεως, άριστερά δέ 
λόγχη όρθια καί κάτωθι αϊ λέξεις «ΕΛΕΓΘΕΡΙΑ Ή  ΒΑΝΑ'ΓΟΣ»
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"Αμα τή  ουτω γενομένη πανηγυρική άνακηρύξει τής 
έπαναστάσεως δύο Σπετσιώτικα πλοία, κυ[3ερνώμενα ύπδ τής 
Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας καί τοΟ Μανώλρ Λ. Λαζάρου εσπευ- 
σαν πρώτα όπως άποκλείσωσι κατά θάλασσαν τδ φρούριον τοΰ 
Ναυπλίου, δπερ οί περίοικοι "Ελληνες ήρξαντο πολιορκοϋντες 
έκ τής ξηράς άπδ τής 4Υ<« Απριλίου τοΰ 1821· 6 οέ Γκίκας 
Μπότασης μετ’ άφθόνιυν πολεμικών έφοοίων, έπί κεφαλής Σπε- 
τσιωτών καί Κρανιό ιωτών επικούρων, προσήλθε προς ένίσχυσιν 
τών πολιορκητών τής ξηράς.

Ή  Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, άμα καταπλεύσασα πρδ τοΰ 
Ναυπλίου, άπεβιβάσθη είς τον έναντι αύτοΰ δρμον τής Λέρνης, 
τους Μύλους, καί έκεΐθεν έφιππος καί όπλοφοροΰσα έπεσκέφθη 
το παρά το χωρίον Χαϊδάριον στρατόπεδον τών πολιορκητών, 
κομίζουσα αύτοΐς δύο μικρά πυροβόλα καί ικανήν ποσότητα 
πυρίτιδος καί μολύβδου, ών εστεροΰντο. Τδ άνδρικδν δλως παρά- 
στημα τής ύπερόχου ταύτης γυναικός, ή έπιβολή καί τδ άρει- 
μάνιον τοΰ ήθους αυτής κατέπληξαν, ώς ήν επόμενον, τούς άξε
στους καί ήκιστα πολεμικούς πολιορκητάς τών περιχώρων καί 
μεγάλως ένεθάρρυνον «χυτούς. Ή  3Γπουμπουλίνα αναχωρούσα 
άφήκεν εις τούς πολιορκητάς μικράν επικουρίαν ναυτών, ιδία 
πρδς χειρισμόν τών πυροβόλων, ύπδ τδν υίδν αύτής Γιάννον· 
ούτος μετά τινας ήμέρας, τή 24τ Απριλίου 1821, έπεσε πρδ 
τοΰ "Αργους άνδρείως μαχόμενος κατά τής στρατιάς τοΰ Μου- 
σταφά-Μπέη, κεχαγιά τοΰ Πασά τής Πελοπόννησου Κιοσέ 
Μεχμετ, δν δ τέως "Αρχών τής χώρας Χουρσίτ-Πασάς εϊχεν 
άποστείλει είς Τριπολιτσάν έξ Ίωαννίνων πρδς ένίσχυσιν τής 
ύπδ τών επαναστατών άπειλουμενης πρωτευούσης τοΰ Μωρέως 
καί σωτηρίαν τών έν αυτή έγκεκλεισμένων χαρεμίων αύτοΰ.

Τδν θάνατον τοΰ προσφιλοΰς αυτή υίοΰ Γιάννου έκδικου- 
μένη ή Μπουμπουλίνα άνήλθεν εις Τριπολιτσάν, ένθα είχεν 
έγκλεισθή ό Μουσταφά-Μπέης, δπως ένισχύση τούς "Ελληνας 
πολιορκητάς. Ένταΰθα έγνώρισε καί στενώτατα συνεδέθη μετά
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I Έχ τής συλλογής (Ιχάνσν τον I.. Ι>ιΐ|»Γί).



των επιφανέστερων οπλαρχηγών και Καπεταναίω ν  της Α ρκα 
δίας, των άρχαίων Κλεφτών, εις τάς φλέβας των όποιων άφθο- 
νον έρρεε τό άρήϊον αίμα των διάσημων \Ά λβανο-Έ λλήνω ν 
Στρατιωτών του μεσαίωνος. Ενταύθα ή  Ακαταπόνητος Σπε- 
τσιώτις ήρωΐς παρέμεινε μετέχουσα των δεινών τοΟ πολέμου 
μέχρι τών τελευταίων ημερών τής πολιορκίας* ότε δε ή πρω
τεύουσα τοΰ Μο>ρέως περιήλθεν εις τάς χεΐρας·τών Ε λλήνων, εν 
τοΐς πρώτοις είσήλθε καί αυτή έφιππος καί οπλοφορούσα εις 
τήν άλωθεΐσαν πόλιν παρά τδ πλευρδν τού θεοδώρου Κολοκο- 
τρώνη, μεθ’ ου καί στενώτερον συνεδέθη βραδύτερον, μνηστεύ- 
σασα τήν νεωτέραν αυτής θυγατέρα Ε λένην  μετά τού Πάνου, 
πρεσβυτέρου υίοΰ τού ένδοξου Αρχιστρατήγου.

« Ή  Μπουμπουλίνα, ή νησιώτιοοα αντη και Καπετάνιοοα », 
κατά τήν σύγχρονον μαρτυρίαν τού Γεωργίου Βάδιγκτων, «έγεν- 
» νήθη έν "Γδρα, άλλ’ έπειδή ό σύζυγος αυτής, τού όποίου τήν 
» μεγάλην περιουσίαν έκληρονόμησε, κατήγετο έκ Σπετσών, ή 
» συνήθης αυτής διαμονή ήν έν τή τελευταία ταύτη νήσψ. 
> Αΰτη άνέπτυξε πολύν ζήλον έν άρχή τής έπαναστάσεως καί 
» έξώπλισε πολλά πλοία διά τήν ναυτικήν αύτής υπηρεσίαν. 
» Συνεδέθη ένωρίς μετά τοΰ Κολοκοτρώνη καί μετέσχε· τής 
» άλώσεως τής Τριπολιτσάς, εις ήν είσήλθεν όλίγον μετά τήν 
» κυρίευσιν αύτής, ένφ τδ αίμα έρρεεν ετι εις τάς οδούς, περι- 
» φερομένη ώσεί έν θριάμβφ έφιππος κατά τδν τρόπον τών 
»Άνατολιτών καί τών Αμαζόνων. Κατά τήν περίοδον ταύτην 
 ̂ έμνήστευσε τήν ώραίαν αύτής θυγατέρα μετά τού Καπετάν 

* Πάνου ένισχύσασα οΰτω τήν έν Πελοποννήσψ επιρροήν αύτής* 
» ένφ έξ έτέρου καί ό γηραιδς Κολοκοτρό>νης διά τής συγγε- 
» νείας ταύτης άπέκτα τήν ύποστήριξιν ίσχυράς μερίδος τών 
» Σπετσών ».

Ό λίγον κατώτερα κατ’ άριθμδν τών 'Γδραϊκών ήσαν τά 
μετά τού αυτού ήρωϊσμοΰ καί έθελοθυσίας ύπηρετήσαντα τδν 
εθνικδν άγώνα τής Ανεξαρτησίας πλοία τών Σπετσιωτών* αί οέ
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χρηματικού αυτών θυσία*, κατά τούς έπισήμους πίνακας του 
Κράτους άνήλθον είς 10.423.855 Γρόσια.

Ή  Α λβανική φυλή, ής τήν έπί πέντε δλας εκατονταετηρί
δας έξέλιξιν έν ταίς κυρίως Έλληνικαΐς χώραις καί τήν έπί τον 
χαρακτήρα καί τήν πολεμικήν άλκήν των Ελλήνων έπίδρασιν 
έπί βραχεί διεξήλθομεν έν τοϊς άνωθι, ήν λαός άναντιρρήτως 
ομογενής, έκ τής αυτής προελθών έθνολογικής βίζης, των 
παναρχαίων Πελασγών:

« .................ΰσοοι τό  Πελασγικόν 'Αργος Λάιον»1,

καί οΐτινες, ώς μαρτυρεί ό Θουκυδίδης, έν τοϊς παλαιτάτοις χρό- 
νοις έπεπόλασαν κατά πάσαν την Ε λλάδα, κατέχοντες, πλήν 
τής κυρίως Έλληνίδος γής,

« ................Τήν τε ΙΙεραιβών χ&όνα,
• Πίνδου τε  τάπέκεινα, Ποιόν (αν πίλος  
» δρη τε ΔιαδωναΧα...................................»*.

Οί Αλβανοί, Αΐβαηί λευκοί, (ώς έκλήθησαν οί κάτοικοι 
τής Α ρχαίας Ίλλυρίδος ύπδ τών έναντι θεωμένων τα λευκά 
αυτών δρη, Α15θδ ιηοηϋβδ, Ιταλώ ν είς διαστολήν τών όμόρων 
σκιερών Μαυροβουνίων, Μ οιιΙο-πο^ππΐ), ομόθρησκοι πάντες 
τότε τοϊς Έ λ λ η σ ι καί συγγενείς τά ήθη καί τήν γλώσσαν, 
άθρόως κατελθόντες περί τάς άρχάς τοΟ ΙΔ' αίώνος είς τήν 
Θεσσαλίαν καί έκείθεν διασπαρέντες είς τάς χώρας τής άρχαίας 
Ελλάδος καί τής ΙΙελοποννήσου, δεν ήδυναντο, ώς καί οί 
πρόγονοι αυτών κατά τήν άπωτάτην άρχαιότητα, ή να συγκε- 
ρασθώσι καί συγχωνευθώσι μετά τών υπέροχων κατά τήν 
πνευματικήν διάπλασιν καί τάς ίστορικάς παραδόσεις ιθαγενών 
κατοίκων τής ένδόξου κλασικής γής· ούχί ώς οί παρίστριοι, 
οΐτε έκείθεν άκαταίσχυντοι καί ακόλαστοι μιγάδες τής άρχαίας

1 Όμηρ. Ίλ. Β. 681.
* Α ισχύ λ. ΊκΙτιΟ. στιχ. 256—258.



Δαχίας καί οί εντεύθεν αειβάρβαροι καί άγριοι επιδρομείς τής 
Μυσίας, ών τά άχρεία και αιμοχαρή ένστικτα ούτε ή ήμερος 
και ειρηνική τοϋ Ευαγγελίου θρησκεία, ήτπαρά τών Ελλήνω ν 
διδαχθεϊσα αύτοϊς, ούτε ή  πρόοδος του πολιτισμού καί κατ’ έλά- 
χιστον Γσχυσε να άμβλύνη. Ούτως επινεύσει τής Θείας Προνοίας 
έκ τής εθνολογικής ταύτης τών Ελλήνω ν καί τών Αλβανών 
συγκράσεως προήλθεν ή νεωτέρα Ε λ λη ν ικ ή  γενεά, ήτις άρχο- 
μένου τοϋ Ι θ ' αίώνος τοσαύτας έπλήρωσε λαμπράς σελίδας έν 
ταΐς δέλτοις τής παγκοσμίου Ιστορίας.

Ύ πδ τοιούτων έλαυνόμενος ιδεών περί τής όμογενείας καί 
τής ένότητος τής Ε λληνικής καί τής Α λβανικής φυλής καί ί  
άληστου μνήμης πρώτος τών Ελλήνω ν Βασιλεύς “Οθων, άπό 
τών πρώτων ημερών τής βασιλείας Αυτού, εις αμέσους εύρί- 
σκετο σχέσεις καί ιδιαιτέρας οιετήρει συνεννοήσεις μετά τών 
έκείθεν τών Ελληνικών ορίων προκριτωτέρων Αλβανών φυλάρ
χων, Χριστιανών καί Μωαμεθανών πλήν ή  πολιτεία αδτη τού 
έναρέτου έκείνου Ήγεμόνος έπέπρωτο, κακή μοίρα, να έξεγείρη 
τήν μήνιν τής αείποτε πολυμηχάνου Α γ γ λ ικ ή ς  διπλωματίας, 
ήτις τέλος και επέτυχε τήν κατάλυσιν τής δυναστείας Αύτου.

• "Εγραφαν κατά Ιούλιον του 1906).
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ΜΙΧ. Γ. ΛΑΜΠΡΥΝΙΔΗΣ



Η ΧΕΡΣΟ Ν Η ΣΟ Σ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

Κ Α Ι  Ο Ι  Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Ι  Α Υ Τ Η Σ

ί Ε Π Ι Μ Ε  Τ Ρ ΟΝ ]

Α'

Τάς χώρας τής κυρίως Ε λλην ικ ής Χερσονήσου ή Χερσονή
σου τοΰ Αίμου, ώς ειθισται νυν νά άποκαλήται, τάς υπό τήν Όθω- 
μανικήν δυναστείαν διατελούσας Θράκην, Μακεδονίαν καί Ή π ε ι
ρον, τήν τε έντεΰθεν τών Κεραύνιων δρέων καί τήν έκεϊθεν, τρεις 
κυρίως οίκούσι λαοί, Τούρκοι, "Ελληνες καί Αλβανοί, είς δύο 
διακεκριμένα διηρημένοι θρησκεύματα, τδ Χριστιανικήν καί τδ 
Μωαμεθανικόν. Πλήν τούτων άνά τά βόρεια της Μακεδονίας καί 
τής Θράκης διαμερίσματα είσί κατεσπαρμένοι καί Σλαυόφωνοι 
νομάδες, όπολείμματα τών αρχαίων Σκυθικών επιδρομών, οίτινες 
πρδ τής διά τών 'Ρωσσικών οπλών δημιουργίας τής έκεϊθεν τοϋ 
Αίμου Βουλγαρίας ούδεμίαν έσχον ποτέ συνείδησιν αυτοτελούς 
έθνότητος· ουτοι εν τούτοις ώς διακριτικόν χαρακτήρα διατη- 
ροΰσιν άμείωτα έτι καί νΰν τά  βάρβαρα καί αιμοχαρή αυτών 
ένστικτοι, άτινα άπεκόμισαν έκ τών οίκείων στεππών μετά τών 
άγριων θηρίων συναγελαζόμενοι.

Οί Τούρκοι, οί νΰν τήν Χερσόνησον τού Αίμου οίκούντες, 
δεν είναι, κυρίως είπεϊν, μόνοι άποκλειστικώς οί άπόγονοι τών 
αρειμάνιων στρατηλατών τού Όσμάν, οίτινες άπδ πέντε καί 
επέκεινα εκατονταετηρίδων έπέδραμον καί κατέκτησαν άλλε-
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παλλήλως τάς χώρας τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων, άλλ’ οί 
πλειότεροι ιθαγενείς, βία ή καί έκουσίως έξισλαμισθέντες κατά 
τήν Όθωμανικήν έπικράτησιν. Ό  Έρτογρού^, τέταρτος υιός τοΟ 
έκ Χορασσάν τής κε'/τρφας Α σίας μεταναστεύσαντος Σουλεϊμάν 
Σουνκουρντεκίν, δτε, περιπλανώμενος τήδε κάκεϊσε, έπψκίζετο 
ύπό τοϋ Σουλτάνου τών Σελτσούκων τοδ Ίκονίου Άλαεδδίν τοΰ 
Μεγαλοπρεπούς άνά τά Μελανά όρη τής Βιθυνίας πρός τά 
δυτικά μεθόρια τής Ά γκυρας, ηγείτο μόλις τετρακοσίων οικο
γενειών Όγούζων, οίτινες άπετέλεσαν, ούτως είπεΐν, τον πυρήνα 
του υπό τοδ Όσμάν, υίοδ τοδ Έρτογρούλ, δημιουργηθέντος 
φερώνυμου Όσμανικοδ ή Όθωμανικοδ Κράτους.

Βεβαίως οί κατακλύσαντες τάς εύρείας τού Βυζαντινού 
Κράτους χώρας, οίτινες και μέχρι Βιέννης προέβησαν, δεν ήδύ- 
ναντο νά ώσι μόνοι οί έπίγονοι τών τετρακοσίων τούτων οικο
γενειών τών Όγούζων τοδ Έρτογρούλ, άλλ’ οί πλείονες ιθαγε
νείς, οίτινες ήκολούθησαν τούς προελαυνοντας κατακτητάς. 
Ά π δ  τού Μ ιχαήλ Κοσσύφου, ή κατά τούς Τούρκους Ιστοριο
γράφους Κεζε - Μιχάλ, τοδ περιλάλητου τούτου άρχηγέτου τής 
μεγάλης οίκογενείας τών Μιχάλογλου, δστις ύπήρςεν άναμφι- 
σβητητως ό δεξιός βραχίων καί συνεργάτης τοδ Όσμάν, πληθύς 
ιθαγενών (έκτός τών Γενιτσάρων) συνέπραξεν ε?ς τό μέγα έργον 
Αυτού καί τών διαδόχων Αύτοό· οί πλεϊστοι τών πρώτων Βεζυ- 
ρών καί Πασάδων, οί καί επιφανέστεροι, ήσαν ιθαγενείς ή έξ 
ιθαγενών. Έ κ  τών πέντε επί παραδείγματι Βεζυρών τοδ Πορ- 
θητοδ τής Κωνσταντινουπόλεως Μωάμεθ τοδ Β' οί δύο ήσαν 
Α λβανοί καί οί έτεροι δύο Έλληνες· ό δε πάντων προσφιλέ
στερος, ό επί θυγατρί γαμβρός Αύτού Μαχμούτ-Πασάς, ήν πρός 
τε πατρός καί μητρί>ς τών τά πρώτα γερόντων, κατά τήν μαρ
τυρίαν τοδ Κριτοβούλου, υιός Μιχαήλου· ■ ό δε γε  προς πατρός 
> πάππος αύτώ Φιλαλινύς καί τής Ε λλάδος  ήρχε καί τή  τοΰ' 
» Καίσαρος άξια έξετίμητο ». Ούτως έκτός πάσης αντιλογίας 
αποβαίνει δτι ό Μωαμεθανικός πληθυσμός του Όθωμανικοδ 
Κράτους άπετελέσθη κατά μέγα μέρος έκ τών ιθαγενών ύπη-
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κόων των Βυζαντινών Αύτοκρατόρων, βία ή καί έκουσίως προσ- 
χωρησάντιυν εις τήν θρησκείαν των κρατουντών.

Οί "Ελληνες υπήρξαν άνέκαθεν οί αύτόχθονες κάτοικοι τών 
άνατολικών άκρων τής Ευρωπαϊκής ήπείρου, άπδ τρισχιλίων 
καί επέκεινα ένιαυτών ποιίσαντες τήν γήν αυτής διά τοΰ ίδρώ- 
τος καί του πολυτίμου αυτών αίματος. Έ κ  τής πλήρους δόξης 
καί κλέους γωνίας ταύτης τής ύφηλίου άνέδυσαν τα φώτα καί 
αί παντοειδείς έπιστήμαι, αϊτινες έξημέρωσαν καί έξεπολίτισαν 
τόν βάρβαρον τότε λοιπόν κόσμον.

Οί Έ λληνες, φύσει κοσμοπολίται καί άνεξίθρησκοι, καί δτε 
διά τών άποικιών αυτών έξίκοντο μέχρι τών περάτων τής 
Οικουμένης, καί δτε βραδύτερον διά τοΰ ξίφους τοΰ Μεγάλου 
Αλεξάνδρου όιήλασαν νικηφόροι μέγα μέρος του τότε γνωστού 
κόσμου, ουδέποτε έσκέφθησαν νά παραβιάσωσι τά  ήθη καί τάς 
συνειδήσεις τών κατακτηθέντων ποικίλων λαών. Ό  Έ λ λ η ν  
κατακτητής αείποτε έσεβάσθη καί τόν "Αμμωνα εν ταϊς έρή- 
μοις τής Αίγύπτου καί τόν "Απιν έν τψ  ναώ τοΰ Φθά καί τόν 
Ιεχω βά  έν 'Ιεροσολύμοις καί τάς ποικίλας πυρολατρικάς θρη
σκείας τών διαφόρων λαών του καταλυθέντος άπεράντου Κρά
τους του Μεγάλου Βασιλέως· καί κατόπιν, δτε ύπέκυψεν είς 
τόν σίδηρον τής ' Ρώμης, καί έν αυτή τή  εστία αύτοϋ, τή κυρίως 
Έ λλάδι, δέν άπεστράφη τήν λατρείαν τών ξένων θεών. Ούτως 
έν μέσαις Άθήναις άπ’ αυτού τοΰ Τεροΰ Βήματος τοΰ Άρείου 
Πάγου, δν καθίδρυσεν ή πολιούχος Ά θηνά, ένωτίσατο μετά 
περισσής κατανύξεως τοΰ Αποστόλου Παύλου εύαγγελιζομένου 
τόν Έσταυρωμένον Χριστόν· έν δε τή Κορίνθψ, είς ήν εύρον 
άσυλον οί άρτι διαφυγόντες τό ξίφος τοΰ 'Ρωμαίου Αύτοκράτο- 
ρος Τίτου Ιουδαίοι, ήνέχθη τήν διδασκαλίαν τοΰ Ευαγγελίου 
καί τόν προσηλυτισμόν είς τήν καινοφανή έν Τριάδι θεότητα.

Οί Αλβανοί, ο ίτε  εντεύθεν καί έκείθεν τών Κεραύνιων 
δρέων τήν ΙΙαλαιάν καί λ’έαν "Ηπειρον οίκοΰντες, τήν ποτέ



Ίλλυρίδα, οί έκ τής αυτής μετά των Ελλήνω ν έθνολογικής 
£{ζης, τών Πελασγών, προερχόμενοι, έφ’ δσον έτήρουν τήν Χρι
στιανικήν αυτών πίστιν, τήν όποιαν κοινή μ^τά τών Ελλήνων 
εύηγγελίσαντο, άπετέλουν άπλοϋν γένος τής αυτής δμοφυλίας, 
τάς αύτάς έχοντες παραδόσεις καί τους αυτούς έθνικούς πόθους, 
απλώς διακρινόμενοι έκ τής έπιχωριαζούσης αύτοϊς μητρικής 
διαλέκτου. "Οταν δμως, καί κατ’ έξοχήν οί έκεϊθεν τών Κεραύ
νιων δρέων, άπέστησαν τής θρησκείας τού Χριστού, διέστησαν 
συγχρόνως έκ φανατισμού καί μισαλλοδοξίας πρδς τούς ομογε
νείς αυτών Χριστιανούς καί λοιπούς "Ελληνας, ως τούτο επρα- 
ξαν άτυχώς τότε καί πάντες οί τάς άρχάς τού Κορανίου 
άσπασθέντες.

Έ ξ  ετέρου οί είς τήν πάτριον αυτών θρησκείαν άτρέπτως 
έμμείναντες καί έξαιρέτως οί τήν έντεΰθεν τών Κεραυνίων δρέων 
οίκοΰντες χώραν, τήν ΙΙαλαιάν "Ηπειρον, αείποτε συνεβίωσαν 
μετά τών λοιπών Ελλήνω ν έν κοινότητι δοκιμασιών καί άγώ- 
νων· έν πολλοΐς δ’ υπήρξαν οί ζηλωταί καί πρόμαχοι τής άνα- 
ζωπυρήσεως καί έμψυχώσεως τού καθεύδοντος Ελληνικού φρο
νήματος. Καί δσοι τούτων είτε κατά μικράς ομάδας ή καί άθρόως 
κατά διαφόρους περιόδους μετέστησαν είς τάς κυρίως Έλληνι- 
κάς χώρας, ταχέως συνεχωνεύθησαν μετά τών έπιχωρίων ομογε
νών, ούδαμώς διακρινόμενοι. Μιας τών μεταστάσεων τούτων, τής 
σημαντικωτέρας ίσως, τήν έξέλιξιν επί ήμίσειαν δλην χιλιετηρίδα 
έσχεν ώς άντικείμενον ή  προδημοσιευομένη «περί Αλβανών» 
ιστορική ήμών άνασκόπησις.

Β'

Ούδεμία απομένει άμφιβολία δτι ή κυρία αίτια τού φυλετισμού 
καί τής διαστάσεως τών διαφόρων ομογενών τής Ε λλην ικ ής Χερ
σονήσου λαών, εξαιρέσει τών ύπερβορείων έπιδρομέων, ύπήρξεν 
ή θρησκευτική διαίρεσις. "Ανευ τού άκρου φανατισμού καί τής



μισαλλοδοξίας, ήν ένέπνευσεν άτυχώς τδ Κοράνιον εις τους 
πιστούς αύτω, Ίσλάμ, οί Ασιανοί κατακτηταί τού Βυζαντίου 
ταχέως ήθελον άδελφωθή μετά των χατακτηθέντων επιχωρίων 
καί ήθελον άποτελέσει νέον μέγα καί σφριγών Ανατολικόν 
Κράτος έπί των έρειπίων του καταρρεύσαντος Βυζαντινού, δπερ 
ίσχυρδν καί άκμαΐον έν μακρω χρόνω, ήθελε διατηρήσει άκέραια 
τα  σκήπτρα έπί των τριών τού ποτέ γνωστού κόσμου ήπείρων. 
Τοιαύται τουλάχιστον, έν ταΐς παραμοναΐς τής ύπδ τών Τούρκων 
άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως καί κατ’ αυτήν, έπεκράτη- 
σαν έλπίδες παρά τισι τών Βυζαντινών Αρχόντων, διακηρυσ- 
σόντων, δτι «κρειττότερόν εστιν είδέναι φακιόλιον Τούρκον ή 
καλύπτραν Λ ατινικήν» έν τή  πόλει τού Κωνσταντίνου- καί τοι- 
αύτας έπεδείξατο καί αύτδς δ Πορθητής κατά τάς πρώτας τής 
άλώσεως ήμέρας διαθέσεις, αϊτινες δυστυχώς διεστράφησαν έκ 
τού φθόνου τών άξέστων άκολούθων Αυτού. Ώ ς  μαρτυρεί σύγ
χρονος Ιστοριογράφος (δ τής Ίμβρου "Αρχών Κριτόβουλος, τά 
μάλα άξιόπιστος καί πολλής παρά τψ Πορθητή τυγχάνων τιμής 
καί έμπιστοσύνης), Μωάμεθ δ Β', ού τήν ιστορίαν τών άθλων 
συγγράψας εϊς Αύτδν άφιέρωσεν, άείποτε περί τών ' Ελλήνων 
χρηστά έβουλεύετο- καί δτε είσελθών εις τήν λεηλατηθείσαν 
άτυχή πόλιν, «έώρα καί τδ πλήθος τών άπολλυμένων καί τήν 
»έρήμωσιν τών οικιών καί τήν παντελή φθοράν αυτής καί τδν 
»όλεθρον, οίκτος αύτδν εύθύς έσήει καί μετάμελος ού μικρδς 
»τής άπωλείας τε καί διαρπαγής καί δάκρυον άφήκε τών δφθαλ- 
»μών κ«. ί μέγα στενάξας τε καί περιπαθές, οΐαν, έφη, πόλιν ές 
»διαρπαγήν και έρήμωοιν έδεδώκαμεν  ούτως έπαθε τήν ψυχήν».

« . . .  Τδν δέ Νοταράν καί τής πόλεως έπιστάτην έσκόπει 
» καταστήσαι καί τού συνοικισμού ταύτης κύριον, ξυμβούλφ χρη- 
» σάμενος αύτφ πρότερον περί τούτου- άλλ’ έφθησαν αυτούς τά 
» τον φθόνον βέλη, βαλόντα καιρίαν, και κνρονται θάνατος 
» άδικος και αυτών». Ά ναζητήσας δ’ δ Μωάμεθ έν 'Αδριανου- 
πόλει, ένθα εκρύπτετο, καί άνευρων άνδρα σοφόν πάνυ και θαυ
μαστόν, τδν Γεννάδιον, κατέστησεν αύτδν Οίκουμενικδν Πατρι-
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άρχην έν πάση μεγαλοπρεπείς καί τιμή· «καί διαλέξεις πολλάς 
» καί καλάς περί τής των Χριστιανών πίστεο^ς καί θεολογίας 
» ένδίδωσιν αύτφ ενώπιον Αυτού άδεώς καί έλευθέρως ποιεΐσθαι, 
» Αύτδς φοιτών παρ’ αυτόν, άγων τε μεθ’ Αύτοϋ καί τούς παρ’ 
» Αύτω έντιμους τε καί σοφούς, τιμών καν τούτοις αυτόν ούτως 
» οίδεν αίδείσθαι άνδρδς άρετήν, ου πολέμιος μόνον άλλα καί 
» τάξις πάσα Βασιλέως, φημί, καί δυναστών. Καί ουτω δή καί 
» τήν Εκκλησίαν Χριστιανούς άποδίοοκκν» *.

Προφανώς, άνευ του διαπνεύσαντος τδν τρόμον άτυχους θρη
σκευτικού φανατισμού τών Τούρκων νικητών, οί ένεκεν τούτου 
φυγαδευθέντες άνά τήν Εσπερίαν άπόστολοι καί φωτοδόται τής 
Ελληνικής ιδέας Χριστιανοί δεν ήθελον καταδικάσει τήν Α ν α 
τολήν είς τδ σκότος. Οί Έ λληνες σοφοί, καταλιπόντες τάς 
Έλληνικάς χώρας έν μεσούντι τώ ΙΕ ' αίώνι συνεπείς τής Τουρ
κικής έπιδρομής καί καταφυγόντες είς τήν Ιταλίαν τδ πρώτον, 
υπήρξαν οί φορείς τής ' Αναγεπ'ήσετος, ήτις έκ τής μεγαλο
πρεπούς Αύλής τών Μεδίκων τής Φλωρεντίας, ως έξ άφετη- 
ρίας, διεσκεδάσθη καθ’ άπασαν τήν δυτικήν Ευρώπην. Ή  ύπδ 
τούτων άποκάλυψις τών άριστουργημάτων τής Ελληνικής 
Άρχαιότητος, άγνοουμένων ή παραγνωριζομένων μέχρι τής 
έποχής έκείνης άνά πάσαν τήν Δύσιν, μετήγγισεν είς αυτήν ου 
μόνον τήν φιλοσοφίαν καί τά γράμματα, άποκαθαιρόμενα οΰτω 
καί έμψυχούμενα έκ τής έπαφής πρδς τάς άρχαίας παραδόσεις, 
άλλά καί τάς καλάς τέχνας, τήν Γλυπτικήν, τήν Ζωγραφικήν 
καί κατ’ έξοχήν τήν Αρχιτεκτονικήν, ήτις τδν ψυχρδν Γοτθικδν 
(δυθμδν ύποκατέστησε δι’ ετέρου Έλληνογενοΰς, τού έπικληθέν- 
τος «ρν&ιιοϋ τής  * Αναγεννήσεως», $1χ1β ΓβηαίϋΗαηοβ.

■"Αν Μωάμεθ ό Β' άπέστρεφε τδ πρόσωπον άπδ τάς κακοβού- 
λους εισηγήσεις άξέστων κολάκων, οιτινες ύπερέβαλλον Αύτψ 
τούς έκ τών κατακτηθέντων κινδύνους, άν άντί νά μετατρέψη

' Κριτοβοόλο» τ«* Ίμ«ρν»τν> Συγγραφή Ιστοριών, Βι«λ. Α' 08, Β' 2 κλπ.
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τόν μεγαλοπρεπή Ναόν τής τού θεού Σοφίας είς τέμενος του 
Ίσλάμ, έσεβάζετο αυτόν, ώς ό Μέγας Αλέξανδρος τόν Ναδν του 
Σολομώντος, αν μή ή μισαλλοδοξία και ό φανατισμός των κατα
χτητών ένέπνεε τον τρόμον είς τους κατακτηθέντας, ό πολιτι
σμός καί αί έπιστήμαι δεν ήθελον άποδημήσει καί ζητήσει 
άλλαχοΰ ήρεμον στέγην, άλλ’ έμμένουσαι είς τήν παναρχαίαν 
αυτών εστίαν εύχερώς ήθελον μεταδώσει είς τους αμαθείς και 
απλοϊκούς νικήτας τάς γνώσεις έκείνας, αιτινες διαμορφοϋσι 
τούς λαούς καί συντηροΰσι τα έθνη.

Άναμφήριστον αποβαίνει δτι ή ύπδ τών 'Ρωμαϊκών λεγεώ
νων καταβληθείσα Ελλάς, ή  έν ού μακρώ χρόνψ διά τών γραμ
μάτων αυτής κάμψασα τόν σίδηρον τών νικητών (ο’ύς τοσοϋτον 
άλογίστως ωκτειρεν ό Κάτων), ύπήρξεν ευεργετική- διότι, άνευ 
τής επιστήμης τών Ελλήνων, ή δράσις τής 'Ρώ μης ταχέως 
ήθελεν έξατμισθή χωρίς να καταλίπη όπισθεν αυτής ούδέν ίχνος 
διαβάσεως, ώς τούτο έγένετο καί κατά τάς τόσας άλλας παρε
λεύσεις τών διαφόρων τής Α σίας καί τής άρκτψας Ευρώπης 
βαρβάρων λαών. "Οπως ή Ά σία, ού μόνον διά τού ξίφους τού 
Μεγάλου Αλεξάνδρου άλλά καί διά τής σοφίας τού Άριστοτέ- 
λους μετεμορφώθη καί άνεβίωσεν, ούτω καί ό παρά τής 'Ρώμης 
κατακτηθείς κόσμος διά τού Ελληνικού πνεύματος συνεσχέθη 
καί έξηνθρωπίσθη.

Γ'
Τύ Όθωμανικδν Κράτος, τδ ύπερμεσοΰντος τού ΙΓ ' αίώνος 

έκ τής άφανείας προελθόν καί τοσαϋτα έργα άνδρείας καί δόξης 
έπιτελέσαν, κατέστη όντως έν βραχυτάτψ χρόνψ ισχυρός κολοσ
σός έπί τριών ήπείρων έκτείνων τά θέμεθλα. Πλήν, ευθύς ώς 
άπετέλεσε μέρος τής Ευρωπαϊκής οικογένειας, ήρξατο κατατρι- 
βόμενον καί εκπίπτον- συντηρείται δέ, ιδία κατά τήν τελευταίαν 
περίοδον τού χρόνου, ούτως είπείν κατ’ άνοχήν, (καί τούτο δέον 
νά κατανοήσιοσι καλώς οί διέποντες τάς τυχας αυτού), έκ τού



(ρόζου μή διά των συντριμμάτων αύτού κατακλύση τήν λοιπήν 
Ευρώπην. Το αυταρχικόν καί θεοκρατικόν αύτού πολίτευμα, 
δι’ ου ηύτύχησε καί έμεγαλούργησεν έν πολέμοις, δεν ήδύνατο 
έν ειρήνη ή  νά έπιφέρη τήν σήψιν καί τήν αποσύνθεσιν εύθύς 
αμέσως· ούτως, ενώ εύρίσκετο έτι εις τον κολοφώνα τής ισχύος 
αύτού, από τού έτους 1530, ή Γαλλία πρώτη καί μετ’ αυτήν τά 
λοιπά Κράτη τής Χριστιανικής Ευρώπης άλλεπαλλήλως έπεδίω- 
ξαν καί έπέτυχον νά περιορίσοισι διά προστατευτικών συνθηκών, 

.τών καλούμενων Οιρίΐιι1<ιΐΐοη8, τήν κυριαρχίαν τών Σουλτάνων 
έπί τών ύπ’ αυτούς βιούντων ξένων υπηκόων, κατ’ άπομίμησιν 
τής Γενούης καί τής Έ νετίας έν τή τελευταία άτυχή περιόδω τής 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Εντεύθεν άρχεται ή άφετηρία τής 
δσον άδοξου κατά τοσούτον καί έπισφαλοΰς είς τά έσωτερικά 
τής Τουρκίας παρεμβάσεως τών ισχυρών τής Ευρώπης, τής 
κατά τους τελευταίους χρόνους μετατραπείσης είς πλήρη κηδε
μονίαν ή μάλλον άπαγόρευσιν, άπαγγελομένην συνήθως υπό 
τών άστυκών νόμων είς έκείνους τών άνθρώπων, ών ή λάμψις 
τού λόγου έσβέσθη . .  . καθ’ δν μάλιστα χρόνον τά  άρτι, έλέψ 
τής Ευρώπης, δημιουργηθέντα Σλαυϊκά Κράτη τού Αίμου κατά 
πολύ υπολείπονται τής Τουρκίας έν τε τή ήμερώσει καί τφ 
άνθρωπισμψ.

"Αν μετά τό πέρας τών κατακτητικών πολέμων τό ’Οθω- 
μανικόν Κράτος έν φρονήσει συνείχετο είς εαυτό, κατέλειπε 
τόν θεοκρατισμόν καί τήν μισαλλοδοξίαν, παρηκολούθει τά λοιπά 
Ευρωπαϊκά Κράτη έν τή προόδψ τού πολιτισμού καί τής ήμε- 
ρώσεως, έβίου έν ισοτιμία μετά τών συνοικούντων λοιπών έτερο- 
θρήσκων πλήν όμογενών κατά τό πλεϊστον λαών, ή άνάμιξις 
τής Ευρώπης είς τά έσωτερικά αυτού ούδένα ήδύνατο νά έχη 
λόγον ύποστάσεως· ένψ σήμερον ή κυριαρχία τού Σουλτάνου, 
καίτοι άπόλυτος, άποβαίνει προβληματική καί έπ’ αυτών έτι 
τών υπηκόων αύτού, κανονιζομένη έκάστοτε κατά τάς όρέξεις 
καί τά συμφέροντα τών διαφόρων τής Ευρώπης Κυβερνήσεων.
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Έ ν τη χώρα του Σουλτάνου, κατ’ άντίστροφον λόγον των 
άλλαχοϋ κρατουντών, οί αλλοδαποί πλεονεκτούσι των αυτοχθό
νων, άπολαύοντες εξαιρετικών προνομίιυν έπί βλάβη των έπιχο>- 
ρίων. Καί έπειδή, ως πρόσχημα της τοιαυτης παρεμβάσεως της 
Εύρώττης, προβάλλεται συνήθως καί ή προστασία τών Χριστια
νών υπηκόων τού Σουλτάνου, τδ άχθος της τοιαυτης καταστά- 
σεως βαρύνει έπί μάλλον τούς Μωαμεθανούς, οίτινες ούτως 
όσημέραι εκτοπίζονται, καί ών δ πληθυσμός, φέρων άποκλειστι- 
κώς καί τά βάρη τού στρατιώτου, μειοϋται έπαισθητώς.

Ούδεμία υπάρχει άμφιβολία, οτι αν οί Όθωμανοί, έπικρατή- 
σαντες διά τού ξίφους έν τη Χερσονήσφ τού Αίμου καί ταΐς 
άλλαις χώραις τού Βυζαντινού Κράτους, έφέροντο ήμερώτερον 
καί μετά μείζονος θρησκευτικής άνοχής πρδς τούς έπιχωρίους, 
μεθ’ ών, ώς προείρηται, κατά μέγα μέρος ήσαν καί όμαίμονες, 
ή αυτοτέλεια καί ή ένότης τού Όθωμανικοϋ Κράτους θά συνε- 
στέλλετο έπί τοσούτον, ώστε ό σφήν τής Εύρωπαϊκής διπλω
ματίας δέν θά εύρισκε τδ άναγκαΐον χάσμα, δπως εισχώρηση 
καί συντρίψη τοιούτον έκ γρανίτου κολοσσόν.

Ή  δυναστεία τών έπιγόνων τού Όσμάν δέν ύπήρξε τδ 
κώλυμα τής μή ύπδ τών έπιχωρίων ειλικρινούς άναγνωρίσεως 
τού διά τής κατακτήσεως τού Μωάμεθ Β ' καί τών προγόνων 
Αύτοΰ δημιουργηθέντος νέου καθεστώτος έν τη άνατολικη 
Ευρώπη· άφοΰ έκ τής έθνικής αυτών δυναστείας τών Παλαιο- 
λόγων μετά τδν ένδοξον θάνατον τού τελευταίου Αύτοκράτορος 
Κωνσταντίνου έπί τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
τήν άδοξον φυγομαχίαν τών άδελφών αύτοΰ Δημητρίου καί 
θωμά, Δεσποτών τού Μωρέως, ούδέν ίχνος άπέμενεν.

Καί αν δεχθώμεν ώς μύθον άρχαίαν παράδοσιν, καθ’ ήν 
Ισαάκ τις Κομνηνδς (δστις γνώστης τής Αραβικής ήν ό μεθερ- 
μηνεύσας τάς Νεαράς τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων), γήμας 
τήν θυγατέρα τού Έμίρου τών Σελτσούκων έγένετο ό πατήρ τού 
Σουλεϊμάν, ούτος δέ τού Έρτογρούλ, ου ό υίδς Όσμάν ήν ό

6
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ιδρυτής τοΰ Όθωμανικοΰ Κράτους, ή  και τόν θρϋλον τής κατα
γωγής των Όσμανιδών έκ των απογόνων τοΰ ήμετέρου ΙΙερσέως 
Άχαιμενιδών, Βασιλέων τής Περσίας, πάντως όμως είς τάς 
φλέβας του οικου των Όσμανιδών δεν είναι παντελώς ξένον τδ 
Ελληνικόν αίμα, έκ θηλυγονίας τουλάχιστον· ούτως είναι ίστο- 
ρικώς άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως δτι δ Όσμάν άρπάσας έδωκε 
σύζυγον είς τόν δωδεκαετή υιόν Αύτού Ό ρχάν διαπρεπή τινα 
Έλληνίδα, τήν θυγατέρα έπισήμου Βυζαντινού "Αρχοντος, ήτις 
διά τήν καλλονήν αύτής έπεκλήθη Νιλονφέρ, ήτοι Άν& ος τον 
Λω τον' καί ταύτης υιός ήν ό Διάδοχος αυτού Μουράτ 6 Α ', δ 
κατακτητής τής 'Αδριανουπόλεως ·.

Δέον να κατανοηθή καλώς παρά τοίς ίθαγενέσι κατοίκοις 
τής Ελληνικής Χερσονήσου τού Αίμου άνεςαρτήτως θρησκεύ
ματος, τοΐς τε Όθωμανοΐς, τοίς Άλβανοίς καί τοίς Έ λλησι. καί 
κατ’ έξοχήν τοίς κρατούσιν έν Τουρκία δτι τά έν Ευρώπη ύπό 
τήν κυριαρχίαν τού Σουλτάνου άπομείναντα λείψανα τοΰ Βυζαν
τινού Κράτους δεν δύνανται νά διατηρηθώσιν έπί πολύ, ως βαί- 
νουσι* κινδυνεύουσι δε θάττον ή βράδιον νά πέσωσιν είς τούς 
όνυχας τής "Αρκτου, ή τών προσκόπων αύτής Βουλγάρων, αν 
μή οί άποτελοΰντες τό Κράτος τούτο λαοί, δμογενείς καί άδελ- 
φοί, συνέλθωσιν είς εαυτούς καί, παρορώντες τάς θρησκευτικάς 
αυτών διακρίσεις, ενωθώοι καί συμπράξωσιν είλικρινώς κατά τών 
ύπερβορείων έπιδρομέων, τών άγριων μονιών»·, ως λίαν χαρα
κτηριστικόίς άποκαλεί αυτούς ό σοφός τής Εκκλησίας Πατήρ, 
δ πατριάρχης Φώτιος· άς μιμηθώσι κατά τούτο τούς αρχαιότε
ρους καί νεωτέρους "Ελληνας, οΐτινες, κοσμοπολϊται καί άνεξί- 
θρησκοι, τήν θρησκείαν ώς άντικείμενον συνειδήσεως αείποτε 
έθεώρησαν, καί ούχί Σινικόν τείχος χωρίζον τούς πρεσβεύοντας 
διαφόρους θρησκείας λαούς, καί μάλιστα δταν ουτοι ώσιν όμο-

1 Βραδύτερ&ν 6 Όρχάν, έξηχοντούτης, καί Iτέραν έλαβε σύζυγον Έλληνίδα. 
τήν θυγατέρα τού Αΰτοχρατορος τής Κωνσταντινουπόλεως Κανταχουζηνοό Ηεο- 
δώραν, γυναικαδέλφην το·) Ίβάνν» Παλα·.ολόγο·>.



γενεΐς. Τήν αρχήν ταύτην άπδ πολλοΰ ήρξατο πανταχου καθιε- 
ρών ό πεπολιτισμένος κόσμος, άποχωρίζων τήν θρησκείαν τής 
Πολιτείας.

Γνώτωσαν πάντες οί μή "Ελληνες κάτοικοι τής Χερσονή
σου τοΰ Αίμου δτι έκ τής τοιαύτης τυχόν άπορροφήσεως των 
υπολοίπων έν Ευρώπη χωρών τής ΌΟωμανικής Αυτοκρατορίας 
ύπδ των ύπερβορείων έπιορομέων ή ήττον ζημιωθησομένη έσται 
ή Ε λ λη ν ικ ή  φυλή, διότι άπδ τοΰ τοιούτου κλύδωνος θά διασώ- 
σωσιν αυτήν καί αυθις, ως διέσωσαν έπί δισχίλια δλα ετη άπδ 
τής'Ρω μαϊκής κατακτήσεως, ή όιακρίνουσα το Έλληνικδν "Εθνος 
ζωτικότης ως και τα μνημεία καί ή δόξα των προγόνων αύτοΰ· 
άλλ’ οί λοιποί κάτοικοι τής Χώρας, Όθωμανοί καί Αλβανοί, 
έν τψ  κλυδωνι τούτφ θά έκλείψωσι τέλεον έκ τοΰ χάρτου της 
γής, ώς έξέλιπον καί τόσοι άλλοι τής Ανατολής καί τής 
Λύσεως λαοί, οιτινες, καίτοι δράσαντες καί μεγαλυνθέντες πάλαι 
ποτέ, ούδέν ίχνος τής διαβάσεως αυτών κατέλιπον.

83

Δ '

Τήν μετά τών Τούρκων καί κατ’ έξοχήν τών Τουρκαλβα- 
νών έν ισοτιμία συμπολιτείαν αείποτε έκαλλιέργησαν οί "Ελλη
νες άπδ τών πρώτων ήμερών τής Όθωμανικής αυτών δεσποτείας, 
προθύμως προσενεγκόντες πολυτίμους πρδς τούς κρατούντας 
υπηρεσίας καί έν κρισίμοις περιστάσεσι· πολλάκις μάλιστα καί 
έπίσημα πρδς τοΰτο έγένοντο διαβήματα συνεννοήσεως καί 
συνεργασίας, μαρτυροϋντα τοόλάχιστον, αν μή τι άλλο, τά ειλι
κρινή τών Χριστιανών Ελλήνω ν αισθήματα άπέναντι τών έτε- 
ροθρήσκων πλήν όμαιμων αυτών συνοίκων.

Κατά τήν ύπδ τών Γάλλων δευτέραν κατοχήν τών Ίονίων 
Νήσων, δτε Ναπολέων ό Μέγας άπληστα είχε ρίψει βλέμματα έπί
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τήν Α νατολήν, έκ διαφόρων πηγών έγένοντο γνωστα'ι αί μετάξι) 
Ελλήνω ν Άρματωλών καί Τουρκαλβανών ^ιεξαχθεΐσαι δια
πραγματεύσεις καί οί δροι τής συμπράξεως, οί έν Κερκύρα 
διατυπωθέντες ενώπιον τοϋ Γάλλου Διοικητού Δονζελώτ ύπδ 
τού θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ώς άντιπροαώπου των Ελλήνων 
Άρματωλών, καί τού εκ Λάλα Τουρκαλβανού φυλάρχου Ά λ ή - 
Φαρμάκη, στενώτατα συνδεόμενου μετά τού ήμετέρου ήρωος 
δι’ άρχαίων οικογενειακών δεσμών. Τής Συνθήκης ταύτης τδ 
σχέδιον, δπερ, ώς επί λέξεσιν άφηγεΐται δ ήμέτερος ήρως, «(5ιά 
» τρεις ήμέραις  καί ννχταις έγώ  ( δηλ. ό Θ. Κολοκοτρώνης), 
» ό Ά λ ή  - Φαρμάκης και ο Αονζελώτ /<έ ένα Γραμματέα έκά-
» μαμ ε . . .  ήταν δτι δλα τα Κάστρα τής Μεσσηνίας, τής Πάτρας,
» τής Μονεμβασίας, άμα έβγοΰμε, να κηρυχθοΰναι υπέρ ήμών
» καί έλθουν δλοι οί Τούρκοι καί Τωμαΐοι, οί σημαντικοί, είς τήν
» Ζάκυνθον να κάμωμεν μίαν Κυβέρνησιν, συνθεμένην άπδ 12
» Τούρκους καί 12 "Ελληνας νά κυβερνούν τον λαόν. Οί Τούρκοι 
» έπίσης νά καταδικάζωνται καθώς καί οί "Ελληνες. Τούς
» νόμους τούς είχαμε έγγράφους είς τούς Κορφούς από τδν
» Δονζελώτ* ή  σημαία μας άπδ τύ ένα μέρος τδ Φ εγγάρι καί
» άπδ τδ άλλο τδν Σταυρό . Ά τυχώ ς τδ μεγαλουργόν τούτο
σχέδιον, είς δ είχον προσχωρήσει καί πολλοί τών Τούρκων
προκρίτων τής Ηπείρου καί τής Πελοποννήσου ένεκεν τής
πιέσεως τού Ά λ ή-ΙΙασά καί τού υιού αυτού Βελή, καταρτισθέν
εν Κερκύρα καί άποσταλέν είς ΙΙαρισίους πρδς τδν Μέγαν
Ναπολέοντα δπως τύχη  τής έγκρίσεως αυτού, προώριστο νά
διασκεδασθή έκ τής έν τφ  μεταξύ κατοχής τών Ίον  ίων Νήσων
ύπδ τών Ά γγλ ω ν .

Α λ λ ά  καί βραδύτερον, κατά τήν πρώτην περίοδον τής 
Ε λληνικ ής Έπαναστάσεως, μεταξύ Ελλήνω ν καί Αλβανών, 
εκατέρωθεν πολλά έγένοντο διαβήματα συνεργασίας καί ένώ- 
σεως, άτινα προσεπικυροί έπαρκώς καί ή  επομένη επίσημος 
ΙΙράξις τής Ε λληνικ ής Κυβερνήσειυς.



Π ΡΟ ΣΩΡΙΝ Η  ΔΙΟ ΙΚ Η ΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ :  Τ Ο Υ  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Ο Υ

«Επειδή ή Αλβανία είναι μέγα καί ουσιώδες μέρος καί ή 
» ένωσίς της με τήν Επικράτειαν τής Ελλάδος είμπορεΐ να 
» φέρη τα πλέον καλά άποτελέσματα».

«Ε πειδή  τδ Κοινδν του Σουλίου καί διά τήν πλησιότητα 
» καί διά τάς σχέσεις, τάς οποίας έχει μετά των Αλβανών, είναι 
» τό άρμοδιώτερον μέσον διά νά συνδεθώσι συμφωνίαι μετά 
» τών Αλβανών».

«Κατά τήν άπδ ιβ' Μαΐου ύπ’ άριθ. 107 έγγραφον συγ- 
» κατάθεσιν του Βουλευτικού Σώματος».

«Διέταξε καί διατάσσει τά άκόλουθα» : 
α ') «Τδ Κοινδν τοϋ Σουλίου έχει τήν άδειαν νά πραγμα- 

» τευθή συμφωνίας, δσον είναι δυνατδν ώφελιμωτέρας, μετά τών 
»’Αλβανών Χριστιανών τε καί Τούρκων».

β') «Αί συμφωνίαι αύται δεν θέλουν διαλαμβάνει περισσό
τ ε ρ α  προνόμια, άλλ’ δσα έχρυν οί ίδιοι Σουλιώται».

γ ')  «Τδ Κοινδν τού Σουλίου έχει τήν άδειαν νά διορίση 
» ένα ή  καί περισσοτέρους Επιτρόπους διά τήν πραγματείαν 
«αυτών τών συμφωνιών».

δ ') «Ό  Χιλίαρχος Γεώργιος ΓΙλεισιοβίτσας έχει ομοίως 
» τήν άδειαν μέ τήν γνώμην καί τήν συγκατάθεσιν τού Κοινού 
» τού Σουλίου νά πραγματευθή μέ τούς Τσάμηβες, Χριστιανούς 
» καί Τούρκους, κατά τάς αύτάς συμφωνίας».

ε') «Ό  Εκλαμπρότατος Χουσείν - Πασάς καί ό Μοΰρτο- 
» Τσάλης, επειδή έφάνησαν αχώριστοι καί πιστά ενωμένοι μέ 
> τούς Σουλιώτας, καί επειδή έχουν τδ μέσον τού νά συντελέ

ψ ο υ ν  εις τάς συμφωνίας, δπου θέλουν γενή μέ τούς Τούρκους,



» έχουν τήν άδειαν νά πραγματευθοϋν κατά τον αυτόν τρόπον
» μέ τήν γνώμην καί τήν συγκατάθεσιν τοϋ Κο^/οΟ του Σουλίου».

ς ')  «"Ολαι αί μετά των ανωτέρω βηθέντων γενόμεναι συμ- 
» φωνίαι θέλουν έπικυρωθή άπό τήν Διοίκησιν».

• Ε ν  Κορίνδω τή  ιβ" Μ άίον ,αω χβ'».

Α. ΜΑΥΡ0Κ0ΡΔΑΤ02 Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ
ΑΝΑΓΝΟΣΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Ό  ’Λρχιγραμματεύς τής Επικράτειας 
Μινίστρος τών ’Εξοιτερικών Υποθέσεων 
(Τ. 2.) θ. ΝΕΓΡΗΣ

Ό λίγον πρότερον, τή 2 ‘όν Αύγουστου 1821, δ τότε προϊ
στάμενος τής Ελληνικής Πολιτείας Δημήτριος Κ. Ύψηλάντης, 
συγχαίρων «τούς άνδρείονς χαι πιστούς συμμάχους χαι ’Λ ρχη- 
» γο νςΆ γο -Β ά σ ια ρ η , Τσέγχο-Μ πέη, Μονρτο-Τσάλη, Ταχήρ-
» Ά μ π ά ζ η , Σουλεϊμάν-Μ έτο χαι λοιπούς Τόοχηδες»  διά τήν
μετά τών Σουλιωτών σύμπραςιν εις τδν ύπέρ τής ελευθερίας
άγώνα, έγραφεν αύτοΐς έκ τής πολιορκίας τής Τριπολιτσάς συν 
άλλοις καί τά  επόμενα: « . . .  Α λλά , σείς, ώ ανδρείοι Τόσχηδες,
» δεν χατάγεσδε ούτε άπό τούς μιχροψύχους Άνατολίτας, ούτε
» άπύ τούς άδοξους Σ χνδας . Ε ϊα δε απόγονοι τών προγόνων
» μας ηρώ ω ν χολ τώρα, ένωδέντες μ έ ήμάς διά τήν έλευδερίαν,
» δεω ρεϊσδε ως αδελφοί μας. Ά φ ’ ού ό Παντοδύναμος θεός
» καί πρώτος όπερασπιστής τής ελευθερίας μας χαρίση αυτό το 
» ουράνιον καλόν, θέλομεν σάς έχει πάντοτε συμμετόχους καί 
» τό όνομά σας θέλει μείνει χωρίς άμφιβολίαν αθάνατον, άκουό-
» μενον καί όοςαζόμενον είς δλα τά βασίλεια τής γής=*.

Αί τοιαΰται διαπραγματεύσεις καί συνεννοήσεις ευάρεστα 
έσχον άποτελέσματα έπί τήν πρόοδον τής Ελληνικής έπανα- 
στάσεως καί κατά τά πρώτα έτη αυτής, ίδια έν τή Δυτική
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Χέρσψ Έλλάδι, ένθα εις τάς τάξεις τών επαναστατών κατελέ- 
γοντο και ούκ ολίγοι Τουρκαλβανοί έκ τών προκριτωτέρων. 
Ά τυ χώ ς δ μετά τήν καταστροφήν του Ά λή-Π ασά αναπτυχθείς 
παρά τοΐς Τούρκοις θρησκευτικές φανατισμός καί ή άστάθεια 
τών Ελληνικών Κυβερνήσεων, ή δημιουργηθεΐσα μετά τήν έν 
Ά στρει Β' Εθνικήν Συνέλευσιν, εσχον ώς άποτέλεσμα τήν 
τελείαν χαλάρωσιν τών σχέσεων καί τών δεσμών μεταξύ Ε λ λ ή 
νων καί Τούρκων, έπ’ ατυχία τοϋ Ελληνικού άγώνος, είς έπί- 
μετρον τής όποιας νέος παράγων άντιδράσεως έπεφάνη. Ό  νεό
φυτος τής Αίγυπτου Δυνάστης Μ εχμέτ-Άλής, καταρτίσας ίσχυ- 
ράν ναυτικήν δύναμιν καί τακτικόν στρατόν δι’ Ευρωπαίων 
Όργανωτών (ών τινες καί τά δόγματα τοΰ Κορανίου ήσπάσθη- 
σαν), άνεδέχθη νά καταβάλη τήν Ελληνικήν έπανάστασιν, 
καθ’ ής, μετά τήν καταστροφήν τής στρατιάς τού Δράμαλη, αί 
δυνάμεις τού Σουλτάνου κατεδείχθησαν ανεπαρκείς.

Άρχομένου τού έτους 1825 τακτικός στρατός τελείως 
ώργανωμένος καί έξωπλισμένος διά τών τελειοτέρων λογχοφό
ρων οπλών, οδηγούμενος δε υπό παλαιμάχων Ευρωπαίων αξιω
ματικών ύπό τήν ηγεσίαν τού πρωτοτόκου υίού τού Μεχμετ- 
’Αλή Ίμβραήμ - Πασά, άπεβιβάζετο είς τάς πεδιάδας τής 
Μεσσηνίας. Ούτος, έπωφελούμενος καί τής έπικρατούσης έμφυ- 
λίου διαμάχης μεταξύ τών Ελλήνων, προέβαινε δραστηρίως 
είς τήν καταστολήν τής Ε λληνικής έπαναστάσεως, υπέρ ής 
άγωνιώδη καί άπεγνο»σμένην άντέτασσεν άμυναν ό γηραιός 
στρατηλάτης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, άμα ώς άφέθη ελεύθε
ρος έκ τών βράχων τής Ύδρας- μέχρις ού είς τό μακρόν καί 
αιματηρόν τούτο δράμα έθετο τέρμα ή παρέμβασις τών τριών 
Μεγάλων Δυνάμεων. Έ ν  τούτοις καί εις τάς τελευταίας ταύτας 
περιπέτειας τού Ά γώνος πολλοί τών Τουρκαλβανών δεν κατέ- 
λειπον τάς Έλληνικάς σημαίας- ενιοι δε μάλιστα τούτων ύπό 
τήν ηγεσίαν τού Ταφήλ-Μ πούζη καί άλλων μετέσχον ένεργώς 
καί είς αυτούς τούς μετά τον θάνατον τού Κυβερνήτου εμφυ
λίους σπαραγμούς έν ταΐς τάξεσι τών Συνταγματικών.



"Αν ή υπό τοσοΟχον αισίους οιωνούς κατά τάς πρώτας ήμέ- 
ρας τής έπαναστάσεως έπιτευχθεϊσα συνδιαλλαγή μεταξύ Χρι
στιανών καί Μωαμεθανών έξηκολούθει καί μή διεσπάτο εξ 
άτυχών περιστάσεων, ών ή  ευθύνη βαρύνει άμφοτέρους, άν ό 
Ελληνικός άγων άντί φυλετικού άπέβαινε πάνδημος, άγων 
άπελευθερώσεως πάντων τών καταδυναστευομενών κατοίκων 
τής Όθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποτέλεσμα αυτού θά ήτο 
οόχί ή άνεξαρτησία τού μικρού Ελληνικού Βασιλείου, τύ όποιον 
άπό σκοπού έδημιούργησαν αί Εύρωπαϊκαί Δυνάμεις άτροφικόν, 
άλλ’ ή  άναγέννησις τού άρχαίου Βυζαντινού Κράτους έπί τή  
βάσει τών υπό τής Γαλλικής έπαναστάσεως άρτι καθιερωθεισών 
φιλελευθέρων άρχών. Τό νέον τούτο Ανατολικόν Κράτος, πλήρες 
ζωής καί ισχύος, ύπό τάς πτέρυγας τής έλευθερίας, τής Ζσότητος 
καί τής άδελφότητος, θά έθέρμαινε πάντας έν γένει τούς άποτε- 
λοΰντας αυτό λαούς άνεξαρτήτως καταγωγής καί θρησκεύματος.

( “Εγραφον κατά Δεκέμβριον χον £τους 1906).
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