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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο θάνατος του αρχηγού των δυνάµεων της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος,
Αθανάσιου ∆ιάκου, µετά τη Μάχη της Αλαµάνας στις 22 Απριλίου 1821
δηµιούργησε κενό εξουσίας, η πλήρωση του οποίου γινόταν µια επιτακτική ανάγκη
για τους επαναστάτες. Η χωρίς εµπόδια προέλαση των οθωµανικών στρατευµάτων
του Οµέρ πασά Βρυώνη έθετε σε άµεσο κίνδυνο την επιβίωση της Επανάστασης και
έφερνε κοντά το ενδεχόµενο της επιστροφής στην προηγούµενη κατάσταση της
οθωµανικής νοµιµότητας. Προεστοί και οπλαρχηγοί δε διέθεταν επαρκείς δυνάµεις
και κατάλληλη ψυχολογία για να επιτευχθεί η γρήγορη ανασύνταξη των δυνάµεων.
Στο χρονικό αυτό σηµείο καµπής (3 Μαΐου 1821, ίσως και πιο πριν) συντελέστηκε η
επάνοδος του Οδυσσέα Ανδρούτσου, η πορεία του οποίου θα συνδεθεί στενά µε την
µετέπειτα εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή και τη διαµόρφωση
των πολιτικοκοινωνικών συσχετισµών δυνάµεων. Με την παρουσία του
δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις µιας πιο δυναµικής παρουσίας του στρατιωτικού
στοιχείου µέσα στα πλαίσια της κοινότητας, αφού, και σε αντίθεση µε τον Αθανάσιο
∆ιάκο, ο Ανδρούτσος επιχείρησε την ανατροπή των προεπαναστατικών σχέσεων
εξουσίας σε βάρος των προεστών της περιοχής.
Η Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς στις 8 Μαΐου 1821 µπορεί να εκληφθεί ως το
σηµείο εκκίνησης της διαδροµής του Ανδρούτσου στην Επανάσταση. Η αντίσταση
κατά του εχθρού αύξησε το κύρος του οπλαρχηγού, χωρίς ωστόσο να ανακοπεί η
πορεία του Οµέρ πασά Βρυώνη προς την Αθήνα. Η αποδοχή της ηγετικής
φυσιογνωµίας του και της στρατιωτικής ικανότητάς του συντελείται στο χρονικό
αυτό διάστηµα, που αποκτά ιδιαίτερη σηµασία αν αναλογιστούµε το γεγονός ότι ο
Ανδρούτσος απουσίαζε από άλλες σηµαντικές µάχες της Ανατολικής Χέρσου
Ελλάδος, όπως αυτές στα Βασιλικά στις 25-26 Αυγούστου του 1821 και στην
Άµπλιανη στις 14 Ιουλίου 1824. Φαίνεται πως ο Ανδρούτσος εκµεταλλεύτηκε δίκτυα
σχέσεων που είχαν ήδη διαµορφωθεί από την παρουσία του στην περιοχή ως
αρµατολού στα πριν την Επανάσταση χρόνια. Παραθέτουµε ενδεικτικά την αναφορά
των εφόρων Σαλώνων προς τους Υδραίους προκρίτους για τη Μάχη της Γραβιάς.
«...πριν 15 ηµέραις ηθέλαµεν κινδυνεύσει καιρίως, αν δεν µας ερχώνταν από θείαν
πρόνοιαν σύµµαχοι ο ήρωας και φρονιµώτατος Οδυσσέας, ο Χρήστος Σουλιώτης, και
τρία αδέλφια Κατζικογιαννόπουλα µε εκλεκτούς άνδρας, όλοι ως 80, εις την µανιώδη
και αιµατωδεστάτην εις της Γραβιάς το χάνι µάχην...».1 Οι απώλειες των Οθωµανών
ανέρχονταν περίπου στους 300 νεκρούς ενώ για τους µέσα στο Χάνι επαναστάτες
υπάρχουν αναφορές για τρεις νεκρούς. Αµέσως µετά τη µάχη ο, διορισµένος από τις
23 Απριλίου 1821 καπετάνιος Λιβαδειάς, Βασίλειος Μπούσγος παραχώρησε τη θέση
του στον Ανδρούτσο που αναγνωρίστηκε αρχηγός των στρατευµάτων και από τους
υπόλοιπους οπλαρχηγούς.
Η αδυναµία των επαναστατών µετά την ήττα στην Αλαµάνα να
συγκεντρώσουν ικανό αριθµό στρατευµάτων, ώστε να συγκροτήσουν τακτική µάχη
και να ανακόψουν την πορεία του Βρυώνη προς τη Λιβαδειά και την Αθήνα υπήρξε
εµφανής. Στις 10 Ιουνίου 1821 οι Οθωµανοί ανακαταλαµβάνουν τη Λιβαδειά και την
πυρπολούν. Ο Ανδρούτσος θα κατηγορηθεί ότι υποχώρησε χωρίς αντίσταση, γρήγορα
όµως θα επιβληθεί σε οπλαρχηγούς και προεστούς. Μετά την ήττα στα Βασιλικά και
την πτώση της Τριπολιτσάς ο Βρυώνης υποχώρησε από τη Αττική χωρίς όµως να
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παραδώσει την Ακρόπολη, που, παρά τις συνεχείς πολιορκίες, έµενε απόρθητη. Η
κυριαρχία του οθωµανικού ιππικού και πυροβολικού στα πεδινά µπροστά στην
απουσία τακτικού επαναστατικού στρατού και επιµελητείας ανάγκαζε τους
επαναστάτες σε τακτικές φθοράς του αντιπάλου µε ανταρτοπόλεµο. Λίγους µήνες
µετά την έκρηξη της Επανάστασης κρινόταν αναγκαία η σύσταση τακτικού στρατού
και η δηµιουργία διευρυµένων διοικητικών θεσµών ικανών να υποστηρίζουν τις
στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Η προοπτική συγκρότησης µιας τοπικής διοίκησης στην Ανατολική Χέρσο
Ελλάδα συνιστά εισαγωγή µιας νεοτερικότητας µέσα στο πλαίσιο της παραδοσιακής
κοινωνίας. Τα υποκείµενά µας έπρεπε να επαναπροσδιορίσουν τις στρατηγικές τους
λαµβάνοντας υπόψιν το ενδεχόµενο να εκχωρήσουν µέρος των εξουσιών τους σ’ένα
κεντρικό συγκεντρωτικό φορέα διοίκησης, παρά το γεγονός ότι ο φορέας αυτός δεν
αναιρούσε την τοπικότητα και τον υφιστάµενο τρόπο διοίκησης την επαρχιών. Στις
15 Νοεµβρίου 1821 δηµιουργήθηκε ο Άρειος Πάγος ως ανώτατο όργανο διοίκησης
της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Από τα πεδία των µαχών ο Ανδρούτσος δε
πρόβαλε καµία αντίσταση στη δηµιουργία του, θεωρώντας ότι δεν απειλείται η
παγίωση της οικονοµικής και κοινωνικής του κυριαρχίας. ∆εν αντιλήφθηκε εγκαίρως
ότι ο Άρειος Πάγος θα εξελισσόταν από έναν οργανισµό υποστήριξης των πολεµικών
αναγκών (την ανάγκη του οποίου πρώτος ο Ανδρούτσος διαπίστωνε), σε ένα
διοικητικό κέντρο ανασυγκρότησης της προεστωτικής δύναµης και µετέπειτα σε
όργανο της Προσωρινής ∆ιοίκησης, που θα καθόριζε τι είναι νόµιµο και τι όχι µέσα
στην Επανάσταση. Μέχρι τη Άνοιξη του 1822 Ανδρούτσος και Άρειος Πάγος
συµπλέουν και υπερασπίζονται από κοινού του όρους αναπαραγωγής της
παραδοσιακής κοινωνίας απέναντι στις εξελίξεις που δροµολογήθηκαν µετά την
πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου τον Ιανουάριο του 1822. Και οι δύο όµως
εποφθαλµιούν να αποκτήσουν τον έλεγχο στις πλούσιες επαρχίες της Ευρίπου
(Εύβοιας) και της Αθήνας, ο έλεγχος των οποίων θα διαµόρφωνε νέους συσχετισµούς
δυνάµεων στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα.
Μέσα στο 1822 ο Άρειος Πάγος αυτοαναιρεί τις λειτουργίες του ως τοπικό
διοικητικό κέντρο και τίθεται στις διαταγές της Προσωρινής ∆ιοίκησης. Προς αυτή
την κατεύθυνση δέχτηκε ισχυρές πιέσεις από τη ∆ιοίκηση που απαιτούσε να έχει τον
έλεγχο των πολεµικών επιχειρήσεων και τη διαχείριση των οικονοµικών πόρων της
ευρύτερης περιοχής. Ενώ ο Ανδρούτσος αρχικά δεν αντιδρά στην εισαγωγή
φιλελεύθερων δυτικότροπων θεσµών, στη συνέχεια, µε τη σταδιακή συνειδητοποίηση
της απειλής της αναπαραγωγής του εξουσιαστικού του κύρους και του τρόπου
υπαγωγής των παραδοσιακών θεσµών διοίκησης σε υπερτοπικούς συγκεντρωτικούς
µηχανισµούς εξουσίας, αναδιαµορφώνει τους στόχους της δράσης του ανάλογα και
µε τη συγκυρία. Αρχικά η σύγκρουση περιορίστηκε µεταξύ του Ανδρούτσου και των
Αρεοπαγιτών και αφορούσε τον έλεγχο των οικονοµικών προσόδων της επαρχίας της
Ευρίπου και τον προσεταιρισµό των εγχώριων οπλαρχηγών. Η πρώτη ανοιχτή
αντιπαράθεση λαµβάνει χώρα στις αρχές Απριλίου 1822 µε αφορµή τα γεγονότα του
επαναστατικού στρατοπέδου της Αγίας Μαρίνας, που βρισκόταν πάνω στην οδό που
οδηγούσε στο Ζητούνι. Ο Ανδρούτσος κατηγορήθηκε από τους Αρεοπαγίτες ότι
αρνήθηκε να ακολουθήσει το στρατηγηκό σχεδιασµό του Αρείου Πάγου που
προέβλεπε επίθεση στο Ζητούνι και ότι αποχώρησε από εκεί µε τις δυνάµεις του µε
αποτέλεσµα να διαλυθεί το στρατόπεδο.2 Βλέποντας πίσω από κάθε ενέργεια του
Αρείου Πάγου τη ∆ιοίκηση, ο Ανδρούτσος παραιτείται από αρχηγός των δυνάµεων
της Λιβαδειάς µη αποδεχόµενος τις κατηγορίες και επιστρέφει επιδεικτικά στις 17
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Απριλίου το δίπλωµα της χιλιαρχίας του στον Άρειο Πάγο. Την εποµένη η ∆ιοίκηση
διόρισε το χιλίαρχο Χρήστο Παλάσκα καπετάνιο Λιβαδειάς. Ο φόβος για µια ένοπλη
αντίδραση του Ανδρούτσου υπήρξε διάχυτος, ιδιαίτερα ανάµεσα στους Αρεοπαγίτες
που από το Ξεροχώρι της Ευρίπου επιστράτευαν τοπικούς οπλαρχηγούς εναντίον του
Ανδρούτσου και των δυνάµεών του. Η ∆ιοίκηση σε µια προσπάθεια συµβιβασµού
απέστειλε στις 3 Μαΐου 1822 ως διαπραγµατευτές στην περιοχή τους Παλάσκα και
Αλέξιο Νούτσο, οι οποίοι, όµως, έπεσαν νεκροί από τα πυρά ανδρών του
Ανδρούτσου. Η ∆ιοίκηση απάντησε στις 4 Ιουνίου 1822 µε το αφορισµό του
Ανδρούτσου από το Μινίστρο της Θρησκείας Ιωσήφ Ανδρούσης, ενώ ο Άρειος
Πάγος επιστράτευσε στα τέλη Αυγούστου 1822 τους οπλαρχηγούς από την περιοχή
του Ολύµπου αναθέτοντας τους την αρχηγία των στρατευµάτων της Ευρίπου. Μια
από τις κυριότερες αποστολές τους θα ήταν να ακυρώσουν την επιρροή του
Ανδρούτσου στο νησί µε κάθε µέσο.
Στα τέλη Ιουνίου 1822, όµως, η ∆ιοίκηση, ύστερα από πιέσεις που δέχτηκε
από τους οπλαρχηγούς της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, «συγχωρεί» τον Οδυσσέα
µε την προϋπόθεση να τεθεί στην υπηρεσία της. Ο Ανδρούτσος επέρριπτε τις ευθύνες
για τη δυσµενή τροπή της Επανάστασης στην περιοχή στους Αρεοπαγίτες και τους
προεστούς, την δύναµη των οποίων ήταν αποφασισµένος να καταστείλει. Σ’αυτό
βρήκε ανέλπιστο σύµµαχο τη ∆ιοίκηση που επιζητούσε απ΄την πλευρά της την
οριστική κατάργηση του τοπικού οργανισµού και την επιβολή της πάνω στις τοπικές
αυθεντίες. Στο διάστηµα αυτό ο Ανδρούτσος ενεργούσε σύµφωνα µε τις διαταγές του
προέδρου του Εκτελεστικού, Μαυροκορδάτου, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είχαν
εκλείψει οι όροι της αντιπαράθεσής του µε τη ∆ιοίκηση. Η είσοδος του Ανδρούτσου
στις 21 Αυγούστου 1822 στο αστικό κέντρο των Αθηνών που µόλις είχε ελευθερωθεί
σηµατοδοτεί την σε βάρος των Αρεοπαγιτών και των τοπικών προεστών ανατροπή
των συσχετισµών δυνάµεων. Οι προεστοί της επαρχίας αποδέχτηκαν τους όρους της
διαπραγµάτευσης, που εξασφάλιζαν στον οπλαρχηγό τον πλήρη έλεγχο των
στρατιωτικών δυνάµεων και την υλική βάση για τη χρηµατοδότηση των
επιχειρήσεων. Στις 29 Σεπτεµβρίου 1822 ο Άρειος Πάγος καταργείται
πραξικοπηµατικά και ο Ανδρούτσος ανακηρύσσεται Αρχιστράτηγος της Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδος από τη συνέλευση των προεστών της Ανατολικής Ελλάδος, ερήµην
της κεντρικής εξουσίας. Η άφιξη των οθωµανικών στρατευµάτων του Χουρσίτ πασά
στην περιοχή αδρανοποιεί κάθε αντίδραση της ∆ιοίκησης εναντίον του
Αρχιστράτηγου, τις υπηρεσίες του οποίου τώρα είχε ανάγκη περισσότερο από κάθε
άλλη φορά. Ο Μαυροκορδάτος διατύπωσε βέβαια τις υποψίες του ότι ο Ανδρούτσος
κινείται «προς κατάργησιν της καθεστώσης ∆ιοικήσεως»3, αλλά, και µε δεδοµένη τη
συνδροµή του οπλαρχηγού στην ευόδωση των επιχειρήσεων κατά των Οθωµανών,
δεν επεδίωξε την ανοιχτή ρήξη στη συγκυρία αυτή. Στην Εύριπο το πεδίο
αντιπαράθεσης µεταξύ Αρεοπαγιτών και Ανδρούτσου έµενε ενεργό. Η ∆ιοίκηση το
Νοέµβριο του 1822 αναγνώρισε τον Ολύµπιο οπλαρχηγό ∆ιαµαντή Νικολάου αρχηγό
των εκεί διοικητικών στρατευµάτων οδηγώντας τα πράγµατα σε µια εµφύλια
αντιπαράθεση µε οπλαρχηγούς προσκείµενους στον Ανδρούτσο. Ο µετέπειτα έπαρχος
της Ευρίπου Ιωάννης Κωλέττης σε µια προσπάθεια να αποµονώσει τον Ανδρούτσο
από τους Υδραίους προκρίτους τον κατηγορεί ως «αντιδιοικητή». Εν όψει και της
Εθνοσυνέλευσης του Άστρους οι Υδραίοι πρόκριτοι κράτησαν αποστάσεις από τις
κατηγορίες και προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον οπλαρχηγό.
Το 1823 ο Ανδρούτσος εγκατέλειψε για λίγο τα πεδία των µαχών για να
συµµετάσχει στην Εθνοσυνέλευση τον Απρίλιο του 1823. Αποδεχόµενος τη
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συγκρότηση νεοτερικών θεσµών διοίκησης, όπως µαρτυρεί και η αλληλογραφία του
µε τον Αδαµάντιο Κοραή, ο Ανδρούτσος προσπάθησε να πετύχει µέσα από την
Εθνοσυνέλευση την ανατροπή των δυσµενών για τους οπλαρχηγούς συσχετισµών
δυνάµεων. Επιπλέον η προάσπιση των τοπικών του συµφερόντων θα µπορούσε να
επιτευχθεί µέσα από µια άµβλυνση των συγκεντρωτικών µέτρων τα οποία µεθόδευε η
∆ιοίκηση και αφορούσαν τον έλεγχο της διαδικασίας της ενοικίασης των προσόδων
κάθε επαρχίας και τη δηµιουργία τακτικού στρατού. Απέτυχε να επηρεάσει τις
εξελίξεις. Στις 18 Μαΐου 1823 ετοιµάζει από τη Σιλήµνα, χωριό κοντά στη
Τριπολιτσά, τη βίαιη σύγκρουση µε την κυβέρνηση του Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη,
όµως η προσέγγιση του Θ.Κολοκοτρώνη µε τους ∆εληγιανναίους θα καταδικάσει
κάθε σχέδιο ανατροπής της προεστωτικής εξουσίας σε αποτυχία. Ο Ανδρούτσος
επέστρεψε στην Αθήνα, προλαβαίνοντας µια ενδεχόµενη προσέγγιση του
φρουράρχου της Γκούρα µε τη ∆ιοίκηση.
Οι επιθετικές ενέργειες του Οµέρ πασά της Καρύστου ανάγκασαν τη
∆ιοίκηση να διορίσει τον Ανδρούτσο στις 14 Σεπτεµβρίου 1823 «προσωρινόν
αρχηγόν των αρµάτων της Ευβοίας», παρά τις αντίθετες φωνές µέσα στους κόλπους
της. Στις αρχές του 1824 ο Ανδρούτσος προσπάθησε χωρίς επιτυχία να προσεγγίσει
το Μαυροκορδάτο και το Κουντουριώτη. Στον πρώτο εµφύλιο, αρχές του 1824, ο
Ανδρούτσος παρά τη µη ενεργή συµµετοχή του συντάχτηκε τελικά µε την κυβέρνηση
Κουντουριώτη, που θα αναλάµβανε τη σύναψη και διαχείριση των δανείων. Ο
προσανατολισµός των προεστών της Αθήνας προς τη ∆ιοίκηση το 1824 δηµιούργησε
ένα πλαίσιο συµµαχιών ικανών να εκτοπίσουν τον Ανδρούτσο από την Αθήνα και να
τον αποκόψουν από τις πηγές άντλησης του οικονοµικού πλεονάσµατος. Από, τα
µέσα του 1824 ο Ανδρούτσος δεν εµφανιζόταν σε κανένα κατάλογο «προσεξόδων»
της επαρχίας. Σε µια αντίθετη πορεία ο Ανδρούτσος εξισώνει τη προάσπιση της
τοπικότητας και του παραδοσιακού πλαισίου της κοινότητας µε τη προάσπιση των
συµφερόντων του. Η συνδιαλλαγή µε τον Οθωµανό, τα καπάκια, εγγραφόταν µέσα
στα πλαίσια του παραδοσιακού. Τον Ιούνιο του 1824 ξέσπασε η σύγκρουση
Ανδρούτσου και Γκούρα. Στις 15 Ιουνίου ο Γκούρας «το φρούριο των Αθηνών δίδει
εις την ∆ιοίκησιν». Στις 27 Αυγούστου η ∆ιοίκηση του έδωσε εντολή στρατολογίας
στην περιοχή των Σαλώνων, παρακάµπτοντας τον Ανδρούτσο που αποσύρθηκε στην
Βελίτσα. Η συµµετοχή του Ανδρούτσου στη συνέλευση των οπλαρχηγών της
Ανατολικής Στερεάς στα τέλη Αυγούστου δεν άλλαξε τις ισορροπίες. Στο δεύτερο
εµφύλιο στα τέλη του 1824 τα ρουµελιώτικα στρατεύµατα και οι οπλαρχηγοί
συµπαρατάχθηκαν µε τη ∆ιοίκηση και τους Νόµους, µε τη πλευρά, δηλαδή, που
διαχειριζόταν τα δάνεια.
Μέσα στον Ιανουάριο του 1825 οριστικοποιήθηκε η ρήξη µεταξύ του
Οδυσσέα Ανδρούτσου και της Προσωρινής ∆ιοίκησης της Ελλάδος. ∆εν ήταν η
πρώτη φορά που προέκυπτε µια κατάσταση διαφωνίας και σύγκρουσης, όµως η
επάνοδος στην εξισορρόπηση των δυνάµεων, που δε σήµαινε κατ’ανάγκη και την
άρση των διαφωνιών, µε την προσφυγή και των δύο πλευρών στη διαπραγµάτευση,
φαινόταν αποµακρυσµένη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Στην επιλογή του
Ανδρούτσου να ακυρώσει διά της ένοπλης αντιπαράθεσης τους όρους του
αποκλεισµού του από την διαχείριση των πηγών πλουτισµού και άντλησης
εξουσιαστικού κύρους, στενά συνδεδεµένων µε την τοπικότητα, αλλά και µε τη
διαχείριση των δανείων, η ∆ιοίκηση του Υδραίου πρόκριτου Γεωργίου Κουντουριώτη
αντέταξε την οριστική αποµόνωσή του και τη βίαιη αντιπαράθεση µε στόχο αν όχι τη
φυσική του εξόντωση, τουλάχιστον την πλήρη απέκδυση του οπλαρχηγού από κάθε
είδους εξουσία στην περιοχή της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Ο νικητής στο Χάνι
της Γραβιάς το 1821 ήταν τώρα ο εχθρός των Νόµων και ο προδότης του Έθνους,

σύµφωνα µε τον ορισµό που διατύπωνε η συγκεντροποιηµένη και υπερτοπική
διοίκηση του Έθνους.
Ενώ σε ολόκληρη την χρονική περίοδο πριν το 1825 η ∆ιοίκηση
«συγχωρούσε» κάθε προσφυγή του Ανδρούτσου σε πολιτικές πρακτικές που καθόριζε
το προεπαναστατικό πλαίσιο της παραδοσιακής κοινωνίας και ανεχόταν υπό όρους
την ανυπακοή του στις διαταγές της, ακόµη και την προσχώρησή του προς το
αντίπαλο στρατόπεδο, την περίοδο αυτή η στάση της απέναντι στον οπλαρχηγό
µεταβάλλεται προς την κατεύθυνση της χωρίς όρους επιβολής της βούλησής της και
του απόλυτου διοικητικού ελέγχου των κοινοτήτων της Ανατολικής Χέρσου
Ελλάδος. Στο όνοµα της προστασίας των φιλελεύθερων θεσµών η επανάκαµψη του
Ανδρούτσου σε πρακτικές παραδοσιακού τύπου (προσφυγή στη βία των όπλων µε
στόχο τη διαπραγµάτευση) αποτελούσε µια άµεση απειλή για τη διαχείριση της
εξουσίας και έπρεπε να κατασταλεί προτού βρει και άλλους µιµητές. Από τη µια
πλευρά το πεδίο συµφερόντων του Ανδρούτσου είχε περιοριστεί από την πολιτική της
κεντρικής εξουσίας να έχει αυτή τον διοικητικό και οικονοµικό έλεγχο των
κοινοτήτων, πολιτική που έπληττε και τα συµφέροντα των προεστών στον ίδιο
βαθµό, από την άλλη ακόµη και αν υπήρχε η πρόθεσή του να προσεγγίσει τη
∆ιοίκηση, η αποµόνωση στην οποία είχε περιέλθει από τα τέλη του 1824 έκανε
ανέφικτη µια τέτοια προσπάθεια.
Στο έσχατο σηµείο της καταδροµής του ο Ανδρούτσος επέλεξε την παράδοσή
του στον Ιωάννη Γκούρα στις 7 Απριλίου 1825.4 Ο Γκούρας ως αρχηγός των
διοικητικών στρατευµάτων στην περιοχή είχε ουσιαστικά εξουδετερώσει κάθε
στρατιωτική απειλή προερχόµενη από τον Ανδρούτσο, παρά το γεγονός ότι ο
τελευταίος είχε προσφύγει στη βοήθεια του πανίσχυρου Οµέρ πασά της Καρύστου
ήδη από τον Ιανουάριο του 1825. Η αρχική πρόθεση του Ανδρούτσου να µπει νικητής
στην Αθήνα αποτελούσε περισσότερο µια λεκτική απειλή παρά µια εφικτή
πραγµατικότητα, αφού κύριος στόχος του παρέµενε να σύρει τη ∆ιοίκηση σε
διαπραγµάτευση µε ευνοϊκούς γι’αυτόν όρους. Η σθεναρή αντίσταση που συνάντησε
σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο περιόρισε ακόµη περισσότερο την επιρροή του
στο στρατιωτικό στοιχείο της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, ώστε, στην κατάσταση
απόγνωσης και αµηχανίας που είχε περιέλθει, η παράδοσή του να αποτελεί τη
µοναδική γι’αυτόν διέξοδο. Η ∆ιοίκηση είχε πετύχει να ακυρώσει προεπαναστατικές
µορφές δράσης (για παράδειγµα, την προσφυγή των οπλαρχηγών στα όπλα µε στόχο
τη διευθέτηση τοπικών διαφορών στα πλαίσια της κοινότητας) σύµφωνες µε το
πλαίσιο αναπαραγωγής του εξουσιαστικού µηχανισµού των αρµατολών και να
συγκρατήσει σε µια στάση ουδετερότητας το στρατιωτικό στοιχείο της Ανατολικής
Ρούµελης παρά τις συµπάθειες πολλών οπλαρχηγών στο πρόσωπο του Ανδρούτσου.
Είναι χαρακτηριστική η αναφορά που φτάνει στο Βουλευτικό στις 8 Μαΐου 1825 «ότι
οι οπλαρχηγοί της Χέρσου Ελλάδος δεν θέλουν παραδώσει στους νόµους τον
Οδυσσέα Ανδρούτζον», σε µια περίοδο που η ∆ιοίκηση εµφανιζόταν αµείλικτη
απέναντι σε όσους «κατέτρεξαν και θέλουν κατατρέξει την ∆ιοίκησιν και τους
νόµους κινούµενοι εξ ιδιοτελών και προσωπικών παθών».5
Η ∆ιοίκηση δεν άφησε περιθώρια κινήσεων στον Ανδρούτσο µετά την
παράδοσή του στον Γκούρα. Αυτό, όµως, που βάρυνε περισσότερο στην πολιτική
εξουδετέρωση του οπλαρχηγού ήταν η αποδοχή από τις τοπικές αρχηγεσίες,
προεστούς και οπλαρχηγούς, των νεοτερικών θεσµών της ∆ιοίκησης (για παράδειγµα,
τον διορισµό επάρχων) ως νοµιµοποιητικού πλαισίου για την διαχείριση της τοπικής
εξουσίας. Μπροστά στη συγκεντροποίηση των εξουσιών από το υπερτοπικό κέντρο
4

Α.Κ.Υ., 1778-1832, τόµος ΙΑ΄, Λουκάς προς Αθανάσιον Σκουρτανιώτην, 8 Απριλίου 1825.
Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας (Α.Ε.Π.), τόµος Ε, σ.240-241.

5

της ∆ιοίκησης και την κάµψη των τοπικών αντιστάσεων στις απαιτήσεις της
∆ιοίκησης, οι παραδοσιακές κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις της Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδος φροντίζουν να προσαρµοστούν στο καινούριο πλαίσιο διαχείρισης
της εξουσίας, ώστε να διαφυλάξουν την αναπαραγωγή των εξουσιαστικών τους
µηχανισµών και τη θέση τους µέσα στα όρια της κοινότητας. Ο Ανδρούτσος από το
1824 είχε χάσει τα ερείσµατά του στο αστικό κέντρο των Αθηνών, ακόµη και µεταξύ
των χωρικών, η συµπεριφορά των οποίων δεσµευόταν σε µεγάλο βαθµό από την
επιρροή των προεστών που φορολογούσαν την παραγωγή τους. Στις 24 Ιανουαρίου
1825, για παράδειγµα, οι κάτοικοι των Αθηνών συνέταξαν αναφορά προς τη
∆ιοίκηση µε την οποία την πληφοφορούν ότι ο Ανδρούτσος «ενεργεί κρυφίως
προδοσίας» και ζητούν να ληφθούν µέτρα εναντίον του.6 Στις 26 Μαΐου 1825 οι
δηµογέροντες της ίδιας πόλης ανέφεραν µε επιστολή τους προς την Προσωρινή
Επιτροπή της Ανατολικής Ελλάδας ότι «η έξοχος επιτροπή ηξεύρουσα τον κίνδυνον
τούτον (δηλαδή τη συγκέντρωση εχθρικών στρατευµάτων στην περιοχή του
Ωρωπού), πληροφορηθείσα δε και την επιθυµίαν του λαού ας διατάξη να προφθάση
εδώ ο στρατηγός Γκούρας να εµψυχώση τον λαόν, να δώση κάθε ελπίδα σωτηρίας».7
Η Αθήνα το 1825 ήταν µια πόλη που ελεγχόταν από τη ∆ιοίκηση, παρά το γεγονός
ότι οι εγχώριοι προεστοί διατηρούσαν, φαινοµενικά µέσα στα πλαίσια των Νόµων,
τον έλεγχο των οικονοµικών και πολιτικών λειτουργιών της επιβαρύνοντας το Εθνικό
Ταµείο.
Στις άλλες επαρχίες της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας η στάση των τοπικών
κονοτήτων απέναντι στον Ανδρούτσο δεν ταυτιζόταν απόλυτα µε αυτή της Αθήνας.
Ανάµεσα στους χωρικούς της Λιβαδειάς, που για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα είχαν
χειραφετηθεί από την επιρροή των τοπικών προεστών, είχαν αναπτυχθεί ιδιαίτερα
αισθήµατα συµπάθειας απέναντι στον οπλαρχηγό σε όλη τη διάρκεια της
Επανάστασης και κατά τη διάρκεια της καταδροµής του. Το γεγονός ότι ο
Ανδρούτσος γίνεται αποδεκτός από τα ευρύτερα στρώµατα των καλλιεργητών, από
τη Λιβαδειά µέχρι την επαρχία της Ευρίπου, πρέπει να αποδοθεί στη συµβολή του για
την άρση των προεπαναστατικών επαχθών σχέσεων µεταξύ των προεστών και των
καλλιεργητών, κυρίως στο πεδίο της φορολογίας. Η παρουσία του οπλαρχηγού στις
περιοχές αυτές παρείχε στους αγροτικούς πληθυσµούς την αναγκαία προστασία από
τις καταχρήσεις των προεστών, χωρίς αυτό να σηµαίνει κάποια προνοµιακή
µεταχείρισή τους (π.χ. να είναι ιδιοκτήτες της γης ) ή την άρνησή τους να αποδίδουν
τις νόµιµες φορολογικές επιβαρύνσεις στους προεστούς και τη ∆ιοίκηση. Μέσα από
µια ανταποδοτική σχέση µε τον οπλαρχηγό τα στρώµατα των καλλιεργητών
αναπτύσσουν διαφορετική από τις τοπικές αυθεντίες πολιτική συµπεριφορά και
συντάσσονται µ’αυτόν µέσα στα όρια των υφιστάµενων κοινωνικοοικονοµικών
δοµών, δίχως, δηλαδή, τη δυνατότητα της ανατροπής των ταξικών συσχετισµών
δυνάµεων.
Στις 9 ∆εκεµβρίου 1824 οι κάτοικοι τις Λιβαδειάς απαίτησαν από τη
∆ιοίκηση να µείνει ο Ανδρούτσος «ως και πρότερον ο αρχηγός της αυτής επαρχίας
και επειδή είναι συµπατριώτης των και έµειναν ευχαριστηµένοι απ’αυτόν».8 Φυσικά
το ζήτηµα της επανόδου του οπλαρχηγού «έµεινεν εις σκέψιν» για τη ∆ιοίκηση, η
οποία µέσα στη δίνη του εµφυλίου απαιτούσε την εκκαθάριση όλων των
κεντρόφυγων δυνάµεων. Στη Λιβαδειά διορίστηκε από τη ∆ιοίκηση ως έπαρχος ο
Παναγιώτης Λοιδωρίκης που µαζί µε τους οπλαρχηγούς της ∆ιοίκησης Στάθη
Κατζικογιάννη και Μήτρο Τριανταφυλλίνα πρωτοστάτησε στην καταδίωξη του
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Ανδρούτσου. Παρά την ύπαρξη του επάρχου και την επάνοδο των προεστών της
Λιβαδειάς στην περιοχή, ο Ανδρούτσος κατάφερε να στρατολογήσει περίπου 600
χωρικούς από την Λιβαδειά και τη Θήβα και να κινηθεί µε τη σύµπραξη
περιφερειακών οθωµανικών δυνάµεων της Καρύστου κατά των διοικητικών
στρατευµάτων.9 Με διορισµούς οπλαρχηγών και χρηµατικές υποσχέσεις η ∆ιοίκηση
στερεί τον Ανδρούτσο από κάθε προσδοκία να συσπειρώσει τυχόν δυσαρεστηµένους
από αυτήν οπλαρχηγούς και τον περιθωριοποιεί. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση
του γέρο Πανουργιά που ενώ αρχικά είχε συνταχθεί µε τον Ανδρούτσο µεταπείθεται
αργότερα ύστερα από τις απειλές της ∆ιοίκησης ακόµη και του υιού του Νάκου ότι
«θα σε πιάσω να σε δέσω, να σε φέρω εις την ∆ιοίκησιν».10
Μέσα στο 1824 συντελέστηκε η ανατροπή των ισορροπιών σε βάρος του
Ανδρούτσου. Οι προσπάθειες του οπλαρχηγού να µην εκτοπιστεί από τους
εξουσιαστικούς µηχανισµούς δεν καρποφόρησαν, καθώς το προσωπικό του γόητρο
και η επιρροή του στο στρατιωτικό στοιχείο και στους καλλιεργητές της Ανατολικής
Ελλάδος δεν αρκούσαν για να εγγυηθούν τη συµµετοχή του στο νέο πλαίσιο διανοµής
των εξουσιών µέσα από το θεσµικό πλαίσιο της ∆ιοίκησης. Ενώ άλλοι οπλαρχηγοί,
όπως ο Καραϊσκάκης, αναδιαµορφώνουν τις στρατηγικές τους και προσεγγίζουν την
κυβέρνηση Κουντουριώτη, ο Ανδρούτσος παρά τις προσπάθειές του για
διαπραγµάτευση έρχεται αντιµέτωπος µε ένα πλέγµα πολιτικών συµµαχιών
(Κωλέττης-Κουντουριώτης) που επεδίωκαν την χωρίς όρους υποταγή του στη
βούληση της ∆ιοίκησης, προκρίνοντας τον παροπλισµό του στην περίπτωση που δεν
πειθαρχούσε. Ο φόβος, όχι τόσο της ∆ιοίκησης όσο των τοπικών αυθεντιών, για
ενδεχόµενη επάνοδο του Ανδρούτσου στα πολιτικά πράγµατα µε τη στήριξη του
Καραϊσκάκη και ανάκτηση της επιρροής του στην περιοχή έκανε πολλούς να µη
θέλουν την αµνήστευσή του. Η φυσική του εξόντωση, ουσιαστικά, νοµιµοποιείται
από τους νέους συσχετισµούς δυνάµεων στην περιοχή. Η παρουσία του δε θα
µπορούσε να κλονίσει τη δύναµη της ∆ιοίκησης ούτε να επηρεάσει τα πολιτικά
πράγµατα. Ήταν όµως δυνατόν να προκαλέσει προστριβές και αντεκδικήσεις σε
προσωπικό επίπεδο µέσα στα όρια της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Εκείνο που έχει
ιδιαίτερη σηµασία είναι το γεγονός ότι η δολοφονία του, τη νύχτα της 5ης Ιουλίου
1825, δεν είχε τις συνέπειες εκείνες που θα περίµενε κανείς αναλογιζόµενος τις
διαστάσεις που θα λάµβανε µια τέτοια πράξη αν είχε συντελεστεί στα προγενέστερα
χρόνια. Οι συνέπειες απορροφήθηκαν γρήγορα µέσα στο νέο πλαίσιο εξουσίας, χωρίς
να προκληθούν ιδιαίτεροι κραδασµοί στη ∆ιοίκηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Τα περί Ευβοίας: προβολή των σχέσεων ∆ιοίκησης, Αρείου Πάγου και
Ανδρούτσου πάνω στο νησί της Ευρίπου(1822-1823).
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1.1 Μέσα στο έτος 1822 εκδηλώθηκε η διαµάχη του Οδυσσέα Ανδρούτσου
µε το διοικητικό όργανο της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, τον Άρειο Πάγο. Η
διαµάχη αυτή, µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα ύφεσης, θα πάρει µια νέα διάσταση
µε αφορµή τις εξελίξεις στο νησί της Ευρίπου. Το νέο της υπόθεσης ήταν ότι αυτή τη
φορά στη διαµάχη Ανδρούτσου και Αρείου Πάγου προβάλλεται πιο έντονα και άµεσα
η αντιπαλότητα του οπλαρχηγού µε την Προσωρινή ∆ιοίκηση της Ελλάδος. Στις
εξελίξεις της Εύβοιας µπορούν να γίνουν αντιληπτές οι συνέπειες δύο αντίθετων
νοοτροπιών, που οδηγούν σε διαφορετικές πρακτικές και όχι σπάνια στη µεταξύ τους
σύγκρουση. Η Εύβοια γίνεται το πεδίο της άµεσης αντιπαράθεσης ανάµεσα στη
κεντρική διοίκηση και τις κεντρόφυγες δυνάµεις, που κατά την άποψη της ∆ιοίκησης
δυσχεραίνουν την επαναστατική δράση και απειλούν την κοινωνική συνοχή του
νησιού. Παρά το γεγονός της αποκάλυψης των αντίρροπων δυνάµεων, µέσα από τη
συνεχή διαπραγµάτευση θα επιχειρηθεί µια σύζευξη συµφερόντων και ένας
συµβιβασµός, χωρίς, όµως, να αναιρεθούν οι βασικοί όροι της αντιπαράθεσης. Στο
κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε τις διαστάσεις που λαµβάνει η
διαµάχη για το ποιος θα διατηρήσει τον έλεγχο του νησιού της Ευρίπου. Η διαµάχη
αυτή αφορά, κυρίως, τον Ανδρούτσο και τους τοπικούς διοικητικούς µηχανισµούς
του νησιού, που στο διάστηµα αυτό περιήλθαν οριστικά στη δικαιοδοσία της
κεντρικής εξουσίας, όχι χωρίς την προβολή κάποιων αντιστάσεων. Στο ερώτηµα αν
ήταν η στάση του Ανδρούτσου που προκαλούσε την αντίδραση του Αρείου Πάγου
και της ∆ιοίκησης ή αν αντίθετα ήταν η πολιτική των θεσµών διοίκησης που
διαµόρφωνε την αντίδραση του οπλαρχηγού, δεν µπορούµε να απαντήσουµε αν δεν
εντάξουµε και τις δύο προοπτικές µέσα στη συγκυρία. Η διαµάχη για την εξουσία,
που προκύπτει ως διακύβευµα µέσα στην Επανάσταση, εµπλέκει στον ίδιο βαθµό και
τα δύο µέρη, ώστε η αναζήτηση υπευθύνων και ενόχων να απαιτεί την αναχρονιστική
θεώρηση των πραγµατικοτήτων της Επανάστασης.
Η σηµασία του νησιού για την εξέλιξη των επαναστατικών επιχειρήσεων στην
Ανατολική Χέρσο Ελλάδα υπήρξε µεγάλη. Πέρα από τη στρατηγική θέση της
Εύβοιας ως ασπίδας των παραλίων της Ανατολικής Στερεάς και ιδιαίτερα της
επαρχίας Αττικής, δεν θα πρέπει να αγνοήσουµε και το σηµαντικό ρόλο του νησιού
στην εξασφάλιση των αναγκαίων για την επανάσταση στην Ανατολική Στερεά
οικονοµικών πόρων. Στον υποθετικό λογαριασµό εσόδων και εξόδων του έτους 1823,
το νησί της Ευρίπου θα απέδιδε στο εθνικό ταµείο από τα εθνικά και ιδιόκτητα
εισοδήµατα το ποσό των 446.700 γροσίων, όταν για την ίδια χρονιά η Αθήνα
προβλεπόταν να δώσει 302.000 γρόσια.11 Από νωρίς ο Άρειος Πάγος κατάλαβε τη
σηµασία του νησιού για την οικονοµική στήριξη του αγώνα, γι’ αυτό πέρα από την
ασφάλεια που θα τους παρείχε, αποφασίστηκε η µεταφορά της έδρας του Αρείου
Πάγου από τα Σάλωνα στην Εύριπο. Τον Απρίλιο του 1822 προσωρινή έδρα του
Αρείου Πάγου έγινε το Ξηροχώρι στα βόρεια του νησιού. Ένα µήνα πριν η έδρα του
Αρείου Πάγου ήταν στη Λιθάδα. Από τα διοικητικά αυτά κέντρα της Ευρίπου γινόταν
η διεύθυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, µε
τον µε πολιτική απόφαση διορισµό των οπλαρχηγών, που αποκτούσαν το δικαίωµα
της στρατολογίας. Πέρα από το στρατιωτικό πεδίο, ο έλεγχος του Αρείου Πάγου
επεκτείνονταν και στη διαχείριση των προσόδων από τα εθνικά και ιδιόκτητα
κτήµατα, ασκούσε, δηλαδή, δηµοσιονοµική πολιτική αντλώντας από τους πόρους των
επαρχιών, µε σκοπό την επαρκή τροφοδοσία του στρατεύµατος, την ικανοποίηση των
µισθολογικών αναγκών και την αγορά των πολεµοφοδίων. Η διαχείριση των πηγών
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πλουτισµού απαιτούσε την επιβολή των κεντρικών αποφάσεων και διαταγών στους
τοπικούς άρχοντες των επαρχιών, τους προεστούς της Ευρίπου. Μια τέτοια επιβολή,
άλλοτε γινόταν χωρίς προσκόµµατα, άλλοτε, όµως, η συνεργασία των προεστών µε
τους αρεοπαγίτες υπήρξε προβληµατική. Όσο για τον προσανατολισµό των τοπικών
οπλαρχηγών αυτός δεν ήταν σταθερός και πολύ περισσότερο η δράση των
οπλαρχηγών αυτονοµούνταν παρά υπάκουε στις προεστωτικές διαταγές ή τις
διαταγές των αρεοπαγιτών και της ∆ιοίκησης.
Προεπαναστατικά η Εύριπος ανήκε διοικητικά στο σαντζάκι της Ευβοίας, που
περιελάµβανε, εκτός από αυτήν, και την Αττική, τη Βοιωτία, τη Λοκρίδα, τη Λαµία,
τη Φωκίδα, τη ∆ωρίδα και κατά περιόδους την Αιτωλία και Ακαρνανία.12 Στην
Εύβοια η τουρκική ακίνητη περιουσία ανέρχονταν σε 413.600 στρέµµατα, ενώ η
χριστιανική ιδιοκτησία σε 356.900 στρέµµατα.13 Οι προεστοί, είτε ως ιδιοκτήτες γης,
είτε ως ενοικιαστές των προσόδων διαµέσου των κοινοτικών διοικητικών
µηχανισµών, υπήρξαν οι κύριοι διαχειριστές των πηγών πλουτισµού του νησιού. Μια
ενδεχόµενη αµφισβήτηση του συστήµατος παροχών και αντιπαροχών, στο οποίο
στηριζόταν η αναπαραγωγή του εξουσιαστικού τους κύρους, θα σήµαινε αυτόµατα
τον κοινωνικό υποβιβασµό τους. Οποιαδήποτε, λοιπόν, αµφισβήτηση των τοπικών
τους συµφερόντων αποτελούσε µια απειλή για τη συνοχή της κοινότητας και έπρεπε
να εκλείψει µε κάθε µέσο. Οι αρεοπαγίτες γνώριζαν µέχρι ποιο σηµείο έφταναν τα
προεστωτικά δίκτυα συµφερόντων και δεν φάνηκαν αρχικά διατεθειµένοι να
υπερβούν τα δίκτυα αυτά, σε µία επαρχία που το προεστωτικό στοιχείο ήταν ισχυρό
και δεν είχε υποσκελιστεί από την αρµατολική παρουσία. Πέρα από τις αναγκαίες για
την εξέλιξη και τον συντονισµό των επιχειρήσεων στην Εύβοια συγκεντρωτικές
διοικητικές τάσεις του Αρείου Πάγου, οι αρεοπαγίτες απέφευγαν επιµελώς κάθε
προστριβή µε τους τοπικούς κοινοτικούς άρχοντες. Προεστοί και αρεοπαγίτες
αποφάσισαν την από κοινού διαχείριση των οικονοµικών πόρων του νησιού σε βάρος
των χωρικών και των οπλαρχηγών της νήσου. Ο Ανδρούτσος µετά το πέρασµά του
στο νησί θα έρθει αντιµέτωπος ακριβώς µε αυτόν το συνασπισµό δυνάµεων, που
απέκλειε κάθε άλλο εξουσιαστικό πόλο και περιφρουρούσε τη δική του µονοπωλιακή
διαχείριση της εξουσίας.
Από τους πρώτους µήνες της παρουσίας του στην Εύβοια, ο Άρειος Πάγος
ενδιαφέρθηκε για την καταγραφή των εθνικών κτηµάτων, από τους πόρους των
οποίων ήλπιζε να επιτύχει την χρηµατική επάρκεια του ταµείου του. Η σύσταση
εφορειών στις επαρχίες απέβλεπε στην άµεση καταγραφή των περιουσιών και στην
πρόβλεψη των χρηµατικών εισροών από την εκτίµηση των κτηµάτων. Όπως, και στην
περίπτωση της επαρχίας Αθηνών, και εδώ οι κύριοι ενοικιαστές των προσόδων
υπήρξαν οι τοπικοί προεστοί. Η προνοµιακή τους µεταχείριση στο πεδίο της σύναξης
των «γεννηµάτων» άµβλυνε τις αρχικές προστριβές τους και τις ενστάσεις τους
απέναντι στον Άρειο Πάγο. Από τη µεριά του ο Άρειος Πάγος δεν είχε λόγους να
µεθοδεύσει τη σύγκρουση, από τη στιγµή που µπορούσε µε τη διαδικασία των
δηµοπρασιών να εξασφαλίζει άµεσα τις σε χρήµα εισροές των «προσεξόδων», χωρίς
να επιβαρύνει το ταµείο, µε έξοδα συλλογής των «γεννηµάτων». Οι προεστοί της
Ευρίπου, όπως και οι προεστοί Αθηνών, έµειναν ικανοποιηµένοι από την εκµίσθωση
των φόρων και την ιδιοποίηση των πλεονασµάτων και πολλαπλασίαζαν τα κέρδη
τους, αφού οι πλούσιες καλλιεργήσιµες εκτάσεις του νησιού επέτρεπαν την γρήγορη
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απόσβεση των προσεξόδων τους. Επιπλέον, η δηµιουργία κεντρικού ταµείου τους
απάλλασσε από έξοδα σχετικά µε τη σύσταση και τη συντήρηση ενόπλων σωµάτων.
Μια τέτοια προοπτική προσπόρισης κερδών για τους προεστούς από τη µια
και από την άλλη η αυστηρή απαίτηση του Αρείου Πάγου για τη σύναξη των
συνεισφορών για την «κάσσα του γένους»14και των δοσιµάτων, οδηγούσε στην
εκµετάλλευση των αγροτικών πληθυσµών που άγγιζαν τα όρια της επιβίωσης. Οι
αυξηµένες ανάγκες του αγώνα το χρονικό διάστηµα από τις αρχές έως τα µέσα του
1822, µετά από µια περίοδο εξάντλησης των χρηµατικών αποθεµάτων κατά τις
επιχειρήσεις του πρώτου έτους της Επανάστασης, µεγέθυναν τις πιέσεις που δέχονταν
οι αγροτικοί πληθυσµοί της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας. Το διάστηµα αυτό ο
Άρειος Πάγος συγκροτεί αποστολές αρεοπαγιτών στις διάφορες επαρχίες της
δικαιοδοσίας του, µε σκοπό την επίβλεψη της σύναξης των δοσιµάτων, ώστε να
αποτραπεί µια ενδεχόµενη κατακράτηση της παραγωγής, είτε από τους χωρικούς, είτε
από τους ενοικιαστές των προσόδων, κυρίως, τοπικούς προεστούς. Παράλληλα
απαιτεί, σύµφωνα και µε τις διαταγές της υπέρτατης ∆ιοίκησης, από τους χωρικούς
την καταβολή του ενός γροσίου «ψυχικής εισφοράς» στα έξοδα του αγώνα.15 Μπορεί
η αγροτική δυσαρέσκεια να µη διοχετευόταν στην κατεύθυνση δηµιουργίας ενός
ταξικού κινήµατος για την ανατροπή των υπαρχουσών κοινωνικών ισορροπιών,
όµως, υπήρξε υπαρκτή και δεν µπορούµε να την αγνοήσουµε όταν εξετάσουµε τη
διαµόρφωση των σχέσεων προκρίτων και οπλαρχηγών.
Αν λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι ο Άρειος Πάγος δεν απευθύνει καµία
επιστολή στους προεστούς της Ευρίπου, στην οποία να καταγγέλει την αργοπορία
στη σύναξη των εισφορών και των δοσιµάτων, όπως έκανε για άλλες επαρχίες και
εφορίες, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η συµπεριφορά των προεστών της
Ευρίπου εξυπηρετούσε τα συµφέροντά του, γι’ αυτό και δεν συνέτρεχαν λόγοι για
την καταγγελία και επίπληξη των προεστών. Και οι δύο πλευρές επιθυµούσαν µια
οµαλή οικονοµική διαχείριση, τη στιγµή που η εξέλιξη των στρατιωτικών
επιχειρήσεων βρισκόταν σε κρίσιµο σηµείο. Απέναντι σε αυτόν τον συνασπισµό
δυνάµεων, οι µόνοι που µπορούσαν να υποσκάψουν την εξουσιαστική κυριαρχία του
ήταν οι οπλαρχηγοί της Ευρίπου. Εκµεταλλευόµενοι την αγροτική δυσαρέσκεια και
το ρόλο τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις θα µπορούσαν, ενδεχοµένως, να
πλήξουν καίρια τη δύναµη των προεστών και να αλλάξουν τις κοινωνικές ισορροπίες.
Όµως, η µεµονωµένη δράση τους, τα ατοµικά και τοπικά τους συµφέροντα και η
εξάρτηση πολλών απ’ αυτούς εν τέλει από τους προεστούς έκαναν την προοπτική της
της κοινωνικής επανάστασης να φαντάζει αδύνατη. Οι οπλαρχηγοί της Ευρίπου δεν
επιθυµούσαν να ξεφύγουν από το προεπαναστατικό κοινοτικό πλαίσιο διαχείρισης
της εξουσίας, αλλά η δράση τους και η συµπεριφορά τους είχε σαν στόχο την
επίτευξη καλύτερων συσχετισµών µέσα στο συγκεκριµένο status quo. Όπως, θα
δούµε παρακάτω, ο µόνος οπλαρχηγός που διαφοροποιείται σε κάποιο βαθµό είναι ο
Ανδρούτσος και οι γύρω από αυτόν οπλαρχηγοί. Αν και στην περίπτωση αυτή δεν θα
επιτευχθεί η προεστική ανατροπή, τουλάχιστον, µε τον Ανδρούτσο και στο
γεωγραφικό χώρο της Ευρίπου, επιχειρείται µια προσπάθεια αµφισβήτησης των
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διοικητικών οργάνων της ∆ιοίκησης και του εξουσιαστικού κύρους των προεστών
της περιοχής.
1.2 Η Εύβοια σε ολόκληρη τη διάρκεια της Επανάστασης αποτέλεσε ένα
συνεχές θέατρο στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τα φρούρια της ουδέποτε περιήλθαν
στα χέρια των Επαναστατών, παρά τις επανειληµµένες απόπειρες κατάληψής τους. Η
ισχυρή παρουσία των Οθωµανών στα αστικά κέντρα της Χαλκίδας και της Καρύστου
οδήγησε στη δηµιουργία δύο στρατοπέδων, που ήδη στα µέσα του 1822 βρίσκονταν
σε πλήρη δραστηριότητα. Υπήρχε το στρατόπεδο του βορείου µέρους µε αρχηγό τον
∆ιαµαντή Νικολάου και µε στόχο την κατάληψη του φρουρίου της Χαλκίδας, και το
στρατόπεδο του ανατολικού µέρους µε αρχηγό τον Ευβοέα Νικόλαο Κριεζώτη, που
δραστηριοποιούνταν γύρω από το φρούριο της Καρύστου.16 Τα δύο αυτά στρατόπεδα
δηµιουργήθηκαν από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος είχε τον έλεγχο των συγκεκριµένων
οπλαρχηγών και µεριµνούσε για την τροφοδοσία των στρατοπέδων και τη
µισθοδοσία των στρατιωτών τους17. Η ύπαρξη, όµως, και άλλων οπλαρχηγών που
δρούσαν στην Εύριπο έθετε υπό διαρκή αµφισβήτηση την εδραίωση της κυριαρχίας
των αρεοπαγιτών πάνω στους οπλαρχηγούς και όχι σπάνια πρόβαλε προσκόµµατα
στη κεντρική διεύθυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι οπλαρχηγοί αυτοί δεν
παρουσιάζουν πάντοτε µια κοινή τακτική απέναντι στον Άρειο Πάγο, ή µε άλλα
λόγια οι διαχωριστικές γραµµές δεν καθορίζονταν πάντα βάσει των κοινωνικών
ανισοτήτων και διαφοροποιήσεων. Άλλες φορές εµφανίζονταν να υπερασπίζονται τα
συµφέροντα των αγροτικών πληθυσµών απέναντι στην απειλή που πήγαζε από το
συνασπισµό των αρεοπαγιτών µε τους προκρίτους, άλλες πάλι φορές ήταν οι ίδιοι οι
οπλαρχηγοί που καταπατούσαν τις περιουσίες των χωρικών. Ο γενικός αρχηγός της
Ευρίπου, υδραίος καπετάνιος Αλέξανδρος Κριεζής το Μάρτιο του 1822 προσπαθούσε
να διατηρήσει τα στρατόπεδα σε τάξη και να εξασφαλίσει την επαρκή τροφοδοσία
τους, η έλλειψη της οποίας στεκόταν πολλές φορές η αιτία για την διάλυσή τους.18
Ο Κριεζής είχε συνδέσει τα συµφεροντά του µε τη διοικητική αρχή του
Αρείου Πάγου, όµως η µετάβασή του στην Εύβοια µε τη ναυτική του δύναµη υπήρξε
αίτηµα και του Ανδρούτσου, πολύ πριν τη σύσταση του Αρείου Πάγου.19 Πέρα από
την ανάγκη πολιορκίας των ισχυρών φρουρίων της Ευρίπου, που βρίσκονταν στην
κατοχή των Οθωµανών, ο Κριεζής είχε να αντιµετωπίσει και το πρόβληµα της
πολυαρχίας των καπεταναίων. Από τις αρχές ακόµα του 1822 ο Άρειος Πάγος
λαµβάνει κατασταλτικά µέτρα κατά των κεντρόφυγων δυνάµεων, αποκαλύπτοντας
την πρόθεσή του να µην επιτρέψει τη δράση κανενός οπλαρχηγού στην Εύριπο που
να µην έχει το νόµιµο δικαίωµα της στρατολογίας. Χαρακτηριστική των διαθέσεων
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γνωρίζοντες αναγκαιότατον και ωφελιµότατον το να απεράσωµεν εις το νησί της Ευρίπου δια να
προφθάσωµεν να προβλέψωµεν και τα εκεί, δια να µη διαλύθούν τα δυω στρατόπεδα, το εις Κάρυστον
καθώς και το εις Εύριπον, και να προµηθεύσωµεν και τα αναγκαία δια τα πλοία όπου έχουν εις
αποκλεισµόν της Ευρίπου, δια να µη φύγουν και εκ τούτου παρεισφρύσουν µε τροφάς εις τους εχθρούς
αλλότρια πλοία», Άρειος Πάγος, προς τον εκλαµπρότατον Μινίστρον των εσωτερικών και προσωρινόν
Μινίστρον του Πολέµου, 15 Ιουλίου 1822, εκ της Σαλαµίνος. Οι Αρεοπαγίται, Ταλαντίου Νεόφυτος,
Πρόεδρος, Κ Τασσίκα, Πανούσης Θραψιάδης, ∆ηµήτριος Σταµπογιάννη, Α.Ε.Π.,τ. Α΄, σ. 498-499.
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1821, Αρχείον Ευβοικών Μελετών, τ. Α΄, Αθήνα 1967, επιστολή του Αρείου Πάγου προς τον καπετάν
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της στρατηγικής του ήταν και η αντιµετώπιση του σηµαντικού οπλαρχηγού της
Ευρίπου Βάσσου Μαυροβουνιώτη το Μάρτιο του 1822. Ο Αρειος Πάγος διέταξε τον
καπετάν Βερούση, ( πρόκειται για τον Βερούση Μουτσανά, πρώτο εξάδελφο του
Οδυσσέα, ο οποίος στο παρελθόν είχε έρθει σε αντίθεση µε τον Οδυσσέα µε αφορµή
το σχεδιασµό των επαναστατικών κινήσεων στην Εύβοια) και τον καπετάν Γιαννιό να
θέσουν υπό τις διαταγές τους τον καπετάν Κότλα και τον καπετάν Βάσσο. Οι οι δύο
τελευταίοι οπλαρχηγοί είχαν προβεί σε καταπατήσεις που αφορούσαν την ιδιοποίηση
των δεκάτων, τη στιγµή που ήταν αγορασµένα από άλλους.20 Μια τέτοια
συµπεριφορά, που συνιστούσε έµπρακτη παραβίαση των διαταγών του Αρείου
Πάγου, ανάγκασε τη ∆ιοίκηση να ζητήσει τη βίαιη προσαγωγή των παραβατών στη
Λιθάδα, έδρα του Αρείου Πάγου. Οι εντολές των διωκτικών στρατευµάτων ήταν σε
περίπτωση αντίστασής τους να τους χτυπήσουν µε τα όπλα «ως απειθείς και εχθρούς
της πατρίδος» και στη συνέχεια να κατάσχουν τα κινητά τους πράγµατα. Από αυτά το
ένα τρίτο θα πήγαινε στην εκαντοταρχία των καπετάνιων Βερούση και Γιαννιού, ενώ
τα δύο τρίτα θα έπαιρνε η «κάσσα του γένους».21 Η µετέπειτα εξέλιξη του
στρατιωτικού αρχηγού των κατοίκων της επαρχίας Καρυστίας Βάσσου στο βαθµό
του πεντακοσίαρχου µέσα στο 1822 προϋπέθετε από τη µεριά του την άµεση
συµµόρφωση στις διαταγές του Αρείου Πάγου.22
Στις 2 Απριλίου 1822 ο Άρειος Πάγος σε µία προσπάθεια να προλάβει την
εκδήλωση νέων δυσάρεστων καταστάσεων διόρισε πεντακοσίαρχους και στο
στρατόπεδο της Ευρίπου.23 Ο προσεταιρισµός των οπλαρχηγών µε τη διανοµή
20

Υπήρξε σύνηθες φαινόµενο οι στρατιώτες των οπλαρχηγών να προβαίνουν σε καταχρήσεις µε τη
στήριξη των οπλαρχηγών ή και χωρίς αυτή. Αναφέρουµε µερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις από το
χώρο της Πελοποννήσου, κυρίως, για να δούµε τον τρόπο εκδήλωσης της αγροτικής δυσαρέσκειας
µπροστά στις καταχρήσεις οπλαρχηγών και προκρίτων. Στις αρχές Οκτωβρίου 1823 στρατιώτες του
στρατηγού ∆ηµήτριου Πλαπούτα εγκαταστάθηκαν στα ιδιόκτητα χωριά των ∆εληγιαννέων σε
Λαγκάδια, Άκοβα και Πέρα Μεριά. Από τις περιοχές αυτές αντλούσαν µε τη βία τα δέκατα, τα οποία
ήταν αγορασµένα από τους ∆εληγιαννέους, σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιοίκησης. Η οργή των
χωρικών ανάγκασε τη ∆ιοίκηση να απευθύνει επιστολή προς τον Πλαπούτα, µε την οποία του ζητά να
αποσύρει τους στρατιώτες του και να εκστρατεύσει στην Πάτρα.(Αρχείον Κανέλου ∆εληγιάννη, (στο
εξής Α.Κ.∆.) , Τα έγγραφα 1779-1827, Αθήναι 1993, το εκτελεστικόν σώµα προς τον στρατηγό
∆ηµήτριον Πλαπούταν, 2 Οκτωβρίου 1823, σ. 70-71). Ο Πλαπούτας µε επιστολή του προς τους ιερείς,
πρόκριτους και κατοίκους Λαγκαδίων στις 5 Νοεµβρίου 1823 αρνείται τις προς αυτόν κατηγορίες για
λεηλασία των χωριών της περιοχής και στρέφεται κατά των ∆εληγιαννέων, ότι εκείνοι πρώτοι
ξεκίνησαν τον πόλεµο κατά των χριστιανών.(Α.Κ.∆.,, ό.π., σ.78-79). Οι κάτοικοι της Λιοδώρας, της
Αλβάνιτσας και του κάµπου της επαρχίας της Καρύταινας απεγνωσµένοι από τη δράση των
στρατιωτών του ∆ηµήτρη ∆εληγιάννη στις επαρχίες τους αποφάσισαν την µε τα όπλα επίλυση των
διαφορών τους. Ζητούν από τους προκρίτους και τους κατοίκους του χωριού Βυζυκίου να µην τους
αντισταθούν στην προσπάθεια τους να συλλάβουν τον ∆εληγιάννη.(Α.Κ.∆., ό.π., σ. 81-83. 6-9
Νοεµβρίου 1823). Στις περιπτώσεις αυτές ο ένοπλος αγροτικός πληθυσµός δεν φαίνεται να αναπτύσσει
µία δική του αυτοδύναµη δυναµική µε στόχο την ανατροπή ενός προύχοντα, όπως ήταν ο ∆εληγιάννης.
Ο ορίζοντας των προσδοκιών τους εξέφραζε περισσότερο τις επιθυµίες του στρατηγού Πλαπούτα, των
στρατηγών και προκρίτων της Λιοδώρας, παρά αποτελούσε µια αυθόρµητη έκφραση της
δυσαρέσκειάς τους. Η «εξαρτηµένη» ενσωµάτωση των αγροτικών πληθυσµών στο πλαίσιο των
κοινοτήτων απέτρεπε τις ταξικές διαφοροποιήσεις και συντηρούσε τις παγιωµένες ιεραρχίες. Στη
διαµάχη που προέκυψε η ∆ιοίκηση παρέµβηκε κατευναστικά, εξαίροντας τα πατριωτικά αισθήµατα
των ∆εληγιαννέων. (Α.Κ.∆., ό.π., Το Εκτελεστικό Σώµα προς τους αδελφούς ∆εληγιανναίους, 11
Νοεµβρίου 1823, σ. 83-84). Η ειρήνη επανήλθε στην επαρχία της Καρύταινας µέχρι τα τέλη
Νοεµβρίου, αυτό όµως, δεν σήµαινε και την εξάλειψη της αγροτικής δυσαρέσκειας από τις
καταχρήσεις προκρίτων και οπλαρχηγών.
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στρατιωτικών βαθµών υπήρξε προσφιλής, όσο και αναγκαία, τακτική για την άσκηση
ελέγχου πάνω τους, τη στιγµή που εκτός από την αντιµετώπιση του οθωµανικού
στρατού των φρουρίων, έπρεπε να διαφυλαχθεί και η εσωτερική ευταξία. Στην
αντικρυνή ακτή, στα παράλια του Μαλιακού κόλπου, τη χρονική αυτή περίοδο, όπως
είδαµε, είχε ήδη εκδηλωθεί η πρώτη ανοικτή ρήξη µεταξύ των αρεοπαγιτών και του
Οδυσσέα Ανδρούτσου, µε αφορµή τα γεγονότα του στρατοπέδου της Αγίας Μαρίνας.
Οι µετέπειτα εξελίξεις, άλλωστε, υπήρξαν δυσάρεστες για τον Άρειο Πάγο και
ενέτειναν τους φόβους για ενδεχόµενο πέρασµα του Ανδρούτσου στην Εύριπο. Οι
φόβοι των αρεοπαγιτών, ενδεχοµένως, και να στηρίζονταν σε υπαρκτές απειλές από
τη µεριά του Ανδρούτσου, ιδιαίτερα µετά την περίοδο της πρώτης καταδροµής του
από τους αντιπάλους του, που ενεργούσαν κάτω από τις διαταγές του Αρείου Πάγου
και της Προσωρινής ∆ιοίκησης. Η Εύριπος και ως έδρα των αρεοπαγιτών και ως
περιοχή πρόσφορη για την εκδήλωση ενός κινήµατος κατά της κεντρικής διοίκησης,
αποτελούσε µια ευαίσθητη περιοχή, ο έλεγχος της οποίας συνιστούσε το διακύβευµα
οπλαρχηγών και προεστών.
Μια αιφνίδια, λοιπόν, επιθετική ενέργεια του Ανδρούτσου στο νησί της
Ευρίπου, ως δυνατό ενδεχόµενο και πιθανή προοπτική, δικαιολογούσε τα µέτρα
προστασίας που από τα τέλη Απριλίου 1822 λάµβαναν οι αρεοπαγίτες. Άλλωστε το
νησί θα µπορούσε µε τη ρευστότητα των συνθηκών πάνω σε αυτό να αποτελέσει
καταφύγιο για τον διωκόµενο από τη ∆ιοίκηση Ανδρούτσο. Ο φόβος των
αρεοπαγιτών για τυχόν κινήσεις αντεκδίκησης από τον οπλαρχηγό, ανάγκασε
πολλούς εξ αυτών µέσα στον Ιούλιο να καταφύγουν στο νησί της Αίγινας, υπό την
προστασία της Προσωρινής ∆ιοίκησης. Οι Ταλαντίου Νεόφυτος, Λάµπρος
Αλεξάνδρου και Νικολαΐδης Σαλωνίτης αποµακρύνθηκαν από το νησί της Ευρίπου.24
Η ασυµφωνία του Αρείου πάγου µε τον οπλαρχηγό και η αρχικά έµµεση εµπλοκή της
Προσωρινής ∆ιοίκησης έπαιρνε τις περισσότερες φορές προσωπικό χαρακτήρα, ενώ
στις διαµάχες αναδύονταν και οι προσωπικές έριδες και συγκρούσεις. Η στελέχωση
του Αρείου Πάγου ευνόησε τους προεστούς της Ανατολικής Στερεάς, οι οποίοι
κατέλαβαν σηµαντικές θέσεις στους διοικητικούς µηχανισµούς και διαµέσου των
µηχανισµών αυτών µπορούσαν να διατηρούν και να αναπαράγουν το εξουσιαστικό
τους κύρος. Σε µια περίοδο που το κύρος και οι εξουσίες τους είχαν πληγεί από την
ανάδειξη του Ανδρούτσου στην περιοχή, η σύνδεση των συµφερόντων τους µε τον
Άρειο Πάγο ήταν γι’ αυτούς η µοναδική σανίδα σωτηρίας. Ο Άρειος Πάγος
εγκολπώνοντας και αναπαράγοντας την προεστωτική δύναµη εξελίχτηκε µε τη
πάροδο του χρόνου σε ένα διοικητικό όργανο που επιδίωξε να επαναφέρει τις
προεπαναστατικές ισορροπίες στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα, µε την ενίσχυση της
θέσης των προεστών στο εξουσιαστικό πεδίο. Προφανώς πρόκειται για µια πορεία
που αντιβαίνει τις επιθυµίες της Προσωρινής ∆ιοίκησης να θέσει τις βάσεις ενός
κράτους δυτικού τύπου µε συγκεντρωτικό σύστηµα διαχείρισης της εξουσίας.
Στο χρονικό αυτό σηµείο, το καλοκαίρι του 1822, όπως ήδη έχουµε
περιγράψει, οι συνέπειες της ανυπακοής του Ανδρούτσου δεν θα είναι καταστροφικές
για τον ίδιο. Η από µέρους του αναζήτηση καινούριων ερεισµάτων διαπραγµάτευσης
και συµβιβασµού απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα που του επέτρεπαν την
προώθηση των επιδιώξεων του µέσα στο «νόµιµο πλαίσιο» της ∆ιοίκησης. Χωρίς να
µεθοδεύεται η οριστική ρήξη, όµως, µε υπαρκτές τις αντιθέσεις, ο Ανδρούτσος
επιλέγει αφενός τη σύγκλισή του µε την Προσωρινή ∆ιοίκηση τον Ιούνιο του 1822,
αφετέρου την απόκλισή του από κάθε επαφή µε τη διοικητική αρχή του Αρείου
Πάγου. Έτσι, ενώ ο Ανδρούτσος φαίνεται να πειθαρχεί στις διαταγές της ∆ιοίκησης,
24
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τη στιγµή που και εκείνη αναγνώριζε τη στρατιωτική εξουσία του, ταυτόχρονα, στο
ίδιο χρονικό διάστηµα, ο οπλαρχηγός προσπαθεί να εκτοπίσει από την Εύριπο τους
αρεοπαγίτες και να ακυρώσει κάθε µορφή εξουσίας τους στην Ανατολική Χέρσο
Ελλάδα. Ήταν σαφές πως η παρουσία ενός τέτοιου τοπικού οργάνου διοίκησης µόνο
προσκόµµατα πρόβαλε στους πολιτικούς στόχους του οπλαρχηγού. Όµοια άποψη,
όπως ξέρουµε, είχαν σχηµατίσει και οι αρεοπαγίτες, οι οποίοι δεν επιθυµούσαν την
παρουσία ενός οπλαρχηγού, που από την αρχή της επανάστασης τους είχε απειλήσει
ακόµη και µε τη φυσική τους εξόντωση. Η de facto πρόκριση του Οδυσσέα ως
καταλληλότερου στρατιωτικού ηγέτη της Ανατολικής Ελλάδος από τη ∆ιοίκηση,
αποτέλεσµα διαπραγµάτευσης στην οποία έχουµε αναφερθεί, δεν σήµαινε και την
αυτόµατη συµµόρφωση του οπλαρχηγού µε το τοπικό διοικητικό κέντρο, στη
σύσταση του οποίου και ο ίδιος είχε πριν λίγο καιρό συναινέσει. Ο Ανδρούτσος
έκρινε πως η στήριξη του από τη ∆ιοίκηση θα του έδινε το πρόσχηµα και το άλλοθι
για την υπόγεια υπονόµευση των αρµοδιοτήτων των αρεοπαγιτών. Η Εύριπος µετά το
καλοκαίρι του 1822 επιλέχτηκε από τον Ανδρούτσο ως το καταλληλότερο πεδίο για
την εκκαθάριση των ανοιχτών λογαριασµών του µε τους αρεοπαγίτες.
1.3 Μετά τα γεγονότα της Αγίας Μαρίνας η εκφρασµένη αντιπαλότητα
ανάµεσα στον Ανδρούτσο και τον Άρειο Πάγο πήρε οξύτερη µορφή και δεν
αποκλειόταν ακόµη και η ένοπλη αντιπαράθεσή τους. Ενώ στα τέλη Φεβρουαρίου
1822 ο Ανδρούτσος πειθάρχησε στις διαταγές του Αρείου Πάγου και του Μινίστρου
του Πολέµου να αποµακρυνθεί από την Εύριπο και να µεταβεί στο γενικό
στρατόπεδο της Ανατολικής Ελλάδος, µετά τον Απρίλιο του ίδιου έτους οποιαδήποτε
ικανοποίηση αιτήµατος του Αρείου Πάγου από τον οπλαρχηγό φαινόταν αδιανόητη.25
Όσο περνούσε ο καιρός η καχυποψία και η ανασφάλεια κυριαρχούσαν και στις δύο
αντιτιθέµενες πλευρές, που δεν έκρυβαν την αµοιβαία απέχθεια και την προσδοκία
της εξόντωσης του αντιπάλου. Η de facto αποκατάσταση του Ανδρούτσου στην
αρχιστρατηγία από τη ∆ιοίκηση στις 3 ∆εκεµβρίου 1822, που διαφαινόταν ήδη από
τον Ιούνιο, όταν η ∆ιοίκηση τον επαναδραστηριοποιεί στο στράτευµα για την
αντιµετώπιση του ∆ράµαλη, υπήρξε µια ενέργεια που µπορεί να έχαιρε της
υποστήριξης των οπλαρχηγών της Ανατολικής Στερεάς, όµως, δεν είχε την έγκριση
των προεστών και ιδιαίτερα των ακόµη ενεργών αρεοπαγιτών της Ευρίπου.26 Για να
µιλήσουµε για το διάστηµα του καλοκαιριού του 1822, ο παραγκωνισµός των
αρεοπαγιτών, που συνεχώς κατηγορούσαν τον Οδυσσέα για ραδιουργίες και καπάκια,
και η διάθεση της ∆ιοίκησης για διαπραγµάτευση υπό όρους µε τον οπλαρχηγό, πέρα
από τις όποιες ανάγκες της συγκυρίας, δείχνουν την ύπαρξη ασυµφωνίας µεταξύ των
δύο διοικητικών κέντρων. Η διοίκηση δεν θα µπορούσε να είχε οδηγηθεί στην
παράκαµψη των αρεοπαγιτών, εάν δεν είχε συγκεκριµένους λόγους να το κάνει, ούτε
να διακινδυνεύσει µία εκτροπή των πραγµάτων σε µια ευαίσθητη για την επανάσταση
περιοχή, που η κατάργηση του τοπικού διοικητικού κέντρου θα συνεπαγόταν.
Στο πεδίο της διαπραγµάτευσης και στη διαµόρφωση των στρατηγικών
σχεδίων βαραίνουν πολλοί παράγοντες, ο συνδυασµός των οποίων οδηγεί τα
υποκείµενά µας στις συγκεκριµένες τους επιλογές, που µέσα στη συγκυρία,
ενδεχοµένως, να φαντάζουν δυσερµήνευτες. Στην περίπτωση του Ανδρούτσου η
εξωτερική δράση δεν είναι πάντοτε σε συνάφεια µε τη θέση του οπλαρχηγού στο
πλαίσιο της παραδοσιακής κοινωνίας. Από την άλλη και οι επιλογές της Προσωρινής
∆ιοίκησης µπορεί στο γενικότερο πλαίσιο να έχουν ως στόχο την ανατροπή των
προεπαναστατικών νοοτροπιών και την εδραίωση των φιλελεύθερων αντιλήψεων,
όµως, η ίδια δε διστάζει να συνδιαλλαγεί µε όρους της παραδοσιακής κοινωνίας,
25
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προκειµένου να υπερασπίσει τα συµφέροντα της, σ’ ένα χρονικό σηµείο που οι
φυγόκεντρες δυνάµεις εξασθενούσαν το εξουσιαστικό της κύρος. ∆ε διστάζει, λοιπόν,
να έχει επαφή µε εκπροσώπους της παραδοσιακής κοινωνίας για να αποφύγει µε τη
συνδροµή τους ένα χειρότερο πλήγµα της δύναµής της. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο
αντιλήψεων η προσφυγή της, ουσιαστικά, στον Ανδρούτσο αντισταθµίζει τις
απώλειές της από την ανεξέλεγκτη δράση των αρεοπαγιτών στην Ανατολική Χέρσο
Ελλάδα. Οι κατηγορίες της ∆ιοίκησης για κακοδιαχείριση και καταχρήσεις από τη
µεριά των αρεοπαγιτών διατυπώθηκαν µέσα στο χρονικό διάστηµα καταδίωξης του
Ανδρούτσου από τις στρατιωτικές δυνάµεις του Αρείου Πάγου, µία καταδίωξη που
παρά το φόνο των εκπροσώπων της ∆ιοίκησης, παρουσίαζε περισσότερο την εικόνα
της εκκαθάρισης παλαιών διαφορών ανάµεσα στους προεστούς και τον οπλαρχηγό.
Στην επιλογή της αποκατάστασης του Ανδρούτσου φαίνεται η επιδίωξη της
∆ιοίκησης να παρέµβει στην περιοχή της Ανατολικής Στερεάς, ώστε να ελέγξει τις
φυγόκεντρες δυνάµεις των προεστών και των οπλαρχηγών, ενισχύοντας µ’ αυτόν τον
τρόπο τη συγκεντροποίηση της εξουσίας. Μία τέτοια οργανωτική προοπτική για την
Ανατολική Στερεά µπορεί να µην ήταν αποδεκτή από τον Ανδρούτσο, γιατί θα
σήµαινε την αποδιάρθρωση των παραδοσιακών όρων αναπαραγωγής της κοινωνικής
του δύναµης, όµως, µέσα στη συγκυρία προκρίνονται συµπεριφορές που κινούνται
στα όρια φαινοµενικά αντιτιθέµενων κατηγοριοποιήσεων. Εκείνη την περίοδο, µετά
από όσα συνέβησαν και µε την Επανάσταση να βρίσκεται σε κρίσιµο σηµείο, ο
Ανδρούτσος συναινεί στις αποφάσεις της ∆ιοίκησης, αντιλαµβανόµενος ότι µόνο µε
αυτόν τον τρόπο µπορεί να δηµιουργήσει ευνοϊκότερους όρους για την υπεράσπιση
των συµφερόντων του. Η νόµιµη, από τη ∆ιοίκηση προερχόµενη, µείωση της
πολιτικής δύναµης των προεστών άνοιγε στον οπλαρχηγό µας νέες ευκαιρίες για την
µονοπώληση της τοπικής εξουσίας. Όπως φαίνεται στη συνέχεια, η παρουσία του
θέτει υπό αµφισβήτηση την κυριαρχία των προεστών στις επαρχίες της Ανατολικής
Στερεάς, γι’ αυτό και οι τελευταίοι, ως αρεοπαγίτες, θα επιχειρήσουν µια νέα
ανατροπή των ισορροπιών. Καταλυτικής σηµασίας για της εξέλιξη της διαµάχης,
µέσα σε ένα κλίµα τροµοκρατίας και πολιτικής αστάθειας, θα αποτελέσει ο
προσανατολισµός του Οδυσσέα Ανδρούτσου προς το αστικό κέντρο της Αθήνας.
Η αντιπαράθεση της Προσωρινής ∆ιοίκησης µε τη διοικητική αρχή του
Αρείου Πάγου πέρα από το γεγονός ότι αντανακλά τη σύγκρουση των παραδοσιακών
προεστικών δυνάµεων µε το νεοτερικό θεσµικό πλαίσιο , που επιδιώκει την πολιτική
ενοποίηση του χώρου και τον κεντρικό έλεγχό του, συνιστούσε και µια σύγκρουση
υλικών συµφερόντων. Από τον Απρίλιο του 1822 η Προσωρινή ∆ιοίκηση µεθόδευε
την υπαγωγή του τοπικού διοικητικού κέντρου κάτω από τον έλεγχό της. Με την
πάροδο του χρόνου η παρέµβασή της στην περιοχή γινόταν ολοένα και πιο
απροκάλυπτη, ώστε µετά και την de jure κατάργηση του Αρείου Πάγου, να τίθεται
ως άµεση προτεραιότητα η πλήρης άσκηση του ελέγχου των επαρχιών της
Ανατολικής Στερεάς και η περιστολή των προυχοντικών αυθαιρεσιών, σύµφωνα µε
τη λογική της κεντρικής εξουσίας. Προφανώς, πρόκειται για διαδικασίες που έχουν
κάποια διάρκεια µέσα στο χρόνο της Επανάστασης, το αποτέλεσµα των οποίων
προκύπτει µέσα από τη διαδικασία διαπραγµάτευσης και αντιπαράθεσης και όχι
ξαφνικά, µε τη λήψη, για παράδειγµα, µιας διοικητικής απόφασης. Οι αρεοπαγίτες
δεν µπορούσαν να αποδεχτούν τη νέα λογική της ∆ιοίκησης, που απαιτούσε τον
άµεσο έλεγχο του Αρείου Πάγου και την από κοινού διαχείριση των πηγών
πλουτισµού. Η στάση των αρεοπαγιτών απέναντι στις απαιτήσεις της ∆ιοίκησης δεν
προσδιόριζε και τη µετέπειτα εξέλιξη των σχέσεων µεταξύ του προεστωτικού
στοιχείου της Ανατολικής Στερεάς µε την κεντρική ∆ιοίκηση. Όµως, σ’ αυτό το
χρονικό σηµείο εντοπίζεται η αφετηρία των προσπαθειών της Προσωρινής ∆ιοίκησης

για την εµπέδωση του πολιτικού και οικονοµικού ελέγχου πάνω στις παραδοσιακές
ηγετικές οµάδες της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, συµπεριλαµβανοµένων και των
οπλαρχηγών της. Με τη συµµαχία του Ανδρούτσου και της ∆ιοίκησης τα όρια
ανάµεσα στο παραδοσιακό και το νεοτερικό αίρονται στο επίπεδο της πολιτικής
πρακτικής, αφού µέσα στη συγκυρία προκρίνεται και από τις δύο πλευρές η σύγκλιση
των συµφερόντων. Άρα οι συµπεριφορές, όπως θα επαναληφθεί και άλλες φορές, δε
διέπονται πάντα από τη διχοτοµική/ σχισµατική λογική, που διαµορφώνει τα
στρατόπεδα των αντιπάλων µε βάση τις ασαφείς κατηγοριοποιήσεις του
παραδοσιακού και του νεοτερικού. Και λέω όχι πάντα, γιατί οι νοοτροπίες
εξακολουθούν να υφίστανται, ώστε να µιλάµε για οπαδούς της παράδοσης και
οπαδούς της νεοτερικότητας, όµως, όπως βλέπουµε, δεν είναι πάντα εκείνες που
καθορίζουν τους όρους της διαπραγµάτευσης και της συνδιαλλαγής.
1.4 Μέσα στον Απρίλιο του 1822 η ∆ιοίκηση µε αναφορές της ασκούσε
πιέσεις στους αρεοπαγίτες για την ταχύτερη συλλογή των δοσιµάτων και την
απόδοση των καθορισµένων µεριδίων των επαρχιών στο εθνικό ταµείο. Ο Άρειος
Πάγος ενηµέρωσε τη ∆ιοίκηση ότι δεν µπορούσε να εµβάσει στο γενικό ταµείο τα
«γρόσια της συνεισφοράς», αφού τα χρηµατικά αποθέµατα του ταµείου του δεν
επαρκούσαν για την αγορά των αναγκαίων προς συντήρηση των στρατιωτικών του
δυνάµεων. Με την αποστολή των αρεοπαγιτών στις διάφορες επαρχίες και µε τις
επαναλαµβανόµενες αναφορές προς τις τοπικές εφορείες, ο Άρειος Πάγος
προσπαθούσε να βρει κάποια λύση για την αύξηση των προς το ταµείο χρηµατικών
εισροών.27 Με αυτές τις ενέργειες ο Άρειος Πάγος προσπάθησε να δικαιολογηθεί
απέναντι στη ∆ιοίκηση, αρνούµενος τις κατηγορίες για εσκεµµένη αµέλεια της
σύναξης των συνεισφορών. Ο ίδιος απέδωσε την καθυστέρηση της σύναξης στην
ένδεια των επαρχιών και στη «φυσική των Ελλήνων βραδυδοσία».28 Η ∆ιοίκηση σε
όλο το διάστηµα αυτό εξακολουθούσε να απαιτεί την καλύτερη λειτουργία του
τοπικού διοικητικού οργάνου ως προς την διαχείριση των οικονοµικών. Έκρινε
αναγκαία την παρουσία του στην περιοχή, όµως, η προβληµατική συµπεριφορά των
αρεοπαγιτών έστρεφε τη ∆ιοίκηση στο να λάβει µέτρα που παρέκαµπταν τις τοπικές
εξουσίες των αρεοπαγιτών. Στα αποκρίσεις του ο Άρειος Πάγος προς την ∆ιοίκηση
ανέφερε «ότι ενεργεί συµφώνως προς τας εντολάς της Βουλής». Φαινοµενικά,
λοιπόν, ο Άρειος Πάγος λειτουργούσε ως τοπικό όργανο έκφρασης των θεληµάτων
της ∆ιοίκησης, ταυτόχρονα, όµως, και µέσα από υπόγειες διαδροµές οι προεστοί
εκµεταλλεύονταν τους διοικητικούς του µηχανισµούς για την προσπόριση
ωφεληµάτων και την ενίσχυση της τοπικής εξουσίας τους. Όταν στις αρχές
Φεβρουαρίου 1822 ο Μινίστρος των Οικονοµικών απέστειλε γράµµατα για τη
συνεισφορά στους αρεοπαγίτες εκείνοι αποκρίθηκαν «ότι τούτο θέλει γένει διά
πρώτην και τελευταίαν φοράν, το να συναποκρίνεται η εθνική βουλή µε άτοµα των
τοπικών διοικήσεων».29
Από την αντιφατική αυτή συµπεριφορά του Αρείου Πάγου καταλαβαίνουµε
ότι κάποιοι υπήρξαν δυσαρεστηµένοι από το γεγονός ότι ένα υπερτοπικό θεσµικό
κέντρο διεκδικούσε την ανάληψη της διοίκησης της περιοχής και την οργάνωση των
στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η ύπαρξη της ∆ιοίκησης την περίοδο αυτή απειλούσε τα
συµφέροντα των προεστών, ακριβώς γιατί η θέση τους στους τοπικούς διοικητικούς
µηχανισµούς αποτελούσε το αναγκαίο έρεισµα για την υπεράσπισή των συµφερόντων
τους. Είναι ενδεικτικό πως και µετά την de jure κατάργηση του Αρείου Πάγου από
27

Βλ., επιστολές της 6ης Μαΐου 1822, Προς τους εφόρους Θηβών, προς τους υποεφόρους Καλάµου,
προς τους εφόρους Ευβοίας και Τρικέρων, Γ.Α.Κ., Πρωτόκολλον Αρείου Πάγου, ό.π..
28
Γ.Α.Κ., Πρωτόκολλον Αρείου Πάγου, ό.π..
29
Α.Ε.Π., τ.Θ΄ σ. 60-61.

τον Ανδρούτσο, οι αρεοπαγίτες διατήρησαν τις τοπικές διοικητικές εξουσίες τους
στην περιοχή της Ευρίπου, παρά τις δυσµενείς συνθήκες που είχαν διαµορφωθεί σε
βάρος τους.30 Η ύπαρξη της απειλής της ∆ιοίκησης σε βάρος των προυχοντικών
συµφερόντων και το κλίµα ανασφάλειας που είχε δηµιουργηθεί στους κόλπους των
αρεοπαγιτών δεν συνεπαγόταν και τη µεθόδευση µιας οριστικής διακοπής των
σχέσεων µε τη ∆ιοίκηση από τη µεριά τους. Ήταν προφανές πως η απόλυτη απόκλιση
από τη ∆ιοίκηση θα αποτελούσε πλήγµα γα τον Άρειο Πάγο, που επιζητούσε τη
στήριξη της για την αντιµετώπιση αφενός των ανωµαλιών που πολλοί οπλαρχηγοί
προκαλούσαν, αφετέρου για την ενίσχυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά των
Οθωµανών. Σ’ όλη την περίοδο µέχρι το Σεπτέµβριο του 1822 ο Άρειος Πάγος
προστρέχει στη ∆ιοίκηση ζητώντας την αποστολή ζωοτροφιών, χρηµάτων για
µισθούς, πολεµοφοδίων και γενικά όλων όσων ήταν αναγκαία για τη συντήρηση των
διαφόρων στρατοπέδων στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα.31 Από τις συναλλαγές του
Αρείου Πάγου τον Απρίλιο του 1822 προκύπτει χρέος ύψους 60.000 γροσίων, ενώ
την ίδια στιγµή οι σε χρήµα απαιτήσεις των στρατοπέδων απειλούσαν την ίδια την
εξέλιξη της επανάστασης. Νοµίζω πως δεν µπορούµε να ερµηνεύσουµε τα πράγµατα
εάν δεν προχωρήσουµε στην αναγκαία αποσύνδεση του ταµείου του Αρείου Πάγου
από την οικονοµική κατάσταση των ίδιων των προεστών. Από τη προεστωτική
συµπεριφορά προκύπτει η µονόδροµη εκµετάλλευση των διοικητικών µηχανισµών
για την κάλυψη των οικονοµικών τους δραστηριοτήτων, και η µη ικανοποίηση των
όρων που ο Άρειος Πάγος έθεσε στους προεστούς για την από κοινού εκµετάλλευση
των πηγών πλουτισµού. Οι κοινωνικές συνθήκες της Ευρίπου, όπως θα δούµε,
ευνοούσαν έναν αριθµό προεστών στο να αµελεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στον
Άρειο Πάγο και τη ∆ιοίκηση. Ενδεχοµένως, η ανοµοιογένεια του σώµατος των
αρεοπαγιτών και οι διαφορετικές πρακτικές των κατά επαρχία εφορειών, να
αποτελούσαν και τον πιο πιθανό παράγοντα της ίδιας της αντιφατικής και
ευµετάβολης στάσης του Αρείου Πάγου απέναντι στη κεντρική ∆ιοίκηση.
Καθώς µπαίνουµε στο Μάιο του 1822 οι προοπτικές να αλλάξουν τα
οικονοµικά δεδοµένα υπέρ του Αρείου Πάγου ήταν δυσµενείς. Οι απαιτήσεις της
∆ιοίκησης εξακολουθούσαν να υφίστανται, ενώ παράλληλα γινόταν προσπάθεια να
κλονιστεί η κυριαρχία του Αρείου Πάγου στην Ανατολική Στερεά, ώστε η ∆ιοίκηση
να αποκτήσει άµεση πρόσβαση στις πηγές άντλησης των πλεονασµάτων. Ταυτόχρονα
αρεοπαγίτες και τοπικοί προεστοί µεθόδευαν τα αναγκαία µέτρα για τον περιορισµό
της δύναµης των οπλαρχηγών, η δράση των οποίων είχε προκαλέσει ανησυχίες στους
προεστούς. Το ενδεχόµενο της απώλειας µέρους των εισοδηµάτων τους από τη γη
ενίσχυσε το κοινό µέτωπο µεταξύ Αρείου Πάγου και προεστών απέναντι στην
ανεξέλεγκτη δράση των οπλαρχηγών, ιδιαίτερα στην Εύριπο, όπου οι εφορείες είχαν
να κάµψουν τις ισχυρές αντιστάσεις µεµονωµένων τοπικών οπλαρχηγών, αλλά και
30
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προεστών. Η από την γη άντληση εισοδηµάτων αποτελούσε και για τον Άρειο Πάγο
ίσως τη µόνη εγγύηση για την κάλυψη των οικονοµικών του αναγκών, κάτι που
απαιτούσε τη λήψη ιδιαίτερων µέτρων για την προστασία της παραγωγής και την
χωρίς διαρροές άντληση του αγροτικού πλεονάσµατος. Στο σηµείο αυτό τα
συµφέροντα του Αρείου Πάγου και των τοπικών προεστών συγκλίνουν, τουλάχιστον,
γι’ αυτή τη χρονική περίοδο. Απόκλιση συµφερόντων διαπιστώνεται ανάµεσα στη
∆ιοίκηση και τους αρεοπαγίτες προεστούς, στο βαθµό που η πρώτη επιθυµούσε την
άµεση πολιτική και οικονοµική της διείσδυση στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα. Οι
οπλαρχηγοί άλλοτε αντιµετωπίζονται ως το αναγκαίο στήριγµα της ∆ιοίκησης, του
Αρείου Πάγου και των προεστών στην περιοχή της Ευρίπου, άλλες φορές η
αποκλίνουσα συµπεριφορά τους επιβάλλει στις διοικητικές αρχές τη λήψη
κατασταλτικών µέτρων. Η δράση όλων των φορέων εξουσίας στην Εύριπο γινόταν
συνήθως σε βάρος των κοινωνικά ασθενέστερων τάξεων, των χωρικών, οι οποίοι
είχαν περιέλθει σε δεινή οικονοµική θέση, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα ανατροπής
των υφιστάµενων κοινωνικών ισορροπιών. Η ίδια η εξάρτησή τους από τους φορείς
εξουσίας στα όρια της κοινότητας λειτουργούσε αποτρεπτικά στην εκδήλωση
κάποιας αντίστασης στα δίκτυα εκµετάλλευσης.
Κύριο µέληµα του Αρείου Πάγου το Μάιο του 1822 αποτέλεσε η λήψη
µέτρων για την προστασία των καλλιεργούµενων εκτάσεων σ’ ολόκληρη την
Ανατολική Χέρσο Ελλάδα. Οι αυξηµένες ανάγκες του στρατεύµατος σε τροφές
καθιστούσαν τις καλλιέργειες σιταριού ζωτικής σηµασίας για την εξέλιξη των
στρατιωτικών επιχειρήσεων.32 Η προστασία και των υπολοίπων καλλιεργειών, για
παράδειγµα αυτών της ελιάς, του καλαµποκιού, των αµπελιών, θα απέδιδε την
αναγκαία αγροτική παραγωγή, αφενός για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών,
αφετέρου για την αύξηση των χρηµατικών εισροών των φορέων εξουσίας από την
εµπορευµατοποίηση ενός µέρους της. Η προστασία της αγροτικής παραγωγής
απαιτούσε τη στρατιωτική κάλυψη των αγροτικών εκτάσεων, ώστε να αποτραπεί το
ενδεχόµενο της ιδιοποίησης της παραγωγής ή/και της καταστροφής των καλλιεργειών
από τις οθωµανικές δυνάµεις, και την παροχή εγγυήσεων ότι οι δυσαρεστηµένοι
αγροτικοί πληθυσµοί δε θα επιχειρήσουν την ανατροπή των υφισταµένων συνθηκών
εκµετάλλευσης. Ο κίνδυνος αυτός µπορούσε να αφορά και µέρος των οπλαρχηγών,
ακόµη και των προεστών, που θα επιδίωκαν να αποσπάσουν µέρος του αγροτικού
πλεονάσµατος, παρακάµπτοντας σε τοπικό επίπεδο τη ∆ιοίκηση και το Άρειο Πάγο.
Σε διάγγελµά του ο Άρειος Πάγος προς τους κατοίκους της νήσου Ευρίπου αναφέρει:
« ειδοποιούµεν εις όλους σας ότι επειδή πλησιάζει το θέρος, να µη τολµήση κανένας
να βάλη χέρι εις το χωράφι του, µήτε αστάχυ να κόψη προτού να δώση είδησιν εις
την εφορίαν, αλλά καθώς γίνουν έτοιµα τα σπαρτά σας να δώσητε είδησιν εις την
εφορίαν να στείλη τους χρειαζόµενους ανθρώπους. Προς τούτοις εις όποια χωριά
είναι εθνικά κτήµατα, ή τούρκικα πράγµατα, ήγουν χωράφια, ελιές, σπίτια, σπόροι,
και ό,τι άλλα να τα καταγράψητε εσείς οι υποέφοροι των χωρίων εις τα παστρικά
κατάστιχα, και να τα υπάγητε εις τους εφόρους να µας τα δώσουν».33 Με πρόσθετες
διαταγές ο Άρειος πάγος προσπάθησε την ασφαλή σύναξη των δεκατιών και στις
υπόλοιπες επαρχίες της Ανατολικής Ελλάδος. Στις 30 Μαΐου 1822, για παράδειγµα,
αποστέλλει επιστολή προς τον Άγιον Θηβών Παίσιο, ζητώντας να συνεργήσει στη
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σύναξη των δεκατιών κατά την απόφαση της υπέρτατης ∆ιοίκησης και τη µεταφορά
τους σε ασφαλή µαγαζιά. 34
Η επένδυση του Αρείου Πάγου στη γη δεν απέδωσε τα αναγκαία,
τουλάχιστον, εκείνα κεφάλαια για την εξόφληση των χρεών του, τόσο απέναντι στη
∆ιοίκηση, όσο και προς τρίτα πρόσωπα. Πόσο µάλλον δεν ήταν εφικτό να
ανταποκριθεί ο Άρειος Πάγος στις στρατιωτικές δαπάνες, γεγονός που µεγέθυνε την
απόσταση ανάµεσα σ’ αυτόν και στους οπλαρχηγούς. Χαρακτηριστικό των πενιχρών
οικονοµικών δυνατοτήτων του Αρείου Πάγου ήταν το επεισόδιο που αναφέρει το
µέλος του βουλευτικού Γρηγόριος Κωνσταντάς προς την ∆ιοίκηση στα τέλη του
Αυγούστου 1822. « Τον Αρεοπαγίτην Άνθιµον Γαζήν, όστις µόνος ευρίσκετο εις
Λιθάδα και ενήργει τα του Αρείου Πάγου, τον επήρεν ένα µπρίκι ιµπεριαλικόν
πολεµικόν, δια χρέος όπου εχρεώστει ο Άρειος Πάγος εις ένα σούδιτον ιµπεριάλον,
και δεν ειξεύροµεν εις την βουλήν τον έφερεν ή αλλού τον επήγενú ώστε ο Άρειος
Πάγος διελύθη εφ’ εαυτού, και είναι συµφέρον να φροντίση η υπερτάτη ∆ιοίκησις διά
την αποκαταστασίν του».35 Η ∆ιοίκηση, προφανώς, κινήθηκε προς την αντίθετη
κατεύθυνση απ’ ό,τι πρότεινε ο Κωνσταντάς, δηλαδή, µεθόδευσε την παράκαµψη του
Αρείου Πάγου, ενισχύοντας τις συγκεντρωτικές τάσεις στο πεδίο της διαχείρισης της
εξουσίας. Οποιαδήποτε, όµως, υποκατάσταση του τοπικού διοικητικού οργάνου,
θεωρούσε η ∆ιοίκηση, δεν θα έπρεπε να δώσει χώρο στην ενίσχυση της δύναµης
προεστών και οπλαρχηγών, που και εκείνοι από ένα σηµείο και µετά θεωρούσαν τον
Άρειο Πάγο τροχοπέδη στην επίτευξη της διατήρησης και αύξησης του
εξουσιαστικού κύρους τους. Η φαινοµενική ταύτιση ∆ιοίκησης και Ανδρούτσου, για
παράδειγµα ως προς τον περιορισµό του Αρείου Πάγου και της προεστικής δύναµης,
δεν πρέπει να θεωρήσουµε ότι πήγαζε από κοινά ελατήρια δράσης, παρά το γεγονός
της µεταξύ τους σύµπραξης. Από την άλλη, στο χρονικό σηµείο που βρισκόµαστε,
θέρος του 1822, η από κοινού αντιµετώπιση της κατάστασης της Ευρίπου και
γενικότερα της Ανατολικής Ελλάδος, αποτελούσε επιτακτική ανάγκη και για τη
∆ιοίκηση και για τον Άρειο Πάγο, παρά τις µεταξύ τους αντιπαλότητες και
διαφωνίες, σχετικά µε τα όρια των αρµοδιοτήτων τους σε στρατιωτικό και
οικονοµικό επίπεδο.36
Η µη επίτευξη της οικονοµικής ανάκαµψης του ταµείου του Αρείου Πάγου
δεν θα πρέπει να αποδοθεί στη χαµηλή παραγωγικότητα των καλλιεργούµενων
εκτάσεων, ιδιαίτερα, όσον αφορά τις επαρχίες της Ευρίπου και της Αθήνας, όσο στην
παράλυση των µηχανισµών συλλογής του αγροτικού πλεονάσµατος, δηλαδή των
τοπικών εφορειών, της Ευρίπου κυρίως. Φυσικά, ένα τέτοιο γεγονός δεν µπορεί να
αποδοθεί σε µια ανατροπή των κοινωνικών ισορροπιών από τη µεριά των χωρικών,
αντιθέτως, υπήρξε αποτέλεσµα της αυτόνοµης λειτουργίας των κοινοτικών
µηχανισµών για την προάσπιση των συµφερόντων των τοπικών αυθεντιών. Στο
πλευρό τους, τάχθησαν και οι αγροτικοί πληθυσµοί που δεν ήθελαν να υποστούν τις
επαχθέστερες συνέπειες, που θα συνεπαγόταν και η συµµετοχή του Αρείου Πάγου
στην άντληση και κάρπωση των πλεονασµάτων. Στη διαδικασία της παρακράτησης
της παραγωγής και την παράκαµψη των τοπικών εφορειών παρεµβάλλονταν και οι
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διάφοροι οπλαρχηγοί, που δρούσαν στην Εύριπο, και που δεν επιθυµούσαν να
υπαχθούν, ούτε στην υπηρεσία των προεστών, ούτε του Αρείου Πάγου. Η αδυναµία
αυτή του Αρείου Πάγου να επιβληθεί στις τοπικές αυθεντίες, αλλά και η έκκρυθµη
κατάσταση από τις ενδογενείς συγκρούσεις µεταξύ προεστών και οπλαρχηγών,
οδήγησαν τη ∆ιοίκηση στη λήψη µέτρων για τον έλεγχο της κατάστασης, χωρίς,
όµως, την de jure κατάργηση του Αρείου Πάγου.
1.5 Το σχέδιο που είχε διαµορφωθεί ήταν να µεταβούν στο νησί οπλαρχηγοί
από την περιοχή του Ολύµπου, οι οποίοι και µε την οικονοµική συνδροµή της
∆ιοίκησης να αποκαταστήσουν την τάξη στο όνοµα της Προσωρινής ∆ιοίκησης. Στις
27 Αυγούστου 1822 ο Γρ. Κωνσταντάς ενηµέρωσε τον Κωλέττη για το επικείµενο
πέρασµα στο νησί της Ευρίπου του καπετάν ∆ιαµαντή: « Απόψε ή αύριον µεταβαίνει
(ο ∆ιαµαντής) εις το νησί της Ευρίπου, του οποίου και αυτού τα πράγµατα είναι εις
άθλιαν κατάστασιν διά την πολυαρχίαν και ασυµφωνία των εγχωρίων. Είναι όµως
ελπίς να το βάλη εις καλή κατάστασιν η γενναιότης του, αφού περάση εκεί. ∆ιά να το
κατορθώση όµως ευκολώτερα, χρεία να τω γράψη η ∆ιοίκησις γράµµα, διά του
οποίου να τον αποκαθιστά αρχηγόν πάντων των στρατευµάτων της Ευβοίας, να
προστάξη και τους άλλους καπητανίσκους, όσοι ευρίσκονται εκεί, οµοίως και τους
προκρίτους και κατοίκους της νήσου, να τον γνωρίζουν τοιούτον και να δείχνουν
προς αυτόν κάθε υποταγήν και ευπείθειαν, και µε τούτο ίσως ευτακτήση και αυτή η
πολυπαθής χώρα, η οποία αλλέως κινδυνεύει να χαθή, επειδή και καπητάνοι και
έφοροι και υποέφοροι είναι όλοι λησταί και αχρείοι άνθρωποι».37
Μετά την αποτυχία του κινήµατος των Ολυµπίων αρµατολών, των οποίων
ηγούνταν ο ∆ιαµαντής και ο Καρατάσος το Φεβρουάριο του 1822, ο προσεταιρισµός
των οπλαρχηγών αυτών από τη ∆ιοίκηση γινόταν ευκολότερος, τη στιγµή που η
εδραίωση της οθωµανικής κυριαρχίας στις περιοχές αυτές, δεν τους επέτρεπε την
περαιτέρω παραµονή τους στα µέρη αυτά.38 Και από την πλευρά των Ολυµπίων
οπλαρχηγών η σύνδεση των συµφερόντων τους µε τη ∆ιοίκηση υπήρξε επιθυµητή,
αφού θα τους επέτρεπε να κατοχυρώσουν υψηλές θέσεις στη στρατιωτική ιεραρχία
και να εξασφαλίσουν τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους για τη συντήρηση των
στρατευµάτων τους. Έτσι παρά το γεγονός ότι το κίνηµα του Ολύµπου δεν έτυχε της
αρµόζουσας, σύµφωνα µε τον Κασοµούλη, υποστήριξης από τη ∆ιοίκηση, είτε ως
προς την παροχή πολεµοφοδίων, είτε ως προς την αποστολή στρατιωτικών
ενισχύσεων, ο ∆ιαµαντής, µετατοπίζοντας τα συµφέροντά του, εκφράζει τη χρονική
αυτή περίοδο την ευπείθεια του προς τη ∆ιοίκηση. Ιδιαίτερα µέσα σε µία περίοδο που
η ∆ιοίκηση αναζητούσε στέρεες βάσεις για την επέκταση των εξουσιών της και που
οι αντιδραστικές προς αυτήν κινήσεις την είχαν ανησυχήσει, οι δηλώσεις ευπείθειας
και οι υποσχέσεις για την εντός των νοµίµων ορίων δραστηριοποίηση, αποτελούσαν
την ασφαλέστερη οδό για να κερδηθεί η αναγνώριση από τη ∆ιοίκηση και η παροχή
οικονοµικών εγγυήσεων. Το πέρασµα όµως από την ευπείθεια στην απείθεια, από το
«διοικητικό» στρατόπεδο σ’ αυτό των «αντιδιοικητών», από τους «υπερασπιστές του
έθνους» στους «προδότες» του, ήταν πολύ µικρό και συχνό φαινόµενο µέσα στη
συγκυρία της επανάστασης. Με την εκδήλωση της ευπείθειας, λοιπόν, από τον
∆ιαµαντή Νικολάου, η ∆ιοίκηση παρουσιαζόταν διατεθειµένη να του αναθέσει την
αρχηγία της Ευρίπου παρά την ανυποληψία του, αποβλέποντας στην προώθηση των
37
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στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Εύριπο και στην παύση των αντιδιοικητικών
ενεργειών στο νησί αυτό. Τις ίδιες προθέσεις ως προς το πρόσωπο του ∆ιαµαντή µε
τη ∆ιοίκηση εξέφρασε και ο Άρειος πάγος, που εκ των πραγµάτων αναγκάστηκε να
συµπλεύσει µε τη ∆ιοίκηση ως προς την επιλογή του προσώπου, ως µία ύστατη
προσπάθεια να τεθούν περιορισµοί στους αντδραστικούς προεστούς και
καπεταναίους της Ευρίπου. Κύριο αίτιο της εσπευσµένης απόφασής τους υπήρξε η
υποψία των αρεοπαγιτών ότι πίσω από τις κινήσεις των αντιδιοικητών καλύπτονταν ο
Ανδρούτσος, που σχεδίαζε το πέρασµά του στην Εύριπο και την ανάτροπή τους. Μια
τέτοια υποψία, διατυπωµένη σε µία χρονική περίοδο όπου είχε ήδη εκδηλωθεί
διάσταση µεταξύ του οπλαρχηγού και του Αρείου Πάγου δεν ήταν αβάσιµη και
παραπλανητική.
Σε επιστολή του Αρείου Πάγου προς το Μινίστρο των εσωτερικών Κωλέττη
αναφερόταν ότι « τινές κακεντρεχείς Ευβοείς» µαζί µε καπεταναίους « εσύστησαν
στρατόπεδον, µη θέλοντες να υπακούσουν εις τας διαταγάς της υπερτάτης
∆ιοικήσεως, ως τοις έγραφεν, ήλθον πλησίον εις Ξεροχώρι, και εκήρυξαν πόλεµον
κατά του αρχηγού συνεργεία του επιβούλου και ταραχοποιού, οι οποίοι αφού
κατεβλήθησαν υπό του κυρίου ∆ιαµαντή, έφυγον κρυφίως επί λόγω ότι έρχονται εις
την υπερτάτην ∆ιοίκησιν, έργω δε να καταφύγουν εις Αθήνας προς τον διδάσκαλον
αυτών».39 Χωρίς να κάνουµε λόγο για µια άµεση συµµετοχή του Ανδρούτσου στις
εµφύλιες εµπλοκές και συγκρούσεις στο νησί, οπωσδήποτε δεν µπορούµε να
αποκλείσουµε το ενδεχόµενο της έµµεσης επιρροής του στα τεκταινόµενα της
Ευρίπου. Με την εµβέλεια του ως στρατιωτικής φυσιογνωµίας και το συµβολικό
κύρος που διέθετε, µπορούσε µε ευκολία να κινητοποιήσει πρόσωπα της
εµπιστοσύνης του για την υλοποίηση των σχεδίων του, χωρίς αυτό να απαιτεί τη
φυσική παρουσία του. Την περίοδο αυτή, άλλωστε, πολλοί καπεταναίοι είχαν
επενδύσει στην προσδοκία της ανατροπής των προεστών και του Αρείου Πάγου,
ώστε στο πρόσωπο του Οδυσσέα να βλέπουν τον κατάλληλο ηγέτη, που θα
µπορούσε µε τη βία να κάµψει τις προεστικές αντιστάσεις. Η είσοδος του
Ανδρούτσου στο αστικό κέντρο των Αθηνών στις 21 Αυγούστου 1822 δεν άφηνε
καµιά αµφιβολία γι' αυτό και πολλαπλασίαζε το φόβο των αρεοπαγιτών, που
αντιλαµβάνονταν την σε βάρος τους ανατροπή των ισορροπιών. Η τελευταία είχε ήδη
επιτευχθεί µε την παγίωση της δύναµης του οπλαρχηγού στην επαρχία της Αθήνας,
αφού οι εκεί προεστώτες αποδέχτηκαν τους όρους της διαπραγµάτευσης που τους
επιβλήθηκαν από τον οπλαρχηγό. Η συναίνεση των προεστών της Αθήνας στο
πρόσωπο του Ανδρούτσου, που του εξασφάλιζε τον πλήρη έλεγχο των στρατιωτικών
δυνάµεων της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας και συµµετοχή στην άντληση και
εκµετάλευση των πλεονασµάτων, δε συνεπαγόταν τη διαµόρφωση µιας αντίστοιχης
στάσης των προεστών της Ευρίπου υπέρ του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Ο εξαναγκασµός
των προεστών της Ευρίπου και των αρεοπαγιτών να υποκύψουν στις απαιτήσεις του
Ανδρούτσου µπορούσε να επιτευχθεί µόνο µε την µε τα όπλα εκτόπισή τους από το
πεδίο διαχείρισης της τοπικής εξουσίας και την εκµετάλευση της εναντίον τους
λαϊκής δυσαρέσκειας. Ο έλεγχος του νησιού, πέρα από τα όσα οικονοµικά
πλεονεκτήµατα θα συνεπαγόταν, αποτελούσε για τον Ανδρούτσο την επιβεβαίωση
του ηγετικού του ρόλου στην Ανατολική Ελλάδα, καθώς και µία επικύρωση της
ισχυροποίησής του απέναντι στις τοπικές ηγετικές οµάδες και την Προσωρινή της
Ελλάδος ∆ιοίκηση. Με την ηγετική επανεµφάνιση του Ανδρούτσου στην Αθήνα
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είχαν ανακύψει νέα προβλήµατα στις σχέσεις µε την κεντρική ∆ιοίκηση , τα οποία θα
δηµιουργούσαν στην Εύριπο ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά και
διαπραγµάτευσης. Στο πρόσωπο, λοιπόν, του ∆ιαµαντή Νικολάου, ∆ιοίκηση και
Άρειος πάγος, πίστευαν ότι είχαν βρει την ισχυρή εκείνη προσωπικότητα που θα
µπορούσε να αντιπαραταχθεί στην κοινή απειλή, που άκουγε στο άνοµα Ανδρούτσος.
Ο Ανδρούτσος από την άλλη, αποφεύγοντας µε διπλωµατικό τρόπο µία απροκάλυπτη
αντιπαράθεση µε τη ∆ιοίκηση, φαίνεται πως το διάστηµα του Σεπτεµβρίου 1822
ευνοούσε αν όχι υποκινούσε τις κινήσεις ενόπλων στο νησί της Ευρίπου, µε προφανή
στόχο να πλήξει τα συµφέροντα των προεστών και να τροµοκρατήσει τους
αρεοπαγίτες. Και η ∆ιοίκηση από τη µεριά της δεν µεθόδευε την άµεση
αντιπαράθεση µε τον οπλαρχηγό, προσπαθώντας βέβαια µε διάφορους ελιγµούς να
µαταιώσει τα σχεδιά του, χωρίς όµως να επέλθει µια οριστική ρήξη στις µεταξύ τους
σχέσεις.
Στο βαθµό που η ∆ιοίκηση δεν απειλούσε άµεσα το πλάισιο παραγωγής και
αναπαραγωγής της κοινωνικοστρατιωτικής δύναµης και εµβέλειας του οπλαρχηγού,
το κύριο µέτωπο της αντιπαράθεσης περιοριζόταν στη διαµάχη του µε τον Άρειο
Πάγο, που έπαιρνε τη µορφή ανοικτής σύγκρουσης το Σεπτέµβριο του 1822. Οι
ενέργειες και των δύο µερών στόχευαν στην εξόντωση του αντιπάλου και δεν υπήρχε
πρόσφορο έδαφος για τη διευθέτηση της κρίσης στις µεταξύ τους σχέσεις, ούτε η
προθυµία της διαπραγµάτευσης, από την οποία θα µπορούσε να προκύψει κάποιος
συµβιβασµός. Η οριστική ρήξη ως το επιστέγασµα της διαµάχης, επήλθε µε την
πραξικοπιµατική κατάργηση του Αρείου Πάγου από τον Ανδρούτσο στις 29
Σεπτεµβρίου 1822, αφού προηγήθηκε η επιβολή του οπλαρχηγού στους προεστούς
των Αθηνών. Ο Άρειος Πάγος, η δύναµη του οποίου είχε περιοριστεί στην Ανατολική
Στερεά και µόνο στην Εύριπο είχε ακόµη κάποια επιρροή, κατήγγειλε τις ενέργειες
του Ανδρούτσου στη ∆ιοίκηση, προσδοκώντας την αποκατάσταση των πραγµάτων µε
την παρέµβασή της. Ο Ανδρούτσος παρουσιαζόταν στη ∆ιοίκηση από τους
αρεοπαγίτες ως υπαίτιος για την προέλαση των οθωµανικών δυνάµεων στην
Ανατολική Χέρσο Ελλάδα. Πέρα από το γεγονός της αδυναµίας της ∆ιοίκησης να
επιβληθεί στον Ανδρούτσο, η αποκατάσταση της διοικητικής εξουσίας του τοπικού
οργάνου δεν είχε τίποτα να της προσφέρει και, επιπλέον, αποτελούσε ανυπέρβλητο
εµπόδιο στην απόπειρα της προσέγγισης του οπλαρχηγού, που ήλεγχε την Ανατολική
Χέρσο Ελλάδα και τους προεστούς της.40 Υπήρξε επιθυµία της περισσότερο να
επέµβει για την αποκατάσταση των σχέσεων της µε τον οπλαρχηγό -ήδη από τον
Ιούνιο του 1822 είχε κινηθεί στην κατεύθυνση αυτή- παρά να συγκρουστεί
απροκάλυπτα µαζί του, κινώντας και την αντιπάθεια των υπολοίπων οπλαρχηγών της
Ανατολικής Στερεάς προς αυτήν.41 Παρά τη στάση µετριοπάθειας που επέδειξε η
40

Η άποψη των Υδραίων προκρίτων ως προς την αντιµετώπιση του Αρείου Πάγου ήταν
χαρακτηριστική: «Αί Γερουσίαι ήγουν, ο Άρειος Πάγος, οι αρχηγοί, όλοι οµιλούν ως να ήσαν
διοίκησις. Ουδείς αυτών εκτελεί ως υποτακτικόν πολιτικόν σώµα.[...] ενί λόγω, ας αφήσωµεν την
καφαλήν να διατάξη, ηµείς δε όλοι ας ενεργήσωµεν ο καθείς τα εις αυτόν διορισθέντα», Αρχείον της
κοινότηυας Υδρας, τ. Η΄, 1η Νοεµβρίου 1822, σ.590-591. Οι πρόκριτου της Ύδρας επιθυµούσαν την
ισχυποποίηση της ∆ιοίκησης και συνάµα την αποτροπή κάποιας εµφύλιας σύγκρουσης στη κρίσιµη
αυτή καµπή της επανάστασης. Βλ., για παράδειγµα, την επιστολή τους που αναφέρεται στον Θεόδωρο
Κολοκοτρώνη (Α.Κ.Υ.ό.π., σ. 591-592): " περί της ανάγκης του να επιστηρίξωµεν καλά την ∆ιοίκησιν
γράφοµεν εκτεταµένα προς τον γενναιότατον κύριον Θεόδωρον Κολοκοτρώνη, και βλέπετε από την
προς αυτόν επιστολήν µας πόσα οικονοµικά µέσα η Ελλάς διά να βαστάξη τον πόλεµον, χωρίς να
καταβαρύνη τον λαόν και να κάµωσι µεγάλας θυσίας οι πλούσιοι. Βλέπετε δε ότι όλα αυτά τα µέσα
είναι αµεληµένα µόνον δια την έλλειψιν της ευταξίας, ήτις µόνον ηξήρτηται από την ενδυνάµωσιν της
∆ιοίκησης».
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«Έν Άργει, τη 24 Ιουνίου 1822, συνεύλευση της βουλευτικής επιτροπής, επί Προέδρου ∆.
Υψηλάντου., υπό αριθ.152 προβούλευµα»: «εν ω η βουλευτική επιτροπή δίδει γνώµην ότι, κατά τα

∆ιοίκηση, τον Οκτώβριο του 1822 είχε πια διαµορφωθεί η αντίληψη ότι έπρεπε να
τεθούν φραγµοί στην ασυδοσία του Ανδρούτσου, αλλιώς και αυτό το παιχνίδι της
διαπραγµάτευσης κινδύνευε να χαθεί. Η στάση της αυτή δεν θα πρέπει να εκληφθεί
ως µια προσπάθεια υπεράσπισης των συµφερόντων των αρεοπαγιτών και των
προεστών της Ανατολικής Ελλάδος, αλλά ως απόσταγµα του δικού της στρατηγικού
σχεδιασµού. Οι σχέσεις της µε τον Άρειο Πάγο, άλλωστε, δεν υφίστανται πια.
Ουσιαστικά, η Προσωρινή της Ελλάδος ∆ιοίκηση συναινούσε σε µια de jure
κατάργηση του τοπικού οργάνου την ίδια στιγµή που επισήµως χαρακτήριζε ως
παράνοµη την καθαίρεσή του, και σε αυτό το σηµείο, αν και κάπως παράτολµο να το
ισχυριστούµε, ο Ανδρούτσος εξυπηρετούσε τα σχέδια της. Ήταν χαρακτηριστικό ότι
οι βουλευτές της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος αρνούνταν επίµονα να προσέλθουν
στην έδρα της ∆ιοικήσεως, παρά τις επανειληµµένες προσκλήσεις που δέχτηκαν το
χρονικό διάστηµα του Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου 1822.42 Μια τέτοια αντιδραστική
συµπεριφορά µπορεί να σχετιστεί µε τη δυσαρέσκεια των αρεοπαγιτών και των
προεστών από την αυξανόµενη επέµβαση της ∆ιοίκησης στο χώρο της Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδος.
Ο Ανδρούτσος αντέδρασε άµεσα στις κατηγορίες που του προσήψαν οι
αρεοπαγίτες, ανταποδίδοντας τις κατηγορίες αυτές, κατονοµάζοντας τους
αρεοπαγίτες ως τους κύριους υπεύθυνους για τη δυσµενή πορεία της επανάστασης
στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα. Πραγµατικά, η κατάσταση που είχε να
αντιµετωπίσει η ∆ιοίκηση είχε ξεφύγει από τον έλεγχο της. Η προέλευση των
οθωµανικών δυνάµεων στις επαρχίες Σαλώνων, Λιβαδειάς και Ταλαντίου τον
Οκτώβριο του 1822, καθώς και η είδηση ότι ο Χουρσίτ πασάς είχε συναθροίσει
περίπου 6 χιλιάδες στράτευµα στη Λάρισα, είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία στη
∆ιοίκηση, καθώς και σε ηγετικά στελέχη της Επανάστασης. Ο φόβος υπήρξε µεγάλος
ακόµη και στην Πελοπόννησο, γιατί υπήρχε η αίσθηση πως αν χανόταν η Ανατολική
Ελλάδα, οι Πελοποννήσιοι θα βρίσκονταν εκτεθειµένοι σε µεγάλο κίνδυνο.43 Πολλοί
γράµµατα και αίτησιν των Κ.(απετάνιων) της Ανατολικής Ελλάδος καί του στρατηγού Νικήτα, να
δοθή η συγγνώµη είς τον αµαρτήσαντα Οδυσσέα και να γίνη συµβιβασµός µεταξύ εκείνου και των
Αρεοπαγιτών», Α.Ε.Π., τ. Α΄, σ. 48-49.
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Προσωρινή ∆ιοίκησις της Ελλάδος, τω ευγενεστάτω βουλευτή κυρίω Σωτηρίω ∆ούρω. « Όθεν η
ευγενία σας εδιορίσθητε από την επαρχίαν σας και ωρκισθήτε να µένητε εις την ∆ιοίκησιν, φροντίζων
υπέρ των συµφερόντων του έθνους. Η ∆ιοίκησις σας επροσκάλεσεν άπαξ και δις, και ακόµη δεν
εφάνητε, ενώ πολλοί ήλθον πολλαχόθεν. [...] Μη συναρπάζεσθε από τα στιγµιαία φαινόµενα, αλλά
πιστός εις τους όρκους, πιστός εις τα χρέη σας προς την πατρίδα, να έλθητε άνευ αναβολής,, χωρίς να
αναγκάσητε την ∆ιοίκησιν να προσφερθή κατ' άλλον τρόπον προς ένα από τα µέλη της. Εν Ερµιόνη,
τη 6η Οκτωβρίου 1822. Όµοια και απαράλλακτα. Πρός τον κύριον Νικόλαον Νάκου, Γιαννούτσον
Κόντην, Ανάργυρον Πετράκην, Γεώργιον Αποστολίδην, Χαράλαµπον Παππά-Γεωργίου Πολίτην,
Αναστάσιον Αναγν. Λοιδορίκη, Γεώργιον Παππά Ηλιόπουλο»., Α.Ε.Π., τ. Α΄, σ. 193. Βλ.,και Α.Ε.Π.,
τ. Α΄, ό.π., σ. 195-196, επιστολή ∆ιοίκησης προς τον Σωτήριον ∆ούρο, 18 Οκτωβρίου 1822, που
κινείται στα ίδια πλαίσια µε την άνωθεν επιστολή. Επίσης, Α.Ε.Π., τ.Α΄, ό.π. σ. 197. Θα περίµενε
κανείς για παράδειγµα ο προεστός των Αθηνών Ανάργυρος Πετράκης να παρουσιάζει µια διαφορετική
συµπεριφορά απέναντι στη ∆ιοίκηση, τη στιγµή που η παρουσία του Ανδρούτσου στην Αθήνα
απειλούσε άµεσα τα συµφέροντα των δηµογερόντων, ώστε η προσφυγή και η αφοσίωσή τους προς τη
∆ιοίκηση να αποτελεί µια λογική αντίδραση απέναντι στον οπλαρχηγό. Βλέπουµε όµως µια
διαφορετική αντιµετώπιση της επέµβασης της ∆ιοίκησης στο χώρο της παραδοσιακής κοινωνίας. Το
πρόσταγµα της πολιτικής ενοποίησης του χώρου δεν έτυχε ευνοϊκής υποδοχής από τη µεριά των
προεστών των Αθηνών, χωρίς τη στάση τους αυτή να προδικάζει µία άρνηση της κεντρικής ∆ιοίκησης.
Το αντίθετο, µάλιστα, θα συµβεί.
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Η Πελοποννησιακή Γερουσία, Τρίπολη, προς αδελφούς ∆εληγιανναίους, 22 Οκτωβρίου 1822 : «
νέοι εχθροί µε ακάθετον ορµήν επαπειλούν να εισβάλλουν εις την πατρίδα µας και από την
Ανατολικήν και από την ∆υτική Ελλάδα, και πατρίς ήδη ευρίσκεται εις τον έσχατον κίνδυνον».
Προτείνουν, µάλιστα, την κατασκευή τριών ή τεσσάρων πύργων σε κατάλληλες θέσεις στα ∆ερβένια,
ώστε να αντιµετωπιστούν οι προσβολές των εχθρών. Η ∆ιοίκηση ενέκρινε την απόφασή της

ήταν εκείνοι που εξέφραζαν την απαισιοδοξία τους για την εξέλιξη των
επαναστατικών επιχειρήσεων από τον Ιούνιο- Ιούλιο 1822 και ιδιαίτερα οι πρόκριτοι
της Ύδρας, οι οποίοι πίστευαν ότι η υποχώρηση της Επανάστασης οφειλόταν στις
εσωτερικές διχόνοιες των επαναστατών και όχι στη στρατιωτική υπεροχή του
αντιπάλου.44 Παρόµοια άποψη είχε και ο πρόεδρος του εκτελεστικού Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος, ο οποίος µάλιστα υποδείκνυε ως υπευθύνους για τη δυσµενή
εξέλιξη των πραγµάτων ένα «κόµµα σκανδαλοποιών», χωρίς να κατονοµάζει ποιούς
εννοούσε. «Η ∆ιοίκησις εκπληρούσα άνευ διακοπής τα χρέη της, αναγκάζεται να
κηρύξη σήµερον προς το Πανελλήνιον την ύπαρξιν του ειρηµένου κόµµατος των
σκανδαλοποιών, και να σηµειώση ως ένα ύφαλον, εις τον οποίον συντρίνονται τα εν
αγνοία παραπλέοντα πλοία, υποσχόµενη εντός ολίγου και ονόµατα να φανερώση του
κόµµατος τούτου, και ενδείξεις να παραστήση αδιαφιλονεικήτους της συνωµοσίας
των ταύτης».45 Ο Ανδρούτσος στο αµέσως µετά τη «συγχώρεσή» του διάστηµα
ανέλαβε έντονη στρατιωτική δραστηριότητα σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της
Ανατολικής Ελλάδος, επιφέροντας κάποια πλήγµατα στους Οθωµανούς, τα οποία
ανέκοπταν, έστω και προσωρινά, την προέλασή τους46. Στο διάστηµα αυτό η
∆ιοίκηση δεν µεθόδευε την υπονόµευση του οπλαρχηγού, όπως έκανε ο Άρειος
Πάγος, για τον απλό λόγο ότι η παρουσία του Ανδρούτσου και των στρατιωτών του
ήταν αναγκαία στην περιοχή. Άρα ο Μαυροκορδάτος είχε περισσότερους λόγους να
καταφέρεται κατά των Πελοποννησίων προκρίτων, που δεν κινούσαν τις δυνάµεις
τους, παρά να δυσαρεστείται από τη συµπεριφορά του Ανδρούτσου η οποία ήταν
σύµφωνη µε τους όρους που είχαν τεθεί από τη ∆ιοίκηση. Στο µετά την άφιξη του
Ανδρούτσου στην Αθήνα διάστηµα τα πράγµατα θα είναι διαφορετικά, για το λόγο
ότι είχαν κλονιστεί κάποιες ισορροπίες σε βάρος της ∆ιοίκησης.
Παρά την προφανή ενδυνάµωση της θέσης του και την ισχυροποίησή του, ο
Ανδρούτσος προσπάθησε - όπως και η ∆ιοίκηση από την άλλη- να αποφύγει την
κάθετη αντιπαράθεση, η οποία θα τον οδηγούσε σε µια απευκταία αποµόνωση και
περιθωριοποίηση. Αντιθέτως, προσπάθησε να διατηρήσει την υποστήριξή της στο
πρόσωπό του µε το να εµφανίζεται πρόθυµος να προστατεύσει το έθνος από τα
προελαύνοντα οθωµανικά στρατεύµατα. Η µετατόπιση της αντιπαράθεσης του µε την
κεντρική ∆ιοίκηση σε µία οξεία επίθεση εναντίον του Αρείου Πάγου είχε ακριβώς
αυτόν το σκοπό, να αποδώσει τις όποιες ευθύνες για τις "αντιδιοικητικές" πράξεις και
την πορεία της Επανάστασης στη δυσλειτουργία του τοπικού οργάνου διοίκησης.
Μέσα στο πλαίσιο διαµόρφωσης των συµµαχιών του ο Ανδρούτσος για µία ακόµη
φορά απευθύνεται στους προκρίτους της Ύδρας, οι οποίοι τον Ιούνιο του 1822 είχαν
συναινέσει στην αποκατάστασή του, εκφράζοντας την εµπιστοσύνη τους στις
Πελοπαννησιακής Γερουσίας και απέστειλε κτίστες, ζώα και σύνεργα στα ∆ερβένια. Αρχείο Κανέλλου
∆εληγιάννη, ό.π.,σ. 57-60. Βλ., και επιστολή της 20 Οκτωβρίου 1822, ό.π.
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«Οι πρόκριτοι της νήσου Ύδρας προς τω γενναιοτάτω κυρίω Πέτρω Μαυροµιχάλη, αρχιστρατήγω
των Σπαρτιατών, εις Αργος, 29 Ιουνίου 1822»: «µε απερίγραπτον λύπην µαθόντες τας αυτού
ακαταστασίας και την κυριεύουσαν απείθειαν εις τα επιταγάς της ∆ιοικήσεως, βέβαιοι δε ότι υπό
τοιαύτης ανωµαλίας, εάν όσον τάχιον δε χαλινωθή, µέλλει αφεύκτως να χαθή το πάν». Α.Κ.Υ. τ. Η΄, σ.
286-287.
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«Προσωρινή ∆ιοίκησις της Ελλάδος. Ο πρόεδρος του εκτελεστικού προς το Πανελλήνιον. Εν Αργει
τη θ (9η )Ιουλίου αωκβ (1822)», Α.Κ.Υ., τ. Η΄, σ.299-301.
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Ενδεικτικά, βλ., επιστολή Οδυσσεύς Ανδρίτζου προς ∆ερβενοχωρίτες, τη 25 Ιουλίου 1822, από το
µοναστήρι ∆αδίου. «... από εδώ οι Τούρκοι εβγήκαν εις το Μόλο και ηµείς επιάσαµε τα Βασιλικά,
όπου, αν κάµουν το κίνηµα να τους καρτερήσωµεú όµως αυτοί φαίνεται ότι το εκατάλαβαν ότι είχαµε
τα πόστα πιασµένα, και εγύρισαν οπίσω και εβγήκαν από ψηλά εις τον Μπούρλον και έστησαν το ορδί
τους και προχωρούν έως το ∆αδί και πολεµώντας τους βαστούµε, διότι τον ζυγόν, όπου είχαµε ηµείς
προτήτερα και δεν τους αφήκαµε δια να περάσουν, τον εκυρίευσαν αυτοί και ηµπορούν να κάµουν
κίνηµα από πολλά µέρη και να διαβούν τον κατήφορον». Α.Κ.Υ., τ. Η΄, σ. 373.

στρατιωτικές του ικανότητες. Πίστευε ο Οδυσσέας ότι οι πρόκριτοι της Ύδρας µε
την ισχύ τους και έχοντας ως µέλος του εκτελεστικού τον Ιωάννη Ορλάνδο, θα
µπορούσαν, ενδεχοµένως, να µετριάσουν τις ενέργειες της ∆ιοίκησης εναντίον του.
Επιλέγει, λοιπόν, να απευθυνθεί σε αυτούς. Σε επιστολή του προς τους Υδραίους
προκρίτους κατηγορεί τους αρεοπαγίτες ότι « ακολουθούν τα ίδια των κέφια,[...] τα
χωρία τα βαρυφορτώνουν µε άπειρα δοσίµατα, τα οποία µη υποφέροντας, επήγαν και
επροσκύνησαν τους Τούρκους, [...] εγώ είµαι έτοιµος να εκστρατεύσω µε όσα
στρατεύµατα έχουν αποµείνη διά τα επάνω µέρη (εννοεί τον Εύριπο) όπου µας
επαπειλεί κίνδυνοςú πλην και τούτο των ποτέ αρεοπαγιτών δεν µας ταράττει ολίγονú
λοιπόν έστω εις είδησιν σας και σκεφθήτε περί διορθώσεως, ινα µη καταντήση το
πράγµα εις εµφύλιον πόλεµον παρ' ηµών και αυτών».47 Στην ίδια επιστολή ο
Ανδρούτσος αναφερόταν στα γεγονότα της Ευρίπου, όπου ο Άρειος Πάγος
τοποθέτησε «έναν κάποιον ∆ιαµαντή Ολύµπιον, και µε αυτόν εκτελούν τους αχρείους
σκοπούς των.[...] Τας εφορίας ανακατεύουν προσπαθώντας και να τους σκοτώσουν(ú)
τους πρώην καπηταναίους όπου ευρέθησαν µε αρκετάς εκδουλεύσεις και όπου
εβαστούσαν τον πλόκον της Ευρίπου τους απέβαλαν ζητώντας και να τους
θανατώσουν».
Παράλληλα µε τις καταγγελίες κατά των αρεοπαγιτών που διατυπώνει στους
Υδραίους προκρίτους, ο Ανδρούτσος φρόντιζε επιµελώς να παρουσιάζει τον εαυτό
του ότι ενεργεί σύµφωνα µε τις διαταγές της ∆ιοίκησης και του προέδρου του
εκτελεστικού Μαυροκορδάτου. Η περίοδος υπήρξε δύσκολη για την Προσωρινή
∆ιοίκηση. Η πρόοδος των οθωµανικών δυνάµεων σ' όλα τα µέτωπα, από τη
Νευρόπολη, τα Σάλωνα και τη Λιβαδειά ως την Εύριπο είχε αναγκάσει το
Μαυροκορδάτο να απευθυνθεί προτρεπτικά προς τους χιλιάρχους της Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδος: «Σταθήτε λοιπόν γενναίοι, καθώς και απ' αρχής εφάνητε, και
ενωµένοι όλοι πασχίσατε όχι µόνον ν' αντισταθήτε τον εχθρόν, αλλά και να τον
βλάψετε, και να τον κυνηγήσετε όπου και όσον ηµπορείτε».48 Η έκκληση αυτή µας
δείχνει πως ο Μαυροκορδάτος προσπαθούσε να πετύχει µια εξισορρόπηση των
πραγµάτων µεταξύ της ανάγκης της ∆ιοίκησης από τη συνδροµή των οπλαρχηγών
της Ανατολικής Στερεάς, που οι περισσότεροι ήταν κάτω από την επιρροή του
Ανδρούτσου - παρά την αντίθετη άποψη του Μαυροκορδάτου- και της πολιτικής,
που στόχευε να εδραιώσει τον έλεγχό της στην Ανατολική Στερεά και την Εύριπο. Η
προώθηση µιας τέτοιας διαλλακτικής πολιτικής επέβαλε στο Μαυροκορδάτο να είναι
προσεκτικός στον τρόπο εκφοράς κάποιου λόγου για το πρόσωπο του Ανδρούτσου ή
των υποστηρικτών του, γι' αυτό και δε διατύπωσε ανοικτά καµία εναντίον του
κατηγορία του, σε αντίθεση µε τους αρεοπαγίτες. Αυτό, όµως, δε σηµαίνει πως ο
Μαυροκορδάτος υποτιµούσε την απειλή που συνιστούσε ο Ανδρούτσος για τη
∆ιοίκηση, θεωρώντας, όµως άκαιρη µια ανοικτή µε εκείνον αντιπαράθεση.
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Οδυσσεύς Ανδρούτσος προς προκρίτους Ύδρας (την επιστολή υπογράφουν και οι έφοροι των
Αθηνών) , 22 Οκτωβρίου 1822 εξ Αθηνών, Α.Κ.Υ., τ. Η΄, ό.π. σ.571. Ο Ανδρούτσος διατηρούσε συχνή
αλληλογραφία και το διάστηµα Σεπτεµβρίου- Οκτωβρίου µε τους προκρίτους της Ύδρας, τους οποίους
φρόντιζε να ενηµερώνει για την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε Ανατολική Στερεά και
Εύριπο, ζητώντας τη συνδροµή τους σε πολλές περιπτώσεις. Οι πρόκριτοι της Ύδρας πρόθυµα του
ανταποκρίνονταν, χωρίς ωστόσο, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, να παύουν να έχουν επιφυλάξεις για
το πρόσωπό του. Βλ., για παράδειγµα, επιστολή των προκρίτων της 2ας Οκτωβρίου 1822 προς το
«γενναιότατο αρχιστράτηγο» Ανδρούτσο : « υπευχαρεστούµεν δε δια τας της Ανατολικής και ∆υτικής
Ελλάδος ειδήσεις µε την συνέχειαν των οποίων θέλετε µας υποχρεώσει τα µέγιστα», Α.Κ.Υ., τ. Η΄, ό.π.,
σ.521-522. Αλληλογραφία µε τους προκρίτους της Ύδρας διατηρούσαν το αντίστοιχο διάστηµα και οι
αρεοπαγίτες, που από το Ξεροχώρι της Ευρίπου εξακολουθούσαν να παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι
του Αρείου Πάγου.
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Α. Μαυροκορδάτος προς χιλιάρχους της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, 14 Σεπτεµβρίου 1822
Ανατολικόν, Α.Κ.Υ., τ. Η΄, ό.π., σ. 482.

Προτιµούσε στο χρονικό αυτό σηµείο να εξαρτά την πολιτική του απέναντι στον
Ανδρούτσο από τη γενικότερη πορεία της Επανάστασης στην Ανατολική Ελλάδα,
υπολογίζοντας πάντα στην ιδιαίτερη βαρύτητα της εµπλοκής του Ανδρούτσου στην
ευόδωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Μαυροκορδάτος είχε διαµορφώσει
προσωπική άποψη για τη συµπεριφορά του Ανδρούτσου, κυρίως όσον αφορά τα
γεγονότα της Αθήνας, και πάλι, όµως, ήταν προσεκτικός στη διατύπωση κάποιας
κατηγορίας, που να ενοχοποιεί τον Ανδρούτσο για "αντιδιοικητικές" πράξεις.
Ανέφερε, για παράδειγµα, στα τέλη του Αυγούστου 1822 προς το Αθανάσιο
Κανακάρη, αντιπρόεδρο του εκτελεστικού: «και οι της Ανατολική Ελλάδος χιλίαρχοι
ωσαυτώς κατηχήθησαν παρ' εµού υπέρ της ∆ιοικήσεως. Προς τον Οδυσσέα δεν είχα
τα αναγκαία µέσα, δια να ηµπορέσω να τον κάµω να καταλάβη τα αληθή χρέη και
συµφέροντα του, έκαµα όµως και τον έγραψαν όλοι οι άλλοι χιλίαρχοι, ότι αυτοί
θέλουν ∆ιοίκησιν, και αν θέλη να είναι και αυτός σύντροφος τους, πρέπει να παύση
του ν' αντίπολιτεύεται, µ' όλα ταύτα δεν ηξεύρω τι φρονεί, διότι έχω την βεβαιότητα,
ότι οι εναντίοι του πολιτεύµατος της Ελλάδος δεν παύουν του να ενεργούν παρ' αυτώ
όσα δύνανται».49 Εβδοµάδες αργότερα, στα µέσα Σεπτεµβρίου 1822, και έχοντας
γνώση τα όσα συµβαίνουν στην πόλη των Αθηνών ο Μαυροκορδάτος διατυπώνει τις
υποψίες του ότι ο Ανδρούτσος κινείται «προς κατάργησιν της καθεστώσης
∆ιοικήσεως».50
1.6 Παρά το γεγονός ότι η Προσωρινή της Ελλάδος ∆ιοίκηση ήταν σχεδόν
βέβαιη για τα φρονήµατα και τους στόχους του Ανδρούτσου, δεν αντέδρασε βίαια
στις σοβαρές προκλήσεις που είχε δεχθεί, αλλά περίµενε µία εκ νέου αφορµή για να
αντιδράσει. Η αφορµή αυτή στο διάστηµα του Οκτωβρίου δεν µπορούσε να βρεθεί,
αφού ο Ανδρούτσος το διάστηµα αυτό στήριζε µε τις στρατιωτικές του δυνάµεις τις
επαναστατικές επιχειρήσεις της ∆ιοίκησης.51 Θα λέγαµε πως ο οπλαρχηγός πίστευε
ότι η προσαρµογή του στις διαταγές της ∆ιοίκησης µόνο πλεονεκτήµατα µπορούσε
να του αποφέρει και κυρίως την εγγύηση ότι δεν θα δεχόταν κάποιο χτύπηµα από τα
διοικητικά στρατεύµατα, που ήδη ενεργούσαν κατά των Οθωµανών στην Ανατολική
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Ιστορικόν Αρχείον Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου(στο εξής, Α.Μ.). Εµµανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης
(επιµέλεια), Μνηµεία της Ελληνικής Ιστορίας, τόµος Ε΄, τ.χ.ΙΙ, Αθήνα 1965, Α. Μαυροκορδάτος προς
Αντιπρόεδρον του εκτελεστικού, 29 Αυγούστου 1822, σ. 347-348.
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Α.Μ.,1965, ό.π., Α. Μαυροκορδάτος προς Αντιπρόεδρον εκτελεστικού, 16 Σεπτεµβρίου 1822, σ.
354.
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βλ., Α.Κ.Υ., τ. Η΄, ό.π., σ. 546-547. «Οδυσσεύς Ανδρίτζου εξ Αθηνών προς προκρίτους της νήσου
Ύδρας, 14 Οκτωβρίου 1822: «Εγώ εξεκίνησα απ’ εδώ οκτακοσίους Αθηναίους µαζί και εδικούς µου
και τους έστειλα εις το επάνω ορδί της Λιβαδιάς, όπου εκεί εις Τουρκοχώρι ευρίσκονται οι εχθροί
τέσσεροι πασσάδες, και τρεις εις Νευρόπολιν µε τον χαζνατάρην του Χουρσούτη, και εγώ επειδή
ευρίσκοµαι εις την φροντίδα των αναγκαιοτάτων της κούλιας και διόρθωσιν ζαϊρέδων και κάθε άλλον
είδος του κάστρου, έµεινα και επαράγγειλα ότι ευθύς όπου ιδούν ανάγκην να µου γράψουν διά να
πάρω και τους επιλοίπους στρατιώτας να υπάγω εκεί.» Ο Ανδρούτσος δεν ήθελε να αποχωρήσει από
την Αθήνα φοβούµενος κάποια αντενέργεια των στρατευµάτων της ∆ιοίκησης και ιδιαίτερα του
∆ηµήτριου Υψηλάντη, προέδρου του βουλευτικού. Η πορεία, όµως, της επανάστασης τον αναγκάζει
τελικά να εκδράµει στις 23 Οκτωβρίου 1822 προς ενίσχυση του Ν. Πανουργιά στην περιοχή των
Σαλώνων. Βλ., Α.Κ.Υ., τ. Η΄, ό.π., σ. 576. Οι έφοροι των Αθηνών (Θ. Λογοθέτης, Παναγής Σκουζές,
Ιωάννης Π. Βλάχος, Ιωάννης Πάλλης, Αναγνώστης, Χ. Σπύρος Μενιδίου) προς τους προκρίτους
Ύδρας, 24 Οκτωβρίου 1822: «Σας περικλείοµεν τα έσωθεν του αρχιστρατήγου Οδυσσέως, ο οποίος
χθές ανεχώρησεν εντεύθεν δια να προφθάση την ανάγκην των Σαλώνων, διότι οι εχθροί επερίσσευσαν
επαπειλούντες τον όλεθρον και αυτής της επαρχίας και εκείθεν να έχουν ελευθέραν την είσοδον δια
την Πελοπόννησον. Εδώ άφησε φρούραρχον και διοικητήν τον γενναίον χιλίαρχον Γιάννην Γκουράν,
και τα πράγµατα της πατρίδος µας ευρίσκονται εις αρµονίαν και ευταξίαν».Για τις κινήσεις του
Ανδρούτσου µετά την έξοδό του από την Αθήνα και τις συγκρούσεις µε δυνάµεις των Οθωµανών στο
χώρο Βελίτσα και στο ∆αδί στα τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεµβρίου 1822, βλ., Απ. Ε. Βακαλόπουλος,
Ιστορία του Νεοελληνισµού, Η εσωτερική κρίση (1822-1825), τόµος ΣΤ΄, 1982, σ. 308-310.

Χέρσο Ελλάδα. Ωστόσο και παρά την εφεκτική στάση προς την ∆ιοίκηση, θεωρούσε
πως η κατάσταση στην Εύριπο έθιγε το εξουσιαστικό του κύρος, βλέποντας την
απειλή στο πρόσωπο του ∆ιαµαντή Ολυµπίου, τον οποίον στήριζαν Άρειος Πάγος και
∆ιοίκηση. Ο Άρειος Πάγος από την Εύριπο συνέχιζε να καταγγέλλει στη ∆ιοίκηση τις
σκοπιµότητες του Ανδρούτσου για τον έλεγχο του νησιού και µεθοδεύει τη
σύγκρουση µε τις εκεί δυνάµεις του οπλαρχηγού. Ο ∆ιαµαντής «βιάζεται λοιπόν να
έχη διπλούς τους στρατιώτας αφ’ όσους εχρειάζετο»52 για την αντιµετώπιση των
Οθωµανών στην περιοχή της Καρύστου, ώστε να µπορεί να αντιπαρατεθεί και µε
τους καπετάνιους, που κινούνταν από τον Κριεζώτη και τον Οδυσσέα. Για να
επιτευχθεί η δυνατότητα αυτή πλεονάζουσας στρατολογίας, ο ∆ιαµαντής
παρουσιαζόταν από τον Άρειο Πάγο ότι ενεργεί απόλυτα σε αναφορά µε τα
στρατιωτικά σχέδια της ∆ιοίκησης, επιχειρώντας και στην Ηπειρωτική Ελλάδα και
στο νησί της Ευρίπου, στην πολιορκία, για παράδειγµα της Καρύστου.53 Στις 25
Οκτωβρίου 1822 ο Άρειος Πάγος ανέφερε χαρακτηριστικά στη ∆ιοίκηση ότι «οι
κακόβουλοι εκείνοι, οι τε έφοροι και καπητάνοι, κατέφυγον προς τον Οδυσσέαú
αυτός δε, δια τους ολεθρίους σκοπούς του, τους εγκολπώθη, και όλοι οµού µελετούν
κακά, και δοκιµάζουν οι καπητανίσκοι εκείνοι να διαβώσιν εις την νήσον και να
βάλωσιν εις πράξιν όσα στοχάζονταιú µάλιστα απέρασαν και µερικοί στρατιώται
αυτών εις το µέρος της Καρύστου. ∆ι’ αυτήν την αιτίαν ο αρχηγός ∆ιαµαντής
παραταττόµενος εις τον εχθρόν φροντίζει να µαταιώση τους σκοπούς και άλλου
εχθρού, κατά δυστυχίαν οµογενούς».54 Χωρίς να γνωρίζουµε το βαθµό προσέγγισης
των καπετάνιων της Ευρίπου µε τον Ανδρούτσο και το αν υπήρχε µεταξύ τους
συνεργασία, το διάστηµα που ο Ανδρούτσος επιχειρούσε στην επαρχία Σαλώνων,
οπωσδήποτε η κοινή τους αντίδραση ενάντια στον Άρειο Πάγο µπορούσε να
εκλειφθεί από τους αρεοπαγίτες ότι είχε κοινή πηγή προέλευσης τον Ανδρούτσο.
Πάντως ο Ανδρούτσος απέφευγε να επιβεβαιώσει ως τότε µε τρόπο απροκάλυπτο την
αβεβαιότητα που το πρόσωπό του προκαλούσε, όπως προείπαµε, στη ∆ιοίκηση.
Μια τέτοια τακτική διαφαίνεται και στη προσπάθεια που έκανε ο Ανδρούτσος
για να µην οδηγηθούν τα πράγµατα σε µια ανεξέλεγκτη εµφύλια σύγκρουση, που
τίποτα δεν είχε να προσφέρει σε κανέναν από τους οπλαρχηγούς της Ευρίπου.
Αντίθετα η µεταξύ τους σύγκρουση θα ενίσχυε το στρατόπεδο των προεστών και θα
µεγέθυνε την εµπλοκή της ∆ιοίκησης στα τοπικά πράγµατα. Γνωρίζοντας ο
Ανδρούτσος τον έλεγχο του ∆ιαµαντή Νικολάου από τη ∆ιοίκηση και τον Άρειο
Πάγο, προσπάθησε το διάστηµα αυτό να τον αποµακρύνει από την επιρροή τους και
να τον πείσει να συνενωθεί µαζί του εναντίον των προεστών.55 Ο Κασοµούλης,
µάλιστα, αναφέρει ότι του ζήτησε ο Ανδρούτσος να κανονίσει συνάντησή του µε τον
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Α.Ε.Π., τ. Α΄, σ. 501-502. Άρειος Πάγος, τη υπερτάτη ∆ιοικήσει των Ελλήνων, τη 25 Οκτωβρίου
1822, εκ Ξηροχωρίου.
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Οι Αρεοπαγίται πρός τη υπερτάτη ∆ιοίκηση των Ελλήνων, 13 οκτωβρίου 1822: «Οι εν Νευρουπόλει
εχθροί περί τας 4 χιλιάδες εκτανθέντες εις διάφορα χωρία της Λεβαδείας, και τα εναπολειφθέντα
κατακαύσαντες, ήλθον και µέχρι Ταλαντίου την παρελθούσαν Παρασκευήν, το οποίον και
κατέκαυσαν. Ταύτα βλέπων ο κύριος ∆ιαµαντής, επειδή ήτον εις Λίµνην, και λαβών τριακοσίους
στρατιώτας, µετέβη εις Ταλάντι, αλλ’ οι εχθροί βάλλοντες πυρ εις Ταλάντι έφυγον, και ούτως
επέστρεψεν άπρακτος ο κύριος ∆ιαµαντής». Α.Ε.Π.,τ.Α΄, ό.π., σ. 500-501.
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Α.Ε.Π., 25 Οκτωβρίου 1822,τ. Α΄, ό.π., σ.501-502.
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Ο Νικόλαος Κασοµούλης αναφέρει ότι του είπε ο Ανδρούτσος σχετικά µε τον ∆ιαµαντή: « – Ιδού,
λέγει, έως που µας έφεραν, να σκοτωθούµεν µε τον Παλαµά και Αλέξην Νούτζου. Και δεν έφθασεν
εκείνο, παρά τώρα, µαθαίνω, απέρασαν µερικοί εις Ξηροχώρι προς τον καπ. ∆ιαµαντήú του υπόσχονται
φούρνους <µε> καρβέλια, τον τριγύρισαν – και ο σκοπός των είναι να διαιρέσουν τα Ουτζιάκια µας
των Καπιταναίων, και να ευρίσκουν καιρόν, εις την διχόνοια µας, να εντρυφούν αυτοί και την δόξαν
και όλα τα καλά της πατρίδος, και ηµείς να δουλεύοµεν διά αυτούς τους κερατάδες.». Κασοµούλης ,
τόµος πρώτος, ό.π. σ. 242.

∆ιαµαντή και να τον παροτρύνει να µην δεχθεί τους αρεοπαγίτες κοντά του. Όπερ και
εγένετο. Ο Κασοµούλης συναντήθηκε µε τον ∆ιαµαντή, ο οποίος ήταν
στρατοπεδευµένος κοντά στο στρατόπεδο του Θεόκλητου Φαρµακίδη και του
Άνθιµου Γαζή στην επαρχία Ξεροχωρίου.56 Όµως ο ∆ιαµαντής έκρινε πως η
πρόσδεσή του στη ∆ιοίκηση του παρείχε σταθερότερα ερείσµατα και εγγυήσεις, γι’
αυτό και αρνήθηκε το συµβιβασµό του µε τον Ανδρούτσο και τη συστράτευση σ’ ένα
κοινό µέτωπο κατά των προεστών της Ευρίπου. Στα τέλη Οκτωβρίου 1822 ξεκίνησαν
συγκρούσεις στην επαρχία Ξεροχωρίου µεταξύ των δυνάµεων του ∆ιαµαντή και του
Φαρµακίδη εναντίον των «αντιφρονούντων και αντιδιοικητών». Το στρατόπεδο των
τελευταίων το αποτελούσαν διάφορες κοινωνικές δυνάµεις, που προσδοκούσαν
καθεµιά χωριστά και όλες µαζί την οριστική εκδίωξη των αρεοπαγιτών και των
δυνάµεών τους από την περιοχή.57 Η κοινωνική ετερογένεια των «αντιδιοικητών»
απορροφούσε τους κραδασµούς της υπαρκτής αγροτικής δυσαρέσκειας, αφού οι
οµάδες των ενόπλων χωρικών ελέγχονταν από τους «αντιδιοικητές» προεστούς και
καπετάνιους. Μέσα σ’ ένα τέτοιο συνασπισµό δυνάµεων η όποια προσπάθεια
ανατροπής των κοινωνικών ισορροπιών ήταν καταδικασµένη. Ο Ανδρούτσος
εκµεταλλεύτηκε περισσότερο την επιρροή του στους δυσαρεστηµένους αγροτικούς
πληθυσµούς, οι οποίοι επιθυµούσαν να προβάλλουν αντίσταση και απέναντι στην
ασυδοσία των προεστών, έστω και αν οι συνθήκες δεν ευνοούσαν τέτοιου είδους
ενέργειες. Το βέβαιο ήταν πως η αντίδραση απέναντι στον Άρειο Πάγο γεννούσε σε
πολλούς την προσδοκία να καρπωθούν τα όποια πλεονεκτήµατα συνεπαγόταν ο
κλονισµός της εξουσίας των αρεοπαγιτών. Μια τέτοια προοπτική υπήρξε ιδιαίτερα
ανησυχητική για τη ∆ιοίκηση, που έβλεπε να χάνει έδαφος στο νησί της Ευρίπου,
όπως είχε συµβεί και στην περίπτωση της Αθήνας.58
Για την ανατροπή µιας τέτοιας δυσάρεστης προοπτικής η ∆ιοίκηση
εµφανιζόταν διαλλακτική και µε διάθεση συµβιβασµού των πραγµάτων. Σε αντίθεση
µε τους Αρεοπαγίτες απέφευγε να βλέπει πίσω από κάθε «αντιδιοικητική» ενέργεια
το πρόσωπο του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ώστε να µην οξυνθούν περισσότερο οι
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Αρχικά ο ∆ιαµαντής ευχαριστήθηκε από τους ασπασµούς του Οδυσσέα και ενέκρινε τις γνώµες του
«ότι πρέπει να βασταχθούν ένας τον άλλον από την καταδροµήν των Κοτζαµπασήδων». Κασοµούλης,
τ. Α΄., ό.π., σ. 244-245.
57
Ο Κασοµούλης ανέφερε ότι ο Οδυσσέας διατηρούσε µια ικανή φατρία στο στρατόπεδο του
∆ιαµαντή. Αυτοί ήταν χωρικοί, ενάντια στη γερουσία, που τοποθετήθηκαν στο Ξεροχώρι και
αντενεργούσαν στις διαταγές του ∆ιαµαντή, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του αρεοπαγίτη
Αδάµ ∆ούκα, που δεν ήθελε την εσωτερική διχόνοια. Κασοµούλης, τ. Α΄, ό.π., σ, 245-247.
Επικεφαλής των δυνάµεων αυτών που αντιφέρονταν στον ∆ιαµαντή Νικολάου υπήρξαν οι εγχώριοι
οπλαρχηγοί Νικόλαος Τοµαράς και Γεώργιος ∆ηµητρίου. Μετά την ήττα τους στο βόρειο τµήµα της
Ευρίπου αναχώρησαν για την Αθήνα, ενδεικτική κίνηση της σύνδεσης τους µε τον Οδυσσέα
Ανδρούτσο. Βλ., Απόστολος Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τ. ΣΤ΄, ό.π., σ. 300.
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Ο ∆ιαµαντής Νικολάου δεν µπόρεσε να συσπειρώσει υπό την αρχηγία του όλους εκείνους τους
οπλαρχηγούς που ενεργούσαν σύµφωνα µε τις διαταγές του Αρείου Πάγου, που ανήκαν, δηλαδή στο
στρατόπεδο των καλουµένων «διοικητικών». Ο διορισµός του ως αρχηγού της Ευρίπου προκάλεσε την
αντίδραση του οπλαρχηγού των όπλων στην επαρχία Καρυστίας Νικόλαο Κριεζώτη, αλλά και του
Βάσσο Μαυροβουνιώτη. ∆ηµιουργήθηκε, δηλαδή, σοβαρή κρίση και µέσα στο στρατόπεδο της
∆ιοίκησης, µε αφορµή την διανοµή των εξουσιών, που απειλούσε τη συνοχή των διοικητικών
στρατευµάτων και την αξιοπιστία της ίδιας της ∆ιοίκησης. Ο Βάσσος, ενδεχοµένως, µετά την άσκηση
πιέσεων µέσα από τους κόλπους της ∆ιοίκησης συντάχτηκε µε τον Νικολάου,διατηρώντας κάποια
απόσταση από τις εµφύλιες συγκρούσεις. Ο Κριεζώτης αρνήθηκε να συναντηθεί µε τον Νικολάου και
να δεχτεί στρατιώτες του στο στρατόπεδο των επαναστατών στην περιοχή της Καρύστου. Σε
συµπλοκή των δυνάµεων τους στο Μακρυχώρι της Καρυστίας ο Κριεζώτης αναγκάστηκε σε σύµπτυξη
στο Αλιβέρι, ενώ ο ∆ιαµαντής στρατοπέδευσε στο Αυλωνάρι, όπου επιδόθηκε σε λεηλασίες και
αρπαγές σε χωριά που ελέγχονταν από τον Κριεζώτη. Βλ., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΒ΄.,
σ. 262, Τάκης Αργ. Σταµατόπουλος, Ο Εσωτερικός αγώνας πριν και κατά την επανάσταση του 1821,
τόµος Β, 1972, σ.115-121.

αντιπαραθέσεις, που αν µεταφέρονταν και στις υπόλοιπες επαρχίες της Ανατολικής
Στερεάς θα έθεταν σε κίνδυνο το µέλλον της επανάστασης. Στο άνοιγµα που επιχειρεί
απέναντι στο συνασπισµό των «αντιδιοικητών» είναι διατεθειµένη ακόµη και να
συζητήσει τα όσα καταφέρουν οι «αντιδιοικητές» εναντίον των καπετάνιων ∆ιαµαντή
και Τάσου Ολυµπίων. Αναφέρεται σε επιστολή της ∆ιοίκησης προς τους προκρίτους
Ύδρας ότι « µικροί δε τινές εκείσε ευρισκόµενοι καπιτάνοι ηνωµένοι µετά των
εφόρων εξ αρχής και σφετερίζοντες τα δηµόσια χρήµατα, δυσαρεστηθέντες από την
παρουσιάν του ∆ιαµαντή και εις λογοµαχίαν προχωρούντες, έφθασαν άχρι και
εµφυλίων τινών πολέµων, και ούτως αναχωρήσαντες εκείθεν και περιελθόντες
πολλαχού, ήλθον τέλος ενταύθα και έδωκαν αγωγήν προς την ∆ιοίκησιν,
εκδιηγούµενοι όσα δεινά πάσχουσιν οι Ευβοείς από τον ∆ιαµαντήν και εξαιτούµενοι
θεραπείαν».59 Προτείνει, µάλιστα, στους προκρίτους της Ύδρας το σχηµατισµό µιας
τριµελής επιτροπής µε έναν εκπρόσωπο για κάθε νησί, από Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά,
ώστε να ερευνηθούν «επιτοπίως» τα αίτια των εµφύλιων συγκρούσεων στην Εύριπο.
Επιµελώς, αποφεύγεται η οποία ονοµαστική αναφορά των υπαιτίων «αντιδιοικητών»,
ενώ διατηρούνται οι επιφυλάξεις της ∆ιοίκησης για τον ∆ιαµαντή Νικολάου, µε
πρόσφατη και την εµπειρία της από τη δράση του οπλαρχηγού στο Τρίκκερι.
Οι αναστολές της ∆ιοίκησης για το πρόσωπο του ∆ιαµαντή Νικολάου θα
καµφθούν τελικά το Νοέµβριο του 1822, κάτω από την πίεση των καταστάσεων.
Παράλληλα, µεθοδεύεται και η οριστική επιβολή των θεσµών της ∆ιοίκησης στο
νησί, που θα της επιτρέψει τον πολιτικό και οικονοµικό έλεγχο των προσόδων του
νησιού. Σε συνέλευση της βουλευτικής επιτροπής εξετάστηκαν τα δεδοµένα γύρω
από την Εύριπο και αποφασίστηκε ανάµεσα σε άλλα η µεταβολή του διοικητικού
καθεστώτος της νήσου. Μια τέτοια απόφαση προδιέγραφε την οριστική παράκαµψη
του τοπικού διοικητικού οργάνου, του Αρείου Πάγου, και την αφαίρεση κάθε
διοικητικής εξουσίας από τα χέρια των αρεοπαγιτών. Ευελπιστούσε η ∆ιοίκηση ότι η
σύµπτωση της στο σηµείο αυτό µε την οµάδα των «αντιδιοικητών» θα άµβλυνε τις
εγχώριες διαφορές και θα αποκαθιστούσε την τάξη στην Εύριπο. Φυσικά, η ∆ιοίκηση
δεν έτρεφε αυταπάτες και θεωρούσε ότι µόνο µια τέτοιας διοικητικής φύσεως αλλαγή
δεν ήταν ικανή να εξοµαλύνει τα πράγµατα. Αντίθετα η παράταξη ισχυρών
στρατιωτικών δυνάµεων απέναντι από το στρατόπεδο των «αντιδιοικητών», παρείχε
εγγυήσεις για την εκτέλεση των διαταγών της κεντρικής εξουσίας και την εφαρµογή
των νόµων. Σ’ αυτό αποσκοπούσε η απονοµή του βαθµού της στρατηγίας στους
οπλαρχηγούς ∆ιαµαντή και Καρατάσο τον ίδιο µήνα. Οι οποίοι ως όργανα της
∆ιοίκησης είχαν εντολές αφενός να χτυπήσουν τους αντιφρονούντες, αφετέρου να
πολιορκήσουν τα ισχυρά φρούρια της Ευρίπου και Καρύστου.60 Στις 27 Νοεµβρίου
1822 το εκτελεστικό σώµα εξέδωσε διαταγή µε την οποίαν η Εύριπος «κηρύττεται
νήσος του ελληνικού Αρχιπελάγους και µία των θαλασσίων επαρχιών της ελληνικής
επικρατείας υπό το όνοµα επαρχία Ευβοίας».61 Η απόσπαση του νησιού από τη
διοικητική επιρροή των αρεοπαγιτών δε βρήκε καµία ουσιαστική αντίδραση από τον
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Προσωρινή ∆ιοίκησις της Ελλάδος προς Υδραίους προκρίτους, 29 Οκτωβρίου 1822, Α.Κ.Υ., τ. Η΄,
ό.π., σ. 583-584.
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«Προσωρινή ∆ιοίκησις της Ελλάδος, ο πρόεδρος του βουλευτικού, προς προς τον εκλαµπρότατον
πρόεδρον του εκτελεστικού[…] Η Εύβοια, καθά νήσος, δίκαιον και πρόσφορον να συνδεθή ταις
άλλαις νήσους, οργωµένη εσωτερικώς, κατά τον τρόπον τον εν ταις νόµους υπ.’αρ. 12 και 13 εις
επαρχίαν και δύο αντεπαρχίας, και καθ’ όλα τα όσα περί των νήσων ενοµοθέτησαν. Οι Ολύµπιοι
∆ιαµαντής και Τάσος να προβιβασθούν εις τον βαθµόν της στρατηγίας, διοριζόµενοι ο µεν πρώτος
αρχηγός των όπλων κατά την πολιορκίαν του κάστρου της Ευρίπου, ο δε δεύτερος αρχηγός των κατά
την πολιορκίαν της Καρύστου».
61
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εξασθενισµένο οργανισµό του Αρείου Πάγου.62 Μια τέτοια κίνηση ενίσχυσε τις
συγκεντρωτικές τάσεις της ∆ιοίκησης, που φαινόταν στα τέλη του 1822 να
ισχυροποιεί την εξουσία της στην Εύριπο. Αναπλήρωνε, κατά µιαν έννοια, την
προηγούµενη αποτυχηµένη προσπάθειά της για την παγίωση της εξουσίας της στην
επαρχία της Αθήνας, η οποία το διάστηµα αυτό ελεγχόταν από την τοπική
δηµογεροντία και τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Η αποτυχία της απόσπασης της επαρχίας
αυτής κάτω από τον κεντρικό έλεγχο της ∆ιοίκησης οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό και
στην αρχική αντίσταση του Αρείου Πάγου στην επέκταση της επιρροής της στο
αστικό κέντρο των Αθηνών.63 Όπως, υποστηρίξαµε η αντίσταση του Αρείου Πάγου
στην ενίσχυση των συγκεντρωτικών τάσεων της ∆ιοίκησης υπήρξε ο καταλύτης για
την όξυνση των µεταξύ τους αντιπαραθέσεων. Ακόµη, όµως, και µετά την κατάργηση
της αρχής του Αρείου Πάγου στην Εύριπο - µε τη Β΄ Εθνοσυνέλευση (30 Μαρτίου
1823) και τυπικά ο Άρειος Πάγος παύει να υφίσταται και στην Ανατολική Χέρσο
Ελλάδα-, ο έλεγχος του νησιού δεν προκύπτει ως κάτι δεδοµένο για τη ∆ιοίκηση,
αλλά ως µία διαρκής προσπάθεια επιβολής των θεσµών της ∆ιοίκησης πάνω σε
ανταγωνιστικές πηγές συµφερόντων. Και , προφανώς, δεν µπορούµε να µιλήσουµε
για πλήρη έλεγχο της Ευρίπου, τη στιγµή που η οθωµανική παρουσία στο νησί ήταν
ιδιαίτερα ισχυρή µέχρι και το τέλος της Επανάστασης.
1.7 Το Νοέµβριο του 1822 κλιµακώθηκε η αντιπαράθεση Ανδρούτσου και
∆ιοίκησης για το νησί της Ευρίπου. Αποτέλεσµα της εκεί αντιπαράθεσης ήταν κάθε
ενέργεια του οπλαρχηγού να ερµηνεύεται ως πράξη «αντιδιοικητική» και ύποπτη για
την ασφάλεια της ∆ιοίκησης. Το χρονικό αυτό διάστηµα ο οπλαρχηγός είχε
αναχωρήσει από την Αθήνα µε τις δυνάµεις του για να αντιµετωπίσει τις οθωµανικές
δυνάµεις στην περιοχή της Γραβιάς.64 Η παρουσία στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα
και διοικητικών στρατευµάτων πρόσδιδε στις κινήσεις του Ανδρούτσου µία επιπλέον
διάσταση, που αφορούσε το ποιος θα έχει τον έλεγχο των στρατιωτικών επιχειρήσεων
στην περιοχή.65 Επειδή, προφανώς, δεν είχε συγκροτηθεί ενιαία στρατιωτική δύναµη
τακτικού στρατού ή/και ατάκτων, για το λόγο ότι οι εστίες αντιπαράθεσης ήταν
πολλές και διασκορπισµένες σε ένα ευρύ και δύσβατο γεωγραφικό ανάγλυφο, η
αντιπαράθεση Ανδρούτσου και ∆ιοίκησης δεν θα µπορούσε να αναφέρεται στο ποιος
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Το Μάιο του 1822 η ∆ιοίκηση απέφυγε να ικανοποιήσει αίτηµα του Αρείου Πάγου για τη διοικητική
ένωση των νησιών Σκοπέλου, Σκιάθου και Σκύρου µ’ αυτόν, κυρίως, γιατί φοβόταν ότι µια τέτοια
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το οποίον οι ίδιοι τώρα προσφέρουν µε ευχαρίστησιν. Η ∆ιοίκησις θέλει έχει αρκετήν ωφέλειαν τόσον
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τότε των διοικητικών στρατευµάτων στη σφαίρα επιρροής του Αρείου Πάγου υπήρξε ένα ακόµη
σηµείο τριβής στη µεταξύ τους διαµάχη.

θα τεθεί επικεφαλής του στρατεύµατος, ούτε ποιός θα αντιπαρατεθεί απέναντι στον
εχθρό, οι κινήσεις του οποίου δεν ήταν πάντοτε προβλέψιµες. Η αντιπαράθεση
εντοπιζόταν στο εύρος της επιρροής του κάθε πόλου στους οπλαρχηγούς της
Ανατολικής Ελλάδος και στην εξασφάλιση των αναγκαίων για τη διατροφή και
συντήρηση του στρατεύµατος. Εκείνος που διέθετε ικανούς οικονοµικούς πόρους,
αποκτούσε αυξηµένες δυνατότητες στρατολογίας, αλλά και το πλεονέκτηµα ότι µε τη
διασπορά µέρους των πόρων αυτών µπορούσε να εξασφαλίσει τη σύµπραξη των
τοπικών οπλαρχηγών και προεστών στην εκτέλεση των επιτελικών του σχεδίων. Ο
Ανδρούτσος στη συγκυρία αυτή της Επανάστασης διατηρούσε το πλεονέκτηµα έναντι
της ∆ιοίκησης ως προς την ικανότητα τροφοδοσίας των στρατιωτών του και, κυρίως,
µπορούσε να στηριχτεί στην υποστήριξη που του παρείχαν οι υπόλοιποι οπλαρχηγοί
της Ανατολικής Στερεάς, µέσα από ένα δίκτυο στενών σχέσεων- δεσµών συγγένειας
πολλές φορές-, που άρχιζε τις διαδροµές του από τα πριν την Επανάσταση χρόνια. Θα
αποτελούσε µία µονοσήµαντη ερµηνεία αν ορίζαµε ως µοναδικό αντικείµενο της
διαµάχης µεταξύ του Ανδρούτσου και της ∆ιοίκησης το ποιος θα κατόρθωνε να
ελέγξει τα στρατεύµατα της Ανατολικής Ρούµελης , που παραβλέπει τις συνέπειες της
δυνατότητας του Ανδρούτσου να αντλεί οικονοµικούς πόρους από το αστικό κέντρο
των Αθηνών, ακόµη και µε τη µορφή πολεµοφοδίων, την απροθυµία των
οπλαρχηγών να διευκολύνουν µε τη στάσης τους τη διοικητική διείσδυση της
∆ιοίκησης στην περιοχή, αλλά και την επιρροή που ασκούσε ο Ανδρούτσος στους
χωρικούς των επαρχιών της Ανατολικής Ρούµελης και που δεν είχε η ∆ιοίκηση.
Υπογραµµίζουµε εδώ τη σηµασία που είχε ο τρόπος της υποδοχής ενός µη τοπικού
στρατεύµατος από τους κατοίκους µιας περιοχής στο βαθµό αντίστασής του εναντίον
των εχθρών και στη διάρκεια της διαµονής του στρατεύµατος στην περιοχή αυτή.
Ο σταθερός στόχος της ∆ιοίκησης επικεντρωνόταν στην ανατροπή των
παραπάνω συσχετισµών δυνάµεων και ισορροπιών στην περιοχή της Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδος. Το διάστηµα αυτό ήταν εµφανής η αδυναµία της ∆ιοίκησης να
ανταποκριθεί στις ανάγκες των διορισµένων απ’αυτήν στρατευµάτων που βρίσκονταν
στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα. Η δυσπραγία της κεντρικής εξουσίας θα
επιδεινωνόταν ακόµη περισσότερο τον επόµενο χρόνο, έτος τρίτο της Επανάστασης.
Τα πελοποννησιακά, κυρίως, στρατεύµατα του στρατηγού Νικήτα Σταµατελόπουλου,
του Ανδρέα Λόντου και αρκετών καπετάνιων, όπως του Σταύρου Σαρδελιάνου και
Σταµάτη Μποτιώτη, αντιµετώπιζαν ιδιαίτερες επισιτιστικές δυσχέρειες, τις οποίες
ξεπερνούσαν µε την επιτόπια άντληση των αναγκαίων, όπου αυτό ήταν δυνατόν, και
όχι µε την κάλυψη των αναγκών αυτών από τα χρηµατικά διαθέσιµα του «εθνικού
ταµείου».66 Η εµφανής υστέρηση των διοικητικών στρατευµάτων της Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδος καταδίκαζε σε αποτυχία την οποιαδήποτε απόπειρα σύγκλισης της
∆ιοίκησης µε το στρατιωτικό στοιχείο της περιοχής, που παρέµενε
προσανατολισµένο προς τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Άρα και η µε τα όπλα απόπειρα
ανατροπής των συσχετισµών δυνάµεων δεν θα µπορούσε να έχει καµιά ελπίδα, έστω
και αν υπήρχε το προηγούµενο της Ευρίπου. ∆εν υπήρχε, δηλαδή, κάποιος εγχώριος
της Ανατολικής Στερεάς οπλαρχηγός, που να επιθυµούσε να συνδέσει τα υλικά
συµφέροντα του µε την προοπτική συγκεντροποίησης των τοπικών εξουσιών και µε
όσα άλλα πρέσβευε η ύπαρξη της Προσωρινής ∆ιοίκησης, όπως, για παράδειγµα, τη
δηµιουργία τακτικού σώµατος στρατού. Η αντιστροφή του εναντίον της κλίµατος και
η άρση της µειονεκτικής θέσης της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τον Ανδρούτσο απαιτούσε
κάποια διάρκεια χρόνου, για να µπορούµε να ισχυριστούµε πως η διάδοχη κατάσταση
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του Αρείου Πάγου στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα υπήρξε η εγκαθίδρυση και
στερέωση των θεσµών της ∆ιοίκησης. Όταν φτάσουµε στο σηµείο αυτό της
αφήγησης θα διαπιστώσουµε ότι µπορεί να κάνουµε λόγο για την επιβολή της
∆ιοίκησης στο στρατιωτικό στοιχείο της Ανατολικής Στερεάς, όµως, αυτή η επιβολή
ορίζεται µέσα σε ένα πλαίσιο αµοιβαίας συναίνεσης και σεβασµού όρων που έχουν
τεθεί και από τις δύο πλευρές. Η ∆ιοίκηση, λοιπόν, θα επεκτείνει την επιρροή της
στην Ανατολική Στερεά µόνο όταν οι εγχώριοι συσχετισµοί δυνάµεων µέσα στα
πλαίσια των κοινοτήτων της το επιτρέψουν, όταν, δηλαδή, δεν θα έχουµε µία
µονοµερή κίνηση της ∆ιοίκησης προς την Ανατολική Στερεά, αλλά και µια κίνηση
των τοπικών κοινοτήτων- προεστών και οπλαρχηγών- προς το συντεταγµένο πλαίσιο
νόµων και αρχών της ∆ιοίκησης.
Στα τέλη του 1822, όπως είδαµε, και παρά τα όσα συνέβαιναν σε µία
παράλληλη χρονική διάρκεια στην Εύριπο, τα Πελοποννησιακά στρατεύµατα δεν
διέθεταν τα κατάλληλα δίκτυα σχέσεων και επαρκείς πόρους για να επιχειρήσουν µία
βίαιη ανατροπή του τοπικού πλαισίου εξουσίας, που οριζόταν από τη συναίνεση
προεστών και οπλαρχηγών, και να απαλλαγούν, ενδεχοµένως, από την παρουσία του
αρχιστρατήγου Ανδρούτσου. Όµως, η παρουσία στα πεδία των µαχών του
οπλαρχηγού και πολύ περισσότερο ο έλεγχος του φρουρίου των Αθηνών από τις
στρατιωτικές δυνάµεις του, υπήρξε αναµφίβολα µία ενοχλητική κατάσταση για τη
∆ιοίκηση. Όταν ο Ανδρούτσος, µετά και την ήττα των επαναστατών στο ∆αδί (1
Νοεµβρίου 1822), αναγκάστηκε να προσέλθει σε διαπραγµατεύσεις µε τους
Οθωµανούς, ώστε να ανακόψει την κάθοδο του Κιοσέ Μεχµέτ πασά για κάποιο
χρονικό διάστηµα, η ∆ιοίκηση έσπευσε να εκµεταλλευτεί τη δυσµενή θέση του
Ανδρούτσου και να τον υπονοµεύσει.67 Στην επιστολή της Προσωρινής ∆ιοίκησης
προς τους προκρίτους της Ύδρας στις 21 Νοεµβρίου 1822 διακρίνεται η πρόθεσή της
να απονοµιµοποιήσει τις ενέργειες του Ανδρούτσου στα µάτια των Υδραίων
προκρίτων, µε βάση τις κατηγορίες για αντεθνική συµπεριφορά.68 Θυµίζουµε πως την
ίδια τακτική είχε ακολουθήσει και ο Άρειος Πάγος στα γεγονότα της Αγίας Μαρίνας,
όταν πέτυχε, έστω και προσωρινά, την πολιτικοστρατιωτική περιθωριοποίηση του
οπλαρχηγού και τον εξαναγκασµό του σε παραίτηση. Η ∆ιοίκηση αυτή τη φορά
προσέβλεπε στην αποσταθεροποίηση του αρχιστρατήγου της Ανατολικής Χέρσου
Ελλάδος, που θα µπορούσε να είναι εφικτή µόνο αν πετύχαινε την άρση της
υποστήριξης του από τους υπόλοιπους οπλαρχηγούς, κάτι που οι αρεοπαγίτες δεν
είχαν επιτύχει τον Απρίλιο του 1822. Το ίδιο διάστηµα ο Ι. Κωλέττης θέτει στους
Υδραίους προκρίτους και το ζήτηµα της Ευρίπουú «τα φρονήµατα του
αντιδιοικητικού Οδυσσέως τα γνωρίζετε πολύ καλά. Τα µέτρα τα οποία έλαβεν η
νόµιµός µας ∆ιοίκησις δια να προφυλάξη την νήσον Εύβοιαν αµόλυντον από τα
ολέθρια φρονήµατα τούτου του εχθρού της πατρίδος, και αυτά σας είναι γνωστότατα.
Ο Οδυσσεύς όµως απειθής εις της ∆ιοικήσεως τους λαοσώους σκοπούς εκηρύχθη
µόνος του αρχιστράτηγος της Ανατολικής Ελλάδος και Ευβοίας, και δια τούτον µε
ολίγην ευχαρίστησιν βλέπει τους στρατηγούς ∆ιαµαντήν και Τάσον αρχηγούς των
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αρµάτων της Ευβοίας, ως µη συµφρονούντας µε τους ολεθρίους του σκοπούςú δια
τούτο απεφάσισε να κάµει απόβασιν µε ατρατεύµατα, δια να τους κτυπήση».69
Ο Κωλέττης προσπάθησε µε κάθε τρόπο να πείσει τους Υδραίους προκρίτους,
και, κυρίως, τους Κουντουριώτες, να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους απέναντι
στον Ανδρούτσο, µε προφανή στόχο να εκµαιεύσει την συγκατάθεση και συνδροµή
τους στην επικείµενη βίαιη αντιπαράθεση µε τον οπλαρχηγό. Εκεί που η ∆ιοίκηση
διατηρούσε κάποιες επιφυλάξεις στον επίσηµο λόγο της ως προς την αντεθνική
συµπεριφορά του Ανδρούτσου, αναγνωρίζοντας και την κρισιµότητα των
επαναστατικών επιχειρήσεων στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα, ο Κωλλέτης
στρεφόταν απροκάλυπτα εναντίον του οπλαρχηγού, αµφισβητώντας ευθέως ακόµα
και αυτό το δικαίωµα της αρχιστρατηγίας του. Οι πρόκριτοι της Ύδρας, ήδη από τη
στάση που τήρησαν στη µεταξύ του Αρείου Πάγου και του Ανδρούτσου διαµάχη για
την Εύριπο, έδειχναν πως ήθελαν να αποφύγουν µια ανοιχτή τοποθέτηση τους στο
ζήτηµα και πως προτιµούσαν να κρατούν ίσες αποστάσεις απέναντι στον Ανδρούτσο
και τους αρεοπαγίτες. Όταν ο Ανδρούτσος προσφεύγει σ’ αυτούς στα τέλη
Οκτωβρίου 1822 κατηγορώντας τους αρεοπαγίτες ως υποκινητές των εµφύλιων
συγκρούσεων, οι Υδραίοι πρόκριτοι παραπέµπουν το ζήτηµα στη ∆ιοίκηση,
αφήνοντας, όµως, υπαινιγµούς εναντίον του Αρείου Πάγου.70 Μέσα στα πλαίσια των
υποθέσεων µας, εκφράζουµε την άποψη ότι την περίοδο αυτή οι Υδραίοι πρόκριτοι
ενδιαφέρονταν περισσότερο να περιστείλουν τις εξουσίες της Πελοποννησιακής
Γερουσίας71, παρά να εµπλακούν σ’ ένα ακόµη µέτωπο, εναντίον του Αρείου Πάγου.
Στο βαθµό, όµως, που οι Υδραίοι πρόκριτοι έβλεπαν στο πρόσωπο του Ανδρούτσου
έναν «εν δυνάµει» σύµµαχό τους στη διαµάχη τους µε τους Πελοποννησίους
προκρίτους, οπωσδήποτε, µε τη στάση τους φαίνονταν να ευνοούν τον αρχιστράτηγο
της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Η «ευνοϊκή» µεταχείριση του οπλαρχηγού, στην
αποκατάσταση του οποίου είχαν πρωτοστατήσει και οι ίδιοι τον Ιούνιο του 1822, θα
επαναληφθεί και στα επόµενα της Επανάστασης έτη, για παράδειγµα, στην
Εθνοσυνέλευση του Άστρους (Απρίλιος 1823) και κατά τη διάρκεια του πρώτου
εµφυλίου. Σε γενικές γραµµές, υποστηρίζουµε πως ακόµη και όταν οι Υδραίοι
πρόκριτοι ανέλαβαν την ηγεσία της επανάστασης, µε τον Γεώργιο Κουντουριώτη να
τίθεται επικεφαλής του εκτελεστικού, η προηγούµενη προσέγγιση Ανδρούτσου και
Υδραίων προκρίτων δεν διακόπτεται, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται και σε
περιόδους έντασης των σχέσεων του οπλαρχηγού µε τη ∆ιοίκηση. Για ένα µεγάλο
χρονικό διάστηµα οι εκπρόσωποι της παραδοσιακής κοινωνίας, ο οπλαρχηγός και οι
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πρόκριτοι της Ύδρας, θα συνευρεθούν στην υπηρεσία της ∆ιοίκησης, αλλά η
διαφορετική µακροπρόθεσµη στοχοθεσία τους ενείχε και τα σπέρµατα της απόκλισης
και της οριστικής ρήξης. Ο Ανδρούτσος αντέδρασε στον πολιτικό συγκεντρωτισµό
στον οποίο στόχευε ο Γεώργιος Κουντουριώτης και ο Υδραίος πρόκριτος δε θα
µπορούσε να επικροτήσει συµπεριφορές που έθεταν εν αµφιβόλω την παρουσία της
∆ιοίκησης στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα. Ιδιαίτερα σε µια κρίσιµη για την
επανάσταση και τη ∆ιοίκηση περίοδο όπως το διάστηµα του χειµώνα 1824-1825.
Απέναντι σε νέες καταγγελίες εναντίον του οπλαρχηγού, που προέρχονταν
αυτή τη φορά από την ίδια τη ∆ιοίκηση και τον Κωλέττη, οι πρόκριτοι της Ύδρας
τοποθετήθηκαν για µία ακόµη φορά µε επιφύλαξηú «ανάµεσα εις τόσας χαροποιάς
αγγελίας, εις άκρον λυπούµεθα ότι να εκάµατε κάποιαν ανακωχήν µε τους εχθρούς,
το οποίον διστάζοµεν ακόµη να πιστεύσωµεν. ∆ιά το Θεόν! Ας µείνωσι µόνον του
Βαρνακιώτη και των οµοίων του τα ονόµατα σκεπασµένα από αιώνιον
επονειδισµόν».72 Μπροστά και στην επικείµενη σύγκλιση της Β εθνοσυνέλευσης µία
ρήξη µε τον Ανδρούτσο δεν ήταν επιθυµητή γιατί θα τους αποµόνωνε από τους
Ρουµελιώτες οπλαρχηγούς και θα εξασθενούσε τις προσπάθειες τους για τον
περιορισµό της εξουσίας των Πελοποννησίων προκρίτων. Ο Ανδρούτσος φροντίζει
να τους υπενθυµίσει στις 4 ∆εκεµβρίου 1822: «ως σας έγραφον και εις άλλον µου
γράµµα, ότι ο καιρός των παραστατών των επαρχιών, όπου ευρίσκονται εις την
∆ιοίκησιν, εσώθη, και είναι ανάγκη να γίνη νέα συνέλευσις διά να πέσουν τα
ταραφλίκια, και να βάλωµεν…σε δρόµον την κάθε δουλειάν, και να ησυχάση καθείς
να κυτάζη την δουλειάν του χωρίς υποψίαν».73 Στην ίδια επιστολή αρνείται κάθε
κατηγορία που του προσάπτουν άνθρωποι της ∆ιοίκησης.74 Αν λοιπόν κρίνουµε και
από τη µετέπειτα εξέλιξη των πραγµάτων δεν πρέπει να αποκλείσουµε το ενδεχόµενο
µίας παρέµβασης των Κουντουριωτών στη µεταξύ του Ανδρούτσου και της
∆ιοίκησης αντιπαλότητας, αφού προηγουµένως είχαν πείσει τον πρόεδρο του
εκτελεστικού Μαυροκορδάτο για τη σηµασία της παρουσίας του Ανδρούτσου στη
νέα εθνοσυνέλευση. Ο Μαυροκορδάτος, όπως και οι Κουντουριώτες, υπολόγιζαν πως
αν προσέγγιζαν τον οπλαρχηγό θα είχαν ένα επιπλέον πλεονέκτηµα στη προσπάθειά
τους να κατοχυρώσουν την εξουσία τους έναντι των Πελοποννησίων προκρίτων στη
νέα εθνοσυνέλευση. Από την άλλη µεριά και ο Ανδρούτσος υπολόγιζε στην
κατοχύρωση των δικών του συµφερόντων µε την Εθνοσυνέλευση, ιδιαίτερα µετά και
την ανάκτηση του ελέγχου της Ευρίπου από τη ∆ιοίκηση. Με αυτά τα δεδοµένα, η
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ζωοτροφιών και του χειµώνος, τους έκαµαν και πάνε κατά διαβόλου», Α.Κ.Υ., τ. Η΄, ό.π., σ. 645, 23
Νοεµβρίου 1822.

αντιπαλότητα Ανδρούτσου και ∆ιοίκησης άρχισε να κατασιγάζει στα τέλη του 1822αρχές του 1823, µπροστά στην προοπτική µιας νέας διανοµής των εξουσιών στη νέα
εθνοσυνέλευση, που θα καθόριζε εκ νέου το ποιος θα είχε την εξουσία του
επαναστατηµένου έθνους.75
1.8 Τον Ιανουάριο του 1823 η προσπάθεια σύγκλισης των δύο µερών
βρισκόταν σε εξέλιξη. Μοναδική παραφωνία στην άρση των διαφορών υπήρξαν οι
συνεχιζόµενες αντιδράσεις των αρεοπαγιτών από το Ξεροχώρι.76 Ο Μαυροκορδάτος
και οι Κουντουριώτες επεδίωξαν τη συµµαχία µε τον οπλαρχηγό, παρέχοντας του
εκείνες τις εγγυήσεις που θα εκµηδένιζαν µια απόπειρα ανατροπής των διοικητικών
θεσµών σε µία περίοδο πολιτικής ρευστότητας, όπως ήταν το πριν από την
Εθνοσυνέλευση χρονικό διάστηµα. Αυτό το άνοιγµα ο οπλαρχηγός φρόντισε να το
εκµεταλλευτεί και να αποδεχτεί τους όρους της διαπραγµάτευσης. Χωρίς να τεθεί
από τη ∆ιοίκηση ζήτηµα παράδοσης του φρουρίου των Αθηνών, που θα αποτελούσε
µια απροκάλυπτη αµφισβήτηση του εξουσιαστικού κύρους του Ανδρούτσου, αλλά µε
εκφρασµένη την απαίτηση εγκαθίδρυσης των θεσµών ∆ιοίκησης σε Ανατολική
Χέρσο Ελλάδα και Εύριπο, οι διαπραγµατεύσεις κατέληξαν στο συµβιβασµό των
πραγµάτων. Σ’ όλο το διάστηµα του έτους 1823 και των αρχών του 1824 ο
Ανδρούτσος τίθεται, ουσιαστικά, στην υπηρεσία της ∆ιοίκησης, χωρίς αυτό να
σηµαίνει και την αποδοχή βασικών προσανατολισµών της κεντρικής εξουσίας, όπως,
τη συγκεντροποίηση της εξουσίας και τη δηµιουργία τακτικού στρατού. Άλλωστε
αυτή η συµµαχία θα δοκιµαζόταν πολλές φορές µέσα στη συγκυρία της
Επανάστασης, ώστε η επίτευξη της συµφωνίας το διάστηµα ΙανουαρίουΦεβρουαρίου να αποκτάει αξία µόνο µέσα στη συγκεκριµένη συγκυρία της
σύγκλισης της Β΄ Εθνοσυνέλευσης. Στο διάστηµα αυτό ο Ανδρούτσος σε µία
παράλληλη πορεία µετρούσε τους συµµάχους του, στοχεύοντας στην απόπειρα
ανατροπής των συσχετισµών δυνάµεων µέσα στην ίδια την Εθνοσυνέλευση.77 Η
αποκατάστασή του από τη ∆ιοίκηση τον ευνοούσε, αφού η µε τα όπλα αντιπαράθεση
στην Εύριπο κατέληξε σε δυσάρεστα γι’ αυτόν αποτελέσµατα. Ως µόνη διέξοδος
παρουσιαζόταν σ’ αυτόν η επιστροφή στην νοµιµότητα που πηγάζει από το θεσµικό
πλαίσιο της ∆ιοίκησης, µε την προσδοκία µιας εκ των έσω ανατροπής των
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Ο Μαυροκοράτος και οι Κουντουριώτες από την πρώτη κιόλας Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (20
∆εκεµβρίου 1821- 15 Ιανουαρίου 1822) υπήρξαν υπέρµαχοι της συγκρότησης Εθνικής ∆ιοίκησης, ως
προϋπόθεση του αιτήµατος της δηµιουργίας ανεξάρτητου εθνικού κράτους. Βλ., Γεώργιος Κ.
Θεοδωρίδης, Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και η δράση του. Από την Ανατολή στη ∆ύση και από τη
∆ύση στην επανάσταση (1791-1821), διδακτορική ∆ιατριβή, Αθήνα 1998, κεφάλαιο δεύτερο, σ. 320405.
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Γ.Α.Κ. Οι αρεοπαγίτες προς τον ευγενέστατον Κεφαλάν, 22 Ιανουαρίου 1823. « Εις περισσοτέραν
ταραχών και αταξίαν κατήντησεν η Ανατολική Ελλάς διά τον επάρατον Οδυσσέα, και ο Άρειος Πάγος
δεν ηµπόρεσε να ενεργήση ως έπρεπε και εσκόπει […] διά τας ρηθείσας ταραχάς και αταξίας δεν
έγινεν εώς τώρα και κίνηµα εναντίον των εις Θετταλίαν εχθρών». Πρωτόκολλον Αρείου Πάγου, Νο
387. Πρόκειται για τον Βαρώνο Θεοχάρη Κεφαλά Ολύµπιο, ο οποίος είχε σταλθεί από τον Άρειο Πάγο
στη Γερµανία για να φέρει από εκεί βοηθητικά στρατεύµατα. Επέστρεψε µε µια λεγεώνα 600 ανδρών,
την οποία θα εντάξει στη δύναµη της η Προσωρινή ∆ιοίκηση, ύστερα από την έγκριση της
βουλευτικής επιτροπής µε τον υπ. Αριθµόν 20 νόµο. Στις 14 ∆εκεµβρίου 1822 ο Κεφαλάς έλαβε τον
τίτλο της στρατηγίας. Α.Ε.Π., τ. Α΄, σ. 56 και 306.
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Αναφερόµαστε, ιδιαίτερα, στα σχέδια της ένοπλης σύγκρουσης, κυρίως, µε τις δυνάµεις των
Πελοποννησίων προκρίτων, που στόχευαν στη βίαιη ανατροπή της νέας ∆ιοίκησης του Π.
Μαυροµιχάλη. Η εκ των πραγµάτων µετακύληση των στρατιωτικών και του Οδυσσέα σε πιο
µετριοπαθή σχέδια υπονόµευσης της ∆ιοίκησης, θα οδηγήσει στη συγκρότηση µιας « αντίσυνελεύσεως» στη Σελίµνα στις 18 Μαΐου 1823, µετά το τέλος της Β΄ εθνικής Συνέλευσης του
Άστρους (29 Μαρτίου- 13 Απριλίου 1823). Η αλλαγή των ισορροπιών, όµως, δεν θα επιτευχθεί υπέρ
των στρατιωτικών και του Ανδρούτσου, κυρίως, λόγω της προσέγγισης του Θ. Κολοκοτρώνη µε τους
∆εληγιανναίους.

ισορροπιών. Η µη επίτευξη της ανατροπής και η ολοένα µεγαλύτερη παγίωση των
θεσµών της ∆ιοίκησης, οπωσδήποτε, δεν αποτελούσε µια επιθυµητή εξέλιξη για τον
οπλαρχηγό. Με το πέρασµα του χρόνου, µάλιστα, η ενδυνάµωση της κεντρικής
εξουσίας ενείχε τα σπέρµατα µιας ενδεχόµενης ανατροπής του εξουσιαστικού του
κύρους, εννοώντας πως όσο η ∆ιοίκηση διεύρυνε την επιρροή της στην Ανατολική
Χέρσο Ελλάδα και την Εύριπο, η θέση του οπλαρχηγού στο πεδίο διαχείρισης των
πηγών πλουτισµού γινόταν ολοένα και πιο επισφαλής. Υποστηρίζουµε πως µια τέτοια
κατάσταση αµφισβήτησης του παραδοσιακού πλαισίου διαχείρισης της κοινότητας
υπήρξε το ίδιο απειλητική για τον οπλαρχηγό µε µια κατάσταση υπεράσπισης της
τοπικότητας, αφού µια σκλήρυνση της στάσης του Ανδρούτσου απέναντι στη
∆ιοίκηση θα δεχόταν την ανάλογη απάντηση. Ως µοναδική διέξοδος για τον
οπλαρχηγό για ένα χρονικό διάστηµα περίπου ενάµισυ χρόνου – ως τα µέσα του
1824- προβαλλόταν η προσφυγή στη «διαπραγµάτευση» για τη διαφύλαξη των
κεκτηµένων, µέσα από ένα πλέγµα συµµαχιών µε το στρατιωτικό στοιχείο της
Ανατολικής Ελλάδος και τους προεστούς των Αθηνών.78 Ως προϋπόθεση της
«διαπραγµάτευσης» αυτή τη φορά είχε τεθεί από τη ∆ιοίκηση a priori αποδοχή των
νεωτερικών θεσµών της, ώστε οποιαδήποτε παρεκτροπή από τη συνθήκη αυτή να
συνιστά στο εξής διακοπή της αµοιβαίας συναλλαγής.
Στα τέλη Φεβρουαρίου 1823 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος εξέφραζε προς
τον Ανδρέα Ζαΐµη τη χαρά του για τη συµφωνία µε τον Ανδρούτσο. Αναφερόταν,
επίσης, στις προσπάθειες που καταβάλλονταν για τη σύγκλιση των διεστώτων και στη
σύναξη των παραστατών για την εκλογή του Εκτελεστικού Σώµατος.79 Η λήξη της
θητείας της ∆ιοίκησης από τις 14 Ιανουαρίου 1823 άφηνε ανοιχτούς λογαριασµούς
µεταξύ των αντιµαχοµένων παρατάξεων για τη διανοµή των θέσεων εξουσίας.80 Σε
µία περίοδο πολιτικής ρευστότητας η κάθοδος του Ανδρούτσου στην Πελοπόννησο
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Μόνο όταν η «διαπραγµάτευση» εκ των πραγµάτων ακυρωθεί θα στραφεί ο Ανδρούτσος εναντίον
της ∆ιοίκησης. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Ανδρούτσου προς τον Trelawny στα τέλη
καλοκαιριού του 1824 : « µη λέγης κυβέρνησιν και κυβέρνησιν. Οσον καιρόν δεν είχαµεν κυβέρνησιν
και κάθε οπλαρχηγός µε τα παλληκάρια του επολέµα τους Τούρκους, οι Τούρκοι µας έτρεµον. Και οι
ξένοι οι οποίοι τώρα ζητούν να µας διοικήσουν δεν ετόλµουν να φέρουν το κεφάλι των µέσα εις την
Ελλάδα. Αγαπώ το γένος µε τη ψυχήν µου, ότι έκαµον, δια τούτο το έκαµον µόνος µου άνευ της
κυβερνήσεως και άνευ βοηθείας». Edward Trelawny, Αναµνήσεις της Ελληνικής Επαναστάσεως,
Αθήναι 1977, σ. 7.
79
Μνηµεία της Ελληνικής Ιστορίας, τόµος Ε΄, τχ. ΙΙ, Ιστορικόν Αρχείον Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου,
επιµέλειας Εµµανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης, εν Αθήναις 1965, Μαυροκορδάτος προς Ανδρέα Ζαΐµη. 28
Φεβρουαρίου 1823, σ. 377-378.
80
Ο Απόστολος Βακαλόπουλος θεωρεί πως λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Β΄
Εθνοσυνέλευσης έχουν διαµορφωθεί δύο βασικά αντίπαλα στρατόπεδα, αυτό των πολιτικών και των
στρατιωτικών. Αναφέρει ότι « οι πρόκριτοι γενικά απέβλεπαν στη συγκρότηση ολιγαρχικής
κυβερνήσεως. Εναντίον της ολιγαρχίας υψώνεται η παράταξη των στρατιωτικών, που
αντιπροσωπεύουν τις νέες αποδεσµευόµενες δυνάµεις και ζητούν ν’αναθεωρήσουν το σύνταγµα της
Επιδαύρου και να εισαγάγουν πιο δηµοκρατικούς ακόµη θεσµούς, δηλαδή να εκφράζουν ελεύθερα τη
γνώµη τους και να διεκδικούν µε νέους θεσµικούς µετασχηµατισµούς « εις το δηµοκρατικώτερον» τη
θέση τους µέσα στη διαπλασσόµενη νέα κοινωνία». Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού,
τ.ΣΤ.΄, ό.π., σ.387. Σηµειώνουµε εδώ πως οι δύο κατηγοριοποιήσεις, των πολιτικών και των
στρατιωτικών, δε σήµαιναν πως στους κόλπους της καθεµιάς κατηγορίας δεν υπήρχαν ή δεν
εµφανίστηκαν στην πορεία διαφοροποιήσεις µεταξύ των µελών τους , που αναιρούν τα διακριτά
µεταξύ τους όρια,όπως τα θέτει ο Βακαλόπουλος. Για, παράδειγµα, αναφέρουµε τους καπεταναίους
που προέρχονταν από τις προκριτικές οικογένειες της Μάνης, τους Γιατρακαίους, τον Παπατζώρη και
τον Αναγνωσταρά που συντάχτηκαν στο πλευρό των προκρίτων, ή ακόµη και την διαµάχη
«ετεροχθόνων» και «αυτοχθόνων» στο στρατόπεδο των πολιτικών.Βλ., Τόνια Κιουσοπούλου, «Η
ταυτότητα των µελών της Β΄ Εθνοσυνέλευσης», στο Η Επανάσταση του 1821.Μελέτες στη µνήµη της
∆έσποινας Θεµελή-Κατηφόρη, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού, Αθήνα, 1994, σ.63-92.

µόνο ανασφάλεια µπορούσε να προκαλέσει στους Πελοποννήσιους προκρίτους.81
Υπήρχε ο φόβος πως η προσέγγιση του οπλαρχηγού µε τον Κολοκοτρώνη θα
δηµιουργούσε ισχυρές αντιστάσεις στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν τον έλεγχο
της εκτελεστικής εξουσίας. Ακόµη περισσότερο φοβούταν ότι µία όξυνση των
αντιθέσεων ήταν ικανή να καταλήξει στην ένοπλη αντιπαράθεση. Από νωρίς ο
Ανδρούτσος είχε δείξει τις προθέσεις του απέναντι στους προκρίτους, χωρίς ωστόσο,
να απορρίπτει την προοπτική συγκρότησης νέας ∆ιοίκησης µέσα από την
Εθνοσυνέλευση του Απριλίου. Προσπερνώντας εν τάχει τα της Eθνοσυνέλευσης,
πρέπει να σταθούµε σε ορισµένα σηµαντικά συµπεράσµατα, που προκύπτουν µετά το
τέλος των εργασιών της και την ανάδειξη του νέου εκτελεστικού. Οι Υδραίοι
πρόκριτοι παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν de facto σε διαφορετικό στρατόπεδο απ’
αυτό του Ανδρούτσου, δείχνουν την έντονη επιθυµία να υπερβούν τις όποιες
διαχωριστικές γραµµές και να προσεγγίσουν τον οπλαρχηγό, σε αντίθεση, φυσικά, µε
τους Πελοποννήσιους προκρίτους. Ακόµη και όταν ο Ανδρούτσος αµφισβητεί το
δικαίωµα της ∆ιοίκησης εκείνη να συγκαλεί την εθνοσυνέλευση, οι Υδραίοι
πρόκριτοι γράφουν προς τους πληρεξουσίους της Ύδρας στο Ναύπλιο « τον Οδυσσέα
προσπαθήσατε να µεταχειρισθήτε µε ελκυστικούς τρόπους, επειδή δεν σας λανθάνει
πόσην επιρροήν έχει εις την Ανατολικήν Ελλάδα».82 Το τέλος της Εθνοσυνέλευσης
βρήκε τον Ανδρούτσο και τους Υδραίους προκρίτους να έχουν αστοχήσει στην
πραγµατοποίηση ενός βασικού στόχου τους, τον περιορισµό της δύναµης των
Πελοποννησίων προκρίτων. Οι επιπτώσεις, βέβαια, ήταν διαφορετικές για τον
καθένα.
Οι Υδραίοι πρόκριτοι µπορεί να απέτυχαν να αποκτήσουν τον έλεγχο του
εκτελεστικού – ο Μαυροκορδάτος ανέλαβε αρχιγραµµατέας του εκτελεστικού, ενώ οι
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Ο Ανδρούτσος από νωρίς είχε δείξει του όρους µε τους οποίους δεχόταν να προσέλθει στη
διαπραγµάτευση που αφορούσε την αναδιανοµή των θέσεων εξουσίας. Από το Άργος µετέβηκε στο
Ναύπλιο, που εκείνο το διάστηµα τελούσε υπό την «κατοχή» των στρατιωτικών της Πελοποννήσου,
κυρίως, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ενώ είχαν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για τη συγκρότηση
εθνικής προκαταρκτικής συνέλευσης των παραστατών και των πληρεξουσίων στο Άργος, προέκυψε η
διαφωνία του Ανδρούτσου σχετικά µε τον τόπο σύγκλισης της Εθνοσυνέλευσης, ζητώντας αυτή να
γίνει στο Ναύπλιο, στο προπύργιο των στρατιωτικών. Το αίτηµα φάνταζε απειλή στα µάτια των
προκρίτων. Βλ., επιστολή των Γεώργης Γκιώνης, Σταµάτης Ν. Μπουντούρης, Νικόλαος Οικονόµος
προς τους προκρίτους Ύδρας, Άστρος 11 Μαρτίου 1823: «ολοένα ξεκινούν από ταίς επαρχίαις της
Πελοποννήσου οι παραστάται και έρχονται εδώ εις την συνέλευσιν. Ο αρχιστράτηγος Οδυσσεύς και ο
στρατηγός Νικήτας και Υψυλάντης έφθασαν εις Άργος , προβάλλοντες προς ηµάς την συνέλευσιν διά
το Ναύπλιονú ηµείς δε αµέσως τους απεκρίθηµεν εις το να ταχύνουν τον ερχοµόν τους εδώ, στέλλοντες
και επίτηδες άνθρωπον µε γράµµατα»., Α.Κ.Υ., τ.Θ.΄(1823), σ.99-100. Η ∆ιοίκηση αρνήθηκε να
ικανοποιήσει το αίτηµα του Ανδρούτσου και των υπολοίπων στρατιωτικών µε το σκεπτικό ότι η
συνέλευση πρέπει να γίνει «εις τόπον του έθνους και όχι µερικόν». Με τον τρόπο αυτό η ∆ιοίκηση
έθεσε ευθέως το ζήτηµα της παράδοσης του φρουρίου στη δική της δικαιοδοσία, αφαιρώντας κάθε
εξουσία επί του τόπου από τους στρατιωτικούς. Στις 16 Μαρτίου 1823 η υπερτάτη ∆ιοίκηση έγραφε
προς τους Υδραίους προκρίτους ότι εάν το Ναύπλιο θεωρείται εθνικό κτήµα πρέπει να αποδοθεί
σ’εκείνη. Α.Κ.Υ., τ.Θ.΄, ό.π., σ.109. Η σοβαρή διαφωνία µεταξύ της ∆ιοίκησης και των στρατιωτικών
του Ναυπλίου, που αντανακλούσε τη διαµάχη της κεντρικής εξουσίας απέναντι στις κεντρόφυγες
δυνάµεις, πήρε τέλος λίγες ηµέρες µετά την επίσηµη έναρξη των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης.
Α.Κ.Υ., τ.Θ.΄, ό.π., σ.122-123, 31 Μαρτίου 1823: «ενώ ταύτα ενεργούντο εις τα εδώ, (η κατάργηση των
Γερουσιών και του Αρείου Πάγου) οι από Ναυπλίου διαφωνούντες αρχηγοί απεφάσισαν τον ερχοµόν
τους, και χθες έφθασαν τω όντι ο Κολοκοτρώνης, Οδυσσεύς, Νικήτας, Υψυλάντης, Μούρτζινος,
φέροντες µαζί τους όλους τους ελλείποντας παραστάτας και οπαδούς στρατιώτας των».(800
στρατιώτες).
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Α.Κ.Υ., τ. Θ.΄, ό.π., σ. 69-70, 24 Φεβρουαρίου 1823. Οι παραστάτες απαντούν προς τους προκρίτους
της Ύδρας στις 27 Φεβρουαρίου 1823 ότι «κατά την έννοιαν της συµβουλής σας δεν θέλει λείψωµεν
να ελκύσωµεν προς τα καλά τον αρχιστράτηγον Οδυσσέαú τοιαύτη ήτον απ’ αρχής και η ιδική µας
γνώµη».

Υδραίοι περιορίστηκαν στο βουλευτικό, που, όµως, αποκτούσε τώρα αυξηµένες
αρµοδιότητες -, κατάφεραν, όµως, να πετύχουν την παύση της Πελοποννησιακής
Γερουσίας και τη συγκρότηση «εθνικού ταµείου», που θα αναλάµβανε την εξόφληση
των χρεών της Γερουσίας απέναντι στα ναυτικά νησιά και θα κάλυπτε οικονοµικά τις
µετέπειτα µετακινήσεις του στόλου.83 Ουσιαστικά, τα πολιτικά οφέλη της
Εθνοσυνέλευσης για τους Υδραίους (εδραίωση των νεοτερικών θεσµών) υπήρξαν
µεγαλύτερα από το κόστος της απώλειας ελέγχου του Εκτελεστικού, που πέρασε στην
εξουσία των Πελοποννησίων προκρίτων. Αντίθετα, για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο,
τον Θ. Κολοκοτρώνη και γενικότερα για το στρατιωτικό στοιχείο, η µονοπώληση των
θέσεων της ∆ιοίκησης κυρίως από το προεστωτικό στοιχείο, καθώς και η προοπτική
σύναψης εξωτερικού δανείου µε υποθήκη ή ακόµη και εκποίηση των εθνικών
κτηµάτων, δηµιουργούσε τις προϋποθέσεις για µία σε βάρος τους ανατροπή των
συσχετισµών δυνάµεων, µε την περιθωριοποίησή τους στο πολιτικό πεδίο. Κατά τη
διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης και µε εµφανή την αδυναµία τους να περιορίσουν την
πολιτική δύναµη των Πελοποννησίων προκρίτων, οι στρατιωτικοί περιορίστηκαν
στην προβολή και ψήφιση ενός υποθετικού λογαριασµού (προϋπολογισµού) εσόδων
και εξόδων για το έτος 1823.84 Ο ίδιος ο Ανδρούτσος επεδίωξε να κατοχυρωθούν µε
τον υποθετικό λογαριασµό οι αναγκαίες στρατολογίες για την εκτέλεση
συγκεκριµένων εκστρατειών, ώστε η ίδια η ∆ιοίκηση να δεσµευτεί στην οικονοµική
υποστήριξη των εκστρατειών, µεταβιβάζοντας σ’ εκείνη τις όποιες ευθύνες για την
επιτυχή έκβασή τους. Το πιο σηµαντικό όµως ήταν ότι η χρηµατοδότηση των
εκστρατειών θα γινόταν από το «εθνικό ταµείο», που σήµαινε αφενός την επίσηµη
δέσµευση της ∆ιοίκησης να εκτελέσει τον προϋπολογισµό, αφετέρου ότι ακόµα και
σε περίπτωση επέκτασης του οικονοµικού ελέγχου της κεντρικής εξουσίας στην
επαρχία της Αθήνας και σε άλλες επαρχίες της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, ένα
83

Α.Κ.Υ., τ. Η.΄, ό.π., σ. 138. Η ανάληψη πληρωµής των χρεών και των εξόδων από το
επαναστατηµένο Έθνος για την κίνηση του στόλου των ναυτικών νησιών, παρείχε ασφαλείς εγγυήσεις
στην Ύδρα για την επάρκεια οικονοµικών πόρων, ιδιαίτερα µετά και την αποτυχία λειτουργίας της
αρµοστικής οργάνωσης των νησιών στις αρχές του 1823. Η αποτυχία του οργανωτικού αυτού πλαισίου
των νήσων µε βάση «την εισαγοµένην δηµόσιον οικονοµίαν (administration publique)» της
∆ιοίκησης, οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό στην αντίσταση των τοπικών για κάθε νησί προεστών, που δεν
ήθελαν να εκχωρήσουν µέρος των υλικών τους συµφερόντων στους Αρµοστές. Σηµειώνουµε, για
παράδειγµα, την προβλεπόµενη από το Εκτελεστικό παρέµβαση των αρµοστών στην ενοικίαση των
προσόδων κάθε νησιού: « το σύστηµα των δεκατιών, αν και δεν είναι το αρµοδιώτερον δια τους
ευνοµούµενους λαούς, επειδή όµως η ∆ιοίκησις, µη δυναµένη να εισάξη εκ του προχείρου νέον
σύστηµα των εκ των προϊόντων της γης προσόδων, παρεδέχθη επί το παρόν αυτό εις όλας τας
ιδιοκτησίας διά του προεκδοθέντος νόµου από 26 Απριλίου υπ’ αριθ. 10 (1822), οι κύριοι Αρµοσταί
θέλουν ακολουθήσει κατά την έννοιαν του νόµου εκείνου και δια την ευκολοτέραν είσπραξιν των
χρηµάτων ειµπορούν να πωλήσωσι τα δέκατα εκάστης νήσου δια δηµοπρασίας (µεζατίου),
λαµβάνοντες αµέσως παρά του αγοραστού µέρος της συµφωνηθείσης τιµής, το δε µέρος αυτό δεν
θέλει συµφωνηθή ποτέ ολιγώτερον του τρίτου.» Επιπλέον οι Αρµοστές θα πωλούσαν µε όµοιο τρόπο
τις προσόδους των τελωνείων, ενώ θα έπρεπε «φροντίσει να συνάξωσιν οµοίως ή το όλον ή το
πλείστον µέρος κάν των εισοδηµάτων του παρελθόντος έτους εκ των νήσων, εκπίπτοντες τα δίκαια και
εύλογα κοινά έξοδα και λαµβάνοντες τους λογαριασµούς αυτών των εσόδων και εξόδων
υπογεγραµµένουν από τοθς επιστατήσαντας εις τα κοινά πράγµατα των νήσων». Βλ., «οδηγίαι προς
τους Αρµοστάς τους πεµποµένους εις τας νήσους του Αιγαίου πελάγους και τας Σποράδας, εν
Κορίνθω, 4 Μαΐου 1822», στο Ιωάννης Μουντζούρης, Η αρµοστεία των νήσων του Αιγαίου πελάγους
στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, Αθήναι, 1984, Σύλλογος προς ∆ιάδοσιν ωφέλιµων Βιβλίων, σ.
25- 28.
84
Α.Ε.Π., τ. Γ.΄, ό.π., σ. 113-116, 12 Απριλίου 1823. Τον υποθετικό λογαριασµό παρουσίασαν στην
Εθνοσυνέλευση οι Οδυσσέας Ανδρούτσος, Γ. Σισίνης, Ιω. Λογοθέτης, Κ. Μαυροµιχάλης, Αναγνώστης
Παπαγεωργίου κ.α. Βλ., και Γεωργίου ∆.Κατσούλη, Οικονοµική Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως,
τόµος Α, Από τη Φιλική Εταιρία µέχρι του Α΄ εξωτερικού ∆ανείου (1824), ∆ίφρος, Αθήνα 1974, σ. 216225, Βακαλόπουλος, Ι.Ν.Ε., τ.ΣΤ.΄,ό.π., σ.398-399.

µέρος του οικονοµικού πλεονάσµατος θα είχε ήδη δεσµευτεί για τις εκστρατείες
αυτές, που σε άλλες συνθήκες η ίδια η επαρχία ήταν υποχρεωµένη να
χρηµατοδοτήσει.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον υποθετικό λογαριασµό εσόδων και εξόδων του
έτους 1823, προβλεπόταν για τη φύλαξη των φρουρίων η στρατολογία
συγκεκριµένου αριθµού ενόπλων από την ίδια τη ∆ιοίκηση, χωρίς, όµως, να γίνεται
αναφορά στο ποιος θα ηγούνταν των σε κάθε φρούριο στρατιωτών. Στα φρούρια της
Ανατολικής Ελλάδος θα υπήρχε στρατιωτική δύναµη συνολικά 200 ανδρών, ενώ για
το φρούριο της Αθήνας υπολογιζόταν δύναµη 500 ανδρών, γεγονός που υποδεικνύει
την ιδιαίτερη σηµασία του για την Ανατολική Χέρσο Ελλάδα. Για την εκτέλεση
εκστρατευτικών αποστολών η ∆ιοίκηση µεριµνούσε για τη στρατολογία 2.000
ανδρών στην Εύριπο, 1.000 ανδρών στην Κάρυστο και 14.000 ανδρών σ’ ολόκληρη
την Ανατολική Ελλάδα. Αν λάβουµε υπόψιν ότι ο µισθός ενός στρατιώτη για
εκστρατεία χρονικής διάρκειας ενός µηνός ήταν 25 γρόσια, τότε το ύψος των εξόδων
που θα αναλάµβανε η ∆ιοίκηση ανερχόταν µόνο για την Ανατολική Χέρσο Ελλάδα
και την Εύριπο σε 425.000 γρόσια το µήνα. Το ποσό υπήρξε υπέρογκο τη στιγµή που
η Αθήνα, για παράδειγµα, προβλεπόταν να αποφέρει ετήσια εισοδήµατα στο «εθνικό
ταµείο» ύψους 302.000 γροσίων. Επιπρόσθετα ο µισθός του στρατιώτη των
φρουρίων, που υπολογιζόταν σε 15 γρόσια το µήνα, ανέβαζε τις σε χρήµα δαπάνες
της ∆ιοίκησης στο ποσό των 10.500 γροσίων µόνο για την Αθήνα και την Ανατολική
Ελλάδα. Στα έξοδα αυτά δεν υπολογίζουµε, προφανώς, τις σε τρόφιµα, πολεµοφόδια
και ρουχισµό δαπάνες της ∆ιοίκησης, που µεγέθυναν ακόµη περισσότερο την
επιβάρυνση του «εθνικού ταµείου». Το υπέρογκο των προβλεπόµενων δαπανών
άφησε τον υποθετικό λογαριασµό ανεκτέλεστο στο µεγαλύτερο µέρος του. Η
πεποίθηση του Ανδρούτσου ότι µε τον προϋπολογισµό εξασφάλιζε το minimum των
εγγυήσεων για τη συνέχιση της αρχιστρατηγίας του στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα
θα αποδεικνυόταν γρήγορα επιζήµια για την κυριαρχική του θέση στην Επαρχία
Αθηνών. Και αυτό γιατί από τη στιγµή που η ∆ιοίκηση θα αναλάµβανε τη
χρηµατοδότηση των εκστρατειών η επιρροή της στη διαχείριση των «προσεξόδων»
της επαρχίας της Αθήνας θα αυξανόταν, ώστε η παρέµβαση της να οδηγήσει σε
αντίθετα αποτελέσµατα απ’ αυτά που προσδοκούσε ο οπλαρχηγός.
Το νέο εκτελεστικό µε πρόεδρο τον Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη, έδινε την
ευκαιρία στους προκρίτους να ανακτήσουν το χαµένο έδαφος µετά και την
κατάργηση της Πελοποννησιακής Γερουσίας και να αυξήσουν ακόµη περισσότερο
την τοπική τους ισχύ. Προσδοκούσαν ότι χωρίς τις προηγούµενες αντιστάσεις της
Προσωρινής ∆ιοίκησης θα µπορούσαν να πετύχουν τώρα, από τη θέση εξουσίας στην
οποία βρίσκονταν, την κατάργηση κάθε προσκόµµατος στην εδραίωση της
κυριαρχικής του θέσης µέσα στην Επανάσταση. Οι Πελοποννήσιοι πρόκριτοι δεν
είχαν άλλη επιλογή παρά να υποστηρίξουν τους νεωτερικούς θεσµούς διοίκησης,
ακόµη και να τεθούν υπέρµαχοι ενός φιλελεύθερου συνταγµατικού πλαισίου,
προκειµένου να µη βρεθούν εκτός νυµφώνος, αποµονωµένοι και αδυνατισµένοι από
τον αναπόφευκτο συγκεντρωτισµό της εξουσίας.85 Η κατάληψη των θέσεων του
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εκτελεστικού, κυρίως απ’ αυτούς, άνοιγε το δρόµο στις παραδοσιακές ηγετικές
δυνάµεις στην προσπάθεια τους να κατισχύσουν απέναντι σ’ όλους εκείνους που
απειλούσαν τα τοπικά τους συµφέρονταú απειλές που πηγάζουν είτε µέσα από µία
τοπική αντιπαράθεση µε τους Πελοποννήσιους οπλαρχηγούς, είτε µέσα από το ίδιο το
θεσµικό πλαίσιο της ∆ιοίκησης, όπου διαµορφώνεται η διαµάχη τους µε τους
Υδραίους προκρίτους και τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Η απειλή για τους
προκρίτους της Πελοποννήσου θα προκύψει τελικά µέσα από τους ίδιους τους
κόλπους της ∆ιοίκησης, αφού η διαρκώς επιδεινούµενη διαµάχη των δύο σωµάτων
της ∆ιοίκησης θα είναι τελικά εκείνη που θα σφραγίσει τις µετέπειτα εξελίξεις,
διαµορφώνοντας τους όρους για την αναίρεση της ισχύος των Πελοποννησίων
προκρίτων. Ως προς την Ανατολική Χέρσο Ελλάδα και την Εύριπο η νέα ∆ιοίκηση
θα προωθήσει το διοικητικό εκείνο πλαίσιο, που θα επιτρέπει την εµπέδωση των
εξουσιών της σε βάρος των τοπικών προκρίτων και οπλαρχηγών. Αυτό δε σηµαίνει
ότι ο Μαυροµιχάλης επιδιώκει την εξόντωσής τους, οικονοµική και πολιτική, αλλά
ότι αποβλέπει στην υπαγωγή των οικονοµικών και πολιτικών λειτουργιών των
κοινοτήτων κάτω από την επίβλεψη των τοπικών και διοικητικών οργάνων της
κεντρικής εξουσίας. Ως προς τον αρχιστράτηγο Οδυσσέα Ανδρούτσο, η προβολή των
διαθέσεων και νοοτροπιών της νέας ∆ιοίκησης Μαυροµιχάλη πάνω στο νησί της
Ευρίπου, θα είναι αποκαλυπτική και του τρόπου µε τον οποίον αντιλαµβάνονταν τη
θέση του αρχιστρατήγου µέσα στην Επανάσταση.
1.9 Η νέα εκτελεστική εξουσία θέλησε εξαρχής να ξεκαθαρίσει την
κατάσταση στην Εύριπο, ώστε να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για
την ανάληψη νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Φροντίζει λοιπόν, στις 30 Απριλίου
1823 να αναγνωρίσει de jure ως αρχηγό της Ευρίπου τον ∆ιαµαντή Νικολάου.86
Ποια, όµως, υπήρξε η διοικητική κατάσταση στο νησί µετά και την κατάργηση του
Αρείου Πάγου; Οι πρόκριτοι του νησιού, απαλλαγµένοι από το δεσµευτικό πλαίσιο
των αρεοπαγιτών, ανακτούν την απόλυτη κυριαρχία τους στα όρια των κοινοτήτων
τους και τον έλεγχο των οικονοµικών λειτουργιών της κοινότητας. Η επάνοδος σε
προηγούµενες µεθόδους παραγωγής και αναπαραγωγής του πλεονάσµατος χωρίς τη
µεσολάβηση του Αρείου Πάγου και των τοπικών εφοριών επέτρεπε στους προκρίτους
να συσσωρεύουν κεφάλαια και να τα αναδιανείµουν όπως η ίδιοι έκρινα σκόπιµο,
επανακάµπτοντας µέσα από τον έλεγχο των οικονοµικών δικτύων και στο πολιτικό
πεδίο. Επιδιώκοντας, ενδεχοµένως, να εκµαιεύσουν, µία απόφαση της
Εθνοσυνέλευσης του Άστρους κατά των αρεοπαγιτών, κατηγορούν απροκάλυπτα
τους αρεοπαγίτες στην Υπέρτατη ∆ιοίκηση, υποδεικνύοντάς τους ως υπεύθυνους της
δεινής θέσης της Ευρίπου. Σε επιστολή τους (προκήρυξη) οι πρόκριτοι της Ευρίπου
αναφέρουν προς τη ∆ιοίκηση: « ότι τους παλαιούς εφόρους και καπετανίσκους τους
απεκηρύξαµεν διόλου. Ότι οι αρεοπαγίται, αντί να βοηθήσουν την νήσον µας,
διέφθειραν τους καρπούς αυτής και πάσχει το στρατόπεδον µας από έλλειψιν
ζωοτροφιών […] ότι ο κύριος Τασσίκας, επιστάτης ων των ζωοτροφιών, εσφετέρισε
πολλά και, αφού του εζητήσαµεν λογαριασµόν, έφυγε δια νυκτός». 87 Προκειµένου
να προλάβουν την αντικατάσταση των αρεοπαγιτών και των εφόρων από
εκπροσώπους της κεντρικής διοίκησης, οι πρόκριτοι µε συνοπτικές διαδικασίες
συστήνουν από το Φεβρουάριο του 1823 «τοπικήν διοίκησιν κατ΄εκλογήν, δια να
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διοικήσωµεν τον τόπον µας, δια να µην έχωµεν χρεία από ξένους». Ο
προσεταιρισµός, επιπλέον, του ∆ιαµαντή Νικολάου µε το µέρος τους, αποµάκρυνε το
ενδεχόµενο µίας µε τα όπλα καταστροφικής επέµβασης της ∆ιοίκησης.88 Οι
πρόκριτοι, άλλωστε, φροντίζουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε η αποκήρυξη
των αρεοπαγιτών και η σύσταση τοπικής ∆ιοίκησης, να µην εκληφθεί ως άρνηση της
υπέρτατης ∆ιοίκησης, αλλά ως µέριµνα για τη σταθεροποίηση της ∆ιοίκησης και την
εξοµάλυνση των συνθηκών προς αποφυγή κοινωνικών αναταραχών.89 Προφανώς,
όµως, µέσα από το προσωρινό του πράγµατος προβάλλουν οι προθέσεις των
προκρίτων της Ευρίπου να επιβάλουν τις δικές τους αντιλήψεις περί διοίκησης,
απορρίπτοντας τον συγκεντρωτισµό της κεντρικής εξουσίας. Αντιλαµβανόµενοι,
µάλιστα, την αποδυνάµωση της επιρροής της ∆ιοίκησης στην περιοχή, ιδιαίτερα µετά
και τη σύµπλευση του ∆ιαµαντή – µε ευνόητους όρους- οι πρόκριτοι απαίτησαν « ότι
να µην απατηθή η Υπερτάτη ∆ιοίκησις εις κανένα λόγον µήτε των ποτέ εφόρων µήτε
καπετανίσκων µήτε αρεοπγιτών και αποστείλη τινά αυτόθεν και γένη σκάνδαλον και
διασείση την ησυχίαν µας.»90
Παρά τα αντίθετα σχέδια των προκρίτων της Ευρίπου, ο Πετρόµπεης
Μαυροµιχάλης φάνηκε αποφασισµένος να ενισχύσει τη θέση της ∆ιοίκησης τόσο
στην Εύριπο, όσο και στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό η µετά το
Άστρος ∆ιοίκηση έθεσε σε εφαρµογή τον από τον Απρίλιο του 1822 ψηφισµένο
«οργανισµό των Ελληνικών Επαρχιών», µε το διορισµό Έπαρχων στην Εύριπο, αλλά
και στην ευαίσθητη περιοχή των Αθηνών. Η εκ του νόµου εκπορευόµενη τοποθέτηση
των Έπαρχων εκµηδένιζε την οποιαδήποτε αµφισβήτηση στο διορισµό, καθώς η
οποιαδήποτε αντίδραση θα επέσειε την κατασταλτική επέµβαση της ∆ιοίκησης. Οι
έπαρχοι που «αναφέρονται αµέσως προς την ∆ιοίκησιν δια του Μινίστρου των
εσωτερικών υποθέσεων»91, είχαν σαν αποστολή να επιβλέπουν την εύρυθµη
λειτουργία της Επαρχίας και να αποθαρρύνουν ενέργειες που θα έθεταν υπό
αµφισβήτηση την εφαρµογή των όποιων αποφάσεων της κεντρικής εξουσίας. Ο
διορισµός των Επάρχων έγινε ακριβώς σε µία περίοδο όπου η ∆ιοίκηση έβγαινε
ενισχυµένη από τη διαµάχη της µε τους στρατιωτικούς και ουσιαστικά δε συνάντησε
εµπόδια στην επιβολή τους. Παράλληλα σχεδόν µε την αναγνώριση του ∆ιαµαντή
Νικολάου η ∆ιοίκηση διορίζει Έπαρχο της επαρχίας της Ευρίπου τον Ιωάννη
Κωλέττη στις 29 Μαΐου 1823.92 Παρά το γεγονός ότι ο διορισµός του Κωλέττη έθετε
σε αχρηστία την τοπική διοίκηση των προκρίτων της Ευρίπου, οι πρόκριτοι δεν
κινήθηκαν κατά της απόφασης, θεωρώντας ότι η απουσία της ∆ιοίκησης από το νησί
θα ενέτεινε τις εµφύλιες ταραχές µε απρόβλεπτες συνέπειες για τους ίδιους. Αντίθετα
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« Ότι απεφασίσαµεν να φυλάξωµεν το στρατόπεδόν µας µόνοι µας και στρατηγόν τούτον και οδηγόν
εκηρύξαµεν το<ν> στρατηγόν κύριον ∆ιαµαντήν Ολύµπιον, ο οποίος είναι διωρισµένος και παρ’
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εν όσω να µας έλθουν αι σεβασταί διαταγαί αυτής.», Α.Ε.Π., ό.π., σ. 29-30.
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Στις 25 Μαΐου 1821 το Βουλευτικό Σώµα αφού πρώτα «εγένετο λόγος περί της Ν.Ευβοίας, ήτις
κατά το εσωτερικόν, διά τας επιπολαζούσας εκεί διχονοίας, πάσχει τα µέγιστα», αποφάσισε ότι «η
επαρχία του ονοµαζοµένου Ξηροχωρίου χρήζει επάρχου, ανδρός εµπείρου, δραστηρίου και
δεδοκιµασµένου προς εξοικονόµησιν των τόσων µεγάλων δυσκολιών, και τοιούτον έκρινε τον κύριον
Ιω.Κωλέττην, όστις να διορισθή και σταλή όσον τάχος».Βλ., «Προσωρινή ∆ιοίκησις της Ελλάδος, ο
πρόεδρος του Βουλευτικού (Ιω.Ορλάνδος) προς τον πρόεδρον του Εκτελεστικού, 25 Μαΐου 1823 εν
Τριπολιτσά», Α.Ε.Π.,τ.Β.΄, σ.454. Ο Κωλέττης διορίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών τέσσερις
µέρες αργότερα.Βλ., Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη, τόµος Α.΄, επιστολή καθηκόντων, 284, σ.246-247.

η ∆ιοίκηση κρίνει αναγκαίο να απευθυνθεί προς τον ∆ιαµαντή, που παρά τον
διορισµό του ως αρχηγού των αρµάτων, είχε εκτραπεί σε ενέργειες που
αποσταθεροποιούσαν την παρουσία της ∆ιοίκησης, όπως σε λεηλασίες και αρπαγές
εναντίον των χωρικώνú «Η γενναιότης σου µείνε πιστός εις τα φρονήµατά σου και
φρόνει διά παντός τα συµφέροντα τη πατρίδι. [...] Η ∆ιοίκησις σ’εγνώρισε και σε
γνωρίζει ως ένα των καλών της Ελλάδος τέκνων και ως τοιούτον σε αγαπά».93 Οι Υ
δραίοι πρόκριτοι, προκειµένου να προλάβουν την εκδήλωση αρνητικών αντιδράσεων
και ως ένδειξη της υποστήριξής τους στο πρόσωπο του Κωλέττη, ζητούν από τους
προκρίτους και τους κατοίκους της Ευρίπου να τον δεχτούν µε τον πρεπούµενο
σεβασµό και να πειθαρχούν στους νόµους και στα µέτρα που θα λάβει προς εκτέλεσιν
των επιταγών της ∆ιοίκησης.94
Ο Ανδρούτσος όλο αυτό το διάστηµα που ακολούθησε το διορισµό της νέας
∆ιοίκησης παρακολουθούσε διακριτικά τις εξελίξεις στην Εύριπο, χωρίς να αντιδρά
άµεσα για στις επιλογές της ∆ιοίκησης να διορίσει επάρχους και να υποστηρίξει το
∆ιαµαντή. Οπωσδήποτε η αρνητική τροπή των εξελίξεων µετά και την αποτυχία του
κινήµατος στη Σελίµνα τον είχε φέρει σε δυσµενή θέση, ώστε να είναι ασύµφορη η
αντίδρασή του στις παραπάνω διοικητικές αποφάσεις.95 Αρχές Ιουνίου 1823
επέστρεψε στην Αθήνα, προκειµένου να προλάβει το ενδεχόµενο και της εκεί
απόπειρας ανατροπής των συσχετισµών δυνάµεων. Παρά τις όποιες αντιστάσεις ο
Ανδρούτσος θα καταφέρει µέσα στο Ιούνιο να ανακτήσει τον έλεγχο των Αθηνών,
αποτρέποντας την προοπτική προσέγγισης του φρουράρχου Γκούρα µε τη ∆ιοίκηση,
αν και όσο περνούσε ο καιρός η επιρροή της ∆ιοίκησης στην Αθήνα διαµέσου των
Επάρχων ∆ρόσου Μανσόλα και Μιχαήλ Σούτζου αυξανόταν.96 Επιπλέον η µη
αµφισβήτηση της αρχιστρατηγίας του οπλαρχηγού στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα
τον έκανε περισσότερο ανεκτικό στις επεµβάσεις της ∆ιοίκησης στην περιοχή,
πράγµα που αποδεικνύεται και από την ανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων
εναντίον των πασάδων Γιουσούφ Περκόφτσαλη και Σαλίχ, που βρίσκονταν στη
Βοιωτία.97 Όµως η σύµπλευση Ανδρούτσου και ∆ιοίκησης µπροστά στην κοινή
απειλή και η αποτροπή της µεταξύ τους σύγκρουσης την περίοδο αυτή, όχι µόνο δεν
αναιρεί τις προοπτικές της αντιπαράθεσης, αλλά ως ένα βαθµό τις οξύνει
περισσότερο. Ο,τιδήποτε συµβαίνει αποδίδεται στην εσκεµµένη πρόθεση του
αντιπάλου, µε αποτέλεµα να δηµιουργείται ένα πολεµικό κλίµα χωρίς την ύπαρξη
εµφύλιου πολέµου στην Ανατολική Στερεά. Έτσι λίγες µόνο ηµέρες µετά τα γεγονότα
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1823», σ.263.
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Η ∆ιοίκηση µε τη χρήση απειλών κατάφερε να διασπάση τη συµµαχία των στρατιωτικών στη
Σελίµνα, αφού πρώτα είχε ήδη προσεταιριστεί τον Θ.Κολοκοτρώνη, προσφέροντάς του τη θέση του
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της Σελίµνας και µε την επάνοδο του στο αστικό κέντρο των Αθηνών ο Ανδρούτσος
καταφέρεται κατά των «Πελοποννησίων», συπεριλαµβάνοντας στον τοπικό αυτό
προσδιορισµό τους προκρίτους της Πελοποννήσου και τους στρατιωτικούς της.
Προφανώς µε τη χρήση του γεωγραφικού προσδιορισµού αποφεύγεται επιµελώς η
αναφορά του ονόµατος της ∆ιοίκησης και ιδιαίτερα του Προέδρου του Εκτελεστικού
Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη.. «Η Ανατολική και ∆υτική Ελλάς µη ούσαι εις κατάστασιν
να αντιπαραταχθούν προς τον εχθρικόν στρατόν από έλλειψιν εφοδίων και στρατού,
επρόβαλον εις την ∆ιοίκησιν ότι έπρεπε στράτευµα και εφόδια να έβγουν από την
Πελοπόννησον, καθώς και αυτή εις αυτό έδωκεν υπόσχεσιν.[...] Αλλ’είναι σχεδόν
περίπου των τεσσαράκοντα ηµερών αφ’ής ώρας εδόθη αυτή η υπόσχεσις, και ακόµη
έως ώρας µήτε στράτευµα, µήτε εφόδια εφάνηκαν από την Πελοπόννησον,
αλλ’ασχολούµενοι καθηµερινώς εις την διαφειλονεικίαν της πρωτοκαθεδρίας και του
ιδιαιτέρου συµφέροντος, παραβλέπουν την ωφέλειαν ενός όλου έθνους».98
Ο Ανδρούτσος προβλέποντας την εξέλιξη των γεγονότων, ενδεχοµένως
κατόπιν και της παραινέσεως των Υδραίων προκρίτων, και µη µπορώντας να
αντιπαρατεθεί µε τα όπλα εναντίον των αντιπάλων του, πειθαρχεί στις στρατιωτικές
εντολές της Προσωρινής ∆ιοίκησης, διατηρώντας, όµως, τη δυσπιστία του για τις
προθέσεις της κεντρικής εξουσίας ως προς το ζήτηµα των προσόδων και των εθνικών
εισοδηµάτων της επαρχίας της Αθήνας. ∆εν έλειψαν οι προσπάθειες του Ανδρούτσου
το διάστηµα αυτό, να αποτρέψει την ανάµειξη της ∆ιοίκησης στη διαχείρηση των
προσόδων, ακόµη και εκτός της επαρχίας Αθηνών, αντίδραση που θα κορυφωθεί τους
επόµενους µήνες µε την δυναµική απόρριψη των απαιτήσεων της κεντρικής εξουσίας.
Σε µία προσπάθεια να αποτρέψει την πολιτική του αποµόνωση και επειδή ο
συσχετισµός δυνάµεων µέσα στην ίδια τη ∆ιοίκηση δεν τον ευνοούσε, στρεφόµενος
κατά των Πελοποννησίων συντάσσεται ταυτόχρονα µε τον άλλο πόλο της ∆ιοίκησης,
τους Υδραίους προκρίτους και τον Μαυροκορδάτο, οι οποίοι συσπείρωναν τις
δυνάµεις τους στο Βουλευτικό Σώµα. Από τον Ιούλιο του 1823, µε αφορµή το ζήτηµα
της κατάληψης της θέσης του Προέδρου του Βουλευτικού, που είχε εξελιχθεί σε
προσωπική διαµάχη µεταξύ του Κολοκοτρώνη και του Μαυροκορδάτου, άρχισε να
διαγράφεται και η προοπτική σύγκρουσης των δύο πόλων της ∆ιοίκησης.99 Μπροστά
σε µία τέτοια προοπτική ο Ανδρούτσος παρουσιαζόταν ως ο εν δυνάµει σύµµαχος και
των δύο πόλων της ∆ιοίκησης, µε το προβάδισµα, προφανώς να το έχει ο
συνασπισµός δυνάµεων των Υδραίων προκρίτων και του Μαυροκορδάτου. Για τον
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Α.Κ.Υ., τ.Θ.΄, ό.π., Ανδρούτσος προς Λάζαρο Κουντουριώτη και τους λοιπούς Υδραίους
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Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη ακόµη και η αποτροπή εµπλοκής του αρχιστρατήγου στην
επικείµενη σύγκρουση θα αποτελούσε µία θετική γι’αυτόν εξέλιξη. Από την άλλη και
ο ίδιος ο Ανδρούτσος υπήρξε επιφυλακτικός, ώστε να αποφεύγει να προβεί σε
οποιαδήποτε κίνηση ανοιχτής στήριξης, προτού εξασφαλίσει τις αναγκαίες γι’αυτόν
εγγυήσεις. Όταν θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις το επόµενο έτος του 1824
(συνέλευση των Σαλώνων), που θα αφορούν τη γενικότερη στάση της Ανατολικής
και ∆υτικής Ελλάδος στον εµφύλιο πόλεµο, οι αποφάσεις αυτές δε θα προδικάσουν
τελικά τη συµπεριφορά του αρχιστρατήγου. Μέσα στο 1823 ο Ανδρούτσος µπορεί να
διατηρεί εφεκτική στάση προς τους Υδραίους προκρίτους, αποφεύγει όµως να
εµπλακεί άµεσα, µε στρατιωτικές δυνάµεις ενδεχοµένως, στις διαµάχες που
αναφύονται µέσα στους κόλπους της ∆ιοίκησης. Το γεγονός ότι όποιος από τους δύο
πόλους επικρατήσει του αντιπάλου εκείνος θα διαχειριστεί και το θέµα των δανείων
παίζει καταλυτικό ρόλο στην στάση αυτή του αρχιστρατήγου.
1.10 Από το νησί τις Ευρίπου στις αρχές Ιουνίου 1823 φτάνουν στο
Εκτελεστικό Σώµα οι πρώτες κατηγορίες εναντίον του Ανδρούτσου. Ο
Μαυροµιχάλης όµως µε µία φαινοµενικά µόνο απρόσµενη κίνηση παρείχε την
στήριξή του στον αρχιστράτηγο απέναντι στις κατηγορίες που του απευθύνουνú «...εις
την επαρχίαν της Ευβοίας ακµάζει εισέτι διχόνοια.[...] Το υπουργείον του Πολέµου
έχει πληροφορίας περί τούτου, και ότι ο κύριος Τοµαράς και ο κύρ. Χαλκιάς είναι οι
µόνοι ταράττοντες τα πράγµατα και διά νά ελκύουν τους απλουστέρους συκοφαντούν
και τόνοµα του στρατηγού Οδυσσέως, κηρύττοντες ότι µε νεύσιν του ενεργούν, εις το
οποίον άκουσµα η ∆ιοίκησις δεν θέλει δώσει ποτέ πίστιν». Τους διατάσσει να
παύσουν να αντιπολιτεύονται τη ∆ιοίκηση «εις τουναντίον θέλουν υποπέσει εις την
οργήν της ∆ιοικήσεως».100 Η ∆ιοίκηση µάλιστα ενηµερώνει τον ίδιο τον Ανδρούτσο
σχετικά µε τη δράση των Τοµαρά και Χαλκιά, αναφέροντας ότι «όχι µόνον δεν
έδωσεν πίστιν εις τα κηρυττόµενα παρ’αυτών, αλλά και ηγανάκτησε κατ’αυτών οι
οποίοι ετόλµησαν να αµαυρώσουν την µετά πολλών τιµίων κόπων σου και ιδρώτων
αποκτηθείσαν υπόληψίν σου, µε τας υπέρ πατρίδος θυσίας και κινδύνους οπού
εδοκίµασες».101 Ο Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης αµέσως σχεδόν µετά την άνοδό του
στη θέση του Προέδρου του Εκτελεστικού είχε δείξει τις προθέσεις του να µην
επιχειρήσει ένα ξεκαθάρισµα λογαριασµών µε τον οπλαρχηγό, παρά το γεγονός ότι
είχε εξέλθει ενισχυµένος από την Εθνοσυνέλευση.102 Στα µέσα του θέρους του 1823 ο
Ανδρούτσος ετοιµαζόταν να περάσει στο νησί της Ευρίπου χωρίς να έχει συναντήσει
αντιστάσεις στην απόφασή του αυτή από την Προσωρινή ∆ιοίκηση.103 Οι επιθετικές
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«Το Εκτελεστικόν Σώµα προς το Υπουργείον του Πολέµου, 3 Ιουνίου 1823», Γ.Α.Κ., Υποργείον
Πολέµου, φάκελος 3, στο Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ.Α.΄, ό.π., σ.364-365.
101
Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ.Α.΄, ό.π., σ.365.
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Βλ., τη διακήρυξη του Μαυροµιχάλη στις 28 Απριλίου 1823. «Ο στρατηγός Οδυσσεύς ως καλός
πατριώτης έλαβε τα άρµατα εναντίον του εχθρού της πατρίδος, απ’αυτήν την αρχήν της
Επαναστάσεως , αλλ’επειδή αιτίαι τινές συνέβησαν, ώστε να οργισθή κατ’αυτού η ∆ιοίκησις, και να
τον κηρύξη εις όλον το γένος απειθή και παρήκοον, διά τούτο η ∆ιοίκησις , ως φιλόστοργος Μήτηρ
βλέπουσα αυτόν, και πάλιν εκτελούντα τα προς την πατρίδα χρέη του, πολεµούντα και καταδιώκοντα
τους εχθρούς όλαις δυνάµεσι µε ζήλον πατριωτικόν, ως ανήκει εις καλούς πατριώτας µαχοµένους υπέρ
του γένους ελευθερίας, συγχωρεί αυτόν, διά την ήν έλαβε κατ’αυτού οργήν, και κατατάττει εις την
τάξιν των ευπειθών τέκνων της».Γ.Α.Κ., Αρχείον Οδυσσέως Ανδρούτσου, ό.π.
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Αρχείον Ιω.Κωλέττη, τ.Α.΄,µέρος πρώτο, ό.π., σ.265, «Ο.Αντρίτζου προς Α.∆ούκα, 17 Ιουλίου
1823».Ο Αντρούτσος πέρασε στο Ταλαντονήσι και ζητά από τον ∆ούκα την από τη ∆ιοίκηση
αποστολή καραβιών για τη µετάβασή του στην Εύριπο. Ο Ανδρούτσος ζητά και τη συνδροµή του
Έπαρχου Κωλέττη, Αρχείον Ιω.Κωλέττη, τ.Α.΄,19 Ιουλίου 1823, σ.267-268. Για τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις στην Εύριπο βλ. και Κάρπος Παπαδόπουλος, Ανασκευή των εις την ιστορίαν των Αθηνών,
Εν Αθήναις, 1837, σ.25-27. Ο Κάρπος υπερασπίζεται τον Οδυσσέα και επιρρίπτει τις ευθύνες για τη

κινήσεις των οθωµανικών δυνάµεων του Οµέρ πασά της Καρύστου στο βόρειο τµήµα
του νησιού παραµέριζαν σε µεγάλο βαθµό τις αναστολές της ∆ιοίκησης ως προς την
αναγκαιότητα του περάσµατος των δυνάµεων του αρχιστράτηγου στην Εύριπο.
Επιπλέον, ο ∆ιαµαντής Νικολάου είχε αποτύχει να προβάλει ιδιαίτερες αντιστάσεις
στους προελαύνοντες Οθωµανούς.104
Οι µόνοι που παρά την απελπιστική θέση τους φανήκαν να έχουν αντιρρήσεις
ήταν οι προεστοί του Βορείου µέρους της νήσου.105 Φροντίζουν µάλιστα να
ενηµερώσουν τον αρχηγό των αρµάτων της Ευρίπου ∆ιαµαντή για της κινήσεις του
Ανδρούτσουú «Ηµείς, ακούοντας, ώ γενναιότατε, την ανταπόκρισίν τους (των
ανθρώπων της ∆ιοίκησης δηλαδή), εδειλιάσαµεν περισσότερον παρ’αυτού ή παρά
των εχθρών και νούν εις τ<α> κεφάλια µας δεν έχοµεν...».106 Ο ∆ιαµαντής Νικολάου
έδειχνε συγχυσµένος από τις κινήσεις του Ανδρούτσου, φοβούµενος ότι ο
οπλαρχηγός κινείται κατόπιν εντολής της ∆ιοίκησης.107 Ήδη όµως ο ∆ιαµαντής µε τη
δράση του και την εκτροπή του από τις διοικητικές εντολές είχε προκαλέσει στη
∆ιοίκηση τις πρώτες σκέψεις για τον πιθανό παραµερισµό του. Η δυσάρεστη για τη
∆ιοίκηση τροπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο νησί έκανε ακόµη πιο
εσπευσµένη την αλλαγή του στρατιωτικού ηγέτη της Ευρίπου.108 Ο Κωλέττης παρά
το δύσκολο των καταστάσεων επιδίωξε να κρατηθεί στρατιωτικά τουλάχιστον το
Βόρειο µέρος της Ευρίπου. Οι λόγοι ήταν στρατιωτικής φύσεως, εξαιτίας της
γειτνίασης του νησιού µε την Ανατολική Χέρσο Ελλάδα, αλλά και οικονοµικοί. Με
δεδοµένη την αχρηµατία του «εθνικού ταµείου» την χρονική αυτή περίοδο η
διάλυση του επαναστατικού στρατοπέδου στην περιοχή του δερβενίου Παγώντα στους Μήτρο
Τριανταφυλλίνα, Β.Μπούσγο και ∆ιαµαντή Νικολάου.
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Ο ∆ιαµαντής µόλις εµφανίστηκαν οι δυνάµεις του Περκόφτσαλη στις πεδιάδες της Καστέλλας και
των Ψαχνών εγκατέλειψε χωρίς µάχη το στρατόπεδο των Βρυσακίων και υποχώρησε στον Άγιο.Οι
Οθωµανοί στα τέλη Ιουλίου εισέβαλλαν στη επαρχία του Ξεροχωρίου ανεµπόδιστα και άρχισαν τις
λεηλασίες. Για τα γεγονότα βλ., Βακαλόπουλος, Ι.Ν.Ε., τ.ΣΤ.΄,ό.π., σ.526-528.Επίσης, βλ., Αρχείον
Μαυροκορδάτου, ό.π.,σ.432-436, επιστολή του Εµµανουήλ Ν.Ξάνθου προς τον ∆ηµήτριο Αλεξάκη
στην Ανκόνα, 20 Αυγούστου 1823. Κατηγορεί τον Ανδρούτσο για την υποχώρησει του ∆ιαµαντή. «Ο
∆ιαµαντής, επειδή ήτον εις διχόνοιαν µε τον Οδυσσέα, βαλθείς εις υποψίαν παρά του της Ευρίπου
επάρχου Κωλέττη, ότι ο Οδυσσεύς θέλει τον κτυπήσει, άφησε τας θέσεις του και έφυγεν µε τα
στρατεύµατά του και ούτω οι Τούρκοι ανεµποδίστως εκυρίευσαν τα χωρία της Ευρίπου σχεδόν
όλα.[...] ο δε ∆ιαµαντής και οι στρατιώται του και ο βρωµερός Κωλέττης κατέφυγον εις Σκιάθον, ο δε
Οδυσσεύς ετραβήχθη εις την Σπηλιάν επάνω από την Βελίτζαν».
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Στο Νότιο µέρος του νησιού η απόλυτη κυριαρχία του Οµέρ πασά της Καρύστου δεν άφηνε κανένα
περιθώριο αντίδρασης στους προεστούς και σε όσους οπλαρχηγούς είχαν παραµείνει στην περιοχή. Η
µόνη πολεµική πράξη που εκδηλώθηκε ήταν η αποβατική ενέργεια της υδραϊκής µοίρας του Λάζαρο
Πινότση στις 5 Ιουλίου κάτω από το φρούριο της Καρύστου και η πυρπόληση των γεννηµάτων και
καλυβιών σε όλο τον κάµπο, ενέργεια που µαρτυρεί τις συνθήκες εγκατάλειψης της περιοχής από τους
κατοίκους της και την απαραίτηση των τοπικών προεστών και της ∆ιοίκησης από τη σύναξη των
προσόδων, σε αντίθεση µε το Βόρειο µέρος του νησιού. Α.Κ.Υ., τ.Θ.΄,ό.π., σ.265.
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Αρχείον Ιω.Κωλέττη, τ,Α.΄,ό.π., πρόκριτοι της Λίµνης Ευβοίας προς ∆ιαµαντή, 18 Ιουλίου 1823,
σ.266.
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Αρχείον Ιω.Κωλέττη, τ.Α.΄, ό.π., Γ.∆υοβουνιώτης προς Ι.Κωλέττη, 20 Ιουλίου 1823, σ.270.
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Η αποτυχία της πολιορκίας του φρουρίου της Ευρίπου είχε εξοργίσει τον Κωλέττη, που εξέφραζε
την απορία του για την διάλυση του στρατοπέδου και το διασκορπισµό των στρατιωτών. Ως Έπαρχος
προσπάθησε να εµψυχώσει τους κατοίκους του νησιού ώστε «µε µίαν καρδίαν» να χτυπήσουν τον
εχθρό. Πολλοί καπετάνιοι της Ευρίπου είχαν ήδη προσκυνήσει τον εχθρό, ανάµεσά τους και ο
Καρατάσος, µε κίνητρο τα λάφυρα, δηλαδή τις οικονοµικές υποσχέσεις των Οθωµανών. Αρχείον
Ιω.Κωλέττη, τ.Α.΄,ό.π., Ι.Κωλέττης προς τους αρχηγούς και στρατιώτες της Ευβοίας, 25 Ιουλίου 1823,
σ.271-272. Βλ., και Α.Μοναρχίδης προς Κωλέττη, 22 Αυγούστου 1823. «∆ιά δέ την λαφυροµανίαν
οπού εκυρίευσε και κυριεύει εις του Έλληνας, τούτο, φίλε µου, είναι κοινή αρρώστια, η οποία προ
πολλού σας είναι γνωστή».Ζητά από τον Κωλέττη αν δεν συµµορφωθεί ο Καρατάσος και οι άλλοι
καπετάνιοι Ολυµπίτες «τα σώµατά των, εάν κάµη χρεία, τα κάνοµεν βρώµα των ορνέων και έτζι
γλυτώνοµεν από τους άνανδρους και προδότας». Αρχείον Ιω.Κωλέττη, ό.π., σ.272-273.

∆ιοίκηση ενδιαφερόταν για τις οικονοµικές εισροές που οι καλλιέργειες της Ευρίπου
θα µπορούσαν να προσφέρουν.109 Ο στρατιωτικός έλεγχος του Βορείου µέρους,
ακόµη κι αν η κατάληψη του φρουρίου της Ευρίπου ήταν αδύνατη, θα πρόσφερε την
προστασία της παραγωγής και την ασφαλή σύναξη των προϊόντων. Ο Κωλέττης
επέµενε προς τη ∆ιοίκηση πως η Εύριπος µπορούσε να κυριευτεί µε ένα
εκστρατευτικό σώµα 2.000 ανδρών υπό την διοίκηση ενός «καλού» αρχηγού. Ως
προς την τροφοδοσία του σώµατος αυτού θεωρούσε πως η αναµενόµενη απόδοση
των καλλιεργειών της νήσου θα µπορούσε να επαρκέσει και για τη συντήρηση του
προβλεπόµενου στρατοπέδου.110 Το πρόσωπο που η ∆ιοίκηση πρόκρινε από τα µέσα
Αυγούστου ως το καταλληλότερο για να ηγηθεί µίας τέτοιας εκστρατείας ήταν ο
αρχιστράτηγος της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος.
Στα µέσα Αυγούστου του 1823 το θέµα της αρχηγίας της Ευρίπου ξανατίθεται
ανοιχτά περίπου ένα χρόνο µετά την ανάληψη της αρχηγίας από τον ∆ιαµαντή
Ολύµπιο. Αυτή τη φορά οι συσχετισµοί των δυνάµεων ευνοούσαν τον Ανδρούτσο,
παρά το γεγονός ότι σε σύγκριση µε τον Αύγουστο του 1822, οπότε και αυτός
επιβλήθηκε στην Αθήνα, η επιρροή του εµφανιζόταν περιορισµένη στο
πολιτικοστρατιωτικό πεδίο. Επιπλέον την απόφαση της ∆ιοίκησης βάρυνε και ο
φόβος των ανεξέλεγκτων κοινωνικών συνεπειών, που η µη πρόκριση του
αρχιστατήγου θα είχε πάνω στο νησί της Ευρίπου. Και αυτό γιατί ο διορισµός του
υπήρξε πρωτίστως αίτηµα των κατώτερων κοινωνικών τάξεων που έβλεπαν τις
περιουσίες τους να λεηλατούνται όχι από τους Οθωµανούς, αλλά από τους
στρατιώτες των Ολυµπίων οπλαργηγών. Οι κάτοικοι της Ευρίπου συντάσσουν
αναφορά προς την Υπερτάτη ∆ιοίκηση στις 4 Σεπτεµβρίου 1823 όπου χαρακτηρίζουν
τους «θεοστυγείς» Ολύµπιους ως πληγή της Ευρίπου. Ταυτόχρονα προειδοποίησαν
την ∆ιοίκηση «ότι ο κόσµος είναι εις τοιαύτην ελεεινήν κατάστασιν και απελπισίαν
ώστε µόλις ιδούν Ολύµπιον εις το έδαφος της Ευρίπου είναι ικανοί να µεταχειρισθούν
κάθε ανέλπιστον κίνηµα». Γι’ αυτό απαιτούν «να λάβη την φροντίδα µία θαλάσσιος
δύναµις, ως εκείνη των Ψαρών, ως πλησιεστέρα, διά να µας προφθάση µε πάν
αναγκαίον και να λάβη τα έξοδα από τα εισοδήµατα τα εθνικά. Είναι αναγκαίον προς
τούτοις να διορισθή και µία δύναµις της ξηράς µε ενεργητικόν αρχηγόν. Ηµείς
τοιούτον και πλησιέστερον και ικανώτερον δεν ευρίσκοµεν άλλον από τον Οδυσσέα.
Αυτός µόνος εµπορεί να µαταιώση και των Ολυµπίων οποιονδήποτε σκοπόν και τους
στρατιώτας εις ευταξίαν να κρατήση».111 Για τον Κωλέττη ο διορισµός του
Ανδρούτσου αποτελούσε την εγγύηση για την ασφαλή σύναξη των εισοδηµάτων της
επαρχίας της Ευρίπου, αφού στη αντίθετη περίπτωση η εκδήλωση κοινωνικών
αναταραχών, καθώς και η εκτός νοµιµότητας δράση του οπλαρχηγού έκαναν
επισφαλή την οποιαδήποτε συσσώρευση χρήµατος στο «εθνικό ταµείο» από την
συγκέντρωση και τη διάθεση της παραγωγής της επαρχίας της Ευρίπου. «Η Εύβοια
είναι πολλά αναγκαία εις το Έθνοςú διά τούτο η ∆ιοίκησις δεν πρέπει να παραβλέψη
τόσον σηµαντικήν και αναγκαίαν υπόθεσιν. Ο Οδυσσεύς αρκετά πολεµοφόδια έχει
εις Αθήνας ú στρατιώτας αρκετούς δύνανται να συνάξηú οι κάτοικοι της Ευβοίας τόν
θέλουνú όθεν καλόν ήτον να διορισθή αυτός αρχηγός των αρµάτων της Ευρίπου και
109

Ο Κωλέττης ενηµέρωνε σχετικά το Εκτελεστικό Σώµα στις 13 Αυγούστου 1823: «Οι εχθροί από
την Εύριπο δεν επήραν παρά µόνον όσα ψιλικά πράγµατα εύρον και αλογοµούλαραú τα δε
βοϊδογέλαδα, πρόβατα και γεννήµατα πάλι δεν τα επείραξανú από τα χωρία, άλλα µεν καθόλου
έκαυσαν, άλλα εν µέρει, και πολλά διόλου. Τα καλαµπόκια είναι πλουσιώταταú αι ελαίαις και τα
σταφύλια οµοίως». Α.Κ.Υ., τ.Θ.΄, ό.π., σ.408-409.
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Ανέφερε ότι ένα στρατόπεδο επιβαρύνει τους ντόπιους κατοίκους µε το ½ των γεννηµάτωνκαι τα
2/3 της παραγωγής κρασιού και λαδιού.Α.Κ.Υ., τ.Θ.΄,ό.π., σ.408-409.
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Α.Ε.Π.,τ.ΙΑ.΄,σ.192-193. «Αναφορά κατοίκων Ευβοίας εναντίον προσφύγων περιοχής Ολύµπου διά
βιαιοπραγίας».

να τώ δοθή προσταγή να εκστρατεύση µε όσους δυνηθή στρατιώτας εις Εύβοιαν».112
Σε περίπτωση άρνησης του Ανδρούτσου να αποδεχτεί την αρχηγία των αρµάτων της
Ευρίπου, ο Κωλέττης πρότεινε ως εναλλακτική λύση την αποστολή του στρατηγού
Νικήτα Σταµατελόπουλου µε Πελοποννησίους στρατιώτες.113
Το Βουλευτικό Σώµα µε συνεχή υποµνήµατά του προς το Εκτελεστικό
τασσόταν για λόγους που ήδη έχουν αναφερθεί υπέρ της ανάθεσης της αρχηγίας στον
Ανδρούτσο. Το Εκτελεστικό Σώµα όµως διατυπώνει αρχικά την πρόθεσή του να µην
δοθεί η αρχηγία στον Ανδρούτσο. Αντίθετα φαίνεται πρόθυµο να εγκρίνει την
ανάθεση της διοίκηση της Ευρίπου στα τρία ναυτικά νησιά, Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά
«διά να µη βάλωσι και εκείνον το κάστρον οι τοιούτοι (εννοούν τους στρατιωτικούς;)
εις τό χέρι».114 Οι αντίθετες φωνές στον ενδεχόµενο διορισµό του Ανδρούτσου
πυκνώνουν προς τα τέλη του Αυγούστου και τις αρχές του Σεπτεµβρίου του 1823 και
κάνουν ακόµη πιο διστακτική τη ∆ιοίκηση (διάβαζε το Εκτελεστικό).115 Ο
Αναγνώστης Μοναρχίδης µε επιστολή του προς τον έπαρχο Κωλέττη καταφερόταν
εναντίον του οπλαρχηγού, αλλά και του Κουντουριώτη, λέγοντας ότι «αυτός (ο
Ανδρούτσος) σκοτώνει αδιακόπως τους αθώους οµογενείς µας, καθώς εθανάτωσε
εσχάτως τον κυρ.Αλέξανδρο Ταλαντινό.116 Αυτός ακόµη έως τώρα αντιφέρεται µε
την ∆ιοίκησιν, δεν ηξεύρω αν εµβής και εσύ εις το χέρι τί ηµπορεί να σου συµβή.[...]
Οµιλώντας ειλικρινώς, είµαι σέ υποψία ότι και εσείς µυστικώς κάτι διάβολον
οργανίζετεú επειδή και άδεται λόγος ότι και ο Κουντουργιώτης εισακούεται µε τον
Οδυσσέαν, δεν ηξεύρω οπού απέρασες από την Ύδραν µήπως σε έχουν όργανον και,
εάν υπάρχη τι, ως υποπτεύοµαι, αλλοίµονον, διότι δεν θα πάγη καλά και θα γίνωµεν
και µεις οι θαλασσινοί τότες άνου-κάτου, παρά πάρτε µέτρα, εάν αγαπάτε το
έθνος».117 Στις 12 Σεπτεµβρίου ο Ανδρούτσος πέρασε στην Κάρυστο µαζί µε τον
Νικόλαο Κριεζώτη και τον Αδάµ ∆ούκα.118 Τέσσερεις µέρες αργότερα, στις 16
Σεπτεµβρίου 1823, και για να προλάβει τις εξελίξεις το Εκτελεστικό Σώµα «εγκρίνει
τον στρατηγόν Οδυσσέα προσωρινόν αρχηγόν των αρµάτων της Ευβοίας και τον
προσωρινόν αποκλεισµόν αυτής παρά των Ψαριανών πλοίων».119 Σε µία αντίστροφη
πορεία, το Εκτελεστικό «καθυποβάλλει την γνώµην του εις επίκρισιν του
Σ.Βουλευτικού Σώµατος».120
Για µία ακόµη φορά η Εύριπος βρισκόταν στα τέλη Σεπτεµβρίου σε
κατάσταση πολιορκίας. Ο Οµέρ πασάς της Καρύστου µε τις ισχυρές Οθωµανικές
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Α.Κ.Υ., τ.Θ.΄, ό.π., σ.408-409.
Ο στρατηγός Νικήτας θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην
Ανατολική Χέρσο Ελλάδα, στην υπηρεσία πάντοτε της Προσωρινής ∆ιοίκησης.
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Αρχείον Ιω.Κωλέττη, ό.π., Γαβριήλ Αµανίτης προς Ι.Κωλέττη, 7 Σεπτεµβρίου 1823, σ.278.
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Για το φόνο του προεστού Αλεξάνδρου Ταλαντινού, πατέρα του προεστού Λάµπρου Ταλαντινού
στις αρχές του Αυγούστου 1823 και το ζήτηµα που προέκυψε µε την ενοχοποίηση του Ανδρούτσου
βλ., Γ.Α.Κ., Αρχείο Οδυσσέως Ανδρούτσου, ό.π., επιστολή Λάµπρου Αλεξάνδρου προς τον Ταλαντίου
Νεόφυτο, 11 Αυγούστου 1823, καθώς και Κεφάλαιο ∆εύτερο. Η ∆ιοίκηση παρά τις απαιτήσεις του
Λάµπρου να αποδοθεί δικαιοσύνη ουσιαστικά θάβει το ζήτηµα µε συνοπτικές διαδικασίες, ενδεικτικό
των προθέσεων της απέναντι στον οπλαρχηγό.
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Αρχείον Ιω.Κωλέττη, ό.π., 10 Σεπτεµβρίου 1823, σ.279-280.
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Στις 9 Σεπτεµβρίου 1823 ο Ανδρούτσος µε επιστολή του προς τον Κωλέττη του ζητά να κοιτάξει
«το κάθε καλόν της πατρίδος» , Αρχείον Ιω.Κωλέττη, ό.π., σ.279.
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Α.Ε.Π., τ.I΄, Το Εκτελεστικόν Σώµα Προς το Σεβαστόν Βουλευτικό Σώµα, 16 Σεπτεµβρίου 1823, ο
Πρόεδρος Πετρόµπεης Μαυοµιχάλης, σ.204. Στις 17 Σεπτεµβρίου ανεγνώσθη το προβούλευµα στο
Βουλευτικό και δόθηκε όπως ήταν αναµενόµενο η αρχηγία στον Οδυσσέα Ανδρούτσο.
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Στις 26 Σεπτεµβρίου ο Αδάµ ∆ούκας που ακολουθούσε τον αρχιστράτηγο έγραφε στον Κωλέττη ότι
έχει τώρα στα χέρια του την σωτηρία της Ευρίπουú «µέγα πράγµα κατά αληθείαν, αλλ’όχι
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Λοιπόν να σε ιδώ, να σε ιδώ». Αρχείον Ιω.Κωλέττη, ό.π., σ.282-283.
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δυνάµεις που διέθετε ήταν αποφασισµένος από αµυνόµενος να γίνει εκείνος ο
διώκτης των επαναστατών.121 Ο Ανδρούτσος παρότρυνε τον Κωλέττη «θάρσει τοίνυν
και ενέργει ως Κωλέττης».122 Η ∆ιοίκηση από τη µεριά της τις κρίσιµες αυτές στιγµές
εξέφραζε την εµπιστοσύνη της στον Ανδρούτσο, ο οποίος αναφερόταν στις επιστολές
ως ο «προσδοκώµενος» για τη σωτηρία της Ευρίπου.123 Στις 16 Νοεµβρίου ο
Ανδρούτσος µετά από ένα σύντοµο και αναγκαίο πέρασµά του στην Αθήνα
αποβιβάστηκε στο Αλιβέρι µε στόχο τη συγκέντρωση ενόπλων και την πολιορκία των
φρουρίων της Ευρίπου και της Καρύστου. Από τη µία όµως η αντίσταση των
Οθωµανών και από την άλλη η ανυπαρξία της τροφοδοσίας, των χρηµάτων και των
πολεµοφοδίων στους επαναστάτες έκαναν αδύνατη την εκπόρθηση των
φρουρίων.124Η Εύριπος αποκαλύπτει τα όρια και τις σε στρατιωτικό επίπεδο
δυνατότητες των επαναστατών απέναντι στον αντίπαλο, καθώς και τις εσωτερικές
τους αδυναµίες που σε µεγάλο βαθµό ευθύνονται για την επιχειρησιακή ανικανότητα
των ενόπλων. Ο Ανδρούτσος σ’όλο το διάστηµα της παραµονής του στην Εύριπο
ζητούσε την άµεση υλική υποστήριξη από τη ∆ιοίκηση, όµως η διαµάχη των δύο
σωµάτων της, που έβαινε προς τη σύγκρουση, εµπόδιζε την παροχή οποιασδήποτε
ενίσχυσης.125 Το επόµενο έτος (1824) εκείνο που χαρακτήριζε την κατάσταση στην
Εύριπο ήταν η στασιµότητα. Παρά τις σποραδικές επιτυχίες των επαναστατών τα
πράγµατα θα πάρουν δυσάρεστη τροπή το διάστηµα του Απριλίου του 1824. Στις 18
Απριλίου ο Ανδρούτσος εκφράζει την αδυναµία του να σταθεί µόνος του στην
Εύριπο.126
«Οι πτωχοί στρατιώται, οι πολιορκούντες έσωθεν την Εύριπον, όχι µόνον
εξαµηνίαν ολόκληρον δέν έλαβον µισθόν, όχι µόνον πεινούν, όχι µόνον παρούτην δεν
έχουν αλλ’αφήσαντες τας οικογενείας των εις τας επαρχίας Λειβαδίας, Ταλαντίου,
Θηβών και Αττικής, όθεν τους συνήθροισα και βλέποντας ότι έχουν να
αιχµαλωτισθώσιν, αναγκάζονται να διαλύσουν την πολιορκίαν της Ευρίπου, διά να
επιστρέψη καθένας οίκαδε και να εξοικονοµήση του ιδικούς του».127 Στα τέλη του
Απριλίου 1824 και µε την άφιξη του ισχυρού οθωµανικού στόλου από την
Κωνσταντινούπολη οι πολιορκίες των φρουρίων του νησιού λύθηκαν. Οι
επαναστατικές δυνάµεις όσες δεν ακολούθησαν τον αρχιστράτηγο στην Ανατολική
Χέρσο Ελλάδα διασκορπίστηκαν, ώστε καµία επαναστατική προοπτική να µην είναι
πλέον δυνατή στην Εύριπο. Είναι χαρακτηριστικό για την Εύριπο ότι παρά τις
αλλεπάλληλες πολιορκητικές προσπάθειες των επαναστατών από την έναρξη της
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Για τα γεγονότα βλ., Βακαλόπουλος, τ.ΣΤ.΄, ό.π., σ.575-578.
Αρχείον Ιω.Κωλέττη, ό.π., σ.283, 27 Σεπτεµβρίου 1823.
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Αρχείον Ιω.Κωλέττη, ό.π., σ.285.
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Από τις σπάνιες φορές που η ∆ιοίκηση ανταποκρίθηκε θετικά στις επίµονες εκκλήσεις του
αρχιστρατήγου για την αναγκαία συνδροµή της, ήταν η προµήθεια του στρατεύµατός του µε πυρίτιδα
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Επανάστασης, ουδέποτε τα φρούριά της πέρασαν σε επαναστατικά χέρια. Ο
Ανδρούτσος θα ξαναβρεθεί στο νησί στις αρχές του 1825 αυτή τη φορά για να
ζητήσει τη συνδροµή του Οµέρ πασά της Καρύστου. Ήδη είχαν ανατραπεί κάποιες
ισορροπίες στη Ανατολική Χέρσο Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Η διαµόρφωση των σχέσεων της Προσωρινής ∆ιοίκησης της Ελλάδος και
των παραδοσιακών ηγετικών οµάδων της Ανατολικής Ρούµελης. Η Αθήνα και ο
πολιτικός ρόλος του Οδυσσέα Ανδρούτσου (1821-1825).

2.1 Στις αρχές Ιουνίου του 1822 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος είχε περιέλθει σε
ιδιαίτερα δυσάρεστη θέση, καθώς η Προσωρινή της Ελλάδος ∆ιοίκηση αναγκάστηκε,
ενώ µέχρι τότε προσέγγιζε τον οπλαρχηγό µε µία διάθεση συµβιβασµού, να
τοποθετηθεί επίσηµα στην µεταξύ του Ανδρούτσου και των αρεοπαγιτών διαµάχη.
Μόλις έναν µήνα πριν, αρχές Μαΐου, η συµβιβαστική διάθεσή της και η προσπάθειά
της για άρση των αιτιών της σύγκρουσης του Αρείου Πάγου µε τον Ανδρούτσο ήταν
φανερή στους λόγους της και στην πολιτική των ίσων αποστάσεων που κρατούσε
στις µεταξύ τους διαµάχες.128 Περισσότερο φαινόταν να την απασχολούν οι
128

Προσωρινή ∆ιοίκησις της Ελλάδος, το Βουλευτικόν προς τον Άρειον Πάγον, 3 Μαΐου 1822: «Ουκ
ολίγον ετάραξε την ∆ιοίκησιν η συµβάσα ενόχλησις µεταξύ του χιλιάρχου Οδυσσέως και υµών. Η
φρόνησις έπρεπε να οικονοµήση τα συµπεπτωκότα µε παράβλεψιν και υποµονήν, εξαγοραζοµένη τον
καιρόν και τας περιστάσεις. Μόλον τούτο είµεθα ευέλπιδες ότι η πειθώ των καλών και αξίων

φυγόκεντρες τάσεις των αρεοπαγιτών, που αποτελούσαν τροχοπέδη στην επέκταση
και εδραίωση της ισχύος της στην Ανατολική Στερεά και την Εύριπο, παρά οι
προθέσεις του Ανδρούτσου να κατισχύσει απέναντι στους αρεοπαγίτες και το
προεστωτικό στοιχείο της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Στο χρονικό αυτό διάστηµα
τα µέλη της ∆ιοίκησης πίστευαν ότι είχαν συσσωρευτεί ικανές ενδείξεις πως ο Άρειος
Πάγος ενεργούσε εναντίον της προσπάθειάς τους να επιβάλλουν το συγκεντρωτισµό
των διοικητικών µηχανισµών και την κεντρική διαχείριση της οικονοµίας του
πολέµου. Η δράση του Ανδρούτσου µπορεί να προβληµάτιζε τη ∆ιοίκηση, ιδιαίτερα
ως προς το ζήτηµα της Ευρίπου, όµως, της έδινε και το πρόσχηµα της επέµβασης στα
ζητήµατα της Ανατολικής Στερεάς, µε σκοπό να ενισχύσει την τοπική της επιρροή
έναντι των αρεοπαγιτών και κάθε άλλης φυγόκεντρης δύναµης. Χαρακτηριστική
περίπτωση επέµβασης αποτέλεσε ο διορισµός του Α. Νούτσου ως γενικού επιτηρητή
της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στις 14 Μαΐου 1822.129 Η κατάσταση θα εκτιµηθεί
διαφορετικά µετά τις δολοφονίες του Νούτσου και Παλάσκα στις 25 Μαΐου 1822 από
άνδρες του Ανδρούτσου, οπότε η ∆ιοίκηση έκρινε ότι έπρεπε να ληφθούν
κατασταλτικά µέτρα κατά του οπλαρχηγού. Όµως, από την εξέλιξη των πραγµάτων
φάνηκε ότι απασχολούσε τη ∆ιοίκηση περισσότερο η αντιµετώπιση των ζητηµάτων
που είχαν προκύψει στη σχέση της µε τον Άρειο Πάγο, παρά η συµπεριφορά του
οπλαρχηγού απέναντί της, δηλαδή η από µέρους του αµφισβήτηση στη συγκυρία
αυτή της προσπάθειάς της για συγκέντρωση και εξορθολογισµό της εξουσίας.
Οι ενδείξεις που είχαν τα µέλη της Προσωρινής ∆ιοικήσεως και που
συνιστούσαν ένα άτυπο κατηγορητήριο κατά του Αρείου Πάγου ότι αγνοεί τις
αποφάσεις της Α΄ Εθνοσυνέλευσης υπήρξαν συγκεκριµένες κατά τη διάρκεια του
1822. Αναφέρουµε µερικές για να ορίσουµε τα πεδία της σύγκρουσης της ∆ιοίκησης
µε τον Άρειο Πάγο και τις παραδοσιακές ηγετικές οµάδες της Ανατολικής Ρούµελης
και για να δείξουµε το πώς οι ενδείξεις αυτές επηρρέασαν τη διαµόρφωση των
πολιτικών ισορροπιών στην περιοχή αυτή: α) Στο στρατιωτικό πεδίο ο Άρειος Πάγος
πατριωτών κυρίου Αλεξίου Νούτσου και χιλιάρχου Παλάσκα, τους οποίους εφρόντισε να πέµψη η
∆ιοίκησις να καθυσυχάσωσι τα πράγµατα», Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 187 (υπογραφή του Αντιπροέδρου
Σωτήριου Χαραλάµπη και του πρώτου γραµµατέα του Βουλευτικού Ιω. Σκανδαλίδη. Επίσης, στο ίδιο
πνεύµα η επιστολή του Σ. Χαραλάµπη προς τον Πρόεδρον του Βουλευτικού ∆. Υψηλάντη, 3 Μαΐου
1822: «Ευέλπιδες εσµέν ότι η συνετή κυβέρνησις της εκλαµπρότητος σας, και η φρόνιµος µεσιτεία
των καλών πατριωτών κυρίου Αλεξίου Νούτσου και χιλιάρχου Παλάσκα να καθυσηχάσωσι τα
διαφερόµενα µέρη, σκοπεύοντες µε κοινήν σύµπνοιαν το συµφέρον του Γένους και της Πατρίδος»,
Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 188-189
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Βλ. Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 332-333, «Ο πρόεδρος του Εκτελεστικού διατάττει», 14 Μαΐου 1822,
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έτους (δηλαδή του 1822-1823) µε τους Αρεοπαγίτας και τους διορισµένους παρά του Μινίστρου της
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Ελλάδος από τους διοικητικούς θεσµούς.

αντενεργούσε στην προσπάθεια της ∆ιοίκησης να επιτύχει τη συγκέντρωση και το
πέρασµα πελοποννησιακών στρατευµάτων στην Ανατολική Στερεά προς
αντιµετώπιση των οθωµανικών δυνάµεων του ∆ράµαλη. Η ∆ιοίκηση από τις αρχές
του 1822 έκρινε αναγκαία την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάµεων της Ρούµελης,
ώστε να αποτραπεί η οθωµανική προέλαση, που στην αντίθετη περίπτωση θα έθετε
υπό αµφισβήτηση και την ίδια την ασφάλεια της Πελοποννήσου.130 Στις 15 Μαρτίου
1822 το Μινιστέριον των Εσωτερικών ενηµέρωσε τον Άρειο Πάγο για τις ετοιµασίες
της εκστρατείας του προέδρου του Βουλευτικού ∆. Υψηλάντη προς τις επαρχίες του
Αρείου Πάγου ζητώντας τη συνδροµή του «ώστε µήτε εκείνος (εννοείται ο
Υψηλάντης) να εκλειφθή από τοιαύτην εκστρατείαν, µήτε η φιλοτιµία των
καπεταναίων να εγγιχθή από τοιαύτην εκστρατείαν».131 Ο Άρειος Πάγος
επικαλούµενος προφανώς την «απροθυµία» των οπλαρχηγών της Ανατολικής
Στερεάς να δεχτούν στον «τόπον» τους στρατεύµατα Πελοποννησίων που θα
µπορούσαν, ενδεχοµένως, να διεκδικήσουν συµµετοχή στην κατανοµή και άσκηση
της εξουσίας, οριοθετούσε µε την πρόφαση αυτή το δικό του πλαίσιο συµφερόντων
απέναντι στην απειλητική παρουσία των µηχανισµών εξουσίας της ∆ιοίκησης στην
περιοχή του. Την αποφασιστικότητα της ∆ιοίκησης να επιβάλλει τη βούλησή της
επιβεβαίωσε το πέρασµα του Υψηλάντη στην Ανατολική Στερεά.132 Ο Άρειος Πάγος
µε φανερή τη δυσαρέσκειά του και την αδυναµία να προτάξει έστω και την
παραµικρή αντίσταση ανέφερε λιτά προς τον Μινίστρο των Εσωτερικών Ι. Κωλέττη :
«Εν τη εν Επιδαύρω γενική Συνελεύσει ουδεµία οµιλία εγένετο περί της εκστρατείας
του Προέδρου του Βουλευτικού εις την Ανατολικήν Ελλάδα».133 Μέσα στο Μάρτιο
και τον Απρίλιο οι αρεοπαγίτες µε επιστολές τους προς τη ∆ιοίκηση προσπάθησαν
ανεπιτυχώς να εξαναγκάσουν τον Μινίστρο του Πολέµου Κωλέττη να ανακαλέσει τα
στρατεύµατα του ∆ηµητρίου Υψηλάντη πίσω στην Πελοπόννησο, επικαλούµενοι
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Βλ. για παράδειγµα, την επιστολή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τους εφόρους της επαρχίας
Καρύταινας, 12 Ιανουαρίου 1822 : «Σας ειδοποιώ µε την παρούσαν µου κοινήν αδελφικήν εγκύκλιον,
ότι τα συστήµατα της πατρίδος και του έθνους εσυγκροτήθησαν, η ανάγκη ην έχοµεν δια να
εκστρατεύσωµεν δια την Ρούµελην, είναι η πλέον µεγαλυτέρα, και η εκστρατεία µας µε την θείαν
βοήθειαν και δύναµιν δύναται να µας ωφελήση και να µας ελευθερώσει από τον επικείµενον εις την
κεφαλήν µας κίνδυνον…», Αρχείον Κανέλλου ∆εληγιάννη, σ. 46-47, και 16 Ιανουαρίου 1822, σ. 47-48,
επιστολή Κολοκοτρώνη προς τους εφόρους Καρύταινας. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η Γερουσία
διόρισε τον Κολοκοτρώνη αρχιστράτηγο για την εκστρατεία στη Ρούµελη µε 3.000 στρατιώτες από
Αρκαδία, Πύργο, Γαστούνη, Καλάβρυτα και Καρύταινα. Προβλήµατα στη συγκέντρωση του αριθµού
των στρατιωτών που ορίζονταν για στρατολογία από κάθε επαρχία και η προβληµατική µεθοδοσία θα
αποτρέψουν την εκστρατεία του Κολοκοτρώνη. Βλ. για παράδειγµα την επιστολή των εφόρων
Καρύταινας προς την Πελοποννησιακή Γερουσία στις 30 Απριλίου 1822. Οι έφοροι της Καρύταινας
δηλώνουν «την ελεεινήν κατάστασιν» της επαρχίας τους και την αδυναµία συγκέντρωσης των 1.500
στρατιωτών που απαιτεί η Γερουσία και η ∆ιοίκηση. Κάνουν, µάλιστα, λόγο για βίαιη στρατολογία
στα χωριά, για καταχρήσεις των απεσταλµένων της ∆ιοίκησης στο φαγητό και το πιοτό, ακόµη και για
καύση σπιτιών στα χωριά του κάµπου της Καρύταινας, Α.Κ.∆., ό.π., σ. 49-51.
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Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 491, Μινιστέριου των Εσωτερικών προς τον Άρειον Πάγον, 15 Μαρτίου
1822. Η εκστρατεία του Υψηλάντη στην Ανατολική αντί στη ∆υτική Ελλάδα, όπως αρχικά είχε
προταθεί, απφασίστηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1822. Ως κύριος λόγος της αναγκαιότητας µιας τέτοιας
εκστρατείας αναφερόταν ότι η εµφάνιση των Πελοποννησίων θα ενίσχυε την επανάσταση των
Ολυµπίων κατά των τυράννων, Α.Ε.Π., τ. Α΄, ο.π., σ. 74.
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Στις 24 Μαρτίου 1822 ο Υψηλάντης βρισκόταν ήδη στην Γραβιά όπου συναντήθηκε µε τον
Ανδρούτσο και τον Νικήτα Σταµατελόπουλο για να αποφασίσουν για τα επιχειρησιακά σχέδια της
επικείµενης εκστρατείας κατά του Ζητουνίου και της Υπάτης, Βλ. Γ.Α.Κ., αρχείο Οδ. Ανδρούτσου, Η
Μάχη της Αγίας Μαρίνας, ό.π., συλλογή Γ. Βλαχογιάννη.
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Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 490-491, 25 Μαρτίου 1822, εκ Λιθάδος. Υπογράφουν «οι Αρεοπαγίται»
Ταλαντίου Νεόφυτος, πρόεδρος, Άνθιµος Γαζής, Ιωάννης Φίλωνος , ∆ρόσος Μανσόλας, Ιωάννης
Ειρηναίος, Κ. Τασσίκα, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

αυτή τη φορά όχι την «απροθυµία» των εντόπιων οπλαρχηγών, αλλά τις λεηλασίες
των στρατευµάτων στην περιοχή.134
Η επί των πολεµικών πραγµάτων διαµάχη µεταξύ του Αρείου Πάγου και της
∆ιοίκησης µπορεί να άπτεται του ζητήµατος σχετικά µε τις σφαίρες επιρροής και
ελέγχου κάθε αρχής στην Ανατολική Στερεά και την Εύριπο, παίρνει, όµως,
µεγαλύτερες διαστάσεις µέσα στη συγκυρία που δηµιουργεί η προοπτική της πτώσης
της Αθήνας στα χέρια των επαναστατών, δηλαδή, της άλωσης της Ακρόπολης. Η
παρουσία διοικητικών στρατευµάτων στην επαρχία της Αθήνας, αν πραγµατοποιόταν
την κρίσιµη αυτή περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 1822, θα αποτελούσε
µείζονος σηµασίας απειλή για την ίδια την ύπαρξη της τοπικής αρχής του Αρείου
Πάγου, αφού ο έλεγχος της Αθήνας, µε ό, τι αυτό συνεπαγόταν, σήµαινε ουσιαστικά
την εξουσιαστική κυριαρχία σ’ ολόκληρη την Ανατολική Χέρσο Ελλάδα.
Επιπρόσθετα, η παρουσία οποιωνδήποτε στρατιωτικών δυνάµεων στην περιοχή της
Αθήνας, µη ελεγχόµενων από τους οπλαρχηγούς (π.χ. τον Ανδρούτσο, τους
Αθηναίους οπλαρχηγούς κ.α.) αποτελούσε και έναν προς αυτούς κίνδυνο να µην
καρπωθούν τα οφέλη που η πτώση του φρουρίου συνεπαγόταν. Και τα οφέλη θα
µπορούσε, όπως θα δούµε, να είναι πολλά. Άρα, λοιπόν, η οποιαδήποτε σύγκρουση
την περίοδο αυτή στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα, είτε αφορούσε τον Άρειο Πάγο,
τους προκρίτους και τη ∆ιοίκηση, είτε τις δύο αρχές εξουσίας µε τους οπλαρχηγούς,
είτε τις µεταξύ των οπλαρχηγών και προεστών αντιπαλότητες, πρέπει να εξεταστεί µε
βάση τις συνθήκες που δηµιουργούσε η προοπτική της ενίσχυσης του κοινωνικού
κύρους, της οικονοµικής δύναµης και της πολιτικής εξουσίας εκείνου ή εκείνων που
θα αποκτούσαν πρώτοι τον έλεγχο της Ακρόπολης των Αθηνών. Υπήρχε, φυσικά, και
το µείζονος σηµασίας ζήτηµα γύρω από την κυριαρχία στην Εύριπο, το οποίο
εξετάστηκε στο πρώτο κεφάλαιο.
Οι αρεοπαγίτες επικαλέστηκαν την απροθυµία των οπλαρχηγών της περιοχής
να δεχτούν την παρουσία πελοποννησιακών στρατευµάτων, στα µέρη τους, θέλοντας
να αποσείσουν την κατηγορία ότι απειθαρχούν στις διαταγές της Προσωρινής
∆ιοίκησης. Οι οπλαρχηγοί, όµως, όχι µόνο δεν είχαν εκφράσει στον Άρειο Πάγο ή
την ∆ιοίκηση τέτοια ανησυχία, αλλά ήταν εκείνοι που πρώτοι έκριναν την
αναγκαιότητα της ενίσχυσης του µετώπου, τη στιγµή µάλιστα που ο εχθρός είχε
διασπάσει τις γραµµές τους και το στρατόπεδό των επαναστατών στην Αγία Μαρίνα
είχε διαλυθεί κάτω από την πίεση της οθωµανικής αντεπίθεσης στις 16 µε 17
Απριλίου 1822.135 Σε επιστολή τους προς τη Βουλή οι οπλαρχηγοί Γιάννης
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Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 489-490, όπου οι αρεοπαγίτες αναφέρουν ότι «τα εξερχόµενα
πελοποννησιακά στρατεύµατα φέρονται ατάκτως, µένοντες εις κάθε µίαν των επαρχιών τέσσαρες και
πέντε ηµέρας», επιστολή προς τον Μινίστρο του Πολέµου, 10 Μαρτίου 1822.
135
Την αισιοδοξία των επαναστατών για την έκβαση της εκστρατείας στο Πατρατζίκι και το Ζητούνι
διαδέχτηκε λίγες ηµέρες αργότερα η υποχώρηση και η ανταλλαγή κατηγοριών µεταξύ του Αρείου
Πάγου και του Ανδρούτσου για τα αίτια της οπισθοδρόµησης και της διάλυσης του µεγάλου
στρατοπέδου στη θέση της Αγίας Μαρίνας. Σταχυολογούµε δύο χαρακτηριστικά χωρία: «∆ια τούτο
λοιπόν, παιδιά µου, ανδρίζεσθε και µη φοβήσθε πλέον τους Τούρκους, διότι αυτοί είναι διωρισµένον
από τον Θεόν να χαθούν. και µιµηθήτε τους άλλους συναδέλφους σας, οι οποίοι χθες αντίκρυ µας
επολέµησαν ανδρείως εις την Στυλίδα και Αγίαν Μαρίναν και τας εκυρίευσαν. και από µεν τους
ιδικούς µας εφονεύθησαν ολίγοι, από δε τους Τούρκους εκλείσθησαν εις τα οσπίτια της Στυλίδος και
δεν εγλύτωσε κανένας, επειδή τους έκαυσαν ζωντανούς µέσα εις τα οσπίτια». (Α.Ε.Π., τ. Θ΄, ό.π., σ.
64-65, Οι Αρεοπαγίται προς τους στρατιώτας του στρατοπέδου της Ευρίπου, 2 Απριλίου 1822, εν
Λιθάδι), Βλ. και την λεπτοµερή περιγραφή των µαχών κατά του ∆ράµαλη πασά στην επιστολή του ∆.
Υψηλάντη προς τους Βουλευτές, εκ ∆αδίου, την 6 Απριλίου 1822, Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 211-212, και
Γ.Α.Κ., αρχείο Οδ. Ανδρούτσου, ό.π., αναφορές στη µάχη της Αγίας Μαρίνας, απ’ όπου και η
παρακάτω αναφορά του Αρείου Πάγου προς την Υπέρτατη Βουλή, στις 17 Απριλίου 1822. «Ταύτα
πάντα είναι έργα του Οδυσσέως, αυτός ο εθελόκακος και της πατρίδος προδότης προφανέστατος, αντί

∆υοβουνιώτης, Οδυσσέος Αντρίτσου, Νικήτας Σταµατελλόπουλος, Γιάννης Γούρας,
Βασίλης Μπούζουγλος και Αντώνης Κοντοσόπουλος (sic) στις 23 Απριλίου 1822
απαιτούν την έγκαιρη αποστολή στρατευµάτων από τη ∆ιοίκηση. «Σεβαστή Βουλή,
δεν εξεύροµεν γράµµατα πολλά δια να σας καθαρίσωµεν πόση µεγάλη είναι η ανάγκη
για να βγάλετε στρατεύµατα εδώ εις ετούτα τα µέρη».136
Η από κοινού κίνηση των σηµαντικών οπλαρχηγών της Ανατολικής Χέρσου
Ελλάδος να απευθυνθούν στην Προσωρινή ∆ιοίκηση παρακάµπτοντας τον Άρειο
Πάγο δεν υπαγορευόταν µόνο από την κρισιµότητα των πραγµάτων, αλλά και από
την απόφασή τους να αποµακρυνθούν από την επιρροή των αρεοπαγιτών,
αποτελούσε, δηλαδή, και µία πολιτική πράξη. Η µαταίωση των προσδοκιών τους ως
προς τον πολιτικό ρόλο του τοπικού οργανισµού στηριζόταν σε συγκεκριµένες κατά
του οργανισµού κατηγορίες: ο Άρειος Πάγος δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να
ανταποκριθεί στα αιτήµατα των οπλαρχηγών για την οικονοµική ενίσχυσή τους,
επιπλέον, ελεγχόταν από το προεστωτικό στοιχείο που αρνιόταν να επωµιστεί έστω
και τις νόµιµες οικονοµικές επιβαρύνσεις και εκτόξευε κατηγορίες «περί προδοσίας»
σε οπλαρχηγούς, προκειµένου να διασπάσει τη συµµαχία τους. Εντέλει η πολιτική
παρουσία του δεν ικανοποιούσε τις προσδοκίες που είχαν οι οπλαρχηγοί το Νοέµβριο
του 1821, όταν συναινούσαν στην κατάρτιση της «Νοµικής ∆ιάταξις της Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδος» (15 Νοεµβρίου 1821).137 Στη συνέλευση των Σαλώνων (15-20
Νοεµβρίου 1821) παρευρίσκονταν σχεδόν όλοι οι οπλαρχηγοί, που τώρα, στη
χρονική συγκυρία µας, εµφανίζονταν ενωµένοι γύρω από το πρόσωπο του Οδυσσέα
Ανδρούτσου και έτοιµοι να δράσουν, δυναµικά αν χρειαζόταν, κατά των αρεοπαγιτών
και του προεστωτικού στοιχείου της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, στην περίπτωση
που εκείνο συνέχιζε να παρέχει τη στήριξή του στον τοπικό οργανισµό. Εκεί, στα
Σάλωνα ανάµεσα στους νεοτεριστές, τους προκρίτους και τους αξιωµατούχους της
εκκλησιαστικής ιεραρχίας, ήταν ο Ανδρούτσος, ο Καπετάν Πανουργιάς, ο Μήτσος
Κοντογιάννης, ο ∆ήµος Σκαλτσάς, ο Αντώνιος Κοντόπουλος, ο Βασίλειος Μπούσγος,
ο Γιάννης Λάσπας, που κινούµενοι, κυρίως, από το φόβο που πήγαζε από την απειλή
της συγκέντρωσης των εξουσιών στο πρόσωπο ενός, εκείνο του ∆ηµητρίου
Υψηλάντη, αποδέχτηκαν τη δηµιουργία ενός τοπικού οργανισµού σε βάσεις, όµως,
που θα αναγνώριζαν την αυτοδιοίκηση της κάθε επαρχίας χωριστά και τον
κληρονοµικό χαρακτήρα των αρµατολικιών.138 Στη συνέλευση των Σαλώνων του
να µεταχειρισθή τον ενθουσιασµόν των Ελλήνων, όργανον εις δίωξιν του εχθρού, κάθεται εις Αγίαν
Μαρίναν και περιχαρακώνεται δια ξηράς µε βαθυτάτην τάφρον, και δια θαλάσσης µε εικοσιοκτώ
πλοία. Πολλάκις οι Έλληνες, ηθέλησαν να εξέλθουν κατά των εχθρών, αλλ’ αυτός τους εµπόδιζεν».
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Α.Ε.Π., τ. Α΄, ο.π., σ. 214
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Για τη δηµιουργία του Αρείου Πάγου βλ., Γεώργιος ∆. ∆ηµακόπουλος, Η ∆ιοικητική Οργάνωσις
κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, 1821-1827, συµβολή εις την ιστορίαν την ελληνικής ∆ιοικήσεως, εν
Αθήναις, 1966, σ. 67-74.
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Για τον ∆ηµήτριο Υψηλάντη και το πολιτικό του σχέδιο βλ., Νίκος Ροτζώκος, Παραστάσεις του
Ηγεµόνα – Κηδεµόνα: Το πολιτικό εγχείρηµα του Υψηλάντη, ∆οκιµές, 3 (1995), σ. 79-105. Κάποιες
αναφορές στην αντιπαράθεση του Υψηλάντη µε τους προεστούς κατά το πρώτο έτος της Επανάστασης
και στο Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος, Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα 18211828, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2002, σ. 149-153. Λίγες σελίδες παρακάτω ο ∆ιαµαντούρος αναφέρεται στη
σύσταση του Αρείου Πάγου από τη συνέλευση των Σαλώνων, εκθέτοντας από τη σκοπιά των
«εκσυγχρονιστών» τους λόγους που έκαναν αναγκαία τη σύσταση µιας προσωρινής διοίκησης, έστω
και τοπικής. Αναζητώντας στις παραγράφους της Νοµικής ∆ιάταξης της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος
τις πρώτες προσπάθειες των «εκσυγχρονιστών» να δηµιουργήσουν ένα συνταγµατικό κράτος δυτικού
τύπου, δεν παρουσιάζει το πλαίσιο της συγκυρίας της σύστασης του Αρείου Πάγου, τις διαφορετικές
νοηµατοδοτήσεις προκρίτων και οπλαρχηγών απέναντι στη συγκεντροποίηση της εξουσίας στα χέρια
των αρεοπαγιτών, ούτε ερµηνεύει τη µεταστροφή του Αρείου Πάγου σε όργανο της προεστικής
πολιτικής. Αρκείται στην αναφορά ότι παρά τις προσπάθειές του, «ο Νέγρης δεν κατόρθωσε να
αποκτήσει την επιρροή και την εξουσία που είχε ο Μαυροκορδάτος (εν. στην ∆υτική Ρούµελη),

1821 παραβρέθηκε και ψήφισε τη «Νοµική ∆ιάταξη» και ο Αθηναίος (ή από τη
Λιβαδειά) οπλαρχηγός Βασίλειος Κάλκος, ο πρωταγωνιστής των επόµενων
γραµµών.139
2.2. β) Στο πεδίο της απονοµής της δικαιοσύνης η περίπτωση του Κάλκου
αποκαλύπτει το βάθος του ρήγµατος στις µεταξύ του Αρείου Πάγου και της
Προσωρινής ∆ιοίκησης σχέσεις, αφού απηχεί αφενός την προσπάθεια της ∆ιοίκησης
να απονοµιµοποιήσει την τοπική αρχή, αφετέρου να πλήξει την πολιτική συµµαχία
των αρεοπαγιτών και προκρίτων. Βέβαια το πεδίο αυτό της σύγκρουσης που
αφορούσε τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων σχετικά µε το ποιος µπορεί να απονέµει
δικαιοσύνη, αντανακλούσε βαθύτερες ανταγωνιστικές τάσεις που είχαν στόχο τον
προσανατολισµό της ίδιας της επαναστατικής εξουσίας και του κράτους.140 Αν και
στα συντάγµατα της Επανάστασης προβλεπόταν η σύσταση ανεξάρτητου δικαστικού
σώµατος, καθώς και η µετάβαση από το ρωµαϊκό – βυζαντινό και εθιµικό δίκαιο σ’
έναν νέο νοµικό κώδικα δυτικού τύπου, οι όποιες προσπάθειες εφαρµογής των
προβλεποµένων από το συνταγµατικό χάρτη προσέκρουσαν, είτε στις δυσχέρειες που
προκαλούσαν οι επαναστατικές συνθήκες, είτε στην αντίδραση των προκρίτων, που
θεωρούσαν αναπόσπαστο µέρος των εξουσιαστικών τους συµφερόντων στο τοπικό
επίπεδο τη συνέχιση εφαρµογής του εθιµικού δικαίου στο πλαίσιο των κοινοτήτων.
Όσο διάστηµα τα συνταγµατικά νοµοθετήµατα έµεναν ανεφάρµοστα – κατάσταση
που κληροδοτήθηκε και στον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια – η διαµάχη για το
ποιος είναι αρµόδιος για την απονοµή της δικαιοσύνης παρέµενε ενεργή µέσα στο
ίδιο το θεσµικό οικοδόµηµα της Προσωρινής ∆ιοίκησης, για το οποίο και δια του
οποίου η σύγκρουση µεταξύ των νεοτεριστών και των προεστών ως προς τη
διαχείριση της εξουσίας υπήρξε σφοδρή, όπως µαρτυρούν και οι δύο εµφύλιοι
πόλεµοι. Στη χρονική συγκυρία του 1822 οι προεστοί της Ανατολικής Χέρσου
Ελλάδος, που µας αφορά εδώ, υπεράσπιζαν τα τοπικά τους συµφέροντα δια του
Αρείου Πάγου – ανάµεσα σ’ αυτά και την αξίωσή τους να εκδικάζουν υποθέσεις κατά
το εθιµικό δίκαιο του τόπου – χωρίς να µεταφέρουν τη διαµάχη εντός του θεσµικού
πλαισίου της ∆ιοίκησης, κάτι που θα γίνει µε την παύση των τοπικών οργανισµών και
τη συνειδητοποίηση από το προεστικό στοιχείο ότι µόνο µε τη δηµιουργία θυλάκων
στο θεσµικό οικοδόµηµα της κεντρικής εξουσίας υπό τον άµεσο έλεγχό τους – να
ελέγξουν το Βουλευτικό ή το Εκτελεστικό για παράδειγµα – θα µπορούσαν να
µετριάσουν ή να ακυρώσουν τη συγκέντρωση των εξουσιών στην κεντρική ∆ιοίκηση.
Η επιδίωξη αυτή του τορπιλισµού του νεοτερικού θεσµικού πλαισίου της
επαναστατικής εξουσίας δεν αφορούσε στον ίδιο βαθµό τους προεστούς της
Ανατολικής Ρούµελης και τους προεστούς της Πελοποννήσου. Είτε γιατί τα κίνητρά
τους υπήρξαν περισσότερα για µία σύµπλευση µε τους εκπροσώπους των νεοτερικών
θεσµών και ιδεών, είτε γιατί βρέθηκαν περισσότερο εκτεθειµένοι σε συνθήκες που
κυρίως γιατί, αντίθετα µε εκείνον, βασιζόταν αποκλειστικά σε µια συµµαχία µε τους προκρίτους, κάτι
που µοιραία τον αποξένωνε από τους ισχυρούς οπλαρχηγούς της ανατολικής Ρούµελης σαν τον
Ανδρούτσο». (∆ιαµαντούρος, 2002, ό.π., σ. 157-158). Η αναφορά του ∆ιαµαντούρου µέσα στη
συγκυρία χάνει την αξία της και µπορεί η αποξένωση από τους οπλαρχηγούς να αφορά τους
αρεοπαγίτες που προσέγγιζαν τους προεστούς, για τον Νέγρη, όµως, ισχύει το αντίθετο. Η επικράτηση
του προεστωτικού στοιχείου µέσα στον Άρειο Πάγο και στους διοικητικούς µηχανισµούς υποστήριξή
του προκάλεσε την περιθωριοποίηση και τελικά τον εκτοπισµό του Θ. Νέγρη από τη θέση του
προέδρου του Αρείου Πάγου, που µάλλον το διάστηµα αυτό κρατούσε εφεκτική προς τον Ανδρούτσο
στάση, παρά είχε αποµακρυνθεί απ’ αυτόν.
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έτρεφαν προσδοκίες κοινωνικών αλλαγών και συνεπώς είχαν την ανάγκη να
στραφούν προς την κεντρική εξουσία για να αναγκάσουν τις νέες κοινωνικές
δυνάµεις σε υποχώρηση, οι προεστοί της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, ιδιαίτερα
αυτοί των Αθηνών, εµφανίστηκαν πιο ανεκτικοί στις νεοτερικές ιδέες, αποδεχόµενοι
αρχικά το νεοτερικό θεσµικό πλαίσιο ως το καταλληλότερο στη συγκυρία αυτή πεδίο
για την προώθηση των συµφερόντων τους. Το πότε και το γιατί οι προεστοί των
Αθηνών έκριναν ότι οι συνέπειες από την εφαρµογή των νεοτερικών θεσµών θα
απέβαιναν λιγότερο βλαπτικές γι’ αυτούς, απ’ ότι οι συνέπειες µιας διαρκούς
αντίστασης στην κεντρική εξουσία, θα εξεταστεί σε επόµενες σελίδες.
Η περίπτωση του Βασίλειου Κάλκου παρουσιάζει και τους εντός του Αρείου
Πάγου τριγµούς για την πολιτική κατεύθυνση του τοπικού οργανισµού. Παρά την
απουσία άµεσων ενδείξεων για το συγκεκριµένο πεδίο διαµάχης µεταξύ του Αρείου
Πάγου και του Κάλκου, η ίδια η πολιτική ιδιότητα του οπλαρχηγού ήταν αρκετή για
να υποθέσουµε ότι ένα µέτωπο -ή και περισσότερα- σύγκρουσης µε τον Άρειο Πάγο
είχε βρει την εκπροσώπησή του εντός του Αρείου Πάγου. Ή για να ειπωθεί
διαφορετικά, ο Κάλκος συγκέντρωσε στο πρόσωπό του ένα δίκτυο συµφερόντων, οι
φορείς των οποίων επιθυµούσαν την κατάργηση του οργανισµού ή την αλλαγή της
πολιτικής του κατεύθυνσης. Ο Βασίλειος Κάλκος υπήρξε αρεοπαγίτης, ένας εκ των
δώδεκα αρεοπαγιτών που συνιστούσαν τον πολιτικό οργανισµό του Αρείου Πάγου,
ίσος ο µοναδικός εκπρόσωπος των οπλαρχηγών της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος
στο αξίωµα αυτό, αν και στην περίπτωση των Αθηναίων οπλαρχηγών ήταν δύσκολος
ο διαχωρισµός µεταξύ της προεστικής ιδιότητας και συµπεριφοράς τους από εκείνης
των ανθρώπων των όπλων. Στις 14 Φεβρουαρίου 1822 οι αρεοπαγίτες στοιχειοθετούν
το εναντίον του κατηγορητήριο χωρίς την προηγούµενη γνωµοδότηση της
Προσωρινής ∆ιοίκησης πάνω στη συγκεκριµένη περίπτωση. Θεωρώντας την υπόθεση
«εσωτερικό ζήτηµα» ο Άρειος Πάγος αγνόησε την κεντρική εξουσία στην εκδίκηση
της υπόθεσης – µε συνοπτικές διαδικασίες – και την έκδοση της απόφασης. «Ο
Άρειος Πάγος αποκηρύττει την σήµερον εξ απάσης της Ελλάδος και ως µέλος
σεσηπός αποκόπτει της ελλαδικής ολοµελείας τον Βασίλειον Κάλκον, καταδικάζων
αυτόν εις αειφυγίαν ως αποστάτη, επίορκον και προδότην του Γένους και της
πατρίδος, και ανάξιον του ελληνικού ονόµατος, διότι συναριθµηθείς εις την Βουλήν
του Αρείου Πάγου και τιµηθείς µε το αξίωµα του Αρεοπαγίτου, και όρκον δους
ενώπιον Θεού και ανθρώπων, υποσχόµενος να εναγωνίζεται όλαις δυνάµεσιν υπέρ
της ελευθερίας του Γένους ηµών, να φροντίζη αόκνως µε θ’ ηµών των λοιπών
Αρεοπαγιτών υπέρ της ευταξίας, ευνοµίας και ασφαλείας των εµπιστευθεισών ηµίν
επαρχιών. ταύτα πάντα εις ουδέν λογισάµενος, κατεπάτησεν αναισχύντως και
ασυνειδήτως τον όρκον του, επρόδωσεν ανάνδρως το Γένος και την πατρίδα του και
σχίσας περιφρονητικώς το επικυρωθέν γράµµα του δοθέντος αυτώ αξιώµατος,
εδραπέτευσε δια νυκτός µε την φαµελίαν του. ∆ιά ταύτα καταδικάζεται, δυνάµει των
ιερών νόµων, δια του παρόντος ηµών ψηφίσµατος, και εάν δεν παρρησιασθή διά να
απολογηθή εντός τεσσάρων µηνων, τα υπάρχοντα αυτού, κινητά και ακίνητα,
θεσπίζοµεν να είναι δια παντός δηµόσιαν».141
Η εκδίωξη του Κάλκου από τον Άρειο Πάγο και η επιδίωξη της καταδίκης του
για «προδοσία του Γένους και της πατρίδος» είχε σαν στόχο να αποθαρρύνει
οποιαδήποτε άλλη υποκίνηση αντιπολιτευτικής ενέργειας κατά των αρεοπαγιτών, που
στη συγκυρία αυτή αποτελούσαν το πολιτικό έρεισµα των συµφερόντων της
πλειοψηφίας των προεστών της Ανατολικής Ρούµελης. Όπως, είδαµε και στο πρώτο
κεφάλαιο, η εκδήλωση κάποιας αντιπολιτευτικής ενέργειας θα µπορούσε να σηµαίνει
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ακόµη και την δια της βίας ανατροπή της εξουσίας των αρεοπαγιτών, γι’ αυτό
αρεοπαγίτες και προεστοί είχαν γίνει ιδιαίτερα επιφυλακτικοί µέσα σε συνθήκες που
γεννούσαν το φόβο και για την ίδια τους τη ζωή.142 Αν και αγνοούµε τα αίτια της
σύγκρουσης του Κάλκου µε τον Άρειο Πάγο στη συγκυρία του Φεβρουαρίου του
1822 µπορούµε να θεωρήσουµε αναγνωρίζοντας του κινδύνους µιας τέτοιας
υπόθεσης, κάποιον συνασπισµό οπλαρχηγών ως την πιο πιθανή εστία εκδήλωσης
ενεργειών που θα αµφισβητούσαν την εξουσιαστική κυριαρχία των αρεοπαγιτών, είτε
στην Εύριπο, είτε στην Αττική και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ρούµελης.
Αν αυτές οι ενέργειες εύρισκαν την έκφρασή τους µέσα στον Άρειο Πάγο στο
πρόσωπο του Κάλκου ή αν ο ίδιος ήταν υποκινητής των αντιπολιτευτικών ενεργειών,
τότε η παραδειγµατική του τιµωρία µέσα στα πλαίσια του Αρείου Πάγου αποτελούσε
µία σαφή προειδοποίηση για όποιον αµφισβητούσε την εξουσία του οργανισµού και
εκτός των πλαισίων του, αφού µια τέτοια πράξη εξισωνόταν µε την «προδοσία του
Γένους και της πατρίδος» και συνεπαγόταν τις ανάλογες µε το µέγεθος του
«εγκλήµατος» ποινές. Οι άµεσοι αποδέκτες µιας τέτοιας προειδοποίησης από τη
µεριά του Αρείου Πάγου, ενδεχοµένως, να ήταν κάποιοι οπλαρχηγοί της Αττικής µε
άµεση σχέση, συγγενική ή µη,143 µε τον Βασίλειο Κάλκο, οι οποίοι κατά τον Άρειο
Πάγο είχαν την ευθύνη για την εκεί έκρυθµη κατάσταση και τις περί την τοπική
εξουσία διαµάχες.
Ενώ θα περίµενε κανείς το ξέσπασµα κάποιας σύγκρουσης ή τουλάχιστον την
υπεράσπιση του Κάλκου από τους σηµαντικούς οπλαρχηγούς της Ανατολικής
Ρούµελης κάτι τέτοιο δεν έγινε, κυρίως γιατί οι οπλαρχηγοί φοβήθηκαν µήπως η
ευθεία αντιπαράθεση και σύγκρουση µε τον Άρειο Πάγο τους έφερνε αντιµέτωπους
και µε την Προσωρινή ∆ιοίκηση, µε προφανές ενδεχόµενο την σε βάρος τους
ανατροπή των συσχετισµών δυνάµεων. ∆εν ήταν τυχαίο πως ο Ανδρούτσος την ίδια
χρονική στιγµή που µεθόδευσε την ανατροπή των προεστικών εξουσιών στο νησί της
Ευρίπου µε την υποστήριξη γηγενών οπλαρχηγών δήλωνε την υπακοή του στην
διαταγή του Αρείου Πάγου να εξέλθει της Ευρίπου.144 ∆εν ήταν, λοιπόν, µέσα στις
προθέσεις του οπλαρχηγού να συγκρουστεί µε τους αρεοπαγίτες στη συγκυρία αυτή,
χωρίς αυτό να σηµαίνει, όπως είδαµε, και την πολιτική ταύτισή του µε τον τοπικό
οργανισµό. Πώς άραγε θα συνέβαινε αυτό τη στιγµή που ήδη υπήρχε ανοικτό µέτωπο
σύγκρουσης για την Εύριπο; Το ζήτηµα του Κάλκου άγγιξε και τις µεταξύ του
Αρείου Πάγου και της Προσωρινής ∆ιοίκσησης σχέσεις, αφού η µόνη αντίδραση για
την καταδίκη του προήλθε από τη µεριά της κεντρικής εξουσίας. Το Βουλευτικό την
ίδια ηµέρα της ενηµέρωσής του για την υπόθεση από τους αρεοπαγίτες συνέταξε
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αρεοπαγίτες αναφέρονται και οι Πανούσης Θραψιάδης, Κωνσταντίνος Ιωάννου, Κωνσταντίνος
Σακελλίωνος. Ο Κασοµούλης αναφέρει ως αρεοπαγίτη και τον Λάµπρο Αλεξάνδρου, όµως, ο Γιάννης
Βλαχογιάννης διορθώνει θεωρώντας τον Αλεξάνδρου πληρεξούσιο Ταλαντίου. Ο Βλαχογιάννης
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τόµος πρώτος, ό.π., σ. 238.
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σχέδιο απαντήσεως στο οποίο αναφερόταν «α΄. ότι η καταδίκη του Κάλκου δεν
περιέχει ότι προηγήθη τακτική κριτηρίου καταδίκη, β΄, ότι περιέχει δήµευσιν
υπαρχόντων, πράγµα απηγορευµένον ρητώς από τον οργανικόν νόµον, γ΄,
καταδικάζεται ο φυγάς εις αειφυγίαν από πάσης Ελλάδος, πράγµα το οποίον µερική
Κεντρική ∆ιοίκησις δεν ηµπορεί να αποφασίση».145
∆εν γνωρίζουµε αν σκοπός της ∆ιοίκησης ήταν όντως η υπεράσπιση του
Βασίλειου Κάλκου ή αν απλά η διατύπωση των παραπάνω προτάσεων έδειχνε το
µέτρο της δυσαρέσκειάς της για τη µη παραποµπή της υπόθεσης στα όργανά της, τα
αρµόδια να εκδικάζουν υποθέσεις σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Α΄
Εθνοσυνέλευσης. Ο Άρειος Πάγος απάντησε στην Προσωρινή ∆ιοίκηση σε επιστολή
του προς τον Μινίστρον των Εσωτερικών και προσωρινόν Μινίστρον του Πολέµου
Ιω. Κωλέττη εµµένοντας στις αποφάσεις του και στο νόµιµο της διαδικασίας που
ακολούθησε. «Το φέρσιµον του Βασιλείου Κάλκου είναι αυτό καθ’ εαυτό
καταδικάζον κριτήριον, και τω πρέπει µεγάλη παιδεία. η δε αποκήρυξις αυτού κατά
τινα είναι οικονοµική, προς συστολήν πολλών άλλων ετοίµων να µιµηθούν το
παράδειγµά του».146 Ο Κάλκος διέφυγε από την Ανατολική Χέρσο Ελλάδα στην
Τήνο, χωρίς και ο ίδιος να µεθοδεύσει κάποια άµεση ενέργεια εναντίον των
υπολοίπων αρεοπαγιτών. Θα επιστρέψει στην ηπειρωτική χώρα αµέσως µετά την
κατάργηση του Αρείου Πάγου, οπότε και de facto έπαψε να τελεί υπό το καθεστώς
της «αειφυγίας».
2.3. γ) Στο πεδίο της οικονοµίας οι µεταξύ του Αρείου Πάγου και της
Προσωρινής ∆ιοίκησης συγκρούσεις ολοένα και πλήθαιναν µε το πέρασµα των
µηνών µέσα στο 1822. Όπως αναφέραµε και στο πρώτο κεφάλαιο η αδυναµία του
Αρείου Πάγου να συγκεντρώσει τα απαιτούµενα από τη ∆ιοίκηση χρηµατικά ποσά
τροφοδοτούσε ανάµεσα σε άλλα έντονες εντάσεις που εκφράζονταν πρωτίστως στο
πολιτικό επίπεδο. Γινόταν φανερό µε την πάροδο του χρόνου πως η ∆ιοίκηση
κινούνταν προς την κατεύθυνση της επιβολής ενός κεντρικού ελέγχου πάνω στις
παραγωγικές διαδικασίες και τις πηγές φορολογίας στις κοινότητες της Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδος και στην προοπτική αυτή, που λειτουργούσε αποσταθεροποιητικά
για τις παραδοσιακές λειτουργίες της κοινότητας και την σε τοπικό επίπεδο εξουσία,
οι σηµαντικοί των προεστών της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος ήταν αποφαστισµένοι
να αντισταθούν ή τουλάχιστον να διαπραγµατευτούν µια ισορροπία δυνάµεων µε το
λιγότερο δυνατόν γι’ αυτούς κόστος. Η αντίσταση των προεστών συνεπαγόταν
πολλές φορές και τη µη αποδοχή των αποφάσεων του Αρείου Πάγου, όποτε ο
τελευταίος αναγκαζόταν εκ των πραγµάτων να επιβάλλει διαταγές της κεντρικής
εξουσίας. Με άλλα λόγια, η υποστήριξη του Αρείου Πάγου ως αναγκαίου θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας των κοινοτικών θεσµών είχε την υποστήριξη του προεστικού
στοιχείου µέχρι το σηµείο που το θεσµικό πλαίσιο διοίκησης δε λειτουργούσε ενάντια
στα τοπικά συµφέροντα των προεστών. Από µια διαφορετική σκοπιά το ίδιο
µπορούµε να υποστηρίξουµε και για το στρατιωτικό στοιχείο της Ανατολικής
Ρούµελης, που, όµως, ήταν σαφώς πιο καχύποπτο απέναντι στις αποφάσεις των
αρεοπαγιτών. Από την άλλη µεριά η ∆ιοίκηση στη συγκυρία αυτή εξίσωνε τη
συµπεριφορά των προεστών µε την πολιτική τοποθέτηση του Αρείου Πάγου, λίγους,
όµως, µήνες αργότερα θα διαχωρίσει το προεστικό στοιχείο από τον Άρειο Πάγο,
όταν και οι προεστοί διαρρήξουν τις σχέσεις τους µε τους αρεοπαγίτες. Για τη
∆ιοίκηση η ακύρωση µιας τοπικής εξουσίας – περιφερειακής καλύτερα – όπως αυτής
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Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 486.
Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 489, Άρειος Πάγος προς τον Μινίστρον των Εσωτερικών και προσωρινόν του
Πολέµου, Εκ Πολιτικών τη 10 Μαρτίου 1822.
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του Αρείου Πάγου, δεν ήταν εύκολη υπόθεση, γι’ αυτό και η εµπλοκή φορέων
τοπικής εξουσίας στην προσπάθεια αυτή κρινόταν αναγκαία από την ίδια.
Κατά τη διάρκεια του τριµήνου Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 1822 η
της Α΄ Εθνοσυνέλευσης Προσωρινή ∆ιοίκηση της Ελλάδος κάτω από την πίεση των
πολεµικών απειλών, ιδιαίτερα του ∆ράµαλη στην Ανατολική Ρούµελη, αλλά και
άλλων πασάδων, και µε αναγκαία προϋπόθεση για την ορθολογική λειτουργία της,
την εδραίωση του θεσµικού πλαισίου της µε παράλληλη ενίσχυση του «Εθνικού
Ταµείου», κινήθηκε προς δύο συγκεκριµένες κατευθύνσεις, ώστε να επιτευχθεί η
ενίσχυση της εξουσίας της και η µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στις πολεµικές
επιχειρήσεις. Αρχικά και σε ένα πιο βραχυπρόθεσµο πλαίσιο ενδιαφέρθηκε να
εξασφαλίσει άµεσους χρηµατικούς πόρους για να τους χρησιµοποιήσει στην ενίσχυση
των στρατευµάτων και τη στήριξη των διοικητικών µηχανισµών. Σε µια πιο
µακροπρόθεσµη προοπτική η ∆ιοίκηση προωθούσε τη δια των θεσµικών οργάνων της
επιβολή ενός οικονοµικού σχεδιασµού ικανού να της αποφέρει µια σταθερή
χρηµατική ροή για την εφαρµογή της δηµοσιονοµικής της πολιτικής. Η πολιτική του
Αρείου Πάγου απέναντι στη διττή στόχευση της Προσωρινής ∆ιοίκησης ήταν εκείνη
που θα ρύθµιζε τελικά και τις µελλοντικές σχέσεις τους, έστω και αν η µεταξύ τους
αντιπαράθεση δεν ευθυνόταν µέσα από µια σχέση αιτίου – αιτιατού για την
κατάργηση του τοπικού οργανισµού στις 17 Σεπτεµβρίου 1822. Στο σχεδιασµό της
∆ιοίκησης στο βραχύ χρόνο εγγραφόταν η προσπάθεια συγκέντρωσης του ενός
γροσίου της «ψυχικής εισφοράς» από το γενικό πληθυσµό της κάθε επαρχίας, η
διεξαγωγή εράνων υπέρ του αγώνα του Έθνους και τέλος η δια των διαφόρων
εφορειών εξαργύρωση χρεωστικών οµολογιών υπέρ του «Κεντρικού Ταµείου της
∆ιοίκησης».147
Η πρόθεση της ∆ιοίκησης να εξαναγκάσει τις εφορείες της Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδος να προκαταβάλλουν τα συγκεκριµένα χρηµατικά ποσά που
ορίζονταν στις χρεωστικές οµολογίες συνάντησε τη σθεναρή αντίσταση των
προεστών, που δεν ήταν διατεθειµένοι να υποκύψουν στην προσπάθεια της
∆ιοίκησης να επωφεληθεί από τα χρηµατικά διαθέσιµά τους. Η απαίτηση αυτή της
∆ιοίκησης από τους προεστώτες των επαρχιών αποτελούσε µία πρόσθετη οικονοµική
επιβάρυνση πέρα από τη «νόµιµη» φοροληπτική δυνατότητα της κεντρικής εξουσίας,
η οποία, όµως, κατά κανόνα επιβάρυνε περισσότερο τα αγροτικά νοικοκυριά, παρά
τους οικονοµικά και πολιτικά ισχυρούς προεστούς. Θέλω να πω πως αυτές οι
χρεωστικές οµολογίες δεν είχαν σχέση µε τις χρεωστικές οµολογίες που εκδίδονταν
σε προεπαναστατικούς και επαναστατικούς χρόνους από τους ίδιους τους προεστώτες
για την υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων των διανειζοµένων ή τις οµολογίες µε
τις οποίες η ∆ιοίκηση απαιτούσε την καταβολή είτε της δεκάτης και της
γαιοπροσόδου, είτε των συµφωνηµένων ποσών κατά τις δηµοπρασίες για την
ενοικίαση των προσόδων. Στην πρώτη περίπτωση οµολογιών, που στην εδώ συγκυρία
µας αφορά, η ∆ιοίκηση απαιτεί τον αναγκαστικό δανεισµό της και χρησιµοποιεί τις
οµολογίες ως εγγύηση µιας µελλοντικής επιστροφής των χρηµάτων στους κατόχους
των οµολογιών.148 Μέσα σε συνθήκες ρευστότητας των πραγµάτων οι προεστοί της
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Η στάση των αρεοπαγιτών και των Εφόρων του Αρείου Πάγου στο ζήτηµα του ενός γροσίου της
«ψυχικής συνεισφοράς», καθώς και οι κατηγορίες που απευθύνει η ∆ιοίκηση στον τοπικό οργανισµό
για την καθυστέρηση και σε πολλές περιπτώσεις την αδυναµία συγκέντρωσης των χρηµάτων έχει
εξεταστεί στο Κεφάλαιο Πρώτο. (βλ. 1.4)
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Η κατηγορία αυτή των χρεωστικών οµολογιών θα πάρει αργότερα τη µορφή των «εθνικών
οµολογιών», µε τις οποίες η ∆ιοίκηση όχι µόνο δανειζόταν, αλλά και πλήρωνε µε την εγγύησή τους τα
χρέη της. Βλέπε για παράδειγµα, Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 140-141: «Προσωρινή ∆ιοίκησις της Ελλάδος,
Ο Πρόεδρος του Βουλευτικού προς τον Εκλαµπρότατον Πρόεδρον του Εκτελεστικού. Εν συνελεύσει
του Βουλευτικου εγένετο λόγος και σκέψις περί των όσων εδιορίσθησαν εν Επιδαύρω, δια τους

Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος αντέδρασαν αρνητικά στην προοπτική του
αναγκαστικού δανεισµού της ∆ιοίκησης, αφού η τοποθέτηση των χρηµατικών
διαθέσιµών τους στην αγορά οµολογιών δεν παρείχε τα εχέγγυα της µετέπειτα
ρευστοποίησής τους, τουλάχιστον, κρίνοντας µέσα στο πλαίσιο της χρονικής
συγκυρίας των µηνών εκείνων. Ο Άρειος Πάγος, που είχε επωµιστεί την ευθύνη της
συγκέντρωσης των γροσίων της «ψυχικής εισφοράς» και της δια των εφορειών του
εξαργυρώσεως των οµολογιών, έστειλε σ’ όλες τις επαρχίες του σχετικές διαταγές και
από έναν αρεοπαγίτη για να πιέσει τους προεστούς να υποστηρίξουν τις προσπάθειες
της κεντρικής ∆ιοίκησης. Τα αποτελέσµατα βέβαια δεν ήταν τα επιθυµητά, οπότε η
∆ιοίκηση αναγκάστηκε να λάβει µέτρα εκφοβιστικά τόσο για τον Άρειο Πάγο, όσο
και για τους προεστούς.
Στις 6 Απριλίου 1822 ο αρεοπαγίτης και σηµαντικός προεστός της Λιβαδειάς
Ιωάννης Φίλωνος πήρε τη σχετική εντολή από τον Άρειο Πάγο να µεταβεί στην
επαρχία του µε αποστολή να επιταχύνει την σε γρόσια εισφορά της Λιβαδειάς, των
Σαλώνων, Λοιδωρικίου».149 Μία ηµέρα αργότερα ο Άρειος Πάγος µε επιστολή του
προς τους Εφόρους Λιβαδειάς ζήτησε να διενεργηθεί έρανος στους ιδιοκτήτες
προβάτων, απαιτώντας να αποδοθεί στην Εφορία το 3% από το σύνολο του
κοπαδιού.150 Αν τα παραπάνω µέτρα επιβάρυναν, κυρίως, τους αγροτικούς
πληθυσµούς µιας επαρχίας που ουσιαστικά είχε υποστεί τις καταστροφικές συνέπειες
των πολεµικών επιχειρήσεων τόσο των Οθωµανικών στρατευµάτων, όσο και των
επαναστατών, η εξαργύρωση των χρεωστικών οµολογιών από την Εφορεία Λιβαδειάς
συνολικής αξίας 15.000 γροσίων έπρεπε να καλυφθεί εξολοκλήρου από τους
προεστούς της επαρχίας, αλλά και τα µοναστήρια.151 Την ίδια τακτική ακολούθησε ο
Άρειος Πάγος για όλες τις επαρχίες του, αποστέλλοντας σ’ αυτές ανθρώπους του και
δίνοντας σχετικές διαταγές στις εφορείες του. Ήταν, όµως, φανερό, παίρνοντας το
παράδειγµα της Λιβαδειάς, ότι οι αγροτικοί πληθυσµοί της περιοχής δεν µπορούσαν
να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε οικονοµική απαίτηση της κεντρικής εξουσίας,
Βουλευτάς, µέλη του Εκτελεστικού και Μινίστρους, και κοινώς ενεκρίθη, ότι, επειδή το εθνικόν
ταµείον πάσχει παντελή έλλειψιν χρηµάτων, η πληρωµή να γίνη εις εθνικάς οµολογίας, αφαιρουµένων
όµως παρ’ εκείνων οπού έλαβον τα όσα τους εδόθησαν εις µετρητά παρά του Μινιστερίου της
Οικονοµίας […] τη 18 Απριλίου 1823, εν Άστρει. Ο αντιπρόεδρος του Βουλευτικού Σωτήριος
Χαραλάµπης».
Για τη λήψη της απόφασης έκδοσης των οµολογιών, που προβλεπόταν και από τις αποφάσεις της Α΄
Εθνοσυνέλευσης, (βλ. υποσηµείωση αρ. 30), σηµαντική στάθηκε η συνέλευση της 14 Φεβρουαρίου
1822 του Βουλευτικού Σώµατος κατά την οποία «προϋβλήθη αν πρέπει να διορισθώσιν αι κεντρικαί
τοπικαί ∆ιοικήσεις, οίον, αι γερουσίαι και ο Άρειος Πάγος, προς καιρόν να δώσωσιν αύται χρεωστικάς
οµολογίας από γρόσια εκατόν, διακόσια πεντήκοντα, πεντακόσια, επτακόσια πενήντα και χίλια, και να
λάβωσιν αυτά τα µετρητά από τους ευκαταστάτους των επαρχιών δια λογαριασµόν της ∆ιοίκησεως,
επειδή αι χρείαι της Πατρίδος επίκεινται και αι περιστάσεις αναβολήν δεν επιδέχονται και επειδή αι
οµολογίαι του προνοµοθετηθέντος Νόµου βραδύνουσι να εκδοθώσιν εκ µέρους της ∆ιοικήσεως. Εν
τοσούτω, αι οµολογίαι των κεντρικων ∆ιοικήσεων θέλουσιν επέχει τόπον των οµολογιών της
∆ιοικήσεως, και ετοιµαζόµεναι εκείναι να δίδωνται, και αύται να λαµβάνωνται οπίσω». Υπογράφονται
από τον Πρώτο γραµµατέα του Βουλευτικού Ιω. Σκανδαλίδη. Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 9.
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Γ.Α.Κ., Πρωτόκολλον Αρείου Πάγου, ό.π., 6 Απριλίου 1822.
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Γ.Α.Κ., Πρωτόκολλον Αρείου Πάγου, ό.π., «επιστολή Αρείου Πάγου προς τους κ. Εφόρους
Λεβαδείας», 7 Απριλίου 1822.
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Γ.Α.Κ., Πρωτόκολλον Αρείου Πάγου, ό.π., «Εφορία Λεβαδείας», 13 Απριλίου 1822. Η µοιρασιά των
οµολογιών έπρεπε να γίνει βάσει συγκεκριµένου καταλόγου από τους «ευκατάστατους» οικονοµικά,
χωρίς «να µοιρασθούν εις κάθε είδος ανθρώπου». Η πόλη της Λιβαδειάς, που µετά τις
επανειληµµένες πυρπολήσεις παρουσίαζε εικόνα ερήµωσης, επωµιζόταν την ευθύνη οµολογιών αξίας
600 γροσίων. Το ∆αδί οµολογίες 1.250 γροσίων. Το Καζνέσι οµολογίες 400 γροσίων. Η Ράχωβα
(Αράχωβα) 1.650 γροσίων. Από τα µοναστήρια της επαρχίας αυτό του Οσίου Λουκά θα αγόραζε
οµολογίες 1.260 γροσίων και ακολουθούσε το µοναστήρι της Ιερουσαλήµ µε 700 γρόσια.

αφού η καταστροφή των καλλιεργειών τους - ελαιώνες και σιτάρι 152- έκανε ακόµη
και την ύπαρξη ενός γροσίου δυσεύρετη. Επιπλέον, η απορρόφηση των όποιων
διαθέσιµων των αγροτών σε χρήµα και προϊόν από τους ισχυρούς προεστούς της
επαρχίας µέσα από οικονοµικούς µηχανισµούς που διαµορφώθηκαν στα
προεπαναστατικά χρόνια και εξακολουθούσαν να υφίστανται και µέσα στην
Επανάσταση αφενός µεγέθυνε τις ταξικές αντιθέσεις -δε σηµαίνει αυτό ότι οι αγρότες
λειτουργούσαν και ως τάξη- και την αγροτική δυσαρέσκεια, αφετέρου έκανε µάταιες
τις προσδοκίες των αρεοπαγιτών για την συγκέντρωση των απαιτούµενων απ’ την
∆ιοίκηση χρηµατικών ποσών.153 Αλλά και στο ζήτηµα της εξαργύρωσης των
χρεωστικών οµολογιών οι έφοροι της Λιβαδειάς δε φάνηκε να είχαν καλύτερη
τύχη.154
Οι προεστοί έβλεπαν στις απαιτήσεις της ∆ιοίκησης µία απόπειρα
οριοθέτησης των σε τοπικό επίπεδο εξουσιών τους, που σε µεγάλο βαθµό βασίζονταν
στον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο της αγροτικής παραγωγής, καθώς και των
καλλιεργήσιµων εκτάσεων γης. Ενώ αποτελούσε αναπόσπαστο µέρος της πολιτικής
πρακτικής των προεστών να δανείζουν την κοινότητα, ώστε εκείνη να µπορεί άµεσα
να εξοφλεί τα φορολογικά της χρέη προς την οθωµανική διοίκηση και να αποτρέπεται
µία ενδεχόµενη επέµβαση των τοπικών εκπροσώπων της κεντρικής σουλτανικής
εξουσίας στους οικονοµικοπολιτικούς µηχανισµούς της κοινότητας και στις
παραγωγικές διαδικασίες της περιοχής σε βάρος της αναπαραγωγής των όρων
κυριαρχίας των προεστών,155 οι προεστοί αρνούνται να υποκύψουν στην απαίτηση
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Κύριο εµπορεύσιµο προϊόν της Λιβαδειάς κατά τους προεπαναστατικούς χρόνους υπήρξε το σιτάρι.
Thomas Gordon, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Βιβλίο Α΄, τόµος πρώτος, σ. 164.
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Η ίδια κατάσταση επικρατούσε και στις υπόλοιπες εφορείες του Αρείου Πάγου, όπως, για
παράδειγµα εκείνης των Σαλώνων, όπου, παρά τη θέσπιση ευνοϊκών κινήτρων για την καταβολή των
απαιτούµενων γροσίων, η ανταπόκριση του αγροτικού πληθυσµού ήταν µικρή. Βλ., Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π.,
σ. 495. «Συνελεύσεως γενοµένης ηµών, του Αρεοπαγίτου Χιλιάρχου και Εφόρων της Επαρχίας
ταύτης, κοινώς απεφασίσθη ότι, όσοι έχουν να στρατεύσουν δια τον πόλεµον, κατά το δευτέρι του
χιλιάρχου, το ενυπόγραφον και ενσφράγιστον µε την σφραγίδα τάυτης της επαρχίας, αυτοί µόνον το
τσελέπικόν τους (=τον έρανο) και το γρόσι εις την κάθε ψυχήν έχουν να δώκουν, και από κάθε άλλο
βάρος του βιλαετιού είναι ελεύθεροι. και εις τον καιρόν της αποκαταστάσεως των ελληνικών
πραγµάτων αυτοί έχουν να βραβευθούν δια τους αγώνας τους αναλόγως, και θέλει πληρώνονται από
τον Άρειον Πάγον τον διωρισµένον µισθό τους […]. Εν Σαλώνοις, τη 23 Απριλίου 1822. Γεώργιος
Αινιάν ο Αρεοπαγίτης, Χιλίαρχος Πανουργιάς, Οι Έφοροι Σαλώνων, Παππα Ιωάννης Οικονόµος,
Παππά ∆ηµήτριος Οικονόµος, Βασίλης Χατσάρας, Παππά Θανάσιος Μαγγιόρης, Αναγνώστης
Κεχαγιάς, Τάσος Φαράτης, Ηλίας Φούντας, Αναγνώστης Χριστοφόρου, Ηλίας Κοκκαλης, Πέτρος
Ιωάννου, Νικόλας Αθνασίου, ∆ηµήτριος Σίµου, Αρχιγραµµατεύς». (Στη συγκυρία αυτή η Εφορεία
Σαλώνων αποτελούνταν από δώδεκα µέλη, όσα ακριβώς όριζε η «διαταγή περί Εφορειών» του Αρείου
Πάγου, Βλ., την παρακάτω υποσηµείωση 27).
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Οι έφοροι της Λιβαδειάς ήταν οι Ιωαννούλης Νάκος, Γιαννάκης Σαλονίτογλους, Ανδρέας Ξάνθης,
Αθανάσιος Τζούτζον, Αθανάσιος Οικονόµου, Ιωσήφ ιεροδιάκονος. Σύµφωνα µε τη «∆ιαταγή περί
Εφορειών» του Αρείου Πάγου «α΄ εκλέγονται δια ψήφον των εγκριτοτέρων πολιτών δώδεκα άνδρες
(στο πεδίο της πολιτικής πράξης οι εφορείες αποτελούνταν από λιγότερα µέλη. έξι µέλη για την
εφορεία Λιβαδειάς, εννέα για την εφορεία της Αθήνας, τέσσερα για την εφορεία Σαλώνων, οχτώ για
την Εφορεία Ταλαντίου και πέντε για την Θήβα) δια την διοίκησιν εκάστης επαρχίας. β΄, διαιρούνται
ούτοι εις δύω τµήµατα, Πολιτικόν και ∆ικαστικόν, και το µεν Πολιτικό καταγίνεται εις την διοίκησιν
των υποθέσεων της επαρχίας, το δε ∆ικαστικόν θεωρεί τας κρίσεις». Τα χρέη των εφορειών
συµπυκνώθηκαν στη φράση «εκτελούσιν όλας τας διαταγάς του Αρείου Πάγου». ∆ιονύσιος
Σουρµελής, Ιστορία των Αθηνών κατά τον υπέρ ελευθερίας αγώνα: αρχοµένη από της επαναστάσεως
µέχρι της αποκαταστάσεως των πραγµάτων: ∆ιηρηµένη µεν εις βιβλία τέσσαρα, έκδοσις ∆ευτέρα, Εν
Αθήναις 1853, σ. 33-35.
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Σωκράτης ∆. Πετµεζάς, ∆ιαχείριση των κοινοτικών οικονοµιών και κοινωνική κυριαρχία. Η
στρατηγική των προυχόντων : Ζαγορά 1784-1822, Μνήµων, 13, σ. 77-102. Για τους προεστούς γενικά,
βλέπε και John A. Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση Κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο (1833-1843),
τ. Α΄, β΄ έκδοση, Μ.Ι.Ε.Τ., 1997, σ. 35-39.

της ∆ιοίκησης για δανεισµό, ως µία πράξη αντίστασης απέναντι στην ανατροπή
προεπαναστατικών ισορροπιών στο πλαίσιο της κοινότητας. Η Προσωρινή ∆ιοίκηση
διακρίνοντας την απροθυµία των προεστών και την παρά τις κατηγορίες της προς τον
Άρειο Πάγο απραξία του τοπικού οργανισµού156 έθεσε σε ενέργεια διάταξη του
προεκδοθέντος νόµου περί των οµολογιών της 18ης Ιανουαρίου 1822, µε την οποία
οριζόταν ότι «αι οµολογίαι αυτού του δανείου όχι µόνον είναι δεκταί εις το ταµείον
αντί µετρητών δια την αγορά εθνικών κτηµάτων, αλλά και οι προσφέροντες αυτάς
προτιµώνται από τους προσφέροντες µετρητά δι’ αυτό το τέλος».157
Αν και η επιδίωξη της ∆ιοίκησης ήταν η παραπάνω διάταξη να λειτουργήσει
ως κίνητρο για την αγορά οµολογιών, το αποτέλεσµά της οδήγησε στον αντίποδα των
προσδοκιών, αφού η σύνδεση του ζητήµατος των οµολογιών µε την αγορά των
«ιλτιζαµίων» επιβεβαίωσε τις καχυποψίες των προεστών για τις προθέσεις της
κεντρικής εξουσίας να ελέγξει τους οικονοµικούς µηχανισµούς των τοπικών
κοινοτήτων. Η υπαναχώρηση της ∆ιοίκησης σε εκβιαστικά µέτρα στις 4 Μαρτίου
1822 αντανακλά και την σε µια πιο µακροπρόθεσµη κλίµακα πολιτική της πρόθεση
να ελέγξει τις διαδικασίες αναπαραγωγής των προεστικών εξουσιών µε προφανή
στόχο την πολιτική τους αποδυνάµωση από τη µια µεριά και από την άλλη την
εφαρµογή µιας ορθολογικής δηµοσιονοµικής πολιτικής, χωρίς τις καταχρήσεις
εξουσίας και πόρων ενός σηµαντικού αριθµού προεστών. Αν το τίµηµα για τους
αγροτικούς πληθυσµούς ήταν σε κάθε περίπτωση το ίδιο, για τους οπλαρχηγούς ο
πολιτικός προσανατολισµός και η στάση τους έπρεπε να τους εξασφαλίζει τη
συµµετοχή στη διαχείριση της εξουσίας σε επίπεδο κοινοτήτων, καθώς αποτελούσαν
αναπόσπαστο µέρος των παραδοσιακών ηγετικών οµάδων της κοινότητας. Η απειλή
της ∆ιοίκησης για όσους «ευκατάστατοι όντες και δυνάµενοι ή διά µετρητων ή διά
οµολογιών, κατά το § δ΄, του παρόντος νόµου, να δανείσωσι την πατρίδα, φανώσιν
αδιάφοροι και υποκριθώσιν ανέχειαν, οι τοιούτοι φωραθέντες µετέπειτα, ου µόνον
θέλουν κηρυχθή ανάξιοι της πατρίδος και παντός υπουργήµατος και τιµής
απόκλειστοι, αλλά θέλουν αποκλεισθή και της αγοράς εθνικών κτηµάτων αµέσως τε
και εµµέσως»,158 φανέρωνε πίσω από το σκεπτικό της έναν ακόµη πιο σηµαντικό
κίνδυνο για τα συµφέροντα των προεστών, την εγκαθίδρυση ενός ασφυκτικού
πλαισίου ελέγχου και εξάρτησης της ενοικίασης των προσόδων από την κεντρική
∆ιοίκηση. Όπερ και εγένετο.
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Ο Άρειος Πάγος µε τη σειρά του απαντούσε στη ∆ιοίκηση : «∆ιατί λοιπόν ν’ αµελεί ο Άρειος
Πάγος; Ο Άρειος Πάγος χωρίς χρήµατα, προβλέπει ζωοτροφίας, πληρώνει ναύλους, αγοράζει
πολεµικά εφόδια, συστήνει απέναντι του Ζητουνίου και Πατρατζικίου στρατόπεδα, και
διασκορπισθέντα τα συνάξει, εµποδίζει µυριοτρόπως την συνήθη ελληνικήν λειποταξίαν, ενασχολείται
να εύρη τροφάς µε µόνην την ελπίδα των γροσίων της συνεισφοράς», Γ.Α.Κ., πρωτόκολλον Αρείου
Πάγου, ό.π., 13 Απριλίου 1822. παράλληλα, κατηγορούσε πολλές εφορείες για αυθαιρεσίες, σε µια
προσπάθεια να φανεί ο ίδιος σύννοµος µε τις αποφάσεις του Βουλευτικού Σώµατος. Παραθέτουµε µία
χαρακτηριστική επιστολή του Αρείου Πάγου προς τον Άγιον Θηβών Παΐσιο, µε ηµεροµηνία 10
Απριλίου 1822 : «Με δυσαρέσκεια µας βλέποµεν τα χαµερπή, και όντως βοιωτικά φρονήµατα (sic)
των εφόρων σας. […] Μερικοί των εφόρων βυθισµένοι ακόµη εις την προτέραν κακοήθειαν, και
αναθρεµένοι εις τουρκικά φρονήµατα, ενόµισαν το της εφορίας αξίωµα, αρµόδιον µέσον να
εκπληρώσουν τα πάθη τους, φιλονεικούντες περί όνου σκιάς, και πότε αποκρεώνουν εις Μέγαρα, πότε
πασχοίζουν εις Σαλαµίνα, και έκαστος φέρεται όπως του φέρει η άλογός του όρεξης, αι δε της
πατρίδος υποθέσεις ας κουρεύονται». Γ.Α.Κ., Πρωτόκολλον Αρείου Πάγου, ό.π., 10 Απριλίου 1822.
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Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 147-148, Κώδιξ των Νόµων, Το Βουλευτικόν Σώµα εθεσπίσατο, Ο
αντιπρόεδρος, Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης.
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Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 151-152, Κώδιξ των Νόµων, Το Βουλευτικόν Σώµα εθεσπίσατο, Ο
αντιπρόεδρος Σωτήριος Χαραλάµπης, Εν Κορίνθω, τη δ΄ Μαρτίου αωκβ΄., και Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ.
60, πρακτικά συνεδριάσεως Βουλευτικού Σώµατος, 6 Μαρτίου 1822.

Μία ακόµη ένδειξη που παρουσιάζει µία εικόνα του τοπικού οργανισµού
διαφορετική απ’ αυτή που θα ήθελε η κεντρική ∆ιοίκηση αφορούσε τις αυθαιρεσίες
που διαπράχθηκαν εναντίον των ποιµενικών πληθυσµών των επαρχιών Λιβαδειάς και
Σαλώνων. Οι πληθυσµοί αυτοί ακολουθώντας τους κανόνες της νοµαδικής ζωής
αναγκάζονταν να νοικιάζουν τους ορεινούς και θερινούς βοσκότοπους των περιοχών
τους από τους ισχυρούς προεστούς, που όχι σπάνια επιδίδονταν και εκείνοι στις
προσοδοφόρες κτηνοτροφικές δραστηριότητες.159 Η συχνή και υπερβολική
φορολόγησή τους, τόσο ως προς το ύψος της γαιοπροσόδου, όσο και ως προς τις
ποσότητες των προϊόντων τους που έπρεπε να αποδίδουν στους προεστούς,
δηµιουργούσε έντονες δυσαρέσκειες απέναντι σε κάθε είδους εξουσία, είτε αυτής των
δηµογερόντων, είτε των εκπροσώπων της Προσωρινής ∆ιοίκησης. Στη χρονική
συγκυρία που µας αφορά και συγκεκριµένα το Μάρτιο του 1822, η ∆ιοίκηση
προσέβλεπε προς τους ποιµενικούς πληθυσµούς, βλάχικων σε µεγάλο ποσοστό, για
να καλύψει τις στρατολογικές της ανάγκες. Για να µετατρέψει τους βοσκούς σε
στρατιώτες έπρεπε να τους προσφέρει οικονοµικά ανταλλάγµατα και πολύ
περισσότερο δεν θα ανεχόταν τη δηµιουργία αυθαιρεσιών σε βάρος των βοσκών,
γιατί τέτοιες ενέργειες αντιστρατεύονταν τους σχεδιασµούς της.160 Έτσι όταν
προέκυψε πρόβληµα µε την κατακράτηση από τις Εφορείες µεγαλύτερου ποσοστού
από το νόµιµο 3% των ζώων του συνόλου κάθε κοπαδιού, εντολή που εκπορευόταν
από τους αρεοπαγίτες, η ∆ιοίκηση διέταξε χωρίς χρονοτριβή την επιστροφή των
προβάτων στους κατόχους τους.161 Παρά την παρέµβαση της ∆ιοίκησης στη
συγκυρία αυτή, οι αυθαιρεσίες των προεστών πάνω στους ποιµενικούς πληθυσµούς
δεν τερµατίστηκαν. Το επόµενο έτος, το 1823, ο έπαρχος Σαλώνων ∆ιονύσιος
Πεταλάς θα αναφέρει στη ∆ιοίκηση το ενδεχόµενο να αποστατήσουν στον εχθρό
ολόκληρα χωριά της επαρχίας, όπως τα Βλαχοχώρια Σαλώνων (Μαυρολιθάρι).162 Το
ενδεχόµενο έγινε πραγµατικότητα κάτω από την πίεση του οθωµανικού στρατού,
όµως, στη µεταστροφή των ποιµένων στην οθωµανική νοµιµότητα ιδιαίτερη
βαρύτητα είχε και η χωρίς τέλος εκµετάλλευσή τους από τους χριστιανούς
προεστούς, που διαδέχτηκε την αυταρχικότητα της οθωµανικής εξουσίας.
2.4. Οι αυθαιρεσίες των προεστών της Λιβαδειάς σε βάρος των αγροτικών
και ποιµενικών πληθυσµών της επαρχίας ενίσχυαν την ήδη συσσωρευµένη
δυσαρέσκεια των χωρικών, µε αποτέλεσµα όταν ο Ανδρούτσος θα θελήσει να
κατισχύσει έναντι των προεστών να έχει ένα ήδη προετοιµασµένο πληθυσµό µε
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Μέσα στην Επανάσταση οι απαιτήσεις των προεστών από τους ποιµένες για τους χώρους βοσκής
πολλαπλασιάστηκαν και µεγάλο µέρος της κτηνοτροφικής παραγωγής σε τυρί, βούτυρο, µαλλί και
δέρµα περνούσε µε άµεσους (φορολογία) και έµµεσους (τοκογλυφία) µηχανισµούς στον έλεγχο των
προεστών. Από την άλλη οι ποιµενικοί πληθυσµοί αντιδρούσαν είτε µε τη µη καταβολή των φόρων,
είτε µε την καταπάτηση των βοσκότοπων, που είχαν χαρακτηριστεί εθνικά κτήµατα. Βλ. για
παράδειγµα, την αναφορά των αδελφών Πανούτσου και Σωτηρίου Νοταραίων προς το Βουλευτικό
Σώµα «ότι προ 80 χρόνων έχοντες ηγορασµένην την Φλαµπουρίτσα, και ως ιδιοκτησία των ελάµβανον
την άδειαν οι ποιµένες και έβοσκον τα ποίµνια. Εφέτος όµως οι ποιµένες επάτησαν αυτόν τον τόπον
χωρίς να πληρώσωσι το σύνηθες», Α.Ε.Π., τ.Β΄., ό.π., πρακτικά συνελεύσεων του Βουλευτικού
Σώµατος, 14 Ιουλίου 1823.
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«Προς τους ποιµένας και βοσκούς όσοι ευρίσκονται εις τον κάµπον Θηβών, Λειβαδείας και λοιπών
µερών της Ελλάδος», 14 Μαρτίου 1822. Η ∆ιοίκηση «σας προσκαλεί να σας συναριθµήση µαζί µε τα
άλλα τέκνα, και να σας αποκαταστήσει πολίτας της». Αυτό που τους υπόσχεται είναι να τους δώσει γη
να κατοικήσουν και να κάνουν χωριά. Για την επιστράτευσή τους µάλιστα αποστέλλεται άνθρωπος της
∆ιοίκησης, ο κ. Γεώργιος Χατζή Σίµου. Γ.Α.Κ., αρχείον Οδυσσέως Ανδρούτσου, ό.π., 14 Μαρτίου
1822.
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Γ.Α.Κ., αρχείον Οδυσσέως Ανδρούτσου, ό.π., 8 Απριλίου 1822.
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Αργολικόν Ιστορικόν Αρχείον, ό.π., «Το Επαρχείον Σαλώνων προς τους στρατηγούς Νικήτα
Σταµατελόπουλο και Οδυσσέα Ανδρούτσο», 23 Ιουλίου 1823, αρ. 330, σ. 276-277.

«αντιπροεστωτικά αισθήµατα» που θα µπορούσε να τον υποστηρίξει στην
προσπάθειά του. Η πολυπλοκότητα των πραγµάτων ήταν τέτοια, ώστε οποιαδήποτε
γραµµική ερµηνεία να αδυνατεί να παρακολουθήσει πολιτικές συµπεριφορές που
διαµορφώθηκαν µέσα σ’ ένα συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο, όπου τίποτα δεν
θεωρείται αυτονόητο, ούτε πάντοτε
συνάδει µε συµπεριφορές των
προεπαναστατικών χρόνων. Για παράδειγµα, η σύµπτωση των «αντιπροεστωτικών
αισθηµάτων» ανάµεσα στους χωρικούς της Λιβαδειάς και τον Οδυσσέα Ανδρούτσο
δε σήµαινε και την ύπαρξη κοινών ελατηρίων συµπεριφοράς και πολύ περισσότερο
την ταύτιση των γενικότερων συµφερόντων. Μπορεί στη συγκεκριµένη χρονική
συγκυρία να προβάλλεται ο οπλαρχηγός ως υπερασπιστής του αγροτικού πληθυσµού
έναντι των προεστών, αυτό, όµως, δε συνεπαγόταν και παραίτηση του οπλαρχηγού
από τα συµφέροντά του πάνω στους χωρικούς ή την οριστική ρήξη των σχέσεων του
µε τους προεστούς, ιδιαίτερα εκείνων των Αθηναίων. Θα πρέπει, επίσης, να
κατανοήσουµε ότι ήταν πέρα από τις προθέσεις του οπλαρχηγού να αµφισβητήσει το
προεπαναστατικό πλαίσιο διαχείρισης της εξουσίας και στην περίπτωση ακόµη που
διαπραγµατεύεται µε την κεντρική εξουσία θεωρεί ότι η διαπραγµάτευση εκκινεί µε
την παραδοχή και από τη ∆ιοίκηση της πάγιας πολιτικής του θέσης να γίνουν
σεβαστές οι διοικητικές και οικονοµικές ενότητες των κοινοτήτων, πράγµα που
προϋπόθετε την αυτονοµία των Επαρχιών ή κάποιο βαθµό αυτονοµίας απέναντι στην
κεντρική εξουσία. Όποτε η Προσωρινή ∆ιοίκηση επιχειρούσε να θέσει υπό
αµφισβήτηση αυτή την πολιτική τοποθέτηση του οπλαρχηγού, που συνεπαγόταν και
την αµφισβήτηση του ζωτικού χώρου αναπαραγωγής των εξουσιαστικών του
συµφερόντων, ο Ανδρούτσος επεδίωκε τον εξαναγκασµό της σε πολιτικές
υποχωρήσεις.
Αντίθετα µε τα παραπάνω, ήταν εντός των προθέσεων του οπλαρχηγού η
αλλαγή των προεπαναστατικών πολιτικών ισορροπιών, µέσα, όµως, στο πλαίσιο της
κοινοτικής οργάνωσης της πολιτικής εξουσίας. Ο στόχος του υπήρξε σαφής. Εκείνο
που δεν κατέστη δυνατόν στο χρονικό διάστηµα αµέσως πριν την έναρξη της
Επανάστασης και τους πρώτους µήνες των πολεµικών επιχειρήσεων να γίνει εφικτό
µόλις ο συσχετισµός των δυνάµεων το επιτρέψει. Στα άµεσα σχέδια του Ανδρούτσου
ήταν να επιτύχει την ανατροπή των πολιτικών εξουσιών των προεστών, ώστε να τους
υποκαταστήσει στην τοπική εξουσία. Η ανατροπή των προεστών µπορούσε να είναι
βίαιη, εκδοχή που προέβλεπε ακόµη και τη φυσική τους εξόντωση, µε απρόβλεπτες,
όµως, συνέπειες ως προς την αντίδραση της κεντρικής εξουσίας, σε µία διαφορετική
εκδοχή µπορούσε να είναι µία οµαλή µεταβίβαση εξουσιών, αποτέλεσµα της
αναγνώρισης από την µεριά των προεστών της πρωτοκαθεδρίας και της ισχύς του
οπλαρχηγού.
Οι προεστοί της Λιβαδειάς, εκ των οποίων οι πιο σηµαντικοί ήταν ο Ιω.
Λογοθέτης, ο Ιω. Φίλωνος, ο Νικόλαος Νάκος, ο Λάµπρος Νάκος, κατάφεραν να
αποτρέψουν οποιαδήποτε απόπειρα αµφισβήτησης των εξουσιών τους στην επαρχία
(Καζά) της Λιβαδειάς τους πρώτους κρίσιµους µήνες των επαναστατικών
επιχειρήσεων κατά των Οθωµανών, είτε αυτή προερχόταν από τους υπό τα όπλα
χωρικούς, είτε από τους οπλαρχηγούς της επαρχίας, που µε επικεφαλής τον Αθανάσιο
∆ιάκο ηγούνταν στον κατά των Οθωµανών ξεσηκωµό. Η αποτρεπτική τους
δυνατότητα απέναντι σε µία ενδεχόµενη απόπειρα ακύρωσης των εξουσιών τους,
έγινε δυνατή, κυρίως, γιατί ποτέ δεν απώλεσαν την υποστήριξη του διορισµένου απ’
αυτούς ως αρµατολού του Καζά ∆ιάκου.163 Η ταύτιση των συµφερόντων των
163

Για την αρµατολική οργάνωση της Στερεάς Ελλάδος, βλ. Λάµπρος Κουτσονίκας, «Γενική Ιστορία
της Ελληνικής Επαναστάσεως», Αποµνηµονεύµατα Αγωνιστών του ’21, Αθήνα 1956, α΄ έκδοση 1863-

προεστών, που µάλλον δεν υπάκουε στην ύπαρξη ενός γενικότερου σχεδίου για την
έναρξη των επαναστατικών επιχειρήσεων, όσο εγγραφόταν στο πλαίσιο της
σύγκρουσης του Αλή Πασά µε τις σουλτανικές δυνάµεις, µε τα συµφέροντα και τις
φιλοδοξίες του ∆ιάκου, οδήγησε στο διορισµό του τελευταίου ως αρµατολού του
Καζά της Λιβαδειάς στις 26 Οκτωβρίου 1820.164 Με µία έµµισθη σχέση παροχής
1864, σ. 11-13 και Απόστολος Βακαλόπουλος, Τα ελληνικά στρατεύµατα του 1821, Οργάνωση, ηγεσία,
τακτική, ήθη, ψυχολογία, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 61-67.
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Αναγκαία κρίνεται στο σηµείο αυτό η αναφορά µας σε γεγονότα των προεπαναστατικών χρόνων
που εµπλουτίζουν την προβληµατική µας και ερµηνεύουν ως ένα βαθµό συµπεριφορές των
υποκειµένων µας στα χρόνια της Επανάστασης. Ο Αθανάσιος ∆ιάκος διορίστηκε αρµατολός της
Λιβαδειάς το 1820 καταλαµβάνοντας τη θέση που κατείχε από το 1816 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Το
αρµατολίκι της Λιβαδειάς παρουσίαζε σε σύγκριση µε άλλα αρµατολίκια της Στερεάς µία σηµαντική
ιδιοµορφία ως προς τον τρόπο ανάδειξης του αρχηγού του αρµατολικιού. Συγκεκριµένα, ενώ στα άλλα
αρµατολίκια η εξουσία κληροδοτείται στον πλησιέστερο ή ικανότερο συγγενή του αποθανόντα
καπετάνιου ή αποτελεί κεκτηµένο κάποιου ισχυρού κλέφτη µέσω της πρακτικής του εκβιασµού της
οθωµανικής εξουσίας, στην περίπτωση του Καζά της Λιβαδειάς ο αρχηγός του αρµατολικιού
διοριζόταν κατ’ επιλογή των προεστών ή στην περίπτωση του Ανδρούτσου από τον ίδιο τον Αλή
Πασά, χωρίς να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση να είναι αρµατολός ή κλέφτης. Ως έµπιστος του Αλή
Πασά και µε δείγµατα των στρατιωτικών ικανοτήτων του κατά τη διάρκεια της θητείας του στο σώµα
των τσοχανταραίων, ο Ανδρούτσος διορίστηκε αρµατολός της Λιβαδειάς παρά τη θέληση των
ισχυρότερων προεστών της Λιβαδειάς, που αποτελούσαν µία ισχυρή αντιαληπασαδική οµάδα. Ο ίδιος
ο Αλή Πασάς προσδοκούσε πως µε τη συνδροµή του Ανδρούτσου θα γινόταν εφικτή η εδραίωση της
εξουσίας του στην περιοχή και ήταν αποφασισµένος ακόµη και δια των όπλων να καταστείλει κάθε
προεστωτική εξουσία που θα πρόβαλε προσκόµµατα στην επέκταση της δύναµής του ακόµη και στις
γειτονικές επαρχίες της Αθήνας και της Εύβοιας. Ο Ανδρούτσος, απ’ ότι φάνηκε εφάρµοσε πιστά τη
γενική πολιτική του Αλή ερχόµενος σε σύγκρουση µε τους προεστούς, όπως, για παράδειγµα, την
οικογένεια των Νακαίων. Έχοντας περιορίσει µε αυταρχικό τρόπο τους προεστούς και αποκτήσει τον
µερικό έλεγχο των µηχανισµών άντλησης και διανοµής του πλεονάσµατος στο πλαίσιο της κοινότητας
(ενοικίαση προσόδων, δανειστικές λειτουργίες), µπόρεσε να οικοδοµήσει µε το κύρος του και την
ισχυρή στρατιωτική προσωπικότητά του ένα σηµαντικό δίκτυο σχέσεων µε τους οπλαρχηγούς της
επαρχίας και να διευρύνει την επιρροή του στους αγροτικούς πληθυσµούς της περιοχής. Όταν την
άνοιξη του 1820 ξέσπασε η ένοπλη σύγκρουση µεταξύ του Αλή Πασά και του σουλτάνου, τα κατά του
Αλή Πασά λαµβανόµενα µέτρα ως αποστάτη και εχθρού του θρόνου έφεραν πολλούς αρµατολούς και
οπλαρχηγούς της Στερεάς µπροστά στο δίληµµα της σύµπραξης µε τον Αλή Πασά ή της σύµπλευσης
µε τα σουλτανικά στρατεύµατα στο πλαίσιο της οθωµανικής νοµιµότητας. Στη Λιβαδειά ο
Ανδρούτσος, που είχε αναλάβει την υπεράσπισή της υπέρ του Αλή Πασά, ήρθε αντιµέτωπος αφενός
µε τις εναντίον του Αλή Πασά συµµαχίες των τοπικών προεστών, αφετέρου µε τα πολυπληθή
σουλτανικά στρατεύµατα που επέλαυναν γρήγορα στην Ανατολική Ρούµελη. Αν και ο Ανδρούτσος
επιχείρησε να αντισταθεί στον Μπεχλιβάν πασά, που έφτασε από τη Θεσσαλία κοντά στη Λιβαδειά το
διάστηµα Ιουνίου – Ιουλίου 1820, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την επαρχία µαζί µε κάποια
δύναµη έµπιστων ανδρών του, κυρίως γιατί ήταν ήδη αποδυναµωµένος στρατιωτικά µετά την επιλογή
πολλών ανδρών του (ανάµεσα στους οποίους ήταν και ο Αθανάσιος ∆ιάκος) να προσκυνήσουν στην
οθωµανική εξουσία και να επωφεληθούν από τα οικονοµικά ή άλλου είδους ανταλλάγµατα που τους
πρόσφεραν οι χριστιανοί προεστοί της Λιβαδειάς. Αρχικά ο Ανδρούτσος υποχώρησε στα Γιάννενα
όπου έλαβε µέρος στην άµυνα της πόλης απέναντι στα εκεί ευρισκόµενα σουλτανικά στρατεύµατα.
Όταν το φάσµα της ήττας φάνηκε να πλησιάζει το φθινόπωρο του 1820, ο Ανδρούτσος διέφυγε από το
κάστρο των Ιωαννίνων και αρχές του 1821 πέρασε στα αγγλοκρατούµενα Επτάνησα. Το Μάρτιο του
1821 έφτασε στην Πάτρα, όπου κατά τον Παπαµιχαλόπουλο, είχε συνάντηση µε τον σηµαντικό
προεστό της Βλασόπουλο. Στις 19 Μαρτίου του 1821, λίγες µέρες πριν την έναρξη των επαναστατικών
επιχειρήσεων, ο Ανδρούτσος πέρασε στη δυτική Στερεά, παραµένοντας επιµελώς για κάποιο διάστηµα
µακριά από τη Λιβαδειά και τα τεκταινόµενα στην Ανατολική Ρούµελη. (Πολλά από τα παραπάνω
στα, Κωνστ. Ν. Παπαµιχαλόπουλος, Οδυσσεύς Ανδρούτσος, Ιστορική Πραγµατεία αναγνωσθεισα εν των
Φιλολογικων Συλλόγω «Παρνασσώ» τη 25 Φεβρουαρίου 1873, Εν Αθήναις, 1873, Μπάµπης Άννινος,
Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου, η δολοφονία του, τρίτη έκδοση, 1996, η α΄ έκδοση το 1925,
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Ζητήµατα της Ηπειρωτικής Ιστορίας στα χρόνια του Αλή Πασά», από
τον συλλογικό τόµο των πρακτικών του συνεδρίου ιστορίας µε τίτλο «Ήπειρος: κοινωνία – οικονοµία
15ος – 20ος αι.» (Γιάννενα 4-7 Σεπτεµβρίου 1985), Γιάννενα 1986, Denis N. Skiotis, “The Greek
Revolution: Ali Pasha’s last Gamble”, στο συλλογικό τόµο, Hellenism and the first Greek War of

στρατιωτικών υπηρεσιών στους προεστούς του Καζά έναντι 20 γροσίων το µήνα και
τη δυνατότητα να συντηρεί ένοπλο σώµα (νιφερίων), που κι αυτό αµειβόταν µε 5
γρόσια το µήνα ανά οπλίτη,165 ο ∆ιάκος αναδείχθηκε στον «κοινό αγαπώµενο»166
εκείνων που ευθύνονταν για το κύρος που είχε αποκτήσει στην περιοχή και για την
οικονοµική του ευχέρεια να συντηρεί τους υπό την εξουσία του άντρες. Τα όρια της
εν δυνάµει επαναστατικότητας του ∆ιάκου ήταν όρια καθορισµένα από τη σχέση
εξάρτησης του αρµατολού από τους σηµαντικούς της Λιβαδειάς. Εποµένως,
οποιαδήποτε απόπειρα αµφισβήτησης της εξουσίας των προεστών στη συγκυρία αυτή
φαινόταν ότι θα απαιτούσε µεγαλύτερες θυσίες για τον αρµατολό απ’ ότι η αποδοχή
της πρωτοκαθεδρίας τους. Το κόστος σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας
ανατροπής των κοινωνικών ισορροπιών στην περιοχή της Λιβαδειάς, θα ήταν πολύ
βαρύτερο σε σύγκριση µε τα προσδοκώµενα για τον αρµατολό κέρδη. Αυτό, όµως, δε
συνεπαγόταν και την απουσία µιας τέτοιας προοπτικής από τον ορίζοντα των
προσδοκιών του Αθανασίου ∆ιάκου.
Αν και είχαν δηµιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις για µία ενδεχόµενη
ανατροπή των κοινωνικών ισορροπιών, καθώς η υφιστάµενη κοινωνικοοικονοµική
κατάσταση τα χρόνια αµέσως πριν την έναρξη της Επανάστασης είχε µεγεθύνει τη
δυσαρέσκεια των χωρικών εναντίον τόσο των χριστιανών προεστών όσο και των
Οθωµανών προεστών της περιοχής, ωστόσο οι χωρικοί δεν βρήκαν στο πρόσωπο του
∆ιάκου τον ηγέτη εκείνο που θα µπορούσε να τους συσπειρώσει εναντίον και των
χριστιανών προεστών. Ο ∆ιάκος περιορίστηκε στην εκτέλεση των Οθωµανών
ενοικιαστών των προσόδων (σουµπασίδες) µε την έναρξη των επαναστατικών
επιχειρήσεων,167 ενέργεια που λειτουργούσε και υπέρ των συµφερόντων των
χριστιανών προεστών, οι οποίοι είχαν επενδύσει – τη ζωή τους πρωτίστως – στην
ανατροπή της κυριαρχίας των Οθωµανών τοπικών προεστών και αρχόντων.168 Τις
Liberation (1821-1830): Continuity and Change, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, 1976.
Τελευταία αναφέρω την αδηµοσίευτη εργασία, Παναγιώτης Στάθης, «Ο προεπαναστατικός Οδυσσέας
Ανδρούτσος», που στάθηκε ιδιαίτερα διαφωτιστική για ορισµένα σηµεία της προεπαναστατικής
διαδροµής του Ανδρούτσου.
165
∆ηµήτρης Λουκόπουλος, «Ένα χαρτί παλιό που ήρθε να µας θυµίσει τον Θανάση ∆ιάκο»,
Ηµερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος, 1932, σ. 295-305. Το έγγραφο του διορισµού του ∆ιάκου στο
περιοδικό «Απόλλων», τ. Α΄, 1884, σ. 19.
166
Ιω. Φιλήµονος, ∆οκίµιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνα 1860, τ. Γ΄, σ. 79.
167
Ιω. Φιλήµονος, τ. Γ΄, ό.π., σ. 82.
168
Η αλλαγή του βοεβόδα στο Καζά της Λιβαδειάς λίγο πριν την Επανάσταση αποκάλυψε για τους
χριστιανούς προεστούς της Λιβαδειάς «τα όρια της αισιοδοξίας». Ο νέος βοεβόδας Χασάν Αγάς (µετά
την αποµάκρυνση του Καρά – Ισµαήλ Αγά) επεδίωξε να υποσκάψει σταδιακά την υπεροχή των
χριστιανών προεστών έναντι των οθωµανών σηµαντικών, ενισχύοντας τοπικούς οθωµανούς
προεστούς, όπως ο Σουλεϊµάν Ποταµάς, ο Ιµπραήµ (Ιβραχήµ) Αγάς, ο Ζαήµ Αγάς και ο Σουλάτσης.
(βλ. Κουτσονίκας, ό.π., σ. 52-53). Μέχρι τότε, αν εξαιρέσουµε την περίοδο κυριαρχίας του Αλή Πασά
και των υιών του στο Βιλαέτι της Λιβαδειάς, οι χριστιανοί προεστοί είχαν καταφέρει να αναδειχθούν
στους µεγαλύτερους γαιοκτήµονες της περιοχής, διατηρώντας παράλληλα την πολιτική αυτονοµία της
κοινότητας απέναντι στην οθωµανική εξουσία. (Ο Ζακυνθινός αναφέρει ως χριστιανική ιδιοκτησία
5.178.440 στρέµµατα έναντι 2.082.990 των Οθωµανών για την Ανατολική Ελλάδα, βλ.,
D.A.Zakynthinos, The Making of Modern Greece. From Byzantium to independence, Oxford,
Blackwell, 1976, p. 41-42). Ο διορισµός του νέου βοεβόδα προκάλεσε αυτό που ο ιστορικός Gunnar
Hering περιγράφει ως «διάψευση των αυξανόµενων προσδοκιών». Οι σε τοπικό επίπεδο εκπρόσωποι
της οθωµανικής αρχής είχαν προκαλέσει τις δυσαρέσκειες των χριστιανών προεστών, ώστε και η ίδια η
οθωµανική αρχή (ο Σουλτάνος) να είναι ασυµβίβαστη µε τις προσδοκίες και τα συµφέροντα των
χριστιανών προεστών. Το ερώτηµα που τίθεται αφορά το κατά πόσο η προοπτική οριστικής ρήξης µε
την οθωµανική νοµιµότητα συνδέεται άµεσα µε την προοπτική της σε τοπικό επίπεδο υποκατάστασης
των Οθωµανών διοικητών. Για τους χριστιανούς προεστούς της Λιβαδειάς, απ’ ότι φάνηκε το δεύτερο
αποτέλεσε αναγκαία προϋπόθεση του πρώτου. Για τους χωρικούς, όµως, η συµµετοχή στην
Επανάσταση ανάµεσα σε άλλα σήµαινε και την προσδοκία βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσής τους,

κρίσιµες στιγµές κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του σηµαντικού καταλανικού
κάστρου της Λιβαδειάς, που πέρα από τη στρατηγική και συµβολική του σηµασία,
µπορούσε να τροφοδοτήσει τους επαναστάτες µε τα εκεί φυλασσόµενα χρηµατικά
διαθέσιµα, µε κινητό πλούτο και οπλισµό, ο ∆ιάκος και οι προεστοί κατέχονταν από
µία κοινή αβεβαιότητα, που δεν αφορούσε µετά τις πρώτες ώρες την επιτυχή έκβαση
της πολιορκίας.169 Οι προεστοί φοβήθηκαν µήπως δινόταν η δυνατότητα στους
προσδραµόντες ένοπλους χωρικούς να επωφεληθούν από την πτώση του φρουρίου,
είτε συγκεντρώνοντας στα χέρια τους το σύνολο των λαφύρων και του οπλισµού, είτε
επιβάλλοντας µε τα όπλα την κατοχή του φρουρίου στρεφόµενοι κατά των
χριστιανών προεστών. Η σύµπραξη του οπλαρχηγού στην οµαλή µεταβίβαση της
κυριότητας του φρουρίου διασκέδασε τους φόβους των προεστών.170
Η επάνοδος του Οδυσσέα Ανδρούτσου στην περιοχή της Λιβαδειάς
συντελέστηκε σε µία περίοδο αµέσως µετά την έναρξη των κατά των Οθωµανών
επιχειρήσεων κατά την οποία µπορεί οι προεστοί της Λιβαδειάς να είχαν εξασφαλίσει
την διατήρηση των προεπαναστατικών ισορροπιών στο πλαίσιο της κοινοτικής
διοίκησης και αποτρέψει το ενδεχόµενο της «από τα κάτω» αµφισβήτησης των
εξουσιών τους, όµως, η δυσµενής πορεία των επαναστατικών επιχειρήσεων δεν τους
άφηνε περιθώρια πέρα από την εκβιαστική αποδοχή της ηγεµονικής παρουσίας του
Ανδρούτσου στην Ανατολική Ρούµελη. Ο θάνατος του Αθανασίου ∆ιάκου στη µάχη
της Αλαµάνας (22-24 Απριλίου 1821) και η συνακόλουθη κρίση στάθηκε για τον
Ανδρούτσο µία ευνοϊκή συγκυρία για την επανεµφάνισή του ως στρατιωτικού ηγέτη
των επαναστατικών δυνάµεων της Ανατολικής Στερεάς και την µετέπειτα πολιτική
κυριαρχία του. Αν η Γραβιά επιβεβαίωσε την ηγετική του επανεµφάνιση στα πεδία
των µαχών και την υποστήριξη του Ανδρούτσου από το σύνολο των οπλαρχηγών της
Ανατολικής Ρούµελης (Νάκο Πανουριά, γέρο Πανουριά, Ι. ∆υοβουνιώτη, ∆.
Σκαλτσά, Ι. Γκούρα, Κ. Τράκα κ.α.), η προσέγγισή του µε τους προκρίτους της
Ύδρας του παρείχε ένα ισχυρό πολιτικό έρεισµα.171 Στενές επαφές µε τους
προκρίτους της Ύδρας είχαν και οι προεστοί της Λιβαδειάς, που έβλεπαν την
κάτι που δεν προϋπόθετε µόνο την απονοµιµοποίηση του οθωµανικού διοικητικού συστήµατος. (Βλ.
Gunnar Hering, «Σχετικά µε το πρόβληµα των επαναστατικών εξεγέρσεων στις αρχές του 19ου αιώνα»,
Τα Ιστορικά, τχ. 24/25 (Ιούνιος, ∆εκέµβριος 1996), σ. 105-120.
169
Οι Αλβανοί µουσουλµάνοι που φύλαγαν την πύλη του φρουρίου και που ήταν οι πιο εκτεθειµένοι
από τους πολιορκούµενους στα πυρά των υπό τον ∆ιάκο ενόπλων χωρικών, προτίµησαν τη γρήγορη
παράδοση και την αποχώρησή τους µαζί µε τον οπλισµό τους από την πόλη της Λιβαδειάς. Οι
Οθωµανοί προεστοί δε θα µπορούσαν να περιµένουν πιο αίσια έκβαση της πολιορκίας στη δεινή θέση
ου είχαν περιέλθει από το να σώσουν τη ζωή τους διαπραγµατευόµενοι την παράδοσή τους. η
παράδοση του φρουρίου της Λιβαδειάς έγινε στις 31 Μαρτίου 1821, µία ηµέρα µετά την είσοδο των
επαναστατών στην πόλη.
170
«… τα δε όπλα και τα λαφυραγωγηθέντα πράγµατά των παρεδόθησαν εις τους προκρίτους, προς
οικονοµίαν πολεµοφοδίων και των άλλων τω στρατώ αναγκαίων», Μιχαήλ Οικονόµου, Ιστορικά της
Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ο ιερός των Ελληναγών, φωτοµηχανική επανέκδοσις (εκ της α΄ εκδόσεως
1873), Αθήνα 1976, σ. 175. Ο Ι. Φιλήµων αναφέρει : «Μόνα αφηρέθησαν τα όπλα αυτών (εν. των
Οθωµανών), εξ ών τα µεν πολυτιµότερα έλαβον οι στρατιώται του ∆ιάκου, τα δε άλλα διενεµήθησαν
τοις µη έχουσιν όπλα πολίτας. αφέθησαν δε παρ’ αυτοίς (εν. στους Οθωµανούς προκρίτους), όσα
έφερον πολύτιµα πράγµατα, και χρυσίον και µόνον µε θ΄ ηµέρας τινάς οι κόνσολοι έλαβον το
χρηµατικόν του καρά – Ισµαήλ αγά, εξ είκοσι µυριάδων περίπου συµποσούµενον, διά τα απολύτως
αναγκαία δηµόσια έξοδα, ταµίας ωρισµένους έχοντες τον Βασίλειον Κάλκον (τον µετέπειτα
αρεοπαγίτη) και Ανδρίκου Ξάνθη», Ιω. Φιλήµων, τ. Γ΄, ό.π., σ. 85. Βλ. και Απ. Βακαλόπουλος, 1948,
ό.π., σ. 69. Ο Βακαλόπουλος διερωτάται τι απέγιναν οι υπόλοιπες περιουσίες των Οθωµανών
προκρίτων. Προφανώς, περιήλθαν στην κυριότητα των προεστών της Λιβαδειάς, που έλεγχαν απόλυτα
την οικονοµία του πολέµου.
171
Ενδεικτικό είναι πως οι πρώτες επιστολές που συντάσσει ο Ανδρούτσος µετά την επιστροφή του
στην Ανατολική Ρούµελη απευθύνονταν προς τους προκρίτους της Ύδρας. Βλ. για παράδειγµα, Α.Κ.Υ.,
τ. Ζ (1821), ό.π., σ. 186, επιστολή της 4 Ιουνίου 1821.

επάνοδο του Ανδρούτσου µε σκεπτικισµό και ανησυχία .172 Εκ των πραγµάτων η
στάση των Υδραίων προκρίτων (κυρίως του Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτη)
θα καθόριζε σηµαντικά τις εξελίξεις στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα.
Οι προεστοί της Λιβαδειάς υπήρξαν σταθερά οι κυριότεροι υποκινητές
ενεργειών που στόχο είχαν την οριοθέτηση των εξουσιών του Ανδρούτσου και τη
σταδιακή αποµάκρυνσή του από το πολιτικό προσκήνιο της Ανατολικής Χέρσου
Ελλάδος. Παρά το γεγονός ότι ο Ανδρούτσος, τουλάχιστον κατά το 1821, δεν
αµφισβήτησε, ούτε απείλησε άµεσα τις πολιτικές τους εξουσίες, εκείνοι ακόµη και
µακριά από τη Λιβαδειά, ασκούσαν προς όλες τις κατευθύνσεις κάθε επιρροή τους
για την πολιτική αρχικά και φυσική αργότερα εξόντωση του αντιπάλου τους. Η
ερήµωση της πόλης της Λιβαδειάς173 και η σε µεγάλο βαθµό αναστολή των οµαλών
οικονοµικοπολιτικών λειτουργιών της επαρχίας δε συνεπαγόταν και τη µείωση της
πολιτικής ισχύς των σηµαντικών της επαρχίας. Η δηµιουργία του Αρείου Πάγου το
Νοέµβριο του 1821, όπως αναφέραµε, λειτούργησε αποτρεπτικά στην προ των πυλών
απέκδυση των προεστών της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος από τις πολιτικές τους
εξουσίες και την οριστική ανατροπή των προεπαναστατικών ισορροπιών, που ήδη
είχαν διαταραχθεί. Οι προεστοί της Λιβαδειάς εκπροσωπήθηκαν στον τοπικό
οργανισµό από τον Ιωάννη Φίλωνος, επιδίωξη του οποίου ήταν αφενός η προστασία
των οικονοµικών και πολιτικών συµφερόντων των προεστών, αφετέρου η µαταίωση
κάθε αντιπροεστικής ενέργειας, που θα µπορούσε να προέλθει από το στρατιωτικό
στοιχείο της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Προφανώς, ο αρεοπαγίτης δεν αναλώθηκε
σε προληπτικούς κατά των οπλαρχηγών σχεδιασµούς, αντιθέτως προσπάθησε σχεδόν
απροκάλυπτα να πλήξει το κύρος του Ανδρούτσου, ώστε να προκαλέσει τη διάσπαση
του συνασπισµού των οπλαρχηγών, άρα την ευκολότερη χειραγώγησή τους. (Βλ.
κατηγορίες κατά του Ανδρούτσου για τις τύχες του στρατοπέδου της Αγίας Μαρίνας).
Τον αρεοπαγίτη συνέδραµαν, όπως ήταν επόµενο, και οι προεστοί της Λιβαδειάς.174
Η αβεβαιότητά τους για τους στρατηγικούς σχεδιασµούς του Ανδρούτσου την άνοιξη
του 1822 και ο φόβος τους για τη ρευστότητα των πραγµάτων ακόµη και στην ίδια
την επαρχία τους, διαπότιζε όλο το φάσµα των πολιτικών τους επιλογών. Μόνη λύση
γι’ αυτούς ήταν η µε κάθε µέσο αποµάκρυνση του Ανδρούτσου από τη θέση του
αρχηγού των επαναστατικών δυνάµεων και προς αυτή την κατεύθυνση απαιτούσαν
να κινηθεί και η Προσωρινή της Ελλάδος ∆ιοίκηση και οι Υδραίοι πρόκριτοι.
Ποια, όµως, υπήρξαν τα σχέδια του Ανδρούτσου το χρονικό διάστηµα µετά το
Μάιο του 1822; Ήταν λογικό ο οπλαρχηγός να ενεργήσει λαµβάνοντας υπόψη τις
νέες καταστάσεις που είχαν διαµορφωθεί στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα.175 Ως προς
172

Με τον Ανδρούτσο το στρατιωτικό στοιχείο αναδεικνύεται σε ηγετικό παράγοντα για πρώτη φορά
στην Ανατολική Ρούµελη. Αποκτά πολιτικό λόγο ανεξάρτητο απ’ αυτόν των προεστών και η
προσπάθεια εγκαθίδρυσης κεντρικής εξουσίας θα αντιµετωπίσει την αντίστασή του, τη δική του
οροθεσία, που πολλές φορές δε θα επιτρέψει την υπέρβαση της τοπικότητας.
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Στις 16 Ιουνίου 1821, ο προεστός Ι. Λογοθέτης παρέδωσε το κάστρο της Λιβαδειάς στον Οµέρ
Βρυώνη. Η πόλη, που ήταν υπό οθωµανική κατοχή από τις 10 Ιουνίου, πυρπολήθηκε σε µεγάλη
έκταση. Βλ. επιστολή «πρέσβεις της Λεβαδείας προς προκρίτους Ύδρας», Α.Κ.Υ., τ. Ζ, ό.π., σ. 186,
«τη 10 Ιουνίου 1821, τη 3 ώρα νυκτός, Γαλαξίδι, Μανωλάκης Σπυρίδωνος, Παναγιώτης Νικολάου
Λοιδωρίκης» Ο Ανδρούτσος στις 30 Ιουλίου 1821, ουσιαστικά, εισέρχεται σε µια έρηµη από
κατοίκους πόλη. Ιω. Φιλήµων, τ. ∆., ό.π., σ. 122.
174
«Ως φαίνεται, εν µέρος των προυχόντων της Λιβαδειάς δυσαρεστείτο από τον Οδυσσέαν. εις τούτο
το κόµµα εφαίνετο ο <Ιω.> Λογοθέτης βουλευτής <Λιβαδειάς> επί κεφαλής», Ν. Κασοµούλης, τ. Α΄,
ό.π., σ. 227 (αναφέρεται στην µετά την Αγία Μαρίνα καταδροµή του Οδυσσέα).
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Η ανάµνηση της περιόδου από το 1816 έως το 1820 τροφοδοτούσε ως ένα βαθµό µε ένταση τη
σύγκρουση του Ανδρούτσου µε τους προεστούς της Λιβαδειάς, όµως, η κάθε πολιτική απόφαση
λαµβανόταν στο πλαίσιο των συγκυριών της Επανάστασης και µε βάση τα δεδοµένα που αυτές
δηµιουργούσαν.

τις σχέσεις του µε την Προσωρινή ∆ιοίκηση αυτές αποκαταστάθηκαν µετά από
απαίτηση των οπλαρχηγών της Ανατολικής Ρούµελης και των Υδραίων προκρίτων.
Οι προεστοί της Λιβαδειάς δε φάνηκε να αντέδρασαν στην απόφαση της ∆ιοίκησης
να «συγχωρέσει» τον Ανδρούτσο για τους φόνους του Νούτσου και Παλάσκα, αφού
καταλάβαιναν ότι οποιαδήποτε ενέργεια ήταν καταδικασµένη σε αποτυχία, τη στιγµή
που οι πρόκριτοι της Ύδρας είχαν δροµολογήσει τις εξελίξεις. Αρκέστηκαν στο
γεγονός ότι η ∆ιοίκηση προτίµησε τη συµβιβαστική πρόταση να επιστρέψει ο
Ανδρούτσος στις πολεµικές επιχειρήσεις ως χιλίαρχος, όχι, όµως, και ως
αναγνωρισµένος απ’ αυτήν αρχηγός των επαναστατικών δυνάµεων της Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδος, ίσως µε τον τίτλο της Αρχιστρατηγίας.176
Παρόµοια στάση απέναντι στην πολιτική απόφαση της Προσωρινής
∆ιοίκησης κράτησαν και οι αρεοπαγίτες, κρίνοντας ότι σε καµία περίπτωση δεν ήταν
συµφέρουσα γι’ αυτούς η άµεση αντιπαράθεση µε την κεντρική εξουσία στη χρονική
συγκυρία του Ιουνίου. Η προοπτική που διαγραφόταν ήδη από τα τέλη Μαΐου του
1822 για την επίτευξη µιας νέας συµφωνίας παράδοσης της Ακρόπολης των Αθηνών
από τους Οθωµανούς του κάστρου είχε προκαλέσει την αναδιαµόρφωση των
πολιτικών σχεδίων όλων των πλευρών που επεδίωκαν µέσα και από υπόγειες
διαδροµές και συµµαχίες τον πολιτικό και οικονοµικό έλεγχο της επαρχίας των
Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση, ο Άρειος Πάγος, η ∆ιοίκηση και ο Ανδρούτσος έπρεπε
να υπολογίζουν στη διαµόρφωση της στρατηγικής τους, τις πολιτικές συνθήκες και
τους συσχετισµούς των δυνάµεων που επικρατούσαν στην κοινότητα της Αθήνας.177
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Ο τίτλος του Αρχιστράτηγου δεν αποτέλεσε ποτέ θεσπισµένο από Εθνοσυνέλευση στρατιωτικό
βαθµό της ∆ιοίκησης. Αναφερόταν βέβαια σε ψήφισµα της Α΄ Εθνοσυνέλευσης της 9ης Ιανουαρίου
1822 ότι σε προσδιορισµένη εκστρατεία ο γενικός αρχηγός λαµβάνει τον τίτλο του Αρχιστράτηγου και
κατόπιν επιτυχίας του φυλάττει αυτόν τον τίτλον µε άδεια της ∆ιοίκησης, παίρνοντας το βαθµό του
στρατηγού, Αρχείον Ιω. Κωλέττη, τ.Α΄, ό.π., σ. 207. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρατηρήσεις του
Παναγιώτη Κοδρικά για τον τίτλο της Αρχιστρατηγίας, που διατυπώνονται µετά τη Β΄ Εν Άστρει
Εθνοσυνέλευση και αφού ο Ανδρούτσος είχε πραξικοπηµατικά ανακηρυχθεί Αρχιστράτηγος: «Η
αρχιστρατηγία είναι πράξις και ενεργητική εκτέλεσις του αρχηγού του στρατιωτικού τάγµατος, και όχι
τίτλος. Τίτλος κατ’ ευταξίαν στρατιωτικήν είναι το στρατηγός, αρχιστράτηγος, εκατόνταρχος,
χιλίαρχος. Η εκτελεστική άρα ενέργεια της αρχιστρατηγίας δεν ηµπορεί να είναι απαράδεκτος εις εν
έθνος, το οποίον έχει έννοµον πολίτευµα και ακολούθως πολιτικήν και στρατιωτικήν ευταξίαν»,
Αρχείον Μαυροκορδάτου, τ. ΙΙΙ, ό.π., σ. 25.
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Προεπαναστατικά τον πολιτικό έλεγχο της κοινότητας των Αθηνών είχαν όπως και στις άλλες
περιοχές της Ανατολικής Ρούµελης οι προεστοί. Ιδιαιτερότητα της επαρχίας Αττικής υπήρξε η
απουσία αρµατολικής οργάνωσης και η στενή εξάρτηση των οπλαρχηγών από τους προεστούς που
τους υποστήριζαν οικονοµικά. Σε πολλές περιπτώσεις µία προεστωτική οικογένεια, όπως για
παράδειγµα αυτή των Παλαιολόγων ή των Βενιζέλων, διέθετε ενόπλους άντρες µε ένα µέλος της να
ασκεί καθήκοντα οπλαρχηγού. Σε πολιτικό επίπεδο µία συνέλευση προεστών και «νοικοκυραίων»
εξέλεγε ανά έτος την τοπική ∆ηµογεροντία, που τα µέλη της έπρεπε οπωσδήποτε να ανήκουν στο
προεστωτικό στοιχείο της πόλης. Όπως ήταν επόµενο η ∆ηµογεροντία εκπροσωπούσε τα συµφέροντα
του προεστωτικού στοιχείου που σύγκλιναν στην είσπραξη των φόρων και των δασµών, τη
µονοπώληση της ενοικίασης των προσόδων, τον έλεγχο των µύλων και των εργαστηρίων και
επεκτείνονταν και σε µικρής έκτασης εµπορικές δραστηριότητες,. Ιδιαίτερα µετά τον τερµατισµό της
διοίκησης της κοινότητας από τον τυραννικό βοεβόδα Χατζή Αλή Χασεκή το 1796, η τοπική επιρροή
των προεστών αυξήθηκε σε βάρος των αγροτικών πληθυσµών, αλλά και των «νοικοκυραίων», που
επιδίδονταν σε αστικές δραστηριότητες και ανήκαν οι περισσότεροι σε συντεχνίες (καζάζηδες,
ταµπάκηδες, τουφεξήδες, κεµερτζήδες κ.α.). Η νοµή του µικρού κλήρου (1-2 στρέµµατα) µε τις λίγες
ελιές συνήθως, ή µε αµπέλι και οπωροφόρα δένδρα, δεν ήταν ικανή για τον αγρότη της ενδοχώρας –
µε αρβανίτικη καταγωγή στην πλειοψηφία – για να καλύψει τις υπερβολικές απαιτήσεις των προεστών
επί της παραγωγής. Ο αγροτικός πληθυσµός αντέδρασε µε την εντατικοποίηση της καλλιέργειας της
γης, την επιλογή εµπορευµατικών καλλιεργειών (αµπέλι, δηµητριακά) και µε τη στροφή σε
συµπληρωµατικές δραστηριότητες (κτηνοτροφία, µελισσουργία). Όµως, ο απόλυτος έλεγχος της
οικονοµίας της αγοράς από τους προεστούς επιτάχυνε την υποθήκευση των µέσων παραγωγής (τη γη,
κυρίως) στους ίδιους, παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον τους για την ιδιοκτησία της γης ήταν

Η εξέλιξη της τοπικής αντιπαράθεσης µεταξύ των φατριών που ανήκαν στις
παραδοσιακές ηγετικές οµάδες της κοινότητας, που άγγιζε τα όρια του εµφύλιου
πολέµου, θα καθόριζε µε τη συνδροµή και των εξωκοινοτικών παραγόντων το ποιός
τελικά θα αποκτούσε τον πολιτικό και συνακόλουθα τον οικονοµικό έλεγχο της
πλούσιας αυτής επαρχίας. Ως προϋπόθεση για την εδραίωση κάθε εξουσίας στην
περιοχή προέκυπτε κυρίως για τον Ανδρούτσο και την Προσωρινή ∆ιοίκηση, το
πέρασµα της Ακρόπολης στον άµεσο στρατιωτικό έλεγχό τους. Η κατοχή της
Ακρόπολης µετά από τη διαγραφόµενη παράδοσή της αποτέλεσε το στόχο για τη
∆ιοίκηση που θα διευκόλυνε την πολιτική επικράτησή της σ’ ολόκληρο το
γεωγραφικό χώρο της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Χωρίς να αποκαλύπτει τις
προθέσεις του, προφανώς για να παραπλανήσει τη ∆ιοίκηση και να προλάβει τις
εξελίξεις, ο Ανδρούτσος προετοίµαζε το έδαφος, άλλοτε προσφεύγοντας στην απειλή
της βίας και άλλοτε προωθώντας τοπικές συµµαχίες, για µία ηγεµονική εµφάνιση
στην κοινότητα των Αθηνών. Το πέρασµα της Ακρόπολης στην εξουσία του θα
µειωµένο. Όσο πλησιάζουµε προς την Επανάσταση τα πωλητήρια ιδιοκτησιών πληθαίνουν, αλλά ως
επί το πλείστον πρόκειται για µεταπωλήσεις των ιδιοκτησιών σε µικροκαλλιεργητές, πράγµα που
λειτουργούσε αποτρεπτικά στο σχηµατισµό µεγάλων έγγειων ιδιοκτησιών. Μόνη εξαίρεση στον
κανόνα αποτέλεσαν τα ισχυρά µοναστήρια της Αττικής, που είχαν µεγάλες εκτάσεις γης στην κατοχή
τους και οι Οθωµανοί προεστοί της κοινότητας (υπό ειδικό καθεστώς οι τελευταίοι ως προς τη σχέση
τους µε την κεντρική εξουσία). Με την έναρξη της Επανάστασης στην Αττική την 1η Απριλίου 1821,
ένα συνασπισµός προεστών και οπλαρχηγών παρουσιαζόταν επικεφαλής των πολεµικών επιχειρήσεων
στην περιοχή γύρω από την πόλη της Αθήνας, έχοντας ήδη επιστρατεύσει σηµαντικό αριθµό χωρικών
από τη Χασιά, το Μενίδι, τη Σαλαµίνα, τα Λιόσια, το Καµατερό και τα Αρβανιτοχώρια στις εισόδους
του λεκανοπεδίου. (Κακοσάλεσι, Μαλακάσα, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Λιόπεσι). Η πρώτη πολιορκία της
Ακρόπολης διήρκεσε από τις 25 Απριλίου έως τις 20 Ιουλίου 1821, όταν ο Οµέρ Βρυώνης κατέφτασε
στην Αττική διασκορπίζοντας προσωρινά τις επαναστατικές δυνάµεις. Ο κοινός συνασπισµός
προεστών και οπλαρχηγών κατά των Οθωµανών δε σήµαινε και την αναγνώριση από µέρους των
οπλαρχηγών των προεστωτικών αξιώσεων να ελέγχουν αποκλειστικά αυτοί την επαναστατική εξουσία.
Ιδιαίτερα µετά τις πρώτες επιχειρήσεις στην Αττική οι προεστοί έπρεπε να υπολογίζουν ένα σηµαντικό
αριθµό ενόπλων χωρικών και οπλαρχηγών που αξίωναν στον ίδιο βαθµό τη συµµετοχή τους στη
διαχείριση της επαναστατικής εξουσίας. Ο φόβος των προεστών για αποτυχία των πολιορκιτικών
προσπαθειών τους ανάγκασε να µετριάσουν την άκαµπτη στάση τους και να αποδεχθούν τη
συµµετοχή οπλαρχηγών στη διοίκηση των στρατιωτικών πραγµάτων, όχι, όµως, και στη διαχείριση της
πολιτικής εξουσίας. Οι προεστοί πίστευαν πως οποιαδήποτε υποχώρησή τους στην κρίσιµη και ρευστή
αυτή περίοδο θα απέφερε σηµαντικές ζηµίες ως προς την τοπική επιρροή τους µετά την ήττα των
οθωµανικών δυνάµεων. Τελικά και για να αποτραπεί η επί των θυρών εσωτερική σύγκρουση µεταξύ
οπλαρχηγών και προεστών ο ακόµη ισχυρός ∆. Υψηλάντης µε παρέµβασή του διόρισε ως
«πληρεξούσιο αρχηγό» των στρατευµάτων της Αθήνας τον Υδραίο Λιβέριο Λιβερόπουλο, που
αποβιβάστηκε στον Πειραιά στις 29 Ιουνίου. Η αποχώρηση του Βρυώνη τέλη Σεπτεµβρίου από την
Αθήνα – µετά την άφιξη της είδησης της άλωσης της Τριπολιτσάς – επέτρεψε στους επαναστάτες την
υπό την αρχηγία του Λιβέριου επανάληψη της πολιορκίας της Αθήνας και της Ακρόπολης. Στις 8
Νοεµβρίου 1821 «κοινή γνώµη των Αθηναίων, Καπηταναίων και όλου του στρατεύµατος
αποφασίζεται το ρεσσάλτον εις το κάστρον των Αθηνών». (Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 539-540). Το
«ρεσσάλτο» απέτυχε και ο Υψηλάντης στις 11 ∆εκεµβρίου από το Άργος σπεύδει να προλάβει τα
χειρότερα απευθυνόµενος στους Αθηναίους Καπεταναίους : «∆ια να αποκτήσωµεν την ελευθερίαν, δεν
είναι αρκετόν να βαστούµεν άρµατα, αλλ’ είναι ανάγκη να συγκροτούµεν στράτευµα εµψυχωµένον µε
την οµόνοιαν και ενωµένον µε τους Εφόρους (εν. του Αρείου Πάγου) και προύχοντας […]. Προσέχετε
λοιπόν, γενναίοι καπεταναίοι των Αθηνών, µην ακολουθώσι διχόνοιαι µεταξύ σας και µεταξύ των
Εφόρων […]. Μην αµφιβάλλετε ότι µε την ιεράν ταύτην συµφωνίαν θέλετε στήσει εντός ολίγου τας
νικητικάς σηµαίας σας επάνω εις τα τείχη των εχθρών. (Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 540). Βλ. για τα
παραπάνω, ∆ηµήτριος Ν. Καρύδης, Πολεοδοµικά των Αθηνών της Τουρκοκρατίας, διδ. διατριβή, 1981,
Ελ. Γιαννακοπούλου, «Ανέκδοτος έκθεσις περί της Αττικής κατά το 1817», Μνηµοσύνη, τ. 6ος, σ. 217239, Στάθης Ν. Τσοτσορός, Οικονοµικοί και Κοινωνικοί µηχανισµοί στον Ορεινό χώρο Γορτυνία
(1715-1828), Ιστορικό Αρχείο Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, Αθήνα 1986, και ∆ηµήτριος
Καµπούρογλου, Μνηµεία της Ιστορίας των Αθηνών, τόµος πρώτος 1889 και τόµος τρίτος, Εν Αθήναις,
1892.

ερχόταν να επιβεβαιώσει αυτό που ήδη είχε συντελεστεί τους µήνες πριν τον
Αύγουστο του 1822ú τη δυναµική επανεµφάνισή του στην περιοχή της Ανατολικής
Ρούµελης µε την υποστήριξη των αγροτικών πληθυσµών, τη συναίνεση των
οπλαρχηγών στο πρόσωπό του και κυρίως την αδυναµία των προεστών και των
αρεοπαγιτών να ανακόψουν την πορεία του οπλαρχηγού προς την εξουσία.
2.5 γ²) Θα ήταν πέρα από τις δυνατότητες της διπλωµατικής αυτής εργασίας
η εξαντλητική παρακολούθηση της διαµόρφωσης και λειτουργίας των οικονοµικών
µηχανισµών δηµιουργίας του πλεονάσµατος στην περιοχή της Αττικής κατά την
περίοδο της Επανάστασης. Θα είχε, όµως, εξαιρετικό ενδιαφέρον αν µπορούσαµε να
απαντήσουµε σε ερωτήµατα που αφορούν τον τρόπο διάρθρωσης των
καλλιεργητικών σχέσεων µέσα στην Επανάσταση, τη συγκρότηση των εµπορικών
δικτύων, τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ της πόλης και της υπαίθρου και το
πώς διαµορφώνεται το σύστηµα της γαιοκτησίας µέσα σε επαναστατικές συνθήκες.
Επιχειρήθηκε από τα κατώτερα στρώµατα µία προσπάθεια ανατροπής των
προεπαναστατικών οικονοµικών ισορροπιών ή νοοτροπιών και, ειδικότερα,
συντελέστηκαν αλλαγές στον τρόπο παραγωγής, της συσσώρευσης και επένδυσης
του κεφαλαίου, ώστε να κάνουµε λόγο για µία µετάβαση από φεουδαλικού τύπου
σχέσεις παραγωγής σε καπιταλιστικές µορφές οργάνωσης της οικονοµίας, για µία
επικράτηση, δηλαδή, του νεοτερικού πάνω στο παραδοσιακό; Η εξέταση των
παραγωγικών σχέσεων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή της Αθήνας µέσα στην
Επανάσταση και η παρακολούθηση όλων εκείνων των παραγόντων που διαµόρφωσαν
τις οικονοµικοπολιτικές σχέσεις µιας πόλης υπό «ειδικές συνθήκες», θα µπορούσε,
ενδεχοµένως, να περιγράψει τα χαρακτηριστικά και τη δυναµική της Επανάστασης
δίνοντας απαντήσεις στους παραπάνω προβληµατισµούς µέσα από τη διατύπωση των
κατάλληλων ερωτηµάτων. Η επέκτασή µας σε ζητήµατα που αφορούν τις σχέσεις
παραγωγής, το σχηµατισµό του αγροτικού πλεονάσµατος, τη λειτουργία της αγοράς
προϊόντων και, γενικότερα, η εξέταση της εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας
των οικονοµικών µηχανισµών πόλης και υπαίθρου, δεν θα προσέφερε περισσότερο σ’
αυτό που επιχειρούµε να ερµηνεύσουµεú το σχηµατισµό, δηλαδή, και τις µεταβολές
των οικονοµικοπολιτικών ισορροπιών στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα και εν
προκειµένω στην κοινότητα των Αθηνών. Οι οικονοµικές λειτουργίες και οι
µηχανισµοί άντλησης και διανοµής του αγροτικού πλεονάσµατος µας ενδιαφέρουν
στο βαθµό που επηρεάζουν τον πολιτικό συσχετισµό δυνάµεων και επηρεάζονται απ’
αυτόν µέσα από µία αµφίδροµη σχέση, όπου η κυριαρχία ενός στο ένα πεδίο
(οικονοµικό ή πολιτικό) δε σηµαίνει πάντοτε και ταυτόχρονη κυριαρχία στο άλλο
πεδίο της κοινοτικής εξουσίας. Στο νέο πλαίσιο της Επανάστασης οι παραδοσιακές
ηγετικές οµάδες (προεστοί-οπλαρχηγοί) θα έπρεπε να συνυπολογίζουν και ένα
εξωκοινοτικό κέντρο εξουσίας, τη ∆ιοίκηση.
Σ’ έναν πιο µακροπρόθεσµο οικονοµικό σχεδιασµό η ∆ιοίκηση ενδιαφερόταν
να στηρίζει τη δηµοσιονοµική της πολιτική στα έσοδα από τις προσόδους των
εθνικών και ιδιόκτητων γαιών κάθε επαρχίας, στα εισοδήµατα από τους τελωνιακούς
δασµούς του εσωτερικού και εξωτερικού εµπορίου και στη φοροληπτική της
δυνατότητα και από άλλες πηγές (κτηνοτροφία, εργαστήρια, µύλοι κ.α.). Το 1822 δεν
προέκυπτε ως κάτι δεδοµένο η δυνατότητα της Προσωρινής ∆ιοίκησης να απαιτεί
από τις επαρχίες την ικανοποίηση των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς το
Εθνικό Ταµείο σύµφωνα µε τις αποφάσεις και τα βουλεύµατα της Α΄
Εθνοσυνέλευσης. Οι παραδοσιακές ηγετικές οµάδες αντιδρούσαν στην παγίωση µιας
κατάστασης όπου η κεντρική εξουσία αναγόταν σε ρυθµιστή των τοπικών
οικονοµιών, θίγοντας παράλληλα τις πολιτικές εξουσίες και το κύρος των προεστών.
Ήταν επόµενο το µέγεθος της αντίστασης των τοπικών προεστών της κάθε επαρχίας

να καθορίσει την πολιτική της κεντρικής εξουσίας ως προς την κάθε επαρχία
χωριστά. Αµέσως, λοιπόν, µετά τη σύσταση του Εθνικού Ταµείου η ∆ιοίκηση
απαίτησε µε ψήφισµά της τη δηµοπράτηση των «εθνικών δικαιωµάτων» σε κάθε
επαρχία, ώστε µε τα χρηµατικά ποσά που θα προκατέβαλαν οι αγοραστές των
προσόδων να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες της. Οι υποψήφιοι αγοραστές των
προσόδων, που στην πλειοψηφία τους ήταν οι προεστοί, αντιδρούσαν στον κεντρικό
καθορισµό της τιµής της ενοικίασης των προσόδων178 και των υποχρεώσεων των
χωρικών απέναντι στους αγοραστές. Πίστευαν πως η πολιτική της ∆ιοίκησης
απέβλεπε στη µεγιστοποίηση των οικονοµικών της πόρων χωρίς να υπολογίζει τις
τοπικές οικονοµικοπολιτικές ισορροπίες και ιεραρχίες. Άλλωστε αυτός ακριβώς ήταν
ο αντικειµενικό πολιτικός στόχος της Προσωρινής ∆ιοίκησης. Η ανατροπή, δηλαδή,
των προεπαναστατικών ιεραρχιών στο πλαίσιο των κοινοτήτων και η επιβολή του
νεοτερικού µοντέλου διοίκησης. Ο έλεγχος του µηχανισµού της ενοικίασης των
προσόδων και η διαµάχη γύρω απ’ αυτόν έµελλε να προσδιορίσει – αν όχι
αποκλειστικά να καθορίσει – τους συσχετισµούς των δυνάµεων τόσο µεταξύ της
κεντρικής εξουσίας και των τοπικών ιεραρχιών, όσο και τις ισορροπίες µέσα στις
ίδιες της κοινότητες. Μέσα στο 1822 οι προεστοί έβλεπαν να αποκαλύπτεται η απειλή
για τις τοπικές εξουσίες µέσα από τον µηχανισµό της ενοικίασης των προσόδων, που
τα τελευταία προεπαναστατικά χρόνια είχε σηµατοδοτήσει την εξασθένιση του
κεντρικού ελέγχου στην αυτοκρατορία και την ενίσχυση των εξουσιών των
χριστιανών προκρίτων στην κοινότητα.
Σύµφωνα µε τη γενικότερη πολιτική της ∆ιοίκησης επιχειρήθηκε µέσα στο
1822 η δηµοπράτηση των προσόδων και στις επαρχίες της Ανατολικής Χέρσου
Ελλάδος. Στις 23 Μαρτίου 1822 ο Μινίστρος της Οικονοµίας Πανούτσος Νοταράς
«δι’ επιταγής της Υπερτάτης ∆ιοικήσεως […] κηρύττει προς τους κατοίκους απασών
των επαρχιών της ελληνικής επικρατείας, άνευ τινός εξαιρέσεως, ότι κατά την
εικοστήν του ερχοµένου µηνός Απριλίου θέλουν πωληθή τα ενοίκια (ιλτιζάµια),
τελώνια (δογάναν) και όλα τα λοιπά εθνικά εισοδήµατα δια δηµοπρασίας (µαζατίου)
εις την πρωτεύουσαν πόλιν εκάστης επαρχίας δια των εφόρων της επαρχίας,
παρόντων και δύο υποκειµένων διωρισµένων του µεν εκ µέρους της ∆ιοικήσεως, του
δε εκ µέρους της κατά τόπον Γερουσίας».179 Στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα, όµως,
προέκυψε το πρόβληµα ότι όχι µόνο δεν έγιναν οι δηµοπρασίες σύµφωνα µε τα
οριζόµενα από τη ∆ιοίκηση, αλλά παρατηρούνταν και το φαινόµενο της
κατακράτησης της παραγωγής από τους προεστούς (ένα µέρος της κατακρατούνταν
και από τους αγρότες), οι οποίοι στόχευαν στην απ’ ευθείας οικειοποίηση των
δεκάτων, αµφισβητώντας ευθέως κάθε δικαιοδοσία της ∆ιοίκησης στην περιοχή τους.
Οι κατηγορίες της ∆ιοίκησης προς τον Άρειο Πάγο αφορούσαν και το σηµαντικό
αυτό ζήτηµα. Ακόµη κι αν υποθέσουµε πως οι αρεοπαγίτες δεν κάλυπταν και δεν
υποκινούσαν τις προεστικές συµπεριφορές, στην καλύτερη των περιπτώσεων
αποσκοπούσαν µε την πολιτική συµπεριφορά τους να αποτρέψουν οποιαδήποτε
ανάµειξη της κεντρικής εξουσίας, ιδιαίτερα στην κοινότητα της Αθήνας. Η Αθήνα
γινόταν το πεδίο αντιπαράθεσης µεταξύ της ∆ιοίκησης και του Αρείου Πάγου, που
αφορούσε περισσότερο τον πολιτικό της έλεγχο µετά την οριστική αποχώρηση των
178

Για το µηχανισµό της ενοικίασης προσόδων βλ. Χρήστος Κ. Λούκος, «Η ενοικίαση προσόδων κατά
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Οθωµανών, παρά τη διαχείριση των πλούσιων προσόδων της µόνης επαρχίας που η
παραγωγή εξακολουθούσε να διατηρείται σε προεπαναστατικά επίπεδα. Οι σε τοπικό
επίπεδο διαµάχες στην κοινότητα της Αθήνας πρόβαλαν προσκόµµατα στην
προώθηση των πολιτικών σχεδίων τόσο της ∆ιοίκησης, όσο και του Αρείου Πάγου.
Αν κάποιος µπορούσε να ωφεληθεί από την κατάσταση που είχε προκύψει αυτός
ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, που τηρούσε στάση αναµονής.
Ο Μινίστρος της Οικονοµίας διαβλέποντας τις προθέσεις των αρεοπαγιτών να
συντηρήσουν µία άκαµπτη στάση απευθύνθηκε προς τους εφόρους της Επαρχίας
Αθηνών,180 στοχεύοντας σε µία πρώτη φάση να τους εξαναγκάσει να συνεισφέρουν
τα γρόσια της «ψυχικής εισφοράς» και να συγκεντρώσουν τα χρηµατικά ποσά από
την εξαργύρωση των χρεωστικών οµολογιών. «Και πρότερον δι’ άλλων
µινιστεριακών γραµµάτων […] σας εποτρέποµεν όπως συλλέξαντες εν τάχει και µετά
δραστηριότητος τα χρήµατα της προαποσταλείσης εθνικής οµολογίας, εµβάσητε
ανελλιπώς αυτά εις το Εθνικόν Ταµείον, ως και αί λοιπαί επαρχίαι». Το µινιστέριον
έκρινε ως ανεπαρκές το ποσό των 5.200 γροσίων, που στις 7 Απριλίου 1822 είχαν
εµβάσει στη ∆ιοίκηση µε τον βουλευτή Σωτήριο ∆ούρο, και γι’ αυτό επέµεινε να
ενεργήσουν οι έφοροι «µε άοκνον επιµέλειαν την ταχίστην συλλογή των λοιπών».
Στην αντίθετη περίπτωση «η Υπερτάτη ∆ιοίκησις […] θέλει λάβει µέσα δραστήρια
εις την είσπραξιν των λοιπών αναφεροµένων δανείων».181 Η παρέµβαση της
∆ιοίκησης στις λειτουργίες της κοινότητας µε την αποστολή του βουλευτή ∆ούρου
και οι αυστηρές συστάσεις που διατυπώθηκαν προς την Εφορεία της Αθήνας
προκάλεσαν την ανησυχία του Αρείου Πάγου, όχι επειδή επωµιζόταν και αυτός το
βάρος των ίδιων κατηγοριών, αλλά επειδή «το Μινιστέριον της Οικονοµίας,
απιστήσαν, ως φαίνεται, εις ηµάς παύει του να διευθύνεται προς τον Άρειον Πάγον,
και γράφει αµέσως προς την Εφορείαν των Αθηνών».182
Στο χρονικό διάστηµα του Απριλίου – Μαΐου 1822 ο Άρειος Πάγος
προωθούσε χωρίς αντιρρήσεις τις διαταγές της ∆ιοίκησης προς την κοινότητα της
Αθήνας µε σκοπό να διευκολύνει τη δική του πολιτική στρατηγική και να υπερβεί τις
αντιστάσεις των προεστών της Αθήνας στην υιοθέτηση των δικών του πολιτικών
επιλογών. Από τη µια µεριά εµφανιζόταν ως εγγυητής των αποφάσεων της ∆ιοίκησης
την ίδια στιγµή που απέβλεπε στη µονοπώληση του ελέγχου των οικονοµικών
λειτουργιών της κοινότητας, απειλώντας στον ίδιο βαθµό µε τη ∆ιοίκηση τις
προεπαναστατικές ισορροπίες στην περιοχή. Στις 22 Μαΐου σε επιστολή του προς
τους Εφόρους Αθηνών αναφερόταν ότι «επειδή µέλλει να γένη η αναγκαία πρόνοια
περί των µελλούντων δεκατιών τόσον εις κριθάρι, σιτάρι, όσον και διά κάθε άλλο
πράγµα, ηξεύροντες λοιπόν δια το θερµό του τόπου, ότι εις αυτόσε ήρχισαν να
θερίσουν, δια τούτο πρέπει να επαγρυπνήτε εις όλα, διά να µή γένη κανένας
σφετερισµός, έως να σταλθή παρ’ ηµών ο αναγκαίος Αρεοπαγίτης».183 Στις 5 Ιουνίου
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1822 κατέφτασε στην Αθήνα ο Νικόλαος Σάββας µε αποστολή να επιστατήσει για
λογαριασµό του Αρείου Πάγου τη σύναξη των δεκάτων. Προβλεπόταν σύµφωνα µε
τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης η αποδεκάτωση του 1/10 από τα ιδιόκτητα κτήµατα και
των 3/10 από τις εθνικές γαίες.184 Ήδη, όµως, µέσα στο Μάιο του 1822 η πολιτική
κρίση που είχε ξεσπάσει στην κοινότητα Αθηνών και οι διαµάχες περί την τοπική
εξουσία που σε ανύποπτο χρόνο αποκαλύπτονταν στο πλαίσιο της κοινότητας, είχαν
συµπαρασύρει και τις τύχες των δεκάτων. Οι διεκδικητές της τοπικής εξουσίας ήταν
και διεκδικητές των δεκάτων, ώστε το ζήτηµα της εκµετάλλευσής τους να παραµένει
ανοικτό όσο διαρκούσαν οι διαµάχες. Η ∆ιοίκηση είχε επιχειρήσει µε την αποστολή
του βουλευτή Αναγνώστη Μοναρχίδη στα µέσα Μαΐου «να ερευνήση περί των εκεί
εθνικών κτηµάτων και εισοδηµάτων»185 χωρίς άµεσα αποτελέσµατα. Το ζήτηµα,
λοιπόν, του ελέγχου των οικονοµικών λειτουργιών της κοινότητας Αθηνών από τη
∆ιοίκηση παρέµενε ανοικτό, τη στιγµή που η µετάβαση της κυριότητας της
Ακρόπολης από τους Οθωµανούς προεστούς στη ∆ιοίκηση δεν ήταν σε καµία
περίπτωση εξασφαλισµένη µπαίνοντας χρονολογικά στον Ιούνιο του 1822.
2.6 Μέσα στο Μάιο, όπως αναφέραµε, τα σύννεφα µιας γενικευµένης
εµφύλιας σύγκρουσης είχαν αρχίσει να συσσωρεύονται στην κοινότητα των Αθηνών.
Οι αντιµαχόµενες και σε πολιτική σύγκρουση πλευρές προέρχονταν από την ίδια
τοπική κοινωνία και απέβλεπαν ακόµη και στην µε τα όπλα επίλυση των διαφορών
τους, που ναι µεν προέκυπταν από καταστάσεις της συγκεκριµένης συγκυρίας,
αναµόχλευαν, όµως, αντιπαλότητες και πάθη του παρελθόντος, από τα
προεπαναστατικά χρόνια. Η εξέταση των συγκροτούµενων αντιπάλων στρατοπέδων
ήταν χαρακτηριστική της βάσης των αντιθέσεων. Η µη σύγκλιση των οπλαρχηγών
και των προεστών της Αθήνας στην αναγνώριση του Λιβέριου ως αρχηγού των
επαναστατικών στρατευµάτων, µετά και την αποτυχία του τελευταίου για άµεση
κατάληψη της Ακρόπολης, είχε προκαλέσει κενό εξουσίας στη στρατιωτική διοίκηση
και πολιτική κρίση, που είχε υπερβεί τις δυνατότητες της Εφορείας να επιβάλλει τον
έλεγχο της κατάστασης. Οι οπλαρχηγοί αµφισβητούσαν απροκατάλυπτα την πολιτική
κυριαρχία των προεστών, που προσπαθούσαν να αµυνθούν χρησιµοποιώντας ως
πολιτικό έρεισµα των προσπαθειών τους την ελεγχόµενη απ’ αυτούς Εφορεία, καθώς
και τις στρατιωτικές δυνάµεις του ταξίαρχου Παναγή Χτενά, που µετά τις 9 Ιουνίου
είχε αναλάβει αρχηγός των πολιορκητών. Η τοποθέτηση του Χτενά στη θέση του
αρχηγού των στρατευµάτων όξυνε ακόµη περισσότερο τις διαµάχες οπλαρχηγών και
προεστών, καθώς ο διορισµός του είχε προέλθει από την Εφορεία χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση των οπλαρχηγών.
Η παγίωση της «διαιρέσεως, ταραχής και ακαταστασίας» στην κοινότητα
ανάγκασε την Εφορεία των Αθηνών, χωρίς εγκαταλείψει την µέχρι τότε
ακολουθούµενη ρητώς πολιτική της περί της µη στρατιωτικής εµπλοκής διοικητικών
στρατευµάτων στην περιοχή της Αττικής,186 να απευθυνθεί προς τη ∆ιοίκηση και να
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Γ.Α Κ., Πρωτόκολλον Αρείου Πάγου, Νο 298, 5 Ιουνίου 1822.
Α.Ε.Π., τ. ΙΒ΄, σ. 18, πρακτικά Βουλευτικού της 6ης Μαΐου 1822, Επιπλέον καθοριζόταν «να του
δοθώσι γράµµατα (εν.του Μοναρχίδη) από µεν του µινιστερίου της Οικονοµίας […] δια να τον
γνωρίσωσιν επιθεωρητήν και να συνάξη όσα χρήµατα ευρεθώσιν, από δε του µέρους του µινιστερίου
τον Πολέµου να του δοθή άλλο γράµµα προς τον εκεί ταξίαρχον όπου, αν απαντήση εναντίοτητα, να
µεταχειρισθή την εκτελεστικήν δύναµιν εις το να φέρη εδώ εις την ∆ιοίκησιν τον οικονόµον Γαβριήλ
τον Κανδηλιώτην και τον Θωµατζίκον». (οι τελευταίοι ανήκαν στο συνασπισµό των οπλαρχηγών, βλ.
και παρακάτω).
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Αναφέρουµε για παράδειγµα ότι όταν αρχές Μαρτίου 1822 είχε εµφανιστεί ανοιχτά του Σαρωνικού
απεσταλµένος από τη ∆ιοίκηση ο εκατόνταρχος Χριστόδουλος Ραφτόπουλος µε µία γολέττα και
αποβατικό σώµα, η αντίδραση της Εφορείας διαµέσου του Αρείου Πάγου υπήρξε παραπάνω από
έντονη. Οι αρεοπαγίτες απαίτησαν από τη ∆ιοίκηση «αµέσως να σηκωθή ο Ραφτόπουλος από εκεί,
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ζητήσει την πολιτική συνδροµή της, δηλαδή, την πολιτική καταδίκη των οπλαρχηγών
που κινούνταν εναντίον του προεστικού στοιχείου της πόλης. Στην αναφορά της προς
την Υπέρτατη Βουλή των Ελλήνων καταφερόταν µε σκληρή γλώσσα εναντίον των
πεντηκόνταρχων Χατσή – Αναγνώστη Τσιουρκατιώτη και Μήτρο Λέκκα, «οι οποίοι,
αν και απ’ αρχής έβλαπτον την ησυχίαν της πόλεως µας, τώρα πολύ περισσότερον
έλαβον τον καιρόν, εις την πλεόν κρισιµωτέραν περίστασιν της πατρίδος, να δείξωσι
τας κακοποιούς και ολεθρίους βουλάς των, διεγείραντες εις εµφύλιον επανάστασιν
κατά των πολιτών Αθηναίων άπαντας σχεδόν τους υπ’ αυτούς χωρικούς στρατιώτας,
τους οποίους έστειλαν και µετεκάλεσαν από τα χωρία, και ενωθέντες εις ένα σώµα
µετά τινός Κυριάκου Ρουµελιώτου, φαυλοβίου και κακωτικού υποκειµένου, να
καταπολεµήσωσι τους πολίτας Αθηναίους, µάλιστα δε να επιβουλευθώσι προ πάντων
εις την ζωήν τον ταξίαρχον µας Παναγή Χτενά […], αυτοί δεν θέλουν να γνωρίσουν
µίαν κεφαλήν να υποτάσσωνται, ούτε Εφορείαν, ούτε ∆ιοίκησιν σέβονται».187 Το
ζήτηµα κάθε άλλο παρά αδιάφορη άφησε τη ∆ιοίκηση. ∆εν ήταν δυνατό να αγνοήσει
την υποκίνηση τέτοιων ενεργειών, που µέσα από την αµφισβήτηση των τοπικών
ισορροπιών αποτελούσαν µία εν δυνάµει πηγή αντίστασης στην εφαρµογή της
διοικητικής πολιτικής στην κοινότητα των Αθηνών. Περιορίστηκε βέβαια στην
πολιτική καταδίκη και επίπληξη των οπλαρχηγών, παρά το γεγονός ότι κατανοούσε
την ανεπάρκεια του µέτρου. « Η γνώµη του Βουλευτικού περί της αναφοράς των
Αθηναίων είναι ότι µινίστρος του Πολέµου να γράψη εν γράµµα συµβουλευτικόν και
ονειδιστικόν προς τον πεντηκόνταρχον Χατζή – Αναγνώστην Τζιουρκατιώτην». 188
Η ∆ιοίκηση αντιλαµβανόταν την κρισιµότητα των περιστάσεων. Το φρούριο
των Αθηνών έπρεπε να περάσει στη δική της διοίκηση και για το σκοπό αυτό η
υπονόµευση των απειλητικών σχεδίων των οπλαρχηγών απαιτούσε την άµεση
κινητοποίησή της και την εµπλοκή της ακόµη και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις
εναντίον τους. Οι πληροφορίες µέσα από το πολιορκούµενο φρούριο έλεγαν ότι οι
εχθροί πάσχουν από έλλειψη νερού και έχουν συχνούς θανάτους από ασθένεια.
Επιπλέον, «τώρα άρχισαν να τρώγωνται αναµεταξύ των οι µικροί µε τους
µεγάλους»,189 υπονοώντας τις ταξικές αντιθέσεις και συγκρούσεις ανάµεσα στους
Οθωµανούς της Ακρόπολης. Μπροστά στην προοπτική οι έγκλειστοι Οθωµανοί να
ζητήσουν να διαπραγµατευτούν την παράδοση του φρουρίου, γινόταν αντιληπτό ότι
µόνο µία πολιτική καταδίκη των οπλαρχηγών δεν ήταν δυνατόν να διασφαλίσει την
οµαλότητα των καταστάσεων και να αποτρέψει την ενδεχόµενη κατάληψη της
Ακρόπολης από οπλαρχηγούς που δεν πρόσκεινταν στο διοικητικό στρατόπεδο. Από
την άλλη ούτε οι προεστοί των Αθηνών, ούτε φυσικά ο απογυµνωµένος από κάθε
στρατιωτική εξουσία Άρειος Πάγος, µπορούσαν να παρέχουν στη ∆ιοίκηση την
εγγύηση της αποµόνωσης και ήττας του συνασπισµού των οπλαρχηγών, που µε την
πάροδο του χρόνου, ηµέρα µε την ηµέρα, διεύρυνε τις στρατιωτικές δυνάµεις του µε
την επιστράτευση των αγροτικών πληθυσµών της Αττικής και, το σηµαντικότερο, µε
τη σύναψη συµµαχιών και εκτός των γεωγραφικών ορίων της Αττικής. Στις 19 Μαΐου
1822 το Βουλευτικό λαµβάνει την κρίσιµη απόφαση για την αποστολή διοικητικών
στρατευµάτων στην Αθήνα. Στην επιστολή προς τον Υψηλάντη κρινόταν αναγκαία η
διότι, εκτός των λοιπών, κατά τα παράπονα των Αθηναίων, ειµπορεί να προξενηθή και εµφύλιος
πόλεµος». Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 490.
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Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 217-218. Αναφορά της Εφορείας των Αθηνών, 15 Μαΐου 1822, εξ Αθηνών.
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Α.Ε.Π., τ. ΙΒ΄, ό.π., σ. 21, Πρακτικά Βουλευτικού, 18 Μαΐου 1822, Παραδόξως δεν γινόταν καµία
αναφορά στα ονόµατα του ∆ηµητρίου Λέκκα και του Κυριάκου Ρουµελιώτη.
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Αργολικόν Ιστορικόν Αρχείον, ό.π., αρ. 316, σ. 264-265, Οι Έφοροι των Αθηνών προς τον στρατηγό
Νικήτα Σταµατελόπουλο στο Ελληνικό Γενικό Στρατόπεδο (στην περιοχή του Ισθµού), 19 Μαΐου
1822.

µετάβασή του στην κοινότητα των Αθηνών. «επειδή και εκεί επιπολάζουσι διχόνιαι
και διαφοραί, να τους προστάξετε οµού µε ένα των Αρεοπαγιτών εις το να
καθησυχάσωσι».190 Λίγες ηµέρες αργότερα ο Υψηλάντης µε επιστολή του προς το
Βουλευτικό επιβεβαίωνε τη λήψη των διαταγών για άµεση αναχώρησή του για την
Αθήνα «δια να επιβλέψω εις την εγγίζουσαν παράδοσιν του εκεί φρουρίου».191
Ενώ είχε φτάσει στο ∆ίστοµο από τη Βελίτσα που βρισκόταν, ο Υψηλάντης
αποφασίζει να πειθαρχήσει στη βασική εντολή της Βουλής να επιστρέψει στην
Πελοπόννησο, αφήνοντας ανεκτέλεστη, όµως, την εντολή της να επιβλέψει την
παράδοση της Ακρόπολης. Η απόφασή του, που µπορεί να µην ήταν αποκλειστικά
δική του απόφαση, εγείρει πολλά ερωτηµατικά. Παραθέτουµε τους λόγους του: «Η
προθυµία µου ήτον να περάσω εις τας Αθήνας, δια να ωφελήσω κατά το δυνατόν µε
την εκεί παρουσίαν µου εις την πλησιάζουσαν πτώσιν του φρουρίουú αλλ’ επειδή η
Υπερτάτη Βουλή µε έγραφε να επιταχύνω την εις Πελοπόννησον επιστροφήν µου ως
αναγκαιοτάτην, και εσυλλογίσθην ότι η εις Αθήνας διατριβή µου ηδύνατο πολλά
ενδεχοµένως να σταθή πολυήµερος και να επιφέρη βραδύτητα εις την εκτέλεσιν της
κυρίως διαταγής της Βουλής, δια τούτο εστοχάσθην πρεπωδέστερον ν’ ακολουθήσω
αµέσως τον εις Πελοπόννησον δρόµον µου».192 Όποια κι αν ήταν τα κίνητρα αυτής
της απόφασης, τα αποτελέσµατά της στάθηκαν καθοριστικά όσον αφορά τους
σχεδιασµούς της ∆ιοίκηση για την κοινότητα Αθηνών. Ήταν το πραγµατικό κίνητρο
της απόφασης η ανάγκη της ∆ιοίκησης να θωρακίσει αµυντικά την περιοχή της
Πελοποννήσου κοντά στον Ισθµό και τα ∆ερβένια, µπροστά στο φόβο της
επικείµενης καθόδου της στρατιάς του ∆ράµαλη; Αν κρίνουµε από την απόφαση του
Βουλευτικού για την αποστολή εκστρατευτικού σώµατος στην Ανατολική Χέρσο
Ελλάδα193 στις αρχές του Ιουνίου 1822, µάλλον οι αµυντικές ανάγκες της ∆ιοίκησης
στην Πελοπόννησο αποτελούσαν την πρόφαση της ανάκλησης Υψηλάντη. Ήταν µία
απόφαση του ίδιου του Υψηλάντη που αφορούσε τις σχέσεις του µε την ∆ιοίκηση και
την ενδεχόµενη διάσταση των απόψεων τους ή αποτελούσε το αποτέλεσµα πιέσεων
δυνάµεων που δεν ήθελαν το φρούριο να παραδοθεί στον «επικίνδυνο» Υψηλάντη;
Η ∆ιοίκηση δεν πρόβαλλε αντιρρήσεις στην απόφαση του Υψηλάντη να
επισπεύσει τον ερχοµό του στο Άργος. Το κενό των διοικητικών στρατευµάτων στην
Ανατολική Χέρσο Ελλάδα δεν αναπληρώθηκε άµεσα, ώστε να αποσταλούν
στρατιωτικές δυνάµεις στην περιοχή της Αθήνας. Η λανθασµένη εκτίµηση της
∆ιοίκησης ότι οι προεστοί των Αθηνών, η Εφορεία της πόλης, καθώς και οι
οπλαρχηγοί που πρόσκεινταν σ’ αυτούς, µπορούσαν να διατηρήσουν µετά την
παράδοση τον έλεγχο του φρουρίου υπήρξε καθοριστική για τη µετέπειτα ανατροπή
του status quo. Αλλά και οι προεστοί των Αθηνών σε µια περίοδο ύφεσης των
εµφύλιων ρήξεων που προηγήθηκε της παράδοσης της Ακρόπολης από τους
Οθωµανούς,194 δε φάνηκε να προβλέπουν την εξέλιξη των πραγµάτων,
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Α.Ε Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 190, Επιστολή Αντιπροέδρου του Βουλευτικού Σωτήριου Χαραλάµπη προς
τον ∆ηµήτριον Υψηλάντη, 19 Μαΐου 1822, εκ Κορίνθου.
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Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 218-219, Επιστολή ∆. Υψηλάντη προς την Εθνική Βουλή, Εκ Βελίτσης, 22
Μαΐου 1822. « Η προς την κοινήν πατρίδα προθυµία µου είναι πάντοτε η αυτή, οποία και αν ήθελαν
είσθαι της τύχης τα αντιπίπτοντα. Προθύµως εξεστράτευσα την αρχή, κριθείσης παρά πάντων
ωφελίµου της ενταύθα παρουσίας µουú προθύµως και τώρα επανέρχοµαι, κριθείσης ωφελιµωτέρας της
επιστροφής µου. Αµέσως λοιπόν ετοιµάζοµαι να µεταβώ πρώτον εις τας Αθήναςú θέλω ενεργήσει όλα
τα δυνατά δια την ταχείαν και εύτακτον παράδοσιν του φρουρίου. Είθε της πατρίδος η ευχή να δώση
την ποθουµένην έκβασιν!».
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Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 219, Εκ ∆ιστόµου, την 26 Μαΐου 1822.
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Α.Κ.Υ., τ. Η΄(1822), ό.π., σ. 223-224. Θέσπισµα Βουλευτικού αριθ. 1643, 7 Ιουνίου 1822. Το
θέσπισµα έχει την υπογραφή του Προέδρου του Βουλευτικού Υψηλάντη που βρισκόταν στο Άργος.
194
Η παρουσία των προξένων των ξένων δυνάµεων στην Αθήνα και η µεσολάβησή τους ως εγγυητών
της ζωής των Οθωµανών µε την τήρηση των συµφωνιών, οπωσδήποτε συνέβαλε στην άµβλυνση των

υπερεκτιµώντας την προσωρινή κατάσταση συναίνεσης που είχε επιτευχθεί µεταξύ
των οπλαρχηγών. Τη συνθήκη παράδοσης της 9ης Ιουνίου υπέγραφαν ο Αθηνών
∆ιονύσιος και οι Αλέξανδρος Αξιώτης και Ανδρέας Καλµογδάρης, ως εκπρόσωποι
της Υπερτάτης ∆ιοικήσεως, οι Έφοροι των Αθηνών και από τους καπετάνιους οι
Παναγής Χτενάς, ως ταξίαρχος, Σηµεών Ζαχαρίτζας και Νικολής Σαρής.195 Ο
πεντηκόνταρχος Σαρής παρά το γεγονός ότι ανήκε στο συνασπισµό των οπλαρχηγών
που αντιπολιτεύονταν τους προεστούς, είχε προσφέρει τους υπό την εξουσία του
ενόπλους χωρικούς στην πολιορκία της Ακρόπολης υπό τον ταξίαρχο Χτενά και τις
υπ’ αυτόν δυνάµεις. Όπως αποδείχτηκε αργότερα επρόκειτο για µία συγκαλυµµένη
απόπειρα για την ανάκτηση του ελέγχου της Ακρόπολης µετά την αποχώρηση των
Οθωµανών και δεν ερχόταν σε σύγκρουση µε τις αποφάσεις των άλλων οπλαρχηγών.
Στις 10 Ιουνίου 1822, ηµέρα Παρακευή, αρχίζει η υποχώρηση των Οθωµανών
από την Ακρόπολη υπό την προστασία των προξενικών αρχών της πόλης. Την ίδια
ηµέρα γίνεται και η παράδοση της διοίκησης του φρουρίου στον Παναγή Χτενά, ο
οποίος απολάµβανε την εµπιστοσύνη της ∆ιοίκησης και της Εφορείας Αθηνών. ∆εν
πρόλαβε όµως, να ασκήσει τα καθήκοντα του φρούραρχου γιατί κατά τη διάρκεια της
τελετής παράδοσης έπεσε νεκρός από βόλια αγνώστου ή αγνώστων. Ήταν βόλια
οθωµανικά ή επρόκειτο για µια πράξη που απέβλεπε στη δηµιουργία πολιτικής
κρίσης µε την αποτροπή της ανάληψης του ελέγχου του φρουρίου και των
στρατιωτικών δυνάµεων από τον Παναγή Χτενά; Ο νέος φρούραρχος, ο αδελφός του
Σπυρίδων Χτενάς ή Μπατζακάτσας, απέτυχε κατά τον επόµενο µήνα να αποκτήσει
αφενός τη συναίνεση των οπλαρχηγών, όπως του Νικ. Σαρή, αφετέρου τον έλεγχο
των ενόπλων χωρικών196 που από την Ακρόπολη διέρρεαν προς κάθε κατεύθυνση,
απειλώντας την εξουσία των προεστών. Η γενική σφαγή των απερχόµενων από την
Αθήνα Οθωµανών στις 28 Ιουνίου 1822 έδειχνε ότι οι καταστάσεις είχαν υπερβεί την
εξουσία των προεστών στην περιοχή. Πολλοί από τους προεστούς ήδη είχαν
αναζητήσει καταφύγιο στην κοντινή Σαλαµίνα. Όταν η απειλή του ∆ράµαλη
προσπέρασε την Αθήνα – ο ∆ράµαλης προτίµησε την είσοδο στην Πελοπόννησο µε
στόχο την κατάκτηση του Άργους και την απελευθέρωση των Ναυπλίου από τον
πολιορκιτικό κλοιό των επαναστατών – ο Νικολής Σαρής µε τη συνδροµή του
∆ηµήτριου Λέκα κινήθηκαν εναντίον του φρουράρχου Σπ. Χτενά. Χωρίς να
αντιµετωπίζουν άµεσο κίνδυνο από µία επέµβαση στρατευµάτων της ∆ιοίκησης στην
Αθήνα υπέρ των προεστών, ενώ, αντίθετα, οι οπλαρχηγοί µπορούσαν να ενισχυθούν
µε σώµατα ενόπλων χωρικών απ’ όλη την Ανατολική Χέρσο Ελλάδα, έκριναν πως οι

εµφύλιων συγκρούσεων για προφανείς λόγους. Πέρα από τη φαινοµενική κατάσταση ηρεµίας οι
δολοφονίες του Νούτσου και Παλάσκα είχαν οξύνει ακόµη περισσότερο τις αντιθέσεις και κατά
συνέπεια µεγεθύνει το φόβο των προεστών και των αρεοπαγιτών για µία γενικευµένη επίθεση των
οπλαρχηγών της Ανατολικής Ρούµελης εναντίον τους.
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Γ.Α.Κ., Αρχείον Οδυσσέα Ανδρούτσου, ό.π., Παράδοσις Ακροπόλεως της 9 Ιουνίου 1822. Στους
όρους της συνθήκης αναφερόταν «[…] ∆ον. από ασηµικόν, µαλαγµατικόν, µαργαριτάρι,
συµπεριλαµβάνοντας και τα µετρητά και κάθε τζιβαερικόν όπου ήτον εξ αρχής κτήµα εδικόν των, των
Τούρκων, εκτός δηλαδή των όσων ελαφυραγώγησαν από χριστιανούς, να λάβουν το ήµισυ. Εον. Όσοι
των Τούρκων θελήσουν αυτοπροαιρέτως να µείνουν εις τας Αθήνας, να τοις συγχωρηθή ελευθέρα η
κατοικία, όσοι δε θελήσωσι να απέλθωσι εις Ασίαν, να τοις εµβαρκαρίζη η ∆ιοίκησις εις ευρωπαϊκά
καράβια».
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Σε µια προσπάθεια να αποσπάσει τους ενόπλους χωρικούς από τους οπλαρχηγούς που
αντενεργούσαν στις διαταγές της Εφορείας και να τους κρατήσει πάνω στην Ακρόπολη, ώστε να την
υπερασπιστούν σε περίπτωση επιδροµής του ∆ράµαλη, «η σεβαστή ∆ιοίκηση του Αρείου Πάγου και οι
πατριώται Αθηναίοι (οι προεστοί, προφανώς) πρσφέρουσι εις αυτούς (εν. στους µετέχοντες της
άµυνας) κοινώς αρετής ένεκεν δέκα χιλιάδας δένδρα ελαιών εκ των εθνικών», Γ.Α.Κ., συλλογή
Βλαχογιάννη, ό.π., διακήρυξη της 5 Ιουλίου 1822, εν Σαλαµίνι.

συνθήκες ήταν ευνοϊκές για µία άµεση και δυναµική αντίδραση κατά των τοπικών
προεστών.
∆εν µπορούµε, όµως, να ερµηνεύσουµε τα γεγονότα εάν δεν διατυπώσουµε
την υπόθεση ότι ήταν η γενική ανατροπή του συσχετισµού δυνάµεων στην Ανατολική
Χέρσο Ελλάδα ο καθοριστικός εκείνος παράγοντας που έκανε εφικτή την εκδήλωση
ενόπλων ενεργειών, των οποίων οι συνέπειες και ο αντίκτυπος ξεπερνούσαν τα στενά
όρια της κοινότητας των Αθηνών. Οι ανατροπές που συντελέστηκαν στην κοινότητα
άγγιζαν τις ισορροπίες δυνάµεων µεταξύ των οπλαρχηγών και των προεστών της
Ανατολικής Ρούµελης, η µεταβολή των οποίων έµελλε να επηρεάσει και τις σχέσεις
της κεντρικής εξουσίας µε τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος
κατά την περίοδο που ακολουθεί. Οι οπλαρχηγοί γύρω από τους Σαρή και Λέκα δε θα
επιχειρούσαν να στρέψουν τον ένοπλο αγροτικό πληθυσµό της Αττικής εναντίον των
προεστών χωρίς να έχουν σαφή δείγµατα για τη διάδοχη κατάσταση που θα
προέκυπτε και τη βεβαιότητα ότι το προεστικό στοιχείο της Ανατολικής Χέρσου
Ελλάδος, κύρια ο Άρειος Πάγος, είχε ήδη αποδυναµωθεί και απωλέσει κάθε
δυνατότητα αντίστασης. Με άλλα λόγια, µόνο όταν εξασφαλίστηκε η πολιτική και
στρατιωτική περιθωριοποίηση του Αρείου Πάγου από την επιβολή της εξουσίας
ηγετικών µελών της συµµαχίας των οπλαρχηγών εναντίον του τοπικού οργανισµού,
οι τοπικοί οπλαρχηγοί της Αθήνας πήραν την απόφαση για την άµεση κατάληψη της
Ακρόπολης. Το πέρασµα στη δράση εναντίον των προεστών της Αθήνας αποτελούσε
το αποτέλεσµα της δυναµικής παρουσίας των οπλαρχηγών που ανάγκασαν σε
υποχώρηση τους αρεοπαγίτες και τον περιορισµό τους στο βόρειο µέρος της Ευρίπου.
Παραµένει, όµως, το ερώτηµα για το ποιες ήταν οι εγγυήσεις των οπλαρχηγών για τη
µη επέµβαση της ∆ιοίκησης στην Αθήνα και γενικότερα στην Ανατολική Χέρσο
Ελλάδα;
Αν η απόφαση των οπλαρχηγών της Αθήνας υπάκουε στην ύπαρξη ενός
γενικότερου σχεδίου για την ανατροπή των ισορροπιών στην Ανατολική Ρούµελη,
τότε µπορούµε να ισχυριστούµε ότι µια τέτοια απόφαση απαιτούσε την έγκριση των
ηγετικών µελών του συνασπισµού των οπλαρχηγών. Τα ηγετικά αυτά µέλη, όπως
ήταν οι χιλίαρχοι Πανουριάς, ∆υοβουνιώτης, είχαν εκφράσει την αφοσίωσή τους στο
πρόσωπο του διωκόµενου από τους αρεοπαγίτες Ανδρούτσου και σοβαρές
κατηγορίες εναντίον της πολιτικής συµπεριφοράς του Αρείου Πάγου. Εκβίασαν,
µάλιστα, τη «συγχώρεση» του Οδυσσέα από τη ∆ιοίκηση στις 24 Ιουνίου 1822. Ο
Ανδρούτσος αποδέχτηκε την χωρίς βαθµό επάνοδό του στο διοικητικό στρατόπεδο,
όµως, η αποδοχή της εξουσίας της ∆ιοίκησης δεν συνεπαγόταν και την νοµιµοποίηση
των εξουσιών του Αρείου Πάγου και των προεστών. Φαίνεται µάλιστα πως η
εφαρµογή του σχεδίου ανατροπής του συσχετισµού δυνάµεων ξεκίνησε ύστερα από
επαφές που είχε µε σηµαντικούς οπλαρχηγούς στην περιοχή της Βελίτζας στο
διάστηµα πριν την έγκριση της «συγχώρεσης» από τον Πρόεδρο του Εκτελεστικού
Μαυροκορδάτο.197 Ο ορίζοντας των προσδοκιών των σηµαντικών οπλαρχηγών δεν
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Στην Βελίτζα βρισκόταν και ο ∆. Υψηλάντης προτού αναχωρήσει για το ∆ίστοµο και από εκεί για
την Πελοπόννησο στα τέλη Μαΐου 1822. Η περιοχή της Βελίτζας από τη χρονική αυτή περίοδο (Μάιος
– Αύγουστος 1822) και για τα επόµενα έτη µέχρι την τελική καταδροµή του Ανδρούτσου το 1825,
αποτέλεσε το κέντρο της εξουσιαστικής επιρροής του οπλαρχηγού, ιδιαίτερα η οχυρωµένη σπηλιά µε
την αρχαία ονοµασία «Κωρύκειο Άνδρο» ή µε άλλο τοπωνύµιο της εποχής γνωστή ως «Μαύρη
Τρούπα» στους πρόποδες του Παρνασσού πάνω από τη Βελίτζα. Σχετικά, Εδουάρδ Τρελλώνη,
Αναµνήσεις της Ελληνικής Επαναστάσεως, [1860/1961], Καραβίας, σ.24-26, Κωνστ. Ν.
Παπαµιχαλόπουλος, Οδυσσεύς Ανδρούτσος, ιστορική πραγµατεία, Εν Αθήναις, 1873, σ.26-28, Άννινος,
ό.π., σ.89-90. Η σπηλιά της Βελίτζας ταυτιζόµενη από τη ∆ιοίκηση µε την ισχύ του Οδυσσέα
Ανδρούτου αποχτά διαστάσεις συµβόλου µέσα στην Επανάσταση ακόµη και µετά το θάνατο του
οπλαρχηγού. Συµβολίζει το επίκεντρο της αντίστασης της παραδοσιακής κοινότητας (των οπλαρχηγών

ξεπερνούσε το Μάιο του 1822 µία προσπάθεια ενοχοποίησης του Αρείου Πάγου για
τη δυσµενή εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μετά το Μάιο οι
διαγραφόµενες σχέσεις του Αρείου Πάγου και της ∆ιοίκησης γεννούσαν στους
οπλαρχηγούς την προσδοκία της οριστικής κατάλυσης του τοπικού οργανισµού και
την προώθηση του σχεδίου υποκατάστασης των προεστωτικών εξουσιών από τους
ίδιους. Αν στο µέρος του σχεδίου που προέβλεπε την κατάργηση του Αρείου Πάγου
µπορούσαν να κερδίσουν τη συναίνεση της ∆ιοίκησης, στην προοπτική ακύρωσης
των προεστικών εξουσιών, οπωσδήποτε, θα προκαλούσαν την αντίδραση της
∆ιοίκησης. ∆εν υπήρχε διαφορετική επιλογή στα τέλη του Ιουνίου για τους
σηµαντικούς οπλαρχηγούς και τον Ανδρούτσο από τη µυστική δράση και τη
µετατόπιση της προσοχής της ∆ιοίκησης στις κατηγορίες κατά των αρεοπαγιτών.
Μετά τις 24 Ιουνίου 1822 ο Ανδρούτσος ενεργούσε στο πλαίσιο των διαταγών της
∆ιοίκησης, θέτοντας τους ενόπλους χωρικούς του στην υπηρεσία της.198 Η
«νοµοταγής» συµπεριφορά του προκάλεσε την παρέµβαση των προκρίτων της Ύδρας
για την αποκατάσταση του Ανδρούτσου στο βαθµό του χιλιάρχου από τη
∆ιοίκηση.199 Ήταν προφανές ότι ∆ιοίκηση και πρόκριτοι Ύδρας αγνοούσαν τα
κίνητρα του Οδυσσέα ή τουλάχιστον δε διέβλεπαν κάποια απειλή από οπλαρχηγούς
που πειθαρχούσαν στις διαταγές τους.
Για τον Ανδρούτσο το να µην αποκαλύπτει τις προθέσεις του µε άστοχες
ενέργειες εναντίον των αρεοπαγιτών και της ∆ιοίκησης στη συγκυρία αυτή ήταν
προϋπόθεση του να επιτύχει να συγκεντρώσει τις πολιτικές και στρατιωτικές εξουσίες
της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στο πρόσωπό του. Ακόµη και όταν οι δυνάµεις του
Σαρή και του Λέκα κατέλαβαν την Ακρόπολη στις αρχές Αυγούστου 1822, που ήταν
το αποφασιστικότερο βήµα για την κατίσχυσή τους έναντι των προεστικών
δυνάµεων, ο Ανδρούτσος εξακολουθούσε να εµµένει στην επιλογή της µη εµπλοκής
στην κοινότητα Αθηνών, περιµένοντας τη συγκυρία εκείνη που θα δικαιολογούσε στα
µάτια της ∆ιοίκησης την άµεση στρατιωτική επέµβασή του. Οι ενέργειες του κατά
των αντιπάλων του ήταν συγκαλυµµένες προσεκτικά ώστε να αποτραπεί η
στοιχειοθέτηση των κατηγοριών του Αρείου Πάγου προς τη ∆ιοίκηση. Η ∆ιοίκηση,
όπως αναµενόταν, αντέδρασε άµεσα στην ανατροπή του Χτενά και την κατάληψη του
φρουρίου από τους οπλαρχηγούς των Αθηνών. Στις 21 Αυγούστου 1822 κατέφθασαν
στην Αθήνα διοικητικά στρατεύµατα υπό την καθοδήγηση του Υψηλάντη και του
Νικήτα Σταµατελλόπουλου200 για να διαπραγµατευτούν(!) την παράδοση του
και των αγροτικών πληθυσµών) απέναντι στην εφαρµογή και τη λειτουργία των νεοτερικών ιδεών.
Ήταν χαρακτηριστική η επιµονή της ∆ιοίκησης να περάσει η σπηλιά υπό τον άµεσο έλεγχό της ακόµη
και µετά το θάνατο – την έκλειψη του κινδύνου – του οπλαρχηγού. Βλ. και Αντώνιος Γεωργαντάς, «Το
σπήλαιον του Οδυσσέως Ανδρούτσου», Παρνασσός, τ.5 (1881), σ.420-425.
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Κατσικογιάννη από Κούκουρα προς προκρίτους Ύδρας, 13 Ιουλίου 1822, Α.Κ.Υ., τ.Η΄ (1822), ό.π., σ.
412-413, Επιστολή Ανδρίτσου προς προκρίτους Ύδρας, 8 Αυγούστου 1822, ∆αδί Α.Κ.Υ. τ.Η΄, ό.π., σ.
373, Επιστολή Ανδρίτσου προς ∆ερβενοχωρίτες, 25 Ιουλίου 1822, µοναστήρι ∆αδίου.
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βασταχθή, εάν δεν αποκτήση την εύνοιαν των δύο εκ των τριών εκείνων ανδρών (εν. τους Υψηλάντη,
Μαυροµιχάλη, Κολοκοτρώνη), και των ως πιθανώτατον και δήλον σύν αυτοίς ενωµένων αρχηγών της
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εκτέλεσι των αυτής επιταγών. Όθεν προσπαθήσατε παντοίω τρόπω να καταπείσετε τα αυτού σωζόµενα
µέλη της ∆ιοικήσεως δια να συστήση αυτούς αρχιστράτηγους, έκαστον εις τα στρατεύµατα της
επαρχίας του, να χαρίση τω Οδυσσεί τελείαν αµνηστίαν και να τον επιβεβαιώση εις το υπούργηµά
του», 12 Ιουλίου 1822. Βλ. και Κεφάλαιο Πρώτο, σ. 17-18.
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Ο Σταµατελλόπουλος είχε υποστηρίξει τον Ανδρούτσο στην ∆ιοίκηση και ενεργήσει για την
αποκατάστασή του στα τέλη Ιουνίου 1822. Ανέφερε ο «διοικητικός» Γεώργιος Παππά Ηλιόπουλος στο
Βουλευτικό στις 20 Ιουνίου 1822 από τα Σάλωνα: «οι καπητανέγοι µας εσυγχύστηκαν δια την εξορίαν

φρουρίου στη ∆ιοίκηση. Ήταν η κατάλληλη στιγµή που περίµενε ο Ανδρούτσος για
την εµφάνισή του στην κοινότητα των Αθηνών, όχι φυσικά για να συγκρουστεί µε τις
διοικητικές δυνάµεις, αλλά για να πάρει µέρος στις προτεινόµενες διαπραγµατεύσεις
«ως εγγυητής της ενότητας και των συµφερόντων της ∆ιοίκησης».201 Ο Σαρής και οι
περί αυτόν οπλαρχηγοί Λέκας και Μελέτης Βασιλείου δεν δέχονταν την αποχώρησή
τους από την Ακρόπολη, εάν προηγουµένως δεν αναλάµβανε καθήκοντα φρουράρχου
ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.202 Αντίθετα οι προεστοί των Αθηνών απαιτούσαν την
παράδοση της φρουραρχίας στα διοικητικά στρατεύµατα του Υψηλάντη ή του
Σταµατελλόπουλου.
2.7 Η απειλητική παρουσία αφενός των ενόπλων χωρικών µέσα στην Αθήνα
και αφετέρου η κατίσχυση των δυνάµεων εκείνων που εκπροσωπούσε ο Ανδρούτσος
απέναντι στο προεστικό στοιχείο της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στο διάστηµα που
είχε προηγηθεί, δεν άφηνε ουσιαστικά κανένα περιθώριο διαπραγµάτευσης για την
εφαρµογή της πολιτική βούλησης των προεστών. Οι τελευταίες προεστικές ελπίδες
εξανεµίστηκαν όταν οι οπλαρχηγοί Υψηλάντης και Σταµατελλόπουλος συναίνεσαν
στην απόφαση του Σαρή να δοθεί η φρουραρχία στον Ανδρούτσο, που ήδη από τις 21
Αυγούστου είχε τοποθετήσει τις δυνάµεις του στο φρούριο. Η συναίνεση αυτή µπορεί
να ερµηνευτεί για τρεις λόγουςú από τις σχέσεις εµπιστοσύνης και αµοιβαίας
συµπάθειας που είχαν οικοδοµηθεί στους προηγούµενους µήνες µεταξύ των
συγκεκριµένων οπλαρχηγών, από την πεποίθηση που είχαν ο Υψηλάντης και ο
Σταµατελλόπουλος ότι παρέδιδαν το φρούριο σε οπλαρχηγό για τον οποίον δεν
προέκυπταν ισχυροί λόγοι ότι δεν θα ενεργούσε σύµφωνα µε τις διαταγές της
Προσωρινής ∆ιοίκησης και τέλος από την βεβαιότητα τους ότι η πολιτική παρουσία
του Ανδρούτσου στην Αθήνα θα λειτουργούσε ως αντίβαρο στην πολιτική εξουσία
του Αρείου Πάγου. Οι παραπάνω ερµηνευτικές προσεγγίσεις ισχύουν αν δεν
θεωρήσουµε ότι υπήρχε τελικά ταύτιση των κινήτρων και των στόχων ανάµεσα στον
Ανδρούτσο και τους Υψηλάντη – Νικηταρά. Σε επιστολή του προς «άγνωστο φίλο» ο
Υψηλάντης συνόψιζε σε λίγες γραµµές τα πολιτικά του κίνητρα για την παράδοση
του φρουρίου της Ακρόπολης στον Ανδρούτσο: « και αι µεν διχόνιαι των έπαυσαν
και στρατιώται σήµερον αύριον εβγαίνουν. Ήλθεν εδώ ο Οδυσσεύς µετά του Γούρα
επ’ αυτή την αιτία. ωµιλήσαµεν πολλά. έκαµεν την απολογίαν του (σηµείωση: για τις
κατηγορίες αρεοπαγιτών ότι είχε συνεννοήσεις µε τους Οθωµανούς της Ευρίπου τον
Ιούλιο του 1822) και αν τω όντι έχει ούτο έγγραφον(;) µοι είπεν, οπωσούν
αθωώνεται. Μοι είπε προς τοις άλλοις ότι οι αχρείοι Αρεοπαγίται τω υπεσχέθησαν
την συγχώρησιν του, αν είπη ότι εγώ τον συνεβούλευσον το τοιούτον αµάρτηµα ώ
της µοχθηρίας!».203
του Οδυσσέως, όµως τον Πανόριαν τον έκαµα να καταλάβη και σαν ανταµώσω τον Μήτσο και
Σκαλτσά, ελπίζω και αυτούς τους πληροφορήσω. Ο Κολοκοτρώνης γράφει του Νικήτα να βοηθήση
τον ∆υσσέονú νοµίζω µήπως και έγραψεν και των άλλων καπετανέγων να τον βοηθήσουν». Α.Ε.Π.,
ό.π., σ. 224. Είναι χαρακτηριστική η άγνοια των προσώπων της ∆ιοίκησης και οι λαθεµένες εκτιµήσεις
τους για συγκεκριµένους οπλαρχηγούς. (Πανουριά, Κοντογιάννη, Σκαλτσά).
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Προεξοφλούµε εδώ ότι η άποψη του Βακαλόπουλου για τα γεγονότα κρίνεται ανεπαρκής, αφού
αδυνατεί να παρακολουθήσει και να ερµηνεύσει το πώς διαµορφώνονται οι συσχετισµοί των δυνάµεων
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Αναφέρεται ότι «η προθυµία του Οδυσσέα για την κατοχή του κάστρου ερµηνεύεται όταν λάβει υπόψη
του κανείς την ψυχολογική του κατάσταση ύστερ’ από τα αλλεπάλληλα συγκλονιστικά γεγονότα του
1822. Υποπτευόταν τους πάντες και ένιωθε µέσα του την ανάγκη ν’ ασφαλίσει τον εαυτό του όσον το
δυνατόν καλύτερα από τον κίνδυνο κάθε επιβουλής», Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τ.
ΣΤ΄, ό.π., σ. 303-304.
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Στο διάστηµα µετά τις 26 Αυγούστου 1822, ύστερα από την de facto κατοχή
του φρουρίου από τους ενόπλους χωρικούς του Ανδρούτσου, διαµορφώθηκε µία
κατάσταση που χαρακτηριζόταν από τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για τις τύχες
της πολιτικοστρατιωτικής εξουσίας στην κοινότητα των Αθηνών, αλλά και
ολόκληρης της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας.204 Ο άνισος συσχετισµός δυνάµεων
στη συγκυρία αυτή, µε τους ενόπλους χωρικούς να έχουν τα όπλα παρά πόδας,
ανάγκασε τους προεστούς να προσέλθουν σε διαπραγµατεύσεις µε το αντίπαλο
στρατόπεδο των οπλαρχηγών και τον ίδιο τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Στις
διαπραγµατεύσεις ο Ανδρούτσος αναζητούσε τον τρόπο εκείνο που θα ανάγκαζε τους
προεστούς των Αθηνών να αναγνωρίσουν της εξουσιαστική κυριαρχία του στην
κοινότητα, χωρίς να προκαλέσει την άµεση επέµβαση της ∆ιοίκησης εναντίον του,
ενδεχόµενο, που είχε ήδη αρχίσει να αποµακρύνεται. Αναζητούσε, δηλαδή, ένα
πλαίσιο πολιτικού συµβιβασµού µε τους προεστούς, αποβλέποντας στην
«νοµιµοποίηση» της κυριαρχίας του και στην οµαλοποίηση των καταστάσεων.
Άλλωστε, όπως έχουµε και αλλού αναφέρει, δεν ήταν στις προθέσεις του οπλαρχηγού
η υποκατάσταση της προεστικής παρουσίας στις οικονοµικοπολιτικές λειτουργίες της
κοινότητας, ούτε η απέκδυση των κοινοτήτων από τις υπηρεσίες που επιτελούσαν
προς αυτές οι προεστοί. Η αντιπαράθεσή του µε τους προεστούς σταµατούσε στο
σηµείο εκείνο που οι προεστοί αναγνώριζαν τον οπλαρχηγό ως ηγετικό µέλος της
κοινωνικής και πολιτικής λειτουργίας της κοινότητας της Αθήνας, αποδέχονταν,
δηλαδή, το γεγονός ότι εγγυητής των συµφερόντων της κοινότητας ήταν ο
οπλαρχηγός. Το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης ήταν η συναίνεση των προεστών
στο πρόσωπο του Ανδρούτσου και η αναγνώριση της εξουσιαστικής κυριαρχίας του
στην Αθήνα. Την κοινή βάση της συµφωνίας αποτέλεσε η σύµπτωση της πολιτικής
τοποθέτησης οπλαρχηγού-προεστών στα εξής σηµεία: πρώτον, στη διασφάλιση της
οικονοµικοπολιτικής ενότητας των κοινοτήτων της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος
µέσα στους νέους συσχετισµούς δυνάµεων που διαµόρφωνε η παρουσία κεντρικής
εξουσίαςú δεύτερον, στην εκτίµηση ότι η πολιτική εξουσία του Αρείου Πάγου
λειτουργούσε σε βάρος της ενότητας και της αυτονοµίας των κοινοτήτων της
Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, εξυπηρετώντας τα συµφέροντα της κεντρικής εξουσίας
στην περιοχήú και τρίτον, στην αντίληψη ότι οποιαδήποτε µεταβολή στους
συσχετισµούς των κοινωνικών ισορροπιών εγείρει κοινούς φόβους για µία
«αυτονόµηση» της δράσης των ενόπλων αγροτικών πληθυσµών.
Τα παραπάνω αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων δεν αφορούσαν µόνο τις
ισορροπίες στην κοινότητα των Αθηνών, αλλά, ξεπερνώντας τα όρια της Αττικής,
καθόριζαν και το πολιτικό πλαίσιο ολόκληρης της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας.
Ήταν φανερό, άλλωστε, πως για να ενεργοποιηθεί το πολιτικό υπόβαθρο των
συµφωνιών µεταξύ του Ανδρούτσου και των προεστών της Αθήνας απαιτούνταν η
συναίνεση ολόκληρου του προεστικού στοιχείου της περιοχής που ανήκε στα
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Ενδεικτικό της κρισιµότητας των διαπραγµατεύσεων και της ρευστότητας των πραγµάτων ήταν το
γεγονός ότι ο Ανδρούτσος δεν αποµακρύνθηκε από την Αθήνα για να συνδράµει τις επαναστατικές
επιχειρήσεις κατά του Μπαϊράµ πασά, αρχηγού της τρίτης στρατιάς του ∆ράµαλη, που έλαβαν χώρα
στην περιοχή των Βασιλικών κατά τις 23,24 και 25 Αυγούστου 1822. Φροντίζει, όµως, να συντάξει
στις 27 Αυγούστου 1822 επιστολή προς τη ∆ιοίκηση, στην οποία εκθέτει την στρατηγική των
επαναστατών και τα ανδραγαθήµατα του Ιωάννη Γκούρα: «[…], ο Γούρας ξεσπαθόνοντας και
µεθόντας από τον πόλεµον, οσάν γίγαντας τους τούρκους εθέριζε χωρίς να εµποδιστή το σπαθί του
τελείος», Γ.Α.Κ., Αρχείον Οδυσσέα Ανδρούτσου, ό.π., 27 Αυγούστου 1822, «Την εκλαµπρότητα σας
αδελφικώς ασπάζοµαι […] Οδυσσεύς του Ανδρίτσου». Βλ. και Άννινος, ό.π., σ. 25-26. Η πρακτική
της διαπραγµάτευσης παραπέµπει στο προεπαναστατικό πλαίσιο νοοτροπιών της παραδοσιακής
κοινωνίας. Βλέπε χαρακτηριστικά, Νίκος Γ. Κοταρίδης, Παραδοσιακή Επανάσταση και Εικοσιένα,
1993, σ. 133.

διοικητικά όρια του Αρείου Πάγου. Ακολουθώντας την ίδια πολιτική διπλωµατία και
µε την απειλή χρήσης πιο δυναµικών µέσων, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ο
Ανδρούτσος κατόρθωσε να αποσπάσει την πολιτική συναίνεση ολόκληρου του
προεστικού στοιχείου, που πέρα από την αναγνώριση της ηγετικής παρουσίας του
οπλαρχηγού υιοθέτησε και τις πολιτικές του επιλογές σχετικά µε τη διοίκηση της
Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας. Αφού απέκτησε τα αναγκαία ερείσµατα µε την
συναίνεση των προεστών στο πρόσωπό του, αυτό που απασχόλησε τον Ανδρούτσο
ήταν η γρήγορη οµαλοποίηση των πραγµάτων στην Αθήνα µε το σχηµατισµό
στρατιωτικών και πολιτικών αρχών «κατά την αρεσκείαν του».205 Σύµφωνα µε τον
Κασοµούλη ο δήµος συνήλθε στο κονάκι, το πρώην οθωµανικό διοικητήριο, «κ’ εκεί
έκλεξαν τον Κύριον Λογοθέτην [και] µε την γνώµην του Οδυσσέως».206 Την ίδια
ηµέρα, την 1η Σεπτεµβρίου 1822, έγινε και η εκλογή των υπολοίπων µελών της
∆ηµογεροντίας Αθηνών, που θα εκτελούσε και τα καθήκοντα της Εφορείας. Όπως
προκύπτει από τη σύνθεση της ∆ηµογεροντίας, ο Ανδρούτσος αποδέχτηκε τις
προεπαναστατικές ιεραρχίες της κοινότητας, τηρώντας την αρχή που ήθελε τα µέλη
της ∆ηµογεροντίας να προέρχονται αποκλειστικά από το προεστικό στοιχείο της
πόλης. Οι Έφοροι Αθηνών και ∆ηµογέροντες της κοινότητας Θωµάς Λογοθέτης
Χωµατιανός, Ιωάννης Π. Βλάχος, Παναγής Σκουζές και Χατζή Παναγής Ζαχαρίτσας
ανήκαν στους επιφανέστερους των προεστών της Αθήνας. Η αναγνώριση της εκλογής
της ∆ηµογεροντίας δεν έγινε για πρώτη φορά µέσα στην Επανάσταση µε χοτζέτι
(=πρακτικό) του Οθωµανού κριτή της πόλεως, όπως γινόταν στα προεπαναστατικά
χρόνια, αλλά µε τη συγκατάθεση του οπλαρχηγού στο δεύτερο έτος ελευθερίας. Στη
συγκεκριµένη εκλογή εκφραζόταν η διττή ρήξη που είχε συντελεστεί µε την έναρξη
της Επανάστασης και κατά τη διάρκεια των δύο ετών στην Ανατολική Ρούµεληú η
ρήξη µε το καθεστώς της κατάκτησης και σε ένα άλλο επίπεδο, η ανατροπή των
παραδοσιακών ιεραρχιών στο πλαίσιο της κοινότητας.207
Με τη σύσταση της ∆ηµογεροντίας ο Ανδρούτσος είχε πετύχει να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των προεστών, που εκφράστηκαν στη διάρκεια των
διαπραγµατεύσεων, και πολύ περισσότερο είχε κατορθώσει να παραπλανήσει τα µέλη
της ∆ιοίκησης, που δεν έπαυαν να έχουν υποψίες για το πρόσωπό του. Ο ίδιος ο
Πρόεδρος του Εκτελεστικού ανέφερε σε εγκύκλιό του προς τον αντιπρόεδρο
Κανακάρη ότι «δεν έπαυσαν οι κατά της ∆ιοικήσεως οργανισµοί», υποδεικνύοντας
µε βεβαιότητα τον Ανδρούτσο ως υποκινητή των κατά της ∆ιοικήσεως
οργανισµών.208 Ως ένας τρόπος για την αποτροπή της επέµβασης της ∆ιοίκησης για
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Κασοµούλης, τ. Α΄, ό.π., σ. 242-243.
Κασοµούλης, τ. Α΄, ό.π., σ. 243.
207
∆ιατυπώνουµε εδώ την υπόθεση πως η εκλογή της ∆ηµογεροντίας του 1822 δεν έγινε µόνο από
τους προεστούς και τους νοικοκυραίους της Αθήνας, αλλά και µε τη συµµετοχή χωρικών από την
ύπαιθρο. Η σηµαντική αυτή ανατροπή ως προς τη διαδικασία εκλογής παύει να αποτελεί υπόθεση
εργασίας κατά το έτος 1826, όταν οι ένοπλοι χωρικοί, ουσιαστικά, διόρισαν τα µέλη της
δηµογεροντίας. Για την προεπαναστατική διαδικασία εκλογής των ∆ηµογερόντων, βλ. Καµπούρογλου,
τ. Α΄, 1889, ό.π., σ. 256-257 (για παράδειγµα). «Πράξις εκλογής ∆ηµογερόντων δια το έτος 1820 των
αρχόντων Νικολάου Χωµατιανού (Λογοθέτου), Αγγέλου Κατζιλέρη και Παλαιολόγου Βενιζέλου, εν
Αθήναις 1820 τη 28 Φεβρουαρίου. Τη σήµερον συνελθόντες όλοι ενταύθα εις το κοινόν ηµών
Βουλευτήριον όλος ο ∆ηµός των Αθηναίων οι, τε προύχοντες και εκ των Συναφίων όλων, κοινή γνώµη
απάντων και οµοφώνω αποφάσει συµβουλευσάµενοι διορίζοµεν […]».
208
Γ.Α.Κ., Αρχείον Οδυσσέα Ανδρούτσου, Μαυροκορδάτος προς Αθ. Κανακάρην, 16 Σεπτεµβρίου
1822, εκ του στρατοπέδου ∆υτικής Ελλάδος: «[…] σας εφανέρωσα πόθεν πηγάζουν αι υποψίαι µου.
Χθες δια της επιστροφής του γραµµατοκοµιστού του Καπιτάν Μάρκου Μπότζαρη έλαβον και άλλας
αποδείξεις της υποψίας µου, µάλιστα από µίαν εγκύκλιον διαλαµβάνουσαν επί προσχήµατι
παρατηρήσεων όσα τείνοντα προς κατάργησιν της καθεστώσης ∆ιοικήσεως. Αυτή στέλλεται από τον
Οδυσσέα προς τον Καπιτάν Μάρκον. Συµπεραίνω λοιπόν ότι εστάλη και εις άλλους». Βλ., και
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την ανακατάληψη του φρουρίου εµφανιζόταν η πολιτική κάλυψη του Ανδρούτσου
πίσω από την οµαλή λειτουργία της Εφορείας των Αθηνών, που συνεπαγόταν και την
επαναδραστηριοποίηση των οικονοµικών λειτουργιών της κοινότητας των Αθηνών.
Μέσα στο πολιτικό πλαίσιο που καθορίστηκε ένα από τα πρώτα µελήµατα των
Εφόρων και του Ανδρούτσου αφορούσε το διορισµό προσώπων µε αποστολή «να
περιέλθωσι τα χωρία σας (Χαλάντρι, Μαρούσι, Κηφισιά, κάµπος Μαραθώνα)
δεκατίζοντες τα αραπόσταρα και καλαµπόκια και λοιπά, εις τους οποίους θέλετε (η
επιστολή απευθυνόταν στους κατοίκους των άνω χωριών) παραδίδει τα δέκατα των
άνωθεν ειδών ευπειθώς και άνευ τινός αντιστάσεως. […] Έχουσι πληρεξουσιότητα να
εξετάσωσι και κάθε άλλο είδος εθνικόν».209 Εκείνο, όµως, που αγνοούσε η ∆ιοίκηση
ήταν πως η σύναξη των δεκάτων και των γεννηµάτων που εκρεµµούσε από τις αρχές
Ιουνίου του 1822 δεν θα γινόταν προς όφελος του κεντρικού Εθνικού Ταµείου
σύµφωνα µε τις διαταγές της. ∆ιαφαινόταν πως σκοπός του Ανδρούτσου και των
προεστών της Αθήνας υπήρξε η διατήρηση του ελέγχου των οικονοµικών
µηχανισµών άντλησης και διανοµής του πλεονάσµατος της κοινότητας και για το
σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε ειδικό ταµείο της κοινότητας µε πρώτο διαχειριστή τον
Χρήστο Τουφεκτζή.210 Επιπλέον, µε την απόφαση της Εφορείας για την άµεση
συγκέντρωση των δεκάτων και της γαιοπρόσοδου παραβιαζόταν το νοµοθετικό
πλαίσιο της ∆ιοίκησης, µε το οποίο προβλεπόταν η δηµοπράτηση των δεκάτων και η
προκαταβολή της τιµής αγοράς σε χρήµα ή προϊόν στο Εθνικό Ταµείο. Χωρίς την
προηγούµενη δηµοπράτηση και την απουσία ενοικιαστών των προσόδων, η Εφορεία
βρισκόταν υπόλογη απέναντι στη ∆ιοίκηση, ώστε η αντίδραση της ∆ιοίκησης
απέναντι στις αποφάσεις της Εφορείας Αθηνών να φαντάζει αναµενόµενη µετά από
κάποιο χρονικό διάστηµα.211 Κρίθηκε, όµως, ότι µία τέτοια απόφαση στη συγκυρία
αυτή και µε το δεδοµένο των εµφύλιων συγκρούσεων που είχαν προηγηθεί θα
µπορούσε έστω και προσωρινά να κατασιγάσει τις ανησυχίες της ∆ιοίκησης και των
Υδραίων προκρίτων.212
Κεφάλαιο Πρώτο, σ. 19. Φόβοι για τη σύµπραξη του Ανδρούτσου µε τους Σουλιώτες κατά της
∆ιοίκησης υπήρχαν ήδη από τον Ιούνιο του 1822, Βλ. Γ.Α.Κ., Αρχείον Οδυσσέα Ανδρούτσου, επιστολή
Γεώργιου Αινιάν προς Ιω. Κωλέττη, 14 Ιουνίου 1822.
209
Αθηναϊκόν Αρχείον, 1971, ό.π., σ. 48-49. Οι Έφοροι Αθηνών προς τους κατοίκους των χωρίων
Χαλαντρίου, Μαρουσίου, Κηφισιάς και του κάµπου του Μαραθώνος, Εν Αθήναις, Σεπτεµβρίου 9
1822.
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Κάρπος Παπαδόπουλος, Ανασκευή των εις την ιστορίαν των Αθηνών αναφεροµένων περί του
Στρατηγού Οδυσσέως Ανδρούτζου, του ελληνικού τακτικού και του συνταγµατάρχου Καρόλου
Φαββιέρου, 1837, σ. 8-9. Η σύσταση ταµείου της κοινότητας που λειτουργεί σ’ ολόκληρη τη διάρκεια
της Επανάστασης συνάγεται και από έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Αρχείον Ο.
Ανδρούτσου) των µετά το 1822 ετών.
211
Βλ. για παράδειγµα, τις προειδοποιήσεις που απευθύνει η Προσωρινή ∆ιοίκηση στους υποεφόρους
και τους κατοίκους Λαγκαδίων, Άκωβας, Πέρα Μεριά, της Επαρχίας Καρύταινας ότι δεν θα ανεχθεί
την αναίρεση της δηµοπρασίας που συντελέστηκε για την αγορά των δεκάτων της περιοχής από τον
Κανέλλο ∆εληγιάννη. ∆ιαβεβαιώνει µάλιστα τον ίδιο τον ∆εληγιάννη ότι «δεν ανέχεται να αναιρεθή η
επί δηµοπρασίας πώλησις των εθνικών δεκάτων από τους κατοίκους, καπιτάνους και στρατιώτας του
µέρους σας ως δια νόµου γινοµένη». Αρχείον Κανέλλου ∆εληγιάννη, ό.π., σ.55-57, επιστολές της
∆ιοίκησης, 15 Οκτωβρίου και 18 Οκτωβρίου 1822 αντίστοιχα.
212
Στο ίδιο πνεύµα κινήθηκαν και οι επιστολές που απέστειλαν στους Υδραίους προκρίτους τόσο ο
Ανδρούτσος, όσο και οι προεστοί της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, Α.Κ.Υ, τ. Η΄, ό.π., σ. 467-468.
Επιστολή των Νικολάου και Παναγή Ζαχαρίτζα προς τους Υδραίους προκρίτους, 5 Σεπτεµβρίου 1822:
«[…] ήλθεν εις Αθήνας ο γενναιότατος καπετάν Οδυσσεύς Ανδρίτζου, και καπετάν Ιωάννης Γκούρας
και καπετάν… και οι έφοροι των επαρχιών της Ελλάδος δια διόρθωσιν της ακαταστασίας όπου
ηκολούθησεν ενταύθα µεταξύ των στρατιωτών, µας έγραφον δια να έλθωµεν και ηµείς δια τινάς
αναγκαίας υποθέσεις των εκείσε µερών του Γένους, και δη κατά την πρόσκλησιν των ελθόντες
ενταύθα, εύροµεν θείω ελέει τα πάντα εν ειρήνη και οµονοία, και έδωσαν το νιζάµι του τόπου ησύχως
και αταράχως, και καταγίνονται δια να εβγάλουν στρατιώτας από εδώ και τας άλλας επαρχίας δια το

Οι ανησυχίες αυτές εδράζονταν και σε γεγονότα που µπορεί να είχαν λάβει
τέλος, όµως, συντηρούσαν τους φόβους που προέκυπταν από την ηγετική εµφάνιση
του στρατιωτικού στοιχείου της Ανατολικής Ρούµελης στην Αθήνα. Ακόµη και οι
πληροφορίες που διέρρεαν προς τη ∆ιοίκηση τις πρώτες εβδοµάδες µετά τον έλεγχο
της Ακρόπολης από τους οπλαρχηγούς για τα τεκταινόµενα στην κοινότητα δεν
συνηγορούσαν για την οµαλότητα της διάδοχης κατάστασης. Ήταν χαρακτηριστικό
πως η ∆ιοίκηση δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα τις επιθέσεις των ενόπλων χωρικών στα
διάφορα προξενεία και την αδιάλλαχτη στάση του Ανδρούτσου ως προς το ζήτηµα
των Οθωµανών που είχαν καταφύγει σ’ αυτά, µε αποτέλεσµα να βρεθεί εκτεθειµένη
στις κατηγορίες του ναυάρχου ∆εριβερσύ και της γαλλικής διπλωµατίας.213 Η
αντίδραση στην πολιτική του Ανδρούτσου να µην επιτρέψει την αναχώρηση των
Οθωµανών δια της θαλάσσης χωρίς την προηγούµενη καταβολή λύτρων ήρθε
καθυστερηµένα, γεγονός που αποκάλυπτε την αδυναµία της κεντρικής εξουσίας να
ελέγξει τις καταστάσεις. Ο απόηχος των γεγονότων αυτών, ακόµη και µετά τη
συµµόρφωση του Ανδρούτσου στις υποδείξεις της ∆ιοίκησης να παραδώσει τους
Οθωµανούς στους Γάλλους,214 γεννούσε ερωτηµατικά στα µέλη της ∆ιοίκησης για τη
µελλοντική στάση του οπλαρχηγού απέναντί της και de facto έθετε υπό αµφισβήτηση
την εξουσιαστική επιρροή της κεντρικής εξουσίας στην κοινότητα των Αθηνών.
2.8 Με προσεκτικές κινήσεις ο Ανδρούτσος είχε καταφέρει να διαµορφώσει
τις πολιτικές ισορροπίες που του επέτρεπαν να προχωρήσει σε δραστικότερα µέτρα
εναντίον του Αρείου Πάγου, σύµφωνα και µε την κοινή βάση συµφωνιών µε τους
προεστούς ότι η πολιτική εξουσία του Αρείου Πάγου λειτουργούσε σε βάρος της
ενότητας και της αυτονοµίας των κοινοτήτων. Αναµφισβήτητα η πολιτική
προσέγγιση µε τους προεστούς της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, µε όποιον τρόπο
και αν έγινε εφικτή, έδωσε την αναγκαία νοµιµοποίηση στους πολιτικούς
σχεδιασµούς του οπλαρχηγού, ώστε µέσα στον Σεπτέµβριο του 1822 οι πολιτικές
ανατροπές να πάρουν τη µορφή χιονοστιβάδας. Ό, τι ακολούθησε εµφανιζόταν να
έχει την έγκριση του συνόλου των παραδοσιακών ηγετικών οµάδων της Ανατολικής
Ρούµελης, οπλαρχηγών και προεστών, αν και ο µόνος υποκινητής των πολιτικών
ενεργειών εξακολουθούσε να είναι ο Ανδρούτσος. Η ∆ιοίκηση µπροστά στην
πολιτική ενότητα της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος αποδείχθηκε ότι είχε µικρά
περιθώρια αντίστασης, γι’ αυτό και τα µέλη της προτίµησαν την πολιτική διέξοδο της
διαπραγµάτευσης και τελικά τον συµβιβασµό µε το µικρότερο πολιτικό κόστος. Στις
Τερβένι και δια τους εις την Νευρόπολιν εχθρούς […]». Βλ. και επιστολές του Ανδρούτσου προς
προκρίτους Ύδρας, Α.Κ.Υ., τ. Η΄, ό.π., επιστολές 6 Σεπτεβρίου 1822 (σ. 471-472), 10 Σεπτεµβρίου
1822 (σ. 477), 17 Σεπτεµβρίου 1822 (σ. 489).
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Σχετικά µε το ζήτηµα των Οθωµανών στα κονσολάτα της Αθήνας το Σεπτέµβριο του 1822, βλέπε
την αλληλογραφία µεταξύ του Ανδρούτσου και του ∆εριβερσύ. Α.Κ.Υ., τ. Η΄ (1822), ό.π., σ. 489-192.
Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η επιστολή της 29 Σεπτεµβρίου 1822 του ναυάρχου ∆εριβερσύ προς τον
κοµαντάντε (εν. ο Ανδρούτσος): «Ποτέ, εκτός µόνον να µεταχειρισθης βίαν και να παραβης το
δικαίωµα των εθνών, συ δεν ηµπορείς να κολακευθης δια να επιτύχης, εις αυτήν την µόνην συνθήκην
συµφωνησθείσαν προχθές χωρίς καµίαν δυσκολίαν από τον πρίγκιπα Υψηλάντη και εσέ, και εις την
οποίαν δεν είναι πλέον δυνατόν να επανέλθωµεν χωρίς να παραβώµεν τους νόµους της τιµής.
Ηµπορουσα να αλησµονήσω, ότι µε εµεταχειρίσθησαν ως εχθρόν εις µίαν πόλιν εις την οποίαν συ
εξουσιάζεις» (σ. 491).
214
Α.Κ.Υ., τ. Η΄, ό.π., σ. 506, 25 Σεπτεµβρίου 1822. Επιστολή Ανδρούτσου προς προκρίτους Ύδρας.
Στις 7 Σεπτεµβρίου 1822 ο Γρόπιος παρουσίασε µια διαφορετική εικόνα της κατάστασης απ’ αυτήν
του Γάλλου ναυάρχου προς τους Υδραίους προκρίτους (Κουντουριώτες) : «έχω περιπλέον την
ευχαρίστησιν να µαρτυρήσω εδώ, εις την τιµήν της αληθείας, ότι αυταί αι κονσολικαί οικίαι […]
εστάθησαν ενδόξως ευλαβούµεναι, χάριν της θερµής επιµελείας και των φρονίµων µέτρων, τα οποία
και καθηµερινώς ελάµβανεν η τοπική ∆ιοίκηση». Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου, τ.
ΣΤ΄, ό.π., σ. 35-36, επιστολή της 7ης Σεπτεµβρίου 1822.

18 Σεπτεµβρίου 1822 ο Ανδρούτσος συγκάλεσε στην Αθήνα συνέλευση σηµαντικών
προεστών της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος για να επικυρώσει µε συνοπτικές
διαδικασίες αυτό που είχε ήδη αποφασιστεί και επιβληθεί από την de facto
διαµόρφωση των νέων συσχετισµών δυνάµεων στην περιοχή. Η de jure κατάργηση
του τοπικού οργανισµού του Αρείου Πάγου αποτυπωνόταν στο ψήφισµα της
συνέλευσης,215 που προσυπογραφόταν και από αρεοπαγίτες, όπως, ο Ιωάννης
Φίλωνος και ο Πανούσης Σαπουντζής. Γινόταν, όµως, αντιληπτό απ’ όλα τα µέλη της
συνέλευσης, πολλά από τα οποία διατηρούσαν και την ιδιότητα του βουλευτή, ότι µία
τέτοια απόφαση εγκυµονούσε σοβαρούς κινδύνους στην περίπτωση που δεν γινόταν
αποδεκτή από την Προσωρινή ∆ιοίκηση. Έστω και εκ των υστέρων έπρεπε να
στοιχειοθετηθούν πολιτικές κατηγορίες εναντίον του Αρείου Πάγου προς τη
∆ιοίκηση, ώστε και µέσα από τη διαδικασία διαπραγµάτευσης να αποσπάσουν οι
προεστοί την αναγκαία πολιτική συναίνεσή της. Μήπως η ίδια η σύγκλιση της
συνέλευσης απέβλεπε αποκλειστικά και µόνο στην προετοιµασία του εδάφους για την
προσέγγιση της Προσωρινής ∆ιοίκησης, ήταν, δηλαδή, ακόµη µία προσπάθεια του
Ανδρούτσου για τη νοµιµοποίηση της πολιτικοστρατιωτικής εξουσίας του στο νέο
πλαίσιο ισορροπιών που οριζόταν από την παρουσία κεντρικής εξουσίας. Στην
επιστολή των µελών της συνέλευσης προς τη ∆ιοίκηση επιρρίπτονταν ευθύνες στον
Άρειο Πάγο µε ιδιαίτερα διπλωµατική διατύπωση. Την παραθέτουµε ολόκληρη.
«Επειδή οι τε πρόκριτοι, οι αρχηγοί των όπλων και οι οικοκυραίοι εκάστης
ελευθέρας επαρχίας της Ανατολικής Ελλάδος διακεκριµένως τε και περιστατωµένως
έγνωµεν οίον µέγιστον κίνδυνον πανοικί τρέχοµεν εκ του διότι απάτη και δολιότητι
εισεχώρησαν µέλη τινά εις το του Αρείου Πάγου τοπικόν ηµών σύστηµα και άνευ
τινός νοµίµου εκλογής των επαρχιών των, τινά δε εξ αυτών, µάλιστα εξ επαρχιών
αίτινες υπό το βάρβαρον εισέτι διάγουσιν εκείνον ζυγόν, πάντη ελλιπή αληθούς
ζήλον πατριωτικού και άνευ τινός µικρού δικαιώµατος ωνοµάσθησαν Αρειοπαγίται,
άνδρες δηλαδή αισχροκερδείς, πλεονέκται, φατριασταί, σκανδαλοποιοί, επίορκοι,
δόλιοι, ώστε ανελθόντες εις βαθµόν αξιώµατος και των λοιπών συναδέλφων των την
ειλικρίνειαν καταχρησάµενοι και την απλότητα αυτών εξαπατήσαντες, εις την αυτή
δυσφορίαν εισέβαλον και, τέλος, την κοινήν της πατρίδος ευδαιµονίαν εις τα ίδια
συµφέροντα και πάθη καταθυσιάζοντες, πολλά κακά εις την δυστυχή ηµών πατρίδα
επεσώρευσαν και εν τω επικειµένω τούτω µεγίστω κινδύνω ένθεν κακείθεν
διεσκορπίσθησαν, τα κοινά εισοδήµατα συνεφαρπάσαντες, καίτοι δις προσκληθέντες
απέφυγον την απότισιν του λογαριασµου της ληψοδοσίας. Ταύτας γουν τας αυτών εκ
των προτέρων πράξεις κατιδόντες και φοβούµενοι µη η πλείων διαµονή και διάρκεια
του Αρείου Πάγου τον παντελή όλεθρον της φιλτάτης ηµών πατρίδος κατεπισύρη,
οικειοθελώς άπαντες και κοινή οµοφώνω γνώµη εκρίναµεν επάναγκες την
κατάργησιν αυτού και αντ’ αυτού οι εφ’ εκάστης ελευθέρας επαρχίας εκλεχθέντες
παραστάται να διατάττωσι και να εξοικονοµωσι µετά των εφ’ εκάστης επαρχίας
εφοριών τα τε πολιτικά και τα των στρατευµάτων εφόδια µέχρι της Γενικής
Συνελεύσεως. Προς δ’ ουν είδησιν των αδελφών των ελευθέρων επαρχιών της
Ανατολικής Ελλάδος εγένετο το παρόν ηµών ενυπόγραφον, τη 19 Σεπτεµβρίου
1822».216
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Γ.Α.Κ., Πρωτόκολλον Αρείου Πάγου, 13 Οκτωβρίου 1822. Αναφορά των αρεοπαγιτών προς την
Υπέρτατη ∆ιοίκησιν.
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Α.Ε.Π., τ. Θ΄, ό.π., σ. 20-21. Το κείµενο υπέγραφαν : «Οι εξ Αθηνών, Ο Αθηνών ∆ιονύσιος, ΧατζήΠαναγής Ζαχαρίτζας, Θωµάς Λογοθέτης, Παναγής Σκουζής, Ιωάννης Παπαβλάχου, Άγγελος
Γέροντας, ∆ιονύσιος Πετράκη, Χατζή-Σπύρος Γκικάκη, Συµεών Σπύρου, Χαρίτος Χτενάς, Αγγελάκης
Καντζιλιέρης, ∆ηµήτριος Μπιρσής. Οι εκ Λιβαδείας, Νικόλαος Νάκου, Ιωάννης Λογοθέτης, Ιωάννης
Φίλωνος, Λάµπρος Νάκου Γιαννούλης Νικολάου Νάκου, Γιάννακης Σαχυνίτογλος. Οι εκ Θηβών και
Ταλαντίου, Νικολάκης Αντωνάδου, Πανούσης Σαπουντζης, Σωτήρος Ντούρος, Βασίλειος Τριχάς,

Από τα παραπάνω γραφόµενα γινόταν αντιληπτό ότι αποκρυβόταν η
πραγµατική αιτία που είχε οδηγήσει στη σύµπραξη των προεστών και των
οπλαρχηγών της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος εναντίον του Αρείου Πάγου. Ο
τοπικός οργανισµός απειλούσε άµεσα τις εξουσίες των παραδοσιακών ηγετικών
οµάδων, καθώς σταδιακά µεταβαλλόταν σε εκτελεστικό όργανο της Προσωρινής
∆ιοίκησης στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι οι αρεοπαγίτες επιζητούσαν τρόπους
για τον περιορισµό της διοικητικής επιρροής στην περιοχή και τη διατήρηση της
διοικητικής «αυτονοµίας» απέναντι στην κεντρική εξουσία, το σχέδιο που
προωθούσαν για τον κεντρικό έλεγχο των οικονοµικοπολιτικών λειτουργιών των
κοινοτήτων της Ανατολικής Ρούµελης παρουσιαζόταν εξίσου απειλητικό για τις
τοπικές elites σε σχέση µε την προοπτική του διοικητικού ελέγχου των Επαρχιών από
την Προσωρινή ∆ιοίκηση. Η κατάργηση του Αρείου Πάγου εξυπηρετούσε πολιτικούς
σχεδιασµούς που αφήνονταν να διαφανούν προς την Προσωρινή ∆ιοίκηση στις
τελευταίες γραµµές της επιστολής των µελών της συνέλευσης της 18ης Σεπτεµβρίου
1822. Γνωστοποιούσαν στη ∆ιοίκηση πως µόνοι αρµόδιοι για τη διαχείριση της
πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα ορίζονταν από
τη συνέλευση οι παραστάτες και οι Έφοροι της κάθε επαρχίας χωριστά. Οποιαδήποτε
απόπειρα της κεντρικής εξουσίας να επιβάλει αποφάσεις της στα διοικητικά όργανα
των επαρχιών συνιστούσε παραβίαση των αποφάσεων της συνέλευσης των Αθηνών
και θα συναντούσε την κοινή αντίδραση των παραδοσιακών ηγετικών οµάδων της
Ανατολικής Ρούµελης. Η διάδοχη πολιτική κατάσταση µετά την κατάργηση του
Αρείου Πάγου προωθούσε µέσα από την προάσπιση των τοπικών εξουσιών τα
συµφέροντα τόσο του Ανδρούτσου, όσο και των προεστών της περιοχής. Ήταν, όµως,
µια κατάσταση επισφαλής και ρευστή, αφού χωρίς την έγκριση της κεντρικής
εξουσίας η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών σχεδίων του Ανδρούτσου και των
προεστών ήταν αµφίβολη.
Αντιθέτως, υπήρχαν ενδείξεις ότι η ∆ιοίκηση δεν θα επέτρεπε την επιβίωση
κεντρόφυγων δυνάµεων και κυρίως, δεν θα αποδεχόταν τις εκβιαστικές αποφάσεις
των προεστών και οπλαρχηγών της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας να λειτουργούν
εκτός του πολιτικού πλαισίου που οριζόταν από την κυριαρχία των νεοτερικών ιδεών.
Για να αποτραπεί η άµεση αντίδραση της ∆ιοίκησης εναντίον των προεστών και του
Ανδρούτσου, δηλωνόταν από τη συνέλευση των Αθηνών ο χρονικός ορίζοντας
εφαρµογής των πολιτικών σχεδίων της, µέχρι δηλαδή, τη σύγκλιση της επόµενης
Εθνοσυνέλευσης που προβλεπόταν να γίνει το Μάρτιο του 1823. Η εντύπωση του
προσωρινού χαρακτήρα των αποφάσεων της συνέλευσης, οπωσδήποτε, λειτούργησε
κατευναστικά στις αντιδράσεις της ∆ιοίκησης και εξασφάλισε στους προεστούς τα
χρονικά περιθώρια για την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε τη ∆ιοίκηση. Πίσω από την
υιοθέτηση της διάρκειας των διαπραγµατεύσεων µέχρι τη Β΄ Εθνοσυνέλευση,
κρυβόταν η προσδοκία του Ανδρούτσου ότι ήταν εφικτός ο πολιτικός έλεγχος της
Εθνοσυνέλευσης µέσα από τη δηµιουργία των κατάλληλων συµµαχιών, ώστε η νέα
∆ιοίκηση που θα προέκυπτε να νοµιµοποιούσε µε τις αποφάσεις της τη διάδοχη
πολιτική κατάσταση που είχε οριστεί από τη συνέλευση των Αθηνών. Η διάψευση
των προσδοκιών του µέσα στο 1823 αναδιαµόρφωσε το συσχετισµό δυνάµεων
µεταξύ της κεντρικής εξουσίας και των επαρχιών της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος
προς όφελος της Προσωρινής ∆ιοίκησης του Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη.217 Αυτό,
Μήτρος Αγγέλου. Οι εξ Ευρίπου, Παπά-∆ηµήτριος από Οραίους, Καραστάθης ∆ηµητρίου, ∆ηµήτριος
Σταµατάκη, Γεωργάκης Σταθού, Σταµάτης Σταυράκη».
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Η διαµόρφωση των συσχετισµών δυνάµεων µεταξύ του Ανδρούτσου και της ∆ιοίκησης του
Μαυροµιχάλη µετά τη Β΄ Εθνοσυνέλευση του Άστρους παρουσιάστηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο
Πρώτο.

όµως, δε συνεπαγόταν και την αποδοχή των νέων ισορροπιών από τον Οδυσσέα
Ανδρούτσο.
Πέρα από την ανεπίσηµη διατύπωση ορισµένων αφηρηµένων κατηγοριών
εναντίον του Ανδρούτσου από διάφορα ηγετικά µέλη της ∆ιοίκησης και από τον ίδιο
τον Πρόεδρο του Εκτελεστικού Μαυροκορδάτο, η Προσωρινή ∆ιοίκηση δεν
προχώρησε στη λήψη κανενός κατασταλτικού µέτρου που να αναιρεί τις αποφάσεις
της συνέλευσης των Αθηνών και να επιβάλλει τη συµµόρφωση των Εφορειών στις
αποφάσεις της Α΄ Εθνοσυνέλευσης. Ακόµη κι όταν στις 24 Σεπτεµβρίου 1822
ανακηρύσσεται πραξικοπηµατικά Αρχιστράτηγος της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος ο
Ανδρούτσος από τη συνέλευση των Αθηνών, απόφαση που αµφισβητούσε τις
στρατιωτικές εξουσίες της κεντρικής ∆ιοίκησης, καµία άµεση αντίδραση δεν
εκδηλώνεται εναντίον της συνέλευσης και του οπλαρχηγού. Μπορούµε να
διατυπώσουµε ορισµένες υποθέσεις σχετικά µε τα κίνητρα από τα οποία µπορούσε να
απορρέει η διαµόρφωση της παραπάνω πολιτικής τοποθέτησης της ∆ιοίκησης, πολλά
από τα οποία έχουµε ήδη υπαινιχθεί. Η κατάφωρη παραβίαση των αρχών της
∆ιοίκησης και του νοµοθετικού πλαισίου της Α΄ Εθνοσυνέλευσης δεν µπορούσε να
αµφισβητηθεί από κανένα µέλος της Προσωρινής ∆ιοίκησης. Εκείνο, όµως, που
µπορούσε να αµφισβητηθεί ήταν η αποτελεσµατικότητα που µπορούσε να έχει η
επέµβαση της ∆ιοίκησης στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα στη συγκυρία αυτή. Η
διάδοχη πολιτικοστρατιωτική κατάσταση στην Ανατολική Ρούµελη µπορεί να µην
ικανοποιούσε τη ∆ιοίκηση, όµως, µέσα στο κλίµα των εµφύλιων αντιπαραθέσεων
που είχαν προηγηθεί προκρινόταν η ανάγκη εξασφάλισης της πολιτικής
σταθερότητας στην περιοχή από την ανυπαρξία διοίκησης και την ανάδυση νέων
συγκρούσεων. Η ∆ιοίκηση προτίµησε τη σιωπηρή αποδοχή των αποφάσεων της
συνέλευσης των Αθηνών και την προσφυγή στην πολιτική πρακτική της
διαπραγµάτευσης, ελπίζοντας ότι σταδιακά θα πετύχαινε τη µείωση της αντίστασης
των τοπικών ηγεσιών στον έλεγχο της κεντρικής εξουσίας. Στο σκοπό αυτό θα
µπορούσαν να συνδράµουν οι αποφάσεις της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, που θα είχαν ως
πλαίσιο πολιτικής αναφοράς µία ισχυρή κεντρική διοίκηση.
Το σηµαντικότερο κίνητρο αποδεικνυόταν ότι ήταν η κατάργηση του τοπικού
οργανισµού του Αρείου Πάγου από τη συνέλευση των Αθηνών. Ήταν µία πολιτική
απόφαση που λειτούργησε ως σηµείο επαφής και απαρχής των διαπραγµατεύσεων
µεταξύ των Εφορειών της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας και της Προσωρινής
∆ιοίκησης. Μία διάδοχη πολιτική κατάσταση που δεν θα είχε ως σηµείο αναφοράς
τον Άρειο Πάγο αντιµετωπίστηκε από τη ∆ιοίκηση ως µία κατάσταση που δυνητικά
θα ωφελούσε τους πολιτικούς σχεδιασµούς της, ανεξάρτητα από τα προσκόµµατα
που θα πρόβαλαν στην πορεία της οι παραδοσιακές ηγετικές οµάδες της Ανατολικής
Ρούµελης. Όπως φάνηκε, η συµβολή των ενδείξεων που συνηγορούσαν στην
απειλητική παρουσία του Αρείου Πάγου για τα συµφέροντα της ∆ιοίκησης στην
περιοχή (βλέπε, παραπάνω, τις ενδείξεις α, β, γ1-γ2), υπήρξε καταλυτική για την
αποτροπή της διοικητικής επέµβασης στην περιοχή. Έτσι η για άλλους λόγους
κατάργηση του τοπικού οργανισµού από τη συνέλευση των Αθηνών ήρθε να
ισχυροποιήσει το κίνητρο της µη εµπλοκής, που πήγαζε από την κοινή αντίληψη του
φόβου µια πιθανής κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής στην Αττική και
αναπόφευκτα σ’ ολόκληρη την Ανατολική Ρούµελη. Άλλωστε η δυσµενής εξέλιξη
των επαναστατικών επιχειρήσεων, µε τη στρατιά του ∆ράµαλη να έχει καταλάβει το
Άργος, ανάγκαζε τη ∆ιοίκηση να έχει στραµµένη την προσοχή της στην
Πελοπόννησο. Από τον Οκτώβριο του 1822 η παρουσία του ∆ράµαλη στην αργολική
πεδιάδα απειλούσε την οµαλή παράδοση της πόλης του Ναυπλίου στους
επαναστάτες, τη στιγµή που είχε ήδη επιτευχθεί από τις 18 Ιουνίου 1822 συµφωνία

συνθηκολόγησης των Οθωµανών της πόλης. Η δυσµενής προοπτική της ακύρωσης
της συµφωνίας παράδοσης µε την επέµβαση των δυνάµεων του ∆ράµαλη είχε
κινητοποιήσει το σύνολο σχεδόν των στρατιωτικών δυνάµεων της ∆ιοίκησης στην
αντιµετώπιση του εχθρού και την επιβολή του διοικητικού ελέγχου στο Ναύπλιο.
Μέσα στην κρισιµότητα της συγκυρίας οι πολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Χέρσο
Ελλάδα περνούσαν σε δεύτερη µοίρα.
Μετά από ένα χρονικό διάστηµα σχεδόν πέντε µηνών και ενώ βρισκόταν σε
εξέλιξη η διαδικασία εκλογής των παραστατών της κάθε επαρχίας για τη Β΄
Εθνοσυνέλευση του Άστρους, η ∆ιοίκηση του Μαυροκορδάτου τοποθετήθηκε για
πρώτη φορά επίσηµα απέναντι σε όσα είχαν συµβεί στην κοινότητα των Αθηνών το
Σεπτέµβριο του 1822. Με αφορµή τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του
Ιωάννη Λογοθέτη για διάπραξη «πολιτικού εγκλήµατος», η ∆ιοίκηση έσπευσε να
χαρακτηρίσει ως «παράνοµη» την καθαίρεση του Αρείου Πάγου από την εξίσου
«παράνοµη» συνέλευση των Αθηνών και να καταγγείλει προς το Βουλευτικό σώµα
την παραβίαση του § ρα΄ του Οργανικού νόµου της Επιδαύρου.218 Η ανασύνταξη της
Προσωρινής ∆ιοίκησης σε πολιτικές θέσεις που δεν διαµόρφωναν την πολιτική
πρακτική της το προηγούµενο χρονικό διάστηµα θα πρέπει να αποδοθεί σε
καταστάσεις που είχαν περισσότερο να κάνουν µε τους συσχετισµούς των δυνάµεων
στην επικείµενη Εθνοσυνέλευση, παρά στην προσπάθεια ανατροπής των αποφάσεων
της συνέλευσης των Αθηνών. Η καταγγελία του Λογοθέτη το Φεβρουάριο του 1823
για τη συµµετοχή του στη συνέλευση των Αθηνών, ενδεχοµένως και άλλων
προσώπων,219 αποτελούσε, ουσιαστικά, τη διατύπωση από τη ∆ιοίκηση
Μαυροκορδάτου των όρων εκείνων που έπρεπε να κατοχυρωθούν στην
Εθνοσυνέλευση. Οι όροι αυτοί είχαν ως κέντρο αναφοράς το πολιτικό πρόγραµµα
των νεοτεριστών και αφορούσαν τη συγκρότηση κεντρικής εθνικής ∆ιοίκησης «επί
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Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 309, «Προσωρινή ∆ιοίκησις της Ελλάδος προς τον Εκλαµπρότατον Πρόεδρον
του Βουλευτικού. Επειδή εν των µελών του Εκτελεστικού σώµατος, ο κ. Ιωάννης Λογοθέτης
Λειβαδίτης, προσκληθείς εις µίαν µερικήν συνέλευσιν, συγκροτηθείσαν Αθήνησι παρά γνώµην της
∆ιοικήσεως κατ’ αρχάς του παρελθόντος Οκτωβρίου, µετέβη εκείσε και συνεφώνησε και
συνυπέγραψεν οικειοθελώς την παράνοµον καθαίρεσιν του Αρείου Πάγου, µερικής υπαλλήλου
διοικήσεως της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, διοικήσεως, η οποία υπόκειται εντελώς εις την Εθνικήν
ταύτην, κατά τον § ρά του Οργανικού νόµου της Επιδαύρου, και υπέγραψεν ακόµην αναφοράν, από ι΄
του Οκτωβρίου προς την ∆ιοίκησιν εµπαικτικώς, αναφέρουσαν την καθαίρεσιν, καθώς βλέπετε εις το
περικλειόµενον ίσον αυτήςú Επειδή ο ερηµένος κ. Ιωάννης Λογοθέτης όχι µόνο εις την φρικτήν ταύτην
παρανοµίαν συνετέλεσεν, αλλά και πολλάκις έκτοτε προσκληθείς ευσχήµως ενταύθα από την
∆ιοίκησιν, δεν ήλθεú και επειδή ήδη µετέβη ο ειρηµένος εις Ναύπλιον, όπου µεταβαίνει η ∆ιοίκησις,
και γράψας περιµένει αυτήν δια να προσενωθή ως µέλος. Η Εκτελεστική δύναµις κατά νουν φέρουσαν
ότι, αν δεχθή αυτόν ως ένα των µελών του Εκτελεστικού σώµατος, υπόκεινται φυσικώς εις
κατηγορίαν, προλαµβάνουσαú Κατηγορεί µεν ενώπιον σας τον διαληφθέντα κ. Ιωάννην Λογοθέτην
Λειβαδίτην ως υπεύθυνον πολιτικού εγκλήµατος, και ελλείψεως και απειθείας, δια να εξετασθώσι και
αποφασισθώσι ταύτα πάντα κατά τον § νβ΄ του Οργανικού νόµου της Επιδαύρου. ∆ιαπυνθάνεται δε
την γνώµην του Σώµατος τούτου αν ανήκη να δεχθή εντοσούτω τον κατηγορούµενον ως µέλος του
Εκτελεστικού , Εν Ερµιόνη, τη γ΄ Φεβρουαρίου αωκγ΄ και γ΄ της Ανεξαρτησίας, Εν απουσία του
Προέδρου, Ο αντιπρόεδρος Ιω. Ορλάνδος».
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Ορισµένα από τα µέλη της συνέλευσης των Αθηνών (Σεπτέµβριος 1822) που είχαν και την ιδιότητα
του βουλευτή, ήταν, δηλαδή, µέλη του Βουλευτικού σώµατος και της Προσωρινής ∆ιοίκησης,
έσπευσαν αµέσως µετά τη συνέλευση, όταν πια είχαν αποδεσµευτεί και από την επιρροή του
Ανδρούτσου, να διασκεδάσουν τις κατηγορίες ότι ενεργούσαν εναντίον της ∆ιοίκησης και να
εκφράσουν το σεβασµό τους στους Νόµους του Έθνους. Στις 26 Οκτωβρίου 1822 ο Νικόλαος Νάκος
διαβεβαίωσε την Προσωρινή ∆ιοίκηση ότι «η ενταυθα και εν Αθήναις άχρι του δε διατριβή µου και
ήτον και είναι εις εκδούλευσιν του Γένους και της ∆ιοικήσεως», Α.Ε.Π., τ. Α΄. ό.π., σ. 231-232,
Νικόλαος Νάκος προς Προσωρινήν ∆ιοίκησις, 26 Οκτωβρίου 1822. Στην ίδια αποστολή ο Νάκος
ενηµέρωνε τη ∆ιοίκηση ότι στις 23 Οκτωβρίου 1822 ο Ανδρούτσος εκστράτευσε από την Αθήνα
εναντίον των Οθωµανών στη Λιβαδειά και στα Σάλωνα.

της βάσεως του ∆ικαίου και των ορθών Νόµων εστηριγµένη».220 Επρόκειτο, δηλαδή,
για µία έµµεση προειδοποίηση προς τους προεστούς του Βουλευτικού, που ήδη από
το 1822, επιζητούσαν την αναθεώρηση του Πολιτεύµατος της Επιδαύρου, ότι το νέο
πλαίσιο διοίκησης που θα προέκυπτε από την Β΄ Εθνοσυνέλευση έπρεπε να
στηρίζεται σ’ ένα φιλελεύθερο συνταγµατικό πλαίσιο, ώστε να αποθαρρύνεται η
εκδήλωση κινήσεων που θα αµφισβητούν την εξουσία της κεντρικής ∆ιοίκησης και
των Νόµων. Από την άλλη δεν αποκλείεται η πολιτική τοποθέτηση του Εκτελεστικού
να είχε ως αποδέκτη και τον Ανδρούτσο, σε µία προσπάθεια να αποτρέψουν
ενδεχόµενες ενέργειες του οπλαρχηγού εναντίον της Εθνοσυνέλευσης. Επιπλέον,
αποτελούσε ένα σαφές µήνυµα προς την Εθνοσυνέλευση ότι το αποτέλεσµα των
διαπραγµατεύσεων της Προσωρινής ∆ιοίκησης και των Εφορειών της Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδος θα έπρεπε να λάβει ως τελική κατάληξη την οριστική συµµόρφωση
την Εφορειών µε το νοµοθετικό πλαίσιο της Α΄ Εθνοσυνέλευσης και οπωσδήποτε να
τερµατιστεί το πολιτικό status quo που καθορίστηκε από τις αποφάσεις της
«παράνοµης» και «αντισυνταγµατικής» συνέλευσης των Αθηνών.
2.8 Οι αποφάσεις της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος (Μάρτιος – Απρίλιος
1823) εξέφραζαν, πέρα από τις υπαρκτές και σηµαντικές διαφωνίες, την κοινή
πεποίθηση των νεοτεριστών και των προεστών για την αναγκαιότητα της ύπαρξης
ενός πλαισίου κεντρικής διοίκησης του έθνους. Ένας από τους λόγους της απόφασης
των προεστών να συγκλίνουν στις ιδέες των νεοτεριστών και να αποδεχθούν την
ύπαρξη συντάγµατος και τη λειτουργία κεντρικής διοίκησης, θέτοντας στο πεδίο της
διαπραγµάτευσης τον προσανατολισµό του συνταγµατικού πλαισίου και των θεσµών
της ∆ιοίκησης, ήταν η προσπάθεια αντίδρασης στις απειλές των τοπικών εξουσιών
τους από το συνασπισµό των οπλαρχηγών. Η αποδοχή από την προεστοκρατούµενη
Εθνοσυνέλευση του νεοτερικού θεσµικού πλαισίου αποτέλεσε στη συγκυρία αυτή και
ένα µέσο περιφρούρησης των προεστικών συµφερόντων απέναντι στις απειλητικές
διαθέσεις των οπλαρχηγών, που γεννούσαν µεγαλύτερους κινδύνους για τους
προεστούς, απ’ ό,τι η παρουσία µιας ισχυρής κεντρικής εξουσίας και ενός
συντάγµατος. Αντίθετα, ο προσανατολισµός της συντακτικής εθνοσυνέλευσης προς
την υιοθέτηση του νεοτερικού θεσµικού πλαισίου, έφερνε αυτόµατα τους προεστούς
σε θέση ισχύος έναντι των οπλαρχηγών, που δεν ήταν στις προθέσεις τους και στη
σφαίρα των δυνατοτήτων τους να κατισχύσουν εναντίον των προεστών
εκµεταλλευόµενοι την ύπαρξη της κεντρικής εξουσίας ή το συνταγµατικό πλαίσιο.
Αν επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της Β΄ Εθνοσυνέλευσης κάποια εµφανής
ανατροπή στο συσχετισµό δυνάµεων µεταξύ των οµάδων που συµµετείχαν σ’ αυτήν,
η ανατροπή αυτή δεν αφορούσε την ισορροπία δυνάµεων µεταξύ των προεστών και
των νεοτεριστών, αλλά τις σχέσεις προεστών και οπλαρχηγών. Ο Ανδρούτσος,
πλαισιωµένος από τον Υψηλάντη και τον Κολοκοτρώνη, απέτυχε να εξασφαλίσει την
προάσπιση των εξουσιαστικών συµφερόντων των οπλαρχηγών ακολουθώντας τις
νόµιµες διαδικασίες της Εθνοσυνέλευσης. Ο συσχετισµός των δυνάµεων της
Εθνοσυνέλευσης λειτούργησε συντριπτικά εναντίον των προθέσεων των οπλαρχηγών
να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης, αποδεχόµενοι καταρχήν το
νεοτερικό θεσµικό πλαίσιο της διοίκησης.221 Οι επιπτώσεις µιας τέτοιας αποτυχίας
220

Βλ. τις αποφάσεις της Α΄ Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου, στο ∆ιαµαντούρος, 2002, ό.π., σ. 160163.
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Χαρακτηριστική της προσέγγισης του Ανδρούτσου µε το νεοτερικό θεσµικό πλαίσιο και της
υιοθέτησης των προταγµάτων των νεοτερικών ιδεών υπήρξε και η επιστολή του προς τον Αδαµάντιο
Κοραή. Στις 20 Απριλίου 1823 ο Ανδρούτσος έγραφε προς τον Κοραή: «[…] αλλά το µέγα τούτο της
Ελλάδος κίνηµα είναι απόδειξις αναντίρρητος, ότι και οι τόσων χρόνων φιλοσοφικοί σου αγώνες
εσύντρεξαν και αυτοί το επιβάλλον αυτών µέρος, και όλοι σχεδόν οι λαοί της Ελλάδος αγωνίζονται
ήδη υπέρ της ανεξαρτησίας και αυτονοµίας τωνú Πράγµατα και τα δύο, ως το εξεύρεις, τα πλέον

υπήρξαν ιδιαίτερα δυσµενείς για τον Ανδρούτσο, αφού οι αποφάσεις της
Εθνοσυνέλευσης συνεπάγονταν και την απώλεια των ήδη κεκτηµένων στην
Ανατολική Χέρσο Ελλάδα. Θεσµικά µέτρα όπως η εφαρµογή του Οργανισµού των
Επαρχιών, που προέβλεπε το διορισµό των έπαρχων από το Εκτελεστικό και το
Βουλευτικό µαζί,222 και η κατάργηση του βαθµού του αρχιστράτηγου από την
Εθνοσυνέλευση, δηµιούργησαν ένα ασφυκτικό πλαίσιο γύρω από τις τοπικές
εξουσίες του Ανδρούτσου, ώστε η εφαρµογή τους να σηµατοδοτεί και την απαρχή
της ακύρωσης των αποφάσεων της συνέλευσης των Αθηνών. Ουσιαστικά, η
Εθνοσυνέλευση απαιτούσε από τον οπλαρχηγό να αποδεχθεί χωρίς όρους τα
προτάγµατά της και το συνταγµατικό πλαίσιο διοίκησης στην Ανατολική Χέρσο
Ελλάδα. Η απαίτηση αυτή απευθυνόταν και προς τις παραδοσιακές ηγετικές οµάδες
της Ανατολικής Ρούµελης, προεστούς και οπλαρχηγούς, αφού η οποιαδήποτε
υποστήριξη προς το πρόσωπο του Ανδρούτσου είχε τη βαρύτητα της πράξης ενάντια
στους Νόµους του Έθνους και επέσειε την κατηγορία του «πολιτικού εγκλήµατος».
Στο χρονικό διάστηµα πριν την Εθνοσυνέλευση του Άστρους και µετά τη
συνέλευση των Αθηνών το Σεπτέµβριο του 1822 και τη µονοµερή αναγόρευση του
οπλαρχηγού σε Αρχιστράτηγο της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, ο Ανδρούτσος είχε
κατορθώσει να θέσει σε εφαρµογή τις αποφάσεις της συνέλευσης, εξαναγκάζοντας
ουσιώδη, αλλά και τα πλέον δύσκολα ς προς ηµάς : επειδή η βαρβαρότης και η τουρκική κακοήθεια
είναι εισέτι πολλή εις ηµάς εξαιτίας της πολυχρονίου συναναστροφής µας µε τους τυράννους : της
παιδείας αι ρίζαι είναι ακόµη και ολίγαι και αδύνατοι: και η επανάστασις πριν λάβη τέλος, εγέννησε
την φιλαρχία και φιλοπλουτείαν. Το φίλαρχον και φιλόπλουτον τούτο θέλον να εµποδίση το έθνος, εις
σύλλογον ήλθεν εις Επίδαυρον και Άστρος. Και εις την πρώτη και εις την δευτέραν πάντοτε
υπερτέρεσεν η ιδιοτέλεια και αι φατριαίú […] Η Ελλάς έχει την ανάγκην σου, και την ανάγκην όλων
των πεπαιδευµένων οµογενών. […] ο αγών µας είναι υπέρ της χριστιανικής πίστεως και υπέρ των
ανθρωπίνων δικαίων». Όµιλος Μελέτης του Ελληνικού διαφωτισµού, Αδαµάντιος Κοραής,
Αλληλογραφία, τόµος πέµπτος, 1823-1826, Αθήνα 1983, επιστολή 1042, σ. 117-119, Οδυσσέας
Ανδρούτσος προς Αδαµάντιο Κοραή, Paris, 20 Απριλίου 1823, εξ Άστρους. Εξαιτίας, ενδεχοµένως,
των δυσµενών συγκυριών για τον Ανδρούτσο η επιστολή παρέµεινε στα χέρια του µέχρι το επόµενο
έτος, οπότε και την απέστειλε στον Κοραή στις 24 Φεβρουαρίου 1824. Την επιστολή παραλαµβάνει ο
Κοραής στις 7 Ιουνίου 1824, έναν ολόκληρο χρόνο µετά τη συγγραφή της. Στο διάστηµα που
µεσολάβησε µεταξύ της συγγραφής της επιστολής και της αποστολής και παραλαβής της, οι συνθήκες
που είχαν διαµορφωθεί ήταν εντελώς διαφορετικές. Το σχόλιο των Ελληνικών Χρονικών µε αφορµή
την απάντηση του Κοραή στον Ανδρούτσο στις 17 Ιουνίου 1824 ήταν ενδεικτικό των ανατροπών που
είχαν συντελέσει ως προς τις σχέσεις του Ανδρούτσου µε την Προσωρινή ∆ιοίκηση: «Όσον δεν περί
Οδυσσέως δεν λέγοµεν τίποτες άλλο κατά το παρόν, παρά να τον παρακαλέσωµεν να ερωτήση την
συνείδησίν του, και να συγκρίνη την σηµερινήν του κατάστασιν µε τα όσα τον συµβουλεύει ο
σεβάσµιος Κοραής. Ευτυχής ο Οδυσσεύς εάν τω επροσαρµόζοντο όσα λέγει ο κυρ Κοραής! και
ευτυχέστερα η Ελλάς εάν ο Οδυσσεύς ήτον Οδυσσεύς!», Ι. Μάγερ, Ελληνικά Χρονικά Μεσολογγίου,
Εφηµερίς εκδοθείσα κατά την πολιορκίαν του Μεσολογγίου 1824-1826, Αθήνα 1958, τ. Α, αρ. 104, 24
∆εκεµβρίου 1824. η επιστολή του Κοραή προς τον Ανδρούτσο στο Κοραής, Αλληλογραφία, τ. 5ος, ό.π.,
επιστολή 1058, σ. 138-142, 17 Ιουνίου 1824. Παραθέτουµε την προσφώνηση «Υιέ της Ελλάδος
αγαπητέ και γενναίε της ελληνικής ελευθερίας υπέρµαχε, Οδυσσεύ!». Εντύπωση προκαλεί ο
ισχυρισµός του Παναγιώτη Σοφιανόπουλου στις 10 Μαΐου 1825 ότι εκείνος ήταν ο πραγµατικός
συντάκτης της επιστολής της 20ης Απριλίου 1823 και όχι ο Ανδρούτσος. Αναφέρει ο Σοφιανόπουλος
στον Κοραή ότι «τα φαινόµενα της εν Άστρει συνελεύσεως µ’ εβίασαν να την σηµειώσω εις χαρτίον
(επιστολή) και ο σκοπός µου να µεταβάλω τον δυστυχή Οδυσσέα Ανδρίτζου από µαθητήν αγαπητόν
του Αλή Πασσιά εις γνήσιον κληρονόµον των ∆ιδασκαλιών σου, µ’ υποχρέωσαν να σε την πέµψω
υπογραµµένην, όχι απ’ εµένα, αλλ’ απ’ αυτόν […]». Θα πρέπει, όµως, να κατανοήσουµε τη συγκυρία
του Μαΐου 1825 και την προσπάθεια της µε κάθε τρόπο ενοχοποίησης του Ανδρούτσου από
ανθρώπους της ∆ιοίκησης, όπως ήταν ο Σοφιανόπουλος, για να αντιληφθούµε τη σηµασία των
παραπάνω ισχυρισµών προς τον Αδαµάντιο Κοραή. Κοραής, Αλληλογραφία, τ. 5ος, ό.π., επιστολή 1115,
σ. 223-225, 10 Μαΐου 1825.
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Βλ., για παράδειγµα, Α.Ε.Π., τ. Ι΄, ό.π., σ. 176, «περί διορισµού επάρχων εις Στερεάν», Το
Εκτελεστικόν Σώµα προς τον εκλαµπρότατον Πρόεδρον του Βουλευτικού, 20 Ιουνίου 1823.

προεστούς και οπλαρχηγούς να συµµορφωθούν µε το νέο πλαίσιο διαχείρισης της
εξουσίας. Στην απόσπαση της συναίνεσης των παραδοσιακών ηγετικών οµάδων της
Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος δεν συνάντησε δυσκολίες, παρά το γεγονός ότι ο
Άρειος Πάγος, αν και ηττηµένος πολιτικά, εξακολουθούσε να υφίσταται στη βόρεια
Εύριπο και να εκτοξεύει κατηγορίες προς τον Αρχιστράτηγο, µη αποδεχόµενος το νέο
πλαίσιο εξουσίας. Σε τι, όµως, συνίστατο το νέο διοικητικό πλαίσιο και ποιες ήταν οι
εξουσίες του Οδυσσέα Ανδρούτσου στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα; Όπως και αλλού
υποστηρίξαµε και διαφάνηκε και µε τη συνέλευση των Αθηνών δεν ήταν στις
προθέσεις του Ανδρούτσου η κατάληψη ηγετικών διοικητικών θέσεων, ώστε να
συγκεντρώσει στο πρόσωπό του την πολιτική εκπροσώπηση της κοινότητας της
Αθήνας και ολόκληρης της Ανατολικής Ρούµελης. Για το σκοπό αυτό επέτρεψε τη
λειτουργία των θεσµών διοίκησης, εκχωρώντας την πολιτική εκπροσώπηση των
κοινοτήτων στο προεστωτικό στοιχείο, στις ∆ηµογεροντίες και της Εφορείες της κάθε
κοινότητας χωριστά. Ο ίδιος αρκέστηκε στον έλεγχο των στρατευµάτων της
Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, απαιτώντας την αναγνώρισή του ως Αρχιστράτηγου
των δυνάµεων της Ανατολικής Ρούµελης. Σε περίπτωση που οι προεστοί ή
οποιοσδήποτε άλλος παρέκκλινε από τις αποφάσεις της συνέλευσης και προσπαθούσε
να ανατρέψει τους συσχετισµούς δυνάµεων, η θέση του Αρχιστράτηγου και ο έλεγχος
της Ακρόπολης παρείχαν στον Ανδρούτσο τις εγγυήσεις για την αποτελεσµατική
αντιµετώπιση µιας τέτοιας απειλής.223 Προφανώς ο έλεγχος των στρατευµάτων πέρα
από την αποτρεπτική λειτουργία του στην εκδήλωση, ανατρεπτικών ενεργειών,
παρείχε στον Ανδρούτσο τη δυνατότητα να επηρεάζει και τις διοικητικές λειτουργίες
των κοινοτήτων, είτε ασκώντας την επιρροή του πάνω στις Εφορείες, είτε
διασφαλίζοντας προς όφελος του την είσπραξη των φόρων και της δεκάτης από τους
προεστούς ή απευθείας από τους χωρικούς. Η µερική δηµοπράτηση των προσόδων,
των εσόδων από τα τελωνεία και των διαφόρων ενοικίων υπήρξε ελεγχόµενη από τον
οπλαρχηγό διαδικασία, ώστε από τις προτεινόµενες απ’ αυτόν τιµές να
συγκεντρώνονται τα χρηµατικά διαθέσιµα για την µισθοδοσία και την επιµελητεία
των στρατευµάτων και για διάφορα άλλα έξοδα. Οι προεστοί συµµετέχοντας στις
δηµοπρασίες έπρεπε να καταβάλουν τα χρηµατικά ποσά που ορίζονταν για την κάθε
ενοικίαση στο ταµείο της κοινότητας, εν προκειµένω της Αθήνας, από το οποίο ο
Ανδρούτσος εισέπραττε το µεγαλύτερο ποσό. Στο καθορισµένο χρονικό διάστηµα της
ενοικίασης των ιλτιζαµίων -τις περισσότερες φορές επρόκειτο για ετήσια ενοικίασηοι προεστοί, ενίοτε µε την κάλυψη στρατιωτών του Ανδρούτσου συνέλεγαν τα
δέκατα από τους χωρικούς των περιοχών που είχαν «αγοράσει», συγκεντρώνοντας,
συνήθως, περισσότερα γρόσια απ’ όσα τους κόστισε η τιµή της ενοικίασης.
Χωρίς να θέλουµε να παρουσιάσουµε τον Ανδρούτσο ως «φίλο το λαού», η
παρουσία του στην Αθήνα απέτρεπε τους προεστούς από το να καρπωθούν
µεγαλύτερο µέρος της αγροτικής παραγωγής απ’ αυτό που οριζόταν από τις διαταγές
της ∆ιοίκησης του 1822 για τα δέκατα και τρίτα, που εξακολουθούσαν να βρίσκονται
σε ισχύ. Οι προεστοί αναγκάζονταν να αποδίδουν στο ταµείο της κοινότητας το
σύνολο των δόσεων του ενοικίου και πολλές φορές επιβαρύνονταν µε πρόσθετες
χρηµατικές επιβαρύνσεις προς την κοινότητα από τον Αρχιστράτηγο. Ο καθορισµός
των τιµών των προς ενοικίαση περιοχών από τον Αρχιστράτηγο, ουσιαστικά,
αναιρούσε κάθε έννοια δηµοπρασίας και προκαλούσε δυσαρέσκειες ανάµεσα στους
223

Το πόσο σηµαντικός υπήρξε ο έλεγχος του φρουρίου της Ακρόπολης και των στρατευµάτων που
αποτελούσαν τη φρουρά της, φάνηκε από την ιδιαίτερη µέριµνα που έδειξε ο Ανδρούτσος για την
άµεση επιδιόρθωση των τειχών, την τροφοδότηση του φρουρίου µε νερό από πηγάδι που κατασκεύασε
ο ίδιος εντός των τειχών, και την εξασφάλιση των απαιτούµενων χρηµάτων για τη συνεχή επιµελητεία
και µισθοδοσία των στρατιωτών της φρουράς, Παπαδόπουλος, 1837, ό.π., σ. 8-10.

προεστούς, εξαιτίας, κυρίως, της τάσης υπερτίµησης των ενοικίων και της αδυναµίας
των προεστών να ιδιοποιηθούν τις προσόδους παρουσιάζοντας πλασµατικές
εκτιµήσεις για τις παραγωγικές αποδόσεις των περιοχών, όπως, για παράδειγµα
συνέβαινε στην επαρχία της Καρύταινας το 1822, όπου οι εκεί προεστοί απέδιδαν στο
Εθνικό Ταµείο χρηµατικά ποσά που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγµατική αξία των
περιοχών που ενοικίαζαν. Παρά τα παραπάνω προσκόµµατα τα περιθώρια κέρδους
για τους προεστούς δεν είχαν εξαντληθεί. Εξακολουθούσαν να διατηρούν τον έλεγχο
της κοινοτικής διοίκησης και να διαχειρίζονται από κοινού µε τον Αρχιστράτηγο τα
έσοδα του ταµείου. Το γεγονός ότι οι λογαριασµοί του ταµείου στο µεγαλύτερο µέρος
τους ήταν δεσµευµένοι στην κάλυψη των στρατιωτικών αναγκών δεν αναιρούσε τις
πολιτικές τους εξουσίες, ούτε υποβάθµιζε την κοινωνική θέση τους στο πλαίσιο των
κοινοτήτων.
Αν και η ύπαρξη ταµείου της κοινότητας µετατόπιζε τις οικονοµικές
συναλλαγές σε ένα επίπεδο, όπου σε κεντρικό ρυθµιστή των οικονοµικών σχέσεων
µεταξύ των µελών της κοινότητας αναγόταν µία αφηρηµένη έννοια (το ταµείο), την
περίοδο µεταξύ του Σεπτεµβρίου 1822 και του Ιουνίου 1823 εξακολουθούσαν να
υφίστανται οι απευθείας συναλλαγές χωρίς τη διατήρηση λογαριασµών
«προσεξόδων» στο ταµείο. Στο επίπεδο της καθηµερινής πρακτικής το ταµείο της
κοινότητας Αθηνών εµφανιζόταν σε µόνιµη βάση χρεωµένο στους λογαριασµούς των
κοινοτικών και στρατιωτικών εξόδων («να λάβη»), ώστε να πρέπει αυτοµάτως να
καταβάλει τον ίδιο αριθµό χρηµάτων που παρουσίαζε ως έσοδα.224 Κατά συνέπεια τα
έσοδα που εµφανίζονταν στο ταµείο («να δώση») ουδέποτε συσσωρεύονταν σ’ αυτό,
αφού όσα χρήµατα έπρεπε να κατατεθούν στους λογαριασµούς του ταµείου από τους
οφειλέτες, έπρεπε να τους επιστραφούν την ίδια στιγµή από τις εµφανιζόµενες πηγές
εσόδων του ταµείου.225 Ο Ανδρούτσος στη συγκυρία αυτή αποσπούσε τις σε χρήµα
οφειλές προς το ταµείο κατευθείαν από τους οφειλέτες προεστούς- ενοικιαστές των
προσόδων και κατόπιν κατένειµε το χρηµατικό κεφάλαιο ανάλογα µε τις ανάγκες της
Εφορείας, των διαφόρων οπλαρχηγών, των στρατευµάτων και της φρουράς της
Ακρόπολης. Στις πρόσθετες επιβαρύνσεις περιλαµβάνονταν και το ποσό των 13.000
γροσίων που δόθηκε στον Ανδρούτσο από τους προεστούς τον Οκτώβριο του 1822
για την κάλυψη των αναγκών της φρουράς της Ακρόπολης.226 Ο από τις 22
Οκτωβρίου 1822 φρούραρχος Γκούρας,227 καθώς και οι στρατιώτες της φρουράς, που
224

Οι σηµαντικότερες πηγές εσόδων του ταµείου όπως εµφανίζονταν στο «Λογαριασµό των
προσοδεξόδων της Επαρχίας των Αθηνών από τη α΄ Μαρτίου των 1824 µέχρι τη α΄ Μαρτίου των
1825» αφορούσαν χρηµατικές εισροές από, «όσα από λάδια και ελαιοκόκκια της απερασµένης (1824)
και τρεχούσης χρονιάς (1825) [εν. χρήµατα ενοικίων που καταβλήθηκαν από τους αγοραστές], 35.359
γρόσια , όσα από των εθνικών µύλων οµοίως έως τέλη Απριλίου (µήνες) 14, 27.894:28, όσα εκ των
εθν. περιβολίων από τη α΄ Μαρτίου των 1824 µέχρι τέλους Απριλίου των 1825 µήνες 14, 38.964: 20,
όσα από τα κριθάρια δέκατον και εθνικόν, 22.540 : 20, όσα από τελώνιον, 20.341, όσα εκ των εθν.
εργαστηρίων από τη α΄ του Μαρτίου των 1824 µέχρι τέλη Μαρτίου των 1825, µήνες 13, 16.821:20,
όσα από ενοίκια των εθν. χωραφίων, 9.903, όσα από βοσκιάτικα προβάτων 7.306 γρόσια […]»,
Αθηναϊκόν Αρχείον, 1971, ό.π., σ. 256-258. Οι πηγές των εσόδων της κοινότητας παρέµειναν σταθερές
σ’ όλη τη διάρκεια της Επανάστασης, οπότε µπορούµε να θεωρήσουµε τον παραπάνω λογαριασµό των
ετών 1824 και 1825 ως αντιπροσωπευτικό δείγµα των σηµαντικότερων εσόδων και κατά το 1823.
225
Στην κατηγορία των οφειλετών προς το ταµείο της κοινότητας προς τους οποίους το ταµείο
παρουσιαζόταν στους λογαριασµούς να χρεωστεί ακριβώς το ποσό που θεωρητικά λάµβανε απ’
αυτούς, υπήρχε, δηλαδή, εξίσωση των χρηµατικών ποσών στις στήλες «να λάβη», και να «δώση», δεν
περιλαµβάνονται, προφανώς, οι ενοικιαστές των προσόδων, στους οποίους αποκλειστικά µετακυλούσε
το βάρος των εξόδων. Ως οφειλέτες εννοούνται οι οπλαρχηγοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι.
226
Παπαδόπουλος, 1837, ό.π., σ. 9.
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Το έγγραφο διορισµού του Γκούρα στη φρουραρχία της Ακρόπολης µε το βαθµό του χιλίαρχου στο,
Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 541: «Κοινή ψήφω και γνώµη του καπητάν Οδυσσέως, των Εφόρων και όλων

υπολογίζονταν περίπου στους 900 απλούς στρατιώτες,228 αποτέλεσαν τον
αποφασιστικό παράγοντα που διασφάλιζε για λογαριασµό του Αρχιστράτηγου αφενός
την κατοχή της Ακρόπολης από τους οπλαρχηγούς, αφετέρου τη διατήρηση του status
quo στην κοινότητα των Αθηνών. Ήταν επόµενο της σπουδαιότητας της φρουράς για
την επιβολή της εξουσίας του Αρχιστράτηγου στην περιοχή να απορροφά το
µεγαλύτερο µέρος των εσόδων της κοινότητας, ιδιαίτερα σε µία κρίσιµη περίοδο,
όπως εκείνης που προηγήθηκε της Β΄ Εθνοσυνέλευσης.
2.9 Ενώ θα περίµενε κανείς να τεθούν σε εφαρµογή οι αποφάσεις της Β΄
Εθνοσυνέλευσης του Άστρους και στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα, και πως θα ήταν
προς το συµφέρον των προεστών που ήλεγχαν το νέο Εκτελεστικό σώµα να
επιτύχουν την άµεση αναίρεση των αποφάσεων της συνέλευσης των Αθηνών, δεν
επιχειρήθηκε µέσα στο 1823 καµία αποφασιστική επέµβαση της ∆ιοίκησης του
Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη να ανακτήσει τον έλεγχο της Ανατολικής Ρούµελης,
ακυρώνοντας τις εξουσίες του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Παρά την αδιαµφισβήτητη
υπεροχή της ∆ιοίκησης απέναντι στον οπλαρχηγό, ύστερα από την αποτυχία της
«ανταρσίας» στη Σελίµνα, και τη δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την
ανατροπή των συσχετισµών δυνάµεων στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα, ο
Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης όχι µόνο δεν επεδίωξε την αντιπαράθεση µε τον
Ανδρούτσο, αλλά σε µία αντίθετη πορεία, ουσιαστικά, συναίνεσε στην αποδοχή του
οικονοµικοπολιτικού status quo στην Ανατολική Ρούµελη υπό τους όρους που ο
οπλαρχηγός έθετε. Χωρίς την απώλεια των εξουσιαστικών συµφερόντων του και
µπροστά στον κίνδυνο που εγκυµονούσε µια νέα αντιπαράθεση µε την Προσωρινή
∆ιοίκηση, ο Ανδρούτσος αποφάσισε να προσφέρει τις στρατιωτικές υπηρεσίες του
στον Μαυροµιχάλη και τη ∆ιοίκηση µε το βαθµό του Στρατηγού! Φάνηκε, µάλιστα,
πως η αποδοχή της σύµπραξης µε τα διοικητικά στρατεύµατα στη συγκυρία αυτή
αποτέλεσε το πιο αποτελεσµατικό µέσο για τον Ανδρούτσο στην προσπάθειά του να
επιτύχει τόσο τη διατήρηση του ελέγχου των στρατευµάτων της Ανατολικής Χέρσου
Ελλάδος, όσο και την αποτροπή µιας ενδεχόµενης αµφισβήτησης των εξουσιών του
από το εσωτερικό των παραδοσιακών οµάδων της Ανατολικής Ρούµελης, προεστών,
ακόµη, όµως, και οπλαρχηγών. Από την άλλη, ο Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης
υπολόγιζε στην στρατιωτική δεινότητα του Ανδρούτσου και αναγνώριζε τη σηµασία
των υπό τον Στρατηγό στρατευµάτων στην αντιµετώπιση του εχθρού στην Ανατολική
Ρούµελη σε µία κρίσιµη καµπή της Επανάστασης. 229
των επαρχιωτών, εκλέγεται και ονοµάζεται φρούραρχος της ακροπόλεως Αθηνών ο γενναιότατος
χιλίαρχος καπητάν Ιωάννης Γκούρας[…]».
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Η εκτίµηση του αριθµού των στρατιωτών της φρουράς βασίστηκε στην υπόθεση ότι ο αριθµός των
στρατιωτών που µπορούσε να υποδεχθεί το φρούριο κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως ήταν
σταθερός. Σύµφωνα, λοιπόν, µε την «Γενική καταγραφή. Λογαριασµός µισθών των υπό την οδηγίαν του
στρατηγού Ιωάννου Γκούρα στρατιωτών, 1825 Μαρτίου α΄, 17 Αυγούστου 1825», αναφέρονταν 878
απλοί στρατιώτες στη φρουρά της Ακρόπολης, που έπαιρναν για γεµεκλίκια (= δαπάνες διατροφής) 11
γρόσια και 10 παράδες (11:10) το µήνα. Γ.Α.Κ., συλλογή Βλαχογιάννη, 17 Αυγούστου 1825. (Βλ.
παράρτηµα).
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Μέσα στον Ιούλιο του 1823, αλλά και κατά τον προηγούµενο µήνα, η Ανατολική Ρούµελη δεχόταν
το βάρος των περιοδικών επιθέσεων και επιδροµών εχθρικού στρατεύµατος 15.000 ανδρών του
Ιουσούφ πασά. Α.Κ.Υ., τ. Θ΄, ό.π., σ. 271-273. Οδυσσεύς Αντρίτζου προς προκρίτους Ύδρας, 13
Ιουλίου 1823. Στην επιστολή του Ανδρούτσου αναφέρονταν σφοδρές µάχες στη Λιβαδειά και στην
πεδιάδα της Χαιρώνειας στις όχθες του ποταµού Κηφισού. «Τις άρα ευαίσθητος και καλοκάγαθος
ψυχή δεν ήθελε δικαίως και απαθώς διασαλτίσει εις τας ακοάς εκείνων, οίτινες αναιρούν τα δίκαια της
Ανατολικής Ελλάδος, τα όσα κατά καιρόν ανδραγαθήµατά της;». Το ρητορικό ερώτηµα του
Ανδρούτσου προς τους προκρίτους της Ύδρας, είχε ως αποδέκτες τους Πελοποννήσιους, που δε
συνέδραµαν στις προσπάθειες των Ρουµελιωτών να αναχαιτίσουν τον εχθρό. «Όσον τα κατ’ εµέ
(συνεχίζει ο Ανδρούτσος), εβράχνιασεν ο λάρυγξ µου, εκολλήθη και η γλώσσα µου τω λαρρύγγι µου,
κατά τον ψαλµωδόν ∆αβίδ, βοώντας δια συνεχών γραµµάτων (εν. προς τους Πελοποννησίους,

Από τη στιγµή που οι προεστοί της Πελοποννήσου αποδέχτηκαν την
εφαρµογή του νέου Οργανισµού των Επαρχιών,230 που προέβλεπε το διορισµό
έπαρχων εκ µέρους της κεντρικής ∆ιοίκησης στην ηπειρωτική χώρα,231 η τοποθέτηση
έπαρχου και στην επαρχία Αθηνών ήταν αναπόφευκτη. Ο έπαρχος διοριζόταν
απευθείας από τον Υπουργό των Εσωτερικών και εκπροσωπούσε την Προσωρινή
∆ιοίκηση της Ελλάδος στην επαρχία, επωµιζόταν, δηλαδή, την ευθύνη της εφαρµογής
των νόµων και των διαταγών της κεντρικής ∆ιοίκησης στην περιοχή του. Μία τέτοια
προοπτική στο αµέσως µετά τη Β΄ Εθνοσυνέλευση χρονικό διάστηµα αποτελούσε,
οπωσδήποτε, µία εξέλιξη που ο Οδυσσέας Ανδρούτσος απευχόταν να συµβεί. Η
εφαρµογή του νέου Οργανισµού συνεπαγόταν την αύξηση της επιρροής της
κεντρικής εξουσίας και στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα, αφού προβλεπόταν η
υπαγωγή των κοινοτικών εξουσιών στον άµεσο έλεγχο και την εποπτεία του έπαρχου.
Βέβαια, το πέρασµα από τις διοικητικές διατάξεις του Οργανισµού στην
αποτελεσµατική ενεργοποίηση των διοικητικών προβλέψεων Ανατολική Χέρσο
Ελλάδα, απαιτούσε από τον κάθε έπαρχο της περιοχής232 και την ίδια την Προσωρινή
∆ιοίκηση να επιδείξουν την ανάλογη πολιτική πυγµή και αποφασιστικότητα που
χρειαζόταν για την ακύρωση των αποφάσεων της συνέλευσης των Αθηνών και τη
σύγκρουση µε τα τοπικά συµφέροντα των παραδοσιακών ηγετικών οµάδων,
προεστών και οπλαρχηγών. Με άλλα λόγια η προβλεπόµενη άφιξη του έπαρχου
Αθηνών ∆ρόσου Μανσόλα µέσα στον Ιούνιο του 1823 στην κοινότητα Αθηνών
αποτελούσε µία εν δυνάµει απειλή του υπάρχοντος status quo µόνο στην περίπτωση
που διαµορφώνονταν οι προϋποθέσεις για την αµφισβήτηση των
πολιτικοοικονοµικών ισορροπιών στην κοινότητα Αθηνών προς την κατεύθυνση που
θα υποδείκνυε η κεντρική ∆ιοίκηση.
Μέσα στον Μάιο του 1823 ο Ανδρούτσος και οι Έφοροι των Αθηνών είχαν
προλάβει να επιδείξουν τις πολιτικές τους προθέσεις προς την Προσωρινή ∆ιοίκηση
του Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη και τον µελλοντικό έπαρχο Αθηνών. Παρά το γεγονός
ότι ο Ανδρούτσος και οι Έφοροι δεν µπορούσαν να αµφισβητήσουν συνολικά το
νόµο περί των επαρχιών και να εµποδίσουν την έλευση του διορισµένου από τη
∆ιοίκηση έπαρχου στην Αθήνα - κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν την άµεση
αµφισβήτηση του θεσµικού πλαισίου της Εθνοσυνέλευσης -, φρόντισαν από νωρίς να
καταστήσουν σαφή τα όρια των τοπικών εξουσιών του Έπαρχου και να ελέγξουν το
πλαίσιο της επιτρεπόµενης επιρροής της ∆ιοίκησης στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα.
προφανώς, το Εκτελεστικό του Μαυροµιχάλη) αδιακόπως την κατεπείγουσαν ανάγκην του έθνους».
Βλ. και Α.Κ.Υ., τ. Θ΄, ό.π., σ. 247, επιστολή Ηλία Κόκαλη εκ Σαλώνων, 26 Ιουνίου 1823, και επιστολή
Ανδρούτσου προς Γκούρα, 7 Ιουλίου 1823 από Ιερουσαλήµ, Α.Κ.Υ., ό.π., σ. 308-309, Επιστολή
Ανδρούτσου προς Γερό – Νικήταν Σταµατελόπουλον εις Μέγαρον, 20 Ιουλίου 1823: « Γράψε προς
του Πελοποννήσιους , τι διάβολο κάµνουν».
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Οι προεστοί της Πελοποννήσου συναίνεσαν στην εφαρµογή του Οργανισµού των Επαρχιών, αφού,
όµως, πρώτα είχαν εξασφαλίσει τη δυνατότητα να ελέγξουν την εκλογή των επάρχων τους.
∆ιαµαντούρος, 2002, ό.π., σ. 210-220.
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Ο Οργανισµός των Επαρχιών που συντάκτηκε και ψηφίστηκε από την Α΄ Εθνοσυνέλευση της
Επιδαύρου εφαρµόστηκε µόνο για τη διοικητική οργάνωση των νησιών του Αιγαίου και όχι στην
ηπειρωτική χώρα, όπου είχαν διαµορφωθεί οι τοπικοί οργανισµοί και η πελοποννησιακή γερουσία.
Α.Ε.Π., τ. Α΄, ό.π., σ. 220-221.
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Ο έπαρχος «παριστάνων την ∆ιοίκησιν […] έχει εκτελεστικήν δύναµιν ανάλογον µε την έκτασιν
της επαρχίας […] εκτελεί τας αποφάσεις των κριτηρίων […] εκτελεί τας περί στρατολογίας προς αυτόν
διαταγάς της ∆ιοικήσεως», στο ∆ιαµαντούρος, 2002, ό.π., σ. 216. Αρχικά προβλεπόταν ο διορισµός
επάρχων µόνο στην Αθήνα και τη Θήβα. Α.Ε.Π., τ. Ι΄. ό.π., σ. 47, «Περί διορισµού επάρχων», Για την
Αθήνα το Βουλευτικό προτίµησε το Μανσόλα αντί του συνυποψήφιου Λάµπρου Γεωργαντά, ο οποίος
τελικά διορίστηκε στη Θήβα αντί του προτεινόµενου από το Εκτελεστικό Βασίλειου Τριχά. Η εκλογή
έγινε στις αρχές Μαΐου 1823.

Η παρουσία του έπαρχου θα γινόταν ανεκτή εφόσον η κεντρική εξουσία δεν έγειρε
αξιώσεις για την ανατροπή των ισορροπιών στην κοινότητα, δηλαδή, δεν
αµφισβητούσε την εξουσία του Ανδρούτσου και τα συµφέροντα των προεστών. Στις
αρχές Μαΐου 1823 οι Έφοροι των Αθηνών και ο Ανδρούτσος απαίτησαν από τους
δηµογέροντες της επαρχίας Μεγάρων και τους προεστούς των ∆ερβενοχωρίων την
άµεση συγκέντρωση των δεκάτων και των εθνικών δοσιµάτων µε σκοπό την απόδοσή
τους στο ταµείο της κοινότητας Αθηνών.233 Με την απαίτηση, όµως, των Εφόρων
Αθηνών και του Ανδρούτσου παραβιαζόταν κάθε διοικητική οριοθέτηση σύµφωνα µε
το νόµο περί Επαρχιών, αφού η διεύρυνση του οικονοµικού ελέγχου δε συµβάδιζε και
µε τη διεύρυνση του πλαισίου της διοικητικής επιρροής. Ενώ, λοιπόν, οι αποφάσεις
της συνέλευσης των Αθηνών έδιναν στον Ανδρούτσο και στην Εφορεία των Αθηνών
το δικαίωµα να διαχειρίζονται τα δέκατα των περιοχών των Μεγάρων και
∆ερβενοχωρίων (Βίλλια, Κούντουρα, Σουσάκι, Μάζι, Μπίσα, Νταραµάρι, Περαχώρα,
Κινέτα), οι αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης έρχονταν να αµφισβητήσουν το δικαίωµα
αυτό, αφού προβλεπόταν οι παραπάνω περιοχές να αποτελέσουν χωριστή Επαρχία.
Οι κάτοικοι και οι προεστοί των Μεγάρων και των ∆ερβενοχωρίων
διαµαρτυρήθηκαν στη ∆ιοίκηση για την αυθαίρετη συναγωγή των δεκάτων και των
δοσιµάτων, απαιτώντας «να γράψη αµέσως η Υπερτάτη ∆ιοίκησις του κυρίου
Οδυσσέως και εφόρων να την αφήσουν (εν. τη σύναξη του δέκατου των
Κουντούρων, την βιλλιώτικην και µεγαρίτικην σύναξη των δεκάτων)». Σε περίπτωση
που η ∆ιοίκηση αρνιόταν να απευθυνθεί προς τον Οδυσσέα και τους Εφόρους
Αθηνών, οι κάτοικοι και οι προεστοί των ∆ερβενοχωρίων πρότειναν προς τη
∆ιοίκηση την αγορά των δεκάτων σε ικανοποιητική τιµή, ώστε να εξασφαλίσουν τη
διαχείριση των προϊόντων για τις ανάγκες των στρατευµάτων της επαρχίας των
Μεγάρων.234 Το αίτηµα της δηµοπράτησης αποσκοπούσε στον διά του νόµου
αποκλεισµό του Ανδρούτσου και των Εφόρων Αθηνών, αφού ως ανήκοντες σε
διαφορετική επαρχία δεν θα είχαν δικαίωµα συµµετοχής. Το γεγονός ότι στο επόµενο
διάστηµα οι ∆ερβενοχωρίτες επανήλθαν µε νέα επιστολή τους προς την Προσωρινή
∆ιοίκηση στο πρόβληµα της σύναξης των εθνικών δικαιωµάτων από τον Ανδρούτσο
και τους Εφόρους µαρτυρεί πως οι αποφάσεις της συνέλευσης των Αθηνών
παρέµεναν σε πλήρη ισχύ, τη στιγµή που η ∆ιοίκηση είχε πλήρη γνώση του
προβλήµατος.235 ∆ιαφαινόταν από τη στάση που τηρούσε ο Πετρόµπεης
Μαυροµιχάλης πως η άµεση αντιπαράθεση µε τον Ανδρούτσο δεν ήταν στις
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«Αντίδρασις κατοίκων χωρίων περιοχής Μεγάρων δια την διοικητικήν των διαίρεση» : «[…] Το
παράπονό µας είναι το χωρίον Κούνδουρον δεν έχει κοινώς αλλού την σπορά ειµή εις αυτά τα ολίγα
ζευγάρια της ελευθερίας, οπού άλλα είναι µούλκια τους ίδια των Κατουργιωτών (sic), ολίγα δε του
Κιαµήλµπεη (εν. εθνικά κτήµατα). Εις αυτά έσπειραν άλλος δύο κιλά κι άλλος πέντεú έγινε µία
ένωσειςú αυτή οπού δεν είχαν έσπειραν από αυτούς όπου είχαν και επορεύθησανú όλα τα δέκατα µας τα
ζητούν οι αθηναίοι κύριοι, Οδυσσεύς και οι πολιτικοί έφοροι, λέγοντας να τα σηκώσωµεν δεµάτια να
τα υπάγωµεν εις Ελευσίναν. Όσα όµως είχαν αυτοί οπού είχαν εδικά τους τους τα επήγαν εις
Ελευσίναν, φοβούµενοι να κάµουν αλλεώς, οι δε λοιποί όπου δεν είχαν τα έφεραν εις τα καλύβια
τους», Α.Ε.Π., τ. ΙΓ΄, ό.π., σ. 219-220, Επιστολή κατοίκων προς τον επίσκοπο Ταλαντίου (;) ή Αθηνών
(;) της 7ης Μαΐου 1823.
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Στην παραπάνω επιστολή των κατοίκων των Κουντούρων, Βιλλίων και Μεγάρων αναφερόταν ότι
«ίσως και κάµνει να την αγοράσωµεν (εν. τη σύναξη) σιτάρι, κριθάρι µε µία γλυκήν τιµή, ότι είναι
ανάγκη […]. Ηµείς δεν ακουόµεθα, ότι ο αρχιστράτηγος (εν. ο Ανδρούτσος) έχει πίκαν (=έχθρα) εις
ηµάς και είµεθα κατατρεγµένοι», Α.Ε.Π., τ. ΙΓ΄, ό.π., σ. 220. Την επιστολή υπογράφουν από
Κούντουρα οι Αναγνώστης Στέφανος, Ιωάννης Μιχάλη, Αθανάσης Τέτε, Φίλος Οικονόµου,
Αναστάσης Χατζή, Γιάννης Οικονόµου, Κώστας Μερτίκας, ∆ηµήτρης και επίλοιποι, από Βίλλια οι
Νικόλαος Σωτήρου, Γεωργάκης Οικονόµου και επίλοιποι, από Μέγαρα ο Ιωάννης Χατζηµελέτης.
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Α.Ε.Π., τ. ΙΓ΄, ό.π., σ. 19. Προσωρινή ∆ιοίκησις της Ελλάδος. Το Υπουργείον των Εσωτερικών
προς το Εκτελεστικό Σώµα, Τριπολιτζά της 21 Μαΐου 1823

προθέσεις του Προέδρου του Εκτελεστικού. Ο Μαυροµιχάλης έκρινε πως το να
προβεί η ∆ιοίκηση και συγκεκριµένα το Εκτελεστικό σώµα που έπαιρνε τις τελικές
αποφάσεις, σε πράξεις που µπορούσαν να πλήξουν τα συµφέροντα των
παραδοσιακών ηγετικών οµάδων της Ανατολικής Ρούµελης, αποτελούσε µία µη
ενδεδειγµένη πολιτική στη συγκυρία αυτή, µε απρόβλεπτες συνέπειες σε περίπτωση
εφαρµογής της. Η ∆ιοίκηση δεν επανήλθε στο πρόβληµα - ουσιαστικά έθαψε το
ζήτηµα -, επιτρέποντας µε τη σιωπή της τη σύναξη των δεκάτων και των εθνικών
δικαιωµάτων από τις δυνάµεις του Οδυσσέα Ανδρούτσου στην περιοχή των
∆ερβενοχωρίων και των Μεγάρων.236
Στα τέλη Ιουνίου 1822, έφτασε στην Αθήνα ο έπαρχος Μανσόλας. Πώς ήταν
δυνατόν ένας πρώην αρεοπαγίτης να επιτύχει την ανατροπή των ισορροπιών και την
εφαρµογή των διαταγών της ∆ιοίκησης σε µία επαρχία που το προεστικό στοιχείο της
και οι οπλαρχηγοί της είχαν πρωτοστατήσει στην κατάργηση της τοπικής αρχής του
Αρείου Πάγου. Ποιά µπορούσαν να είναι τα περιθώρια αντίστασης και αντίδρασης
ενός πρώην αρεοπαγίτη; Στις 5 Ιουλίου 1823 ο Μανσόλας σε µία από τις πρώτες
αναφορές προς την Προσωρινή ∆ιοίκηση εκθέτει την κατάσταση που επικρατούσε
στην κοινότητα Αθηνώνú «Πριν φθάσω εδώ ηύρον σχεδόν υπέρ των ήµισυ των έως
τότε συναχθέντων δεκάτων και εθνικών πωληµένα, και τα ληφθέντα χρήµατα εις
καθηµερινάς χρείας και έξοδα ξοδευµένα. Φθάσας δ’ εγώ και αρχίζων να εκτελώ τα
χρέη µου εµπόδισα να πωληθώσι τα όσα ηύρον ακόµη ασύνακτα και έτι συνάζω, τα
οποία φροντίζω να εµβάσω εις το φρούριον προς εξοικονόµησιν της χρονικής τροφής
των στρατιωτών του φρουρίου. Από τα λοιπά εθνικά δικαιώµατα, ως τελώνια, µύλοι,
εργαστήρια και τα εξής, µε το να κατέφυγον όλοι οι κάτοικοι εις Σαλαµίνα δια τον
φόβον του εις Λεβαδείαν και Θήβαν εχθρού, και µε το να έπαυσε κάθε εµπόριον, δεν
επωλήθη ουδέν και δεν ηξεύρω πως έχει να οικονοµηθή η εδώ ευρισκοµένη φρουρά
της Ακροπόλεως, και λοιποί στρατιώται των οποίων τα καθηµερινά άφευκτα έξοδα
δεν είναι ολίγα […]».237 Μπορεί ο Μανσόλας να καταγγέλλει «την χρηµατικήν
έλλειψιν, […] την µέχρι τούδε κυριεύουσα κακήν οικονοµίαν και την αισχράν
φιλοκέρδειαν όλων των διοικούντων και υπαλλήλων των υπουργών της επαρχίας
ταύτης», ουσιαστικά, όµως, δεν έκανε καµία αναφορά στη λήψη µέτρων εναντίον του
Ανδρούτσου και της δηµογεροντίας, που να διευκολύνουν τον οικονοµικοπολιτικό
έλεγχο της επαρχίας από την κεντρική ∆ιοίκηση. Τα όρια της επιρροής του έπαρχου
σε µία περίοδο « εκτάκτων συνθηκών» εντάσσονταν µέσα στο πλαίσιο της
στρατηγικής του Ανδρούτσου και σε καµία περίπτωση δεν αντιστρατεύονταν τα
συµφέροντα του στρατηγού. Ο Μανσόλας θα συγκέντρωνε µέρος των δεκάτων και
των εθνικών δικαιωµάτων, τα οποία θα κατευθύνονταν στην επιµελητεία των
στρατιωτών της Ακρόπολης. Ο ρόλος του έπαρχου, λοιπόν, δεν υπήρξε ασυµβίβαστος
µε τα συµφέροντα του Ανδρούτσου στην προκειµένη περίπτωση, αφού η τροφοδοσία
της φρουράς από τη ∆ιοίκηση τον απάλλασσε από πρόσθετα έξοδα και υποχρεώσεις.
Ούτε µπορεί να εκληφθεί ο ρόλος αυτός του έπαρχου ως αύξηση της επιρροής της
∆ιοίκησης στην επαρχία Αθηνών, αφού η φρουρά της Ακρόπολης παρέµενε υπό την
εξουσία του στρατηγού Ανδρούτσου. Ο στρατηγός και οι προεστοί εξακολουθούσαν
να έχουν τον έλεγχο των οικονοµικοπολιτικών λειτουργιών της επαρχίας και να
κρατούν τον έπαρχο Μανσόλα στο περιθώριο σηµαντικών διαδικασιών, όπως η
ενοικίαση προσόδων και η «διαχείριση του ταµείου». Το τελευταίο θα πρέπει να
διαβαστεί ως διασφάλιση από τον Ανδρούτσο της ανυπαρξίας λογαριασµών εξόδων 236

Στις 4 Σεπτεµβρίου 1823 οι ∆ερβενοχωρίτες θα ζητήσουν για µία ακόµη φορά από τη ∆ιοίκηση να
αναγνωριστούν «ιδιαιτέρα επαρχία»! Α.Ε.Π., τ. ΙΑ΄, σ. 192.
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Αθηναϊκόν Αρχείον, 1971, ό.π., σ. 60-61, Ο Έπαρχος Αθηνών προς το Υπουργείον των Εσωτερικών,
Τη 5 Ιουλίου, Αθήναι 1823.

εσόδων του ταµείου και κατά συνέπεια ως καλυπτόµενη ιδιοποίηση των χρηµατικών
διαθέσιµων µέσα από απευθείας συναλλαγές. Στο τέλη Ιουλίου 1823 ο Ανδρούτσος
εξορµούσε στην περιοχή της Βελίτζας για τη συγκέντρωση των δεκάτων.238
Όπως φαίνεται η έλευση του έπαρχου Μανσόλα δεν έγειρε κάποια σοβαρή
απειλή εναντίον του Ανδρούτσου, το αντίθετο, µάλιστα. Ο ρόλος του έπαρχου
λειτουργούσε ως προστατευτικό κάλυµµα πίσω από το οποίο ο οπλαρχηγός και οι
προεστοί διεκπεραίωναν ανεµπόδιστα τις πολιτικές και οικονοµικές λειτουργίες της
κοινότητας, χωρίς να προκαλούν την κεντρική εξουσία, αφού και οι πιέσεις του
έπαρχου προς αυτήν για άµεση επέµβαση στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα ήταν
ανύπαρκτες. Η αµφισβήτηση των εξουσιών προέκυψε για τον Ανδρούτσο µέσα από
τους κόλπους των παραδοσιακών ηγετικών οµάδων της Ανατολικής Ρούµελης το
καλοκαίρι του 1823. Οι προεστοί του Ταλαντίου τον Ιούλιο του 1823 αρνήθηκαν να
υπακούσουν στις διαταγές του Ανδρούτσου για την παροχή των αναγκαίων στους
στρατιώτες του στρατηγού που βρίσκονταν στην περιοχή τους.239 Η άρνησή τους
συνιστούσε παραβίαση των αποφάσεων της συνέλευσης των Αθηνών, τη στιγµή που
δεν αναγνώριζαν τη στρατιωτική εξουσία του στρατηγού σ’ ολόκληρη την Ανατολική
Χέρσο Ελλάδα, αλλά συµβάδιζε µε τις αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης και πιο
συγκεκριµένα µε την απόφαση του Μαυροµιχάλη να απογυµνωθεί ο Ανδρούτσος από
τον τίτλο της Αρχιστρατηγίας, οπότε οι προεστοί της κάθε επαρχίας ήταν
υποχρεωµένοι να πειθαρχούν µόνο στον στρατιωτικό ηγέτης της επαρχίας τους. Οι
προεστοί του Ταλαντίου προχώρησαν σε ακόµη πιο δυναµικές αντιδράσεις, που
πήραν τη µορφή των απροκάλυπτων γενικών κατηγοριών εναντίον του Ανδρούτσου,
µε προφανή στόχο να εκβιάσουν την πολιτική καταδίκη του Ανδρούτσου από την
κεντρική ∆ιοίκηση. Ο σηµαντικότερος των προεστών του Ταλαντίου Μιχάλης
Αλεξάνδρου240 απέστειλε επιστολές προς την Προσωρινή ∆ιοίκηση διαµηνύοντάς της
ότι ο Ανδρούτσος αποτελούσε απειλή για τα συµφέροντα και την πρόοδο της
Επανάστασης. Η παρεκτροπή των προεστών του Ταλαντίου από τις αποφάσεις της
συνέλευσης των Αθηνών, που δεν άγγιζε το σύνολο του προεστικού στοιχείου της
Ανατολικής Ρούµελης, τουλάχιστον στη συγκυρία αυτή, προκάλεσε όπως ήταν
επόµενο την άµεση επέµβαση του Ανδρούτσου, που πήρε απρόβλεπτες διαστάσεις,
κάτι που συνηγορούσε τελικά στο µέγεθος του κινδύνου. Αφού κατέφθασε στο
Ταλάντι ο Ανδρούτσος εκτέλεσε τον Αλέξανδρο προς συµµόρφωση και των
υπολοίπων προεστών. Η ∆ιοίκηση παρά τις δακρύβρεχτες επιστολές του υιού του
Αλεξάνδρου Λάµπρου241 να τιµωρηθούν οι ένοχοι, έθαψε µε συνοπτικές διαδικασίες
το ζήτηµα και καµία κατηγορία δεν απαγγέλθηκε στον Ανδρούτσο. Ο Ιωσήφ
Ανδρούσης, υπουργός της Θρησκείας, στις 21 Αυγούστου 1823 περιορίστηκε να πει
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Α.Ε.Π., τ. ΙΑ΄, ό.π., σ. 91, Ανδρούτσος προς Γερο -Νικήτα (Σταµατελόπουλο), Βελίτζα τη 29
Ιουλίου 1823: «Εγώ ήλθον εδώ µε µια δεκαριά συντρόφους και εστάλθηκα δια να συνάξω τίποτες
γέννηµα από τες δεκατιές εις κανέναν µέρος».
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Παπαδόπουλος, ό.π., 1837, σ. 27-28.
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Ο Αλεξάνδρου ήταν παλιός γνώριµος του Ανδρούτσου, που από το Σεπτέµβριο του 1822 δε
σταµάτησε να κατηγορεί τον οπλαρχηγό. Κασοµούλης, τ. Α΄, ό.π., σ. 244: «Εις το Ταλαντονήσι
δυσµφηµούσαν τον Οδυσσέα µερικοί ως φοβιτσιάρη αρχηγόν και ανάξιον να διοική στρατεύµατα, και
τούτοι ήτο προεστοίú από όλους εγνώρισα τον κον Αλέξανδρον προεστόν Ταλαντίας».
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Βλ. Επιστολή Λάµπρου Αλεξάνδρου προς τον Ταλάντιου Νεόφυτο, Γ.Α.Κ., αρχείο Ανδρούτσου, 11
Αυγούστου 1823. «Ήκουσες τον άδικον φόνον όπου έκαµεν ο Τούρκος και εθνοκατάρατος Οδυσσεύς
του πατρός µου µε το ίδιον του βροµερόν χέρι. ∆εν ηµπορώ δεσπότη µου να παρηγορηθώ από την
λύπην µου, όπου έχασα πατέρα, πατρίδα και περιουσία […]». Ο Ταλαντίου Νεόφυτος ενηµέρωσε τον
υπουργό της Θρησκείας Ανδρούσης Ιωσήφ για το φόνο και την οργή του Λάµπρου. Ο Ανδρούσης στις
22 Αυγούστου 1823 έγραφε προς τον Νεόφυτο: «δια τούτο χρειά υποµονής και καρτερίας, ώστε να
συνέλθωµεν µε το σεβαστόν εκτελεστικόν σώµα, και τότε θέλουν ενεργηθή εξ αδελφικής αγάπης τα
δέοντα».

ανάµεσα σε άλλα στο Λάµπρο: «[…] αλλά τι ποιήσωµεν; […] αλλά και τοις τα
µέγιστα δεινά διαπραξάµενοις ηµών, ευαγγελική σφοδρά εντολή, συγχωρείν ηµίν
εντέλλεταιú […] παραµύθυσον σε αυτόν […] άφες τοις φονεύσι του πατρός, άφες
αυτούς εις την κρίσιν του δικαιοκρίτου Θεού».
Μία άλλη πηγή µελλοντικών κινδύνων για την εξουσιαστική κυριαρχία του
Ανδρούτσου στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα εµφανιζόταν να αποτελεί ο φρούραρχος
Ιωάννης Γκούρας. Αν και στη συγκυρία του Ιουνίου του 1823 η απειλή προβάλει µε
έµµεσο και συγκεκαλυµµένο τρόπο, οπωσδήποτε η φιλοδοξία του χιλίαρχου Γκούρα
να επιτύχει τη διεύρυνση των διοικητικών του εξουσιών καθόριζε µία πολιτική
στάση, στην οποία ενυπήρχε η διάθεση της αµφισβήτησης των στρατιωτικών
εξουσιών του στρατηγού Ανδρούτσου σε µία πιο ευνοϊκή για τον Γκούρα συγκυρία.
Το διάστηµα της απουσίας του Ανδρούτσου το ∆εκέµβριο του 1822 επέστρεψε στην
Αθήνα ο Νικολής Σαρής, που κατόρθωσε να δραπετεύσει από την Λάρισα, όπου ήταν
αιχµάλωτος του Χουρσίτ πασά.242 Η παρουσία του Σαρή στην Αθήνα από τις 22
∆εκεµβρίου 1822 αποτελούσε µία διαρκή απειλή για τα συµφέροντα του φρουράρχου
Γκούρα. Ο Γκούρας, και ενώ ο Ανδρούτσος απουσίαζε στα πεδία των µαχών και στο
Άστρος για την Εθνοσυνέλευση, επιδόθηκε χωρίς την έγκριση του Ανδρούτσου στην
οικονοµική αφαίµαξη των χωριών της υπαίθρου της Αττικής, όπως της Χασιάς και
του Μενιδίου(βλ. χάρτες στο παράρτηµα).243 Οι λεηλασίες, οι πράξεις βίας και
τροµοκρατίας και η ιδιοποίηση της αγροτικής παραγωγής από τα στρατεύµατα του
Γκούρα προκάλεσαν την αντίδραση των τοπικών οπλαρχηγών της Αθήνας, ανάµεσα
στους οποίους ήταν ο Σαρής, ο Λέκας και ο Μελέτης Βασιλείου Χασιώτης, οι οποίοι
προσπάθησαν να αντισταθούν στις αυθαιρεσίες του Γκούρα. Στις 23 Ιουνίου 1823 ο
Σαρής θανατώνεται από στρατιώτες του Γκούρα στην Αθήνα, παρά τις προσπάθειες
του έπαρχου Μανσόλα να αποτρέψει µία τέτοια εξέλιξη. Λίγες ηµέρες αργότερα
βρέθηκε νεκρός και ο Μελέτης Βασιλείου. Στο διάστηµα αυτό ο ∆ηµήτριος Λέκας
εγκαταλείπει την Αθήνα και αναζητά καταφύγιο στην Πελοπόννησο. Φαίνεται,
λοιπόν, πως ενώ ο Γκούρας δεν καταφερόταν απροκάλυπτα εναντίον του
Ανδρούτσου και δεν αµφισβητούσε τις αποφάσεις της συνέλευσης των Αθηνών, η
εξολόθρευση των τοπικών ερεισµάτων του οπλαρχηγού στην κοινότητα των Αθηνών,
συνιστούσε, οπωσδήποτε, την απαρχή µελλοντικών κινδύνων, αφού επηρεαζόταν ο
συσχετισµός των δυνάµεων στην Αθήνα. Η εξόντωση των τοπικών σηµαντικών
οπλαρχηγών θα λειτουργούσε προς όφελος των προεστών της Αθήνας στην
περίπτωση που αποφάσιζαν να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης του 1822
και να συγκρουστούν µε τον στρατηγό Ανδρούτσο. Επιπλέον, η αυξανόµενη
δυσαρέσκεια των χωρικών της Αττικής εναντίον Ανδρούτσου που δε µεριµνούσε για
την προστασία τους, έφθειρε ακόµη περισσότερο τις βάσεις της εξουσίας του
στρατηγού. Σ’ αυτό συνέβαλε και η διατήρηση του Γκούρα στη θέση του
φρουράρχου, αφού ο Ανδρούτσος σε καµία περίπτωση δεν θέλησε να µεθοδεύσει µία
σύγκρουση µαζί του, γιατί έτσι θα διαρρύγνυε τη συνοχή της συµµαχίας των
οπλαρχηγών και ενδεχοµένως να έχανε τον έλεγχο του φρουρίου της Αθήνας.
2.10 Παρά τα όσα συνέβησαν η ∆ιοίκηση του Μαυροµιχάλη εξακολουθούσε
να στηρίζει τον Ανδρούτσο και αυτός µε τη σειρά του θα διέπραττε πολιτικό ατόπηµα
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Τον Οκτώβριο του 1822 ο Σαρής αιχµαλωτίστηκε από τις δυνάµεις του Μεχµέτ Ρουσούτ Πασά
κατά τη µάχη της Αµπλιανής. Παπαδόπουλος, 1837, ό.π., σ. 16. Ο Ανδρούτσος τον θεωρούσε νεκρό,
αγνοώντας την αιχµαλωσίαν του.
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«Επειδή οι κάτοικοι του χωρίου Χασιάς αντέτεινον εις ας τυραννικάς θελήσεις του Γκούρα και δεν
ήθελον να δουλωθώσιν […] ο δυνάστης Γκούρας πέµπει τον εξάδελφόν του Μαµούρην και τον
Στάθην Κατσικογιάννην µε αρκετόν σώµα οπλοφόρων, οίτινες επιπίπτουσιν εις το χωρίον και
διαρπάζοντες τας οικίας εξ’ ολοκλήρου, απογυµνώσαντες άνδρας τε και γυναίκας πάσης ηλικίας».
Σουρµελής, 1853, ό.π., σ. 53.

εάν δεν εµφανιζόταν ότι ενεργεί σύµφωνα µε τις διαταγές της ∆ιοίκησης.
Βρισκόµασταν ήδη µέσα στη δίνη µιας πολιτικής κρίσης στους κόλπους της
∆ιοίκησης και ο Ανδρούτσος αποτελούσε για τον Μαυροµιχάλη πολύτιµο «κοµµάτι»
στη σκακιέρα των κινήσεων εναντίον των Υδραίων προκρίτων και του Αλέξανδρου
Μαυροκορδάτου.244 Τον Ανδρούτσο, διεκδικούσαν ως εν δυνάµει σύµµαχό τους και
ο συνασπισµός Υδραίων - Μαυροκορδάτου µε τις ίδιες αξιώσεις. Ο συνασπισµός
αυτός ήταν που εισηγήθηκε το διορισµό του Ανδρούτσου στην αρχηγία των αρµάτων
της Ευρίπου στις 24 Σεπτεµβρίου 1823. Επιµελώς και ασκώντας κάθε διπλωµατία ο
Ανδρούτσος απέφευγε να πάρει θέση µπροστά στη διαµάχη του Βουλευτικού και
Εκτελεστικού σώµατος. Με την ίδια ευκολία που υποσχόταν στον Αναστάσιο Λόντο
την παράδοση της Αθήνας στον έλεγχο της ∆ιοίκησης,245 έναν µήνα µετά ο
Ανδρούτσος µε τη σύµπραξη της Εφορείας αρνήθηκε να δώσει στη ∆ιοίκηση όσα
χρήµατα είχαν συγκεντρωθεί από την καταβολή των ενοικίων των ιλτιζαµίων, των
εσόδων του τελωνίου και τη σύναξη των εθνικών εισοδηµάτων στην επαρχία
Αθηνών. Στην απαίτηση της κεντρικής εξουσίας να καταβληθούν τα αναγκαία
χρηµατικά ποσά για τον απόπλου του στόλου που βρισκόταν αγκυροβοληµένος στη
Σαλαµίνα «µήτε ο Οδυσσεύς µήτε οι Αθηναίοι επλήρωσαν τα υποσχεθέντα, επί
προφάσει ότι ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού πρώτος δεν επλήρωσεν».246
Γινόταν φανερό πως η προσέγγιση του Ανδρούτσου προς τη νοµιµότητα του
πλαισίου της Προσωρινής ∆ιοίκησης δε συνεπαγόταν και την αυτονόητη για τον
Μαυροµιχάλη υπαγωγή των οικονοµικών πόρων της Επαρχίας Αθηνών στον έλεγχο
της ∆ιοίκησης, σε µία περίοδο που το Εκτελεστικό αδυνατούσε να ξεπεράσει την
οικονοµική κρίση.247 Η επιρροή της ∆ιοίκησης του Μαυροµιχάλη και του οργάνου
του ∆ρόσου Μανσόλα στην επαρχία της Αθήνας σταµατούσε εκεί που άρχιζαν τα
συµφέροντα του Ανδρούτσου και των προεστών της κοινότητας. Οι αποφάσεις της
συνέλευσης των Αθηνών που κατοχύρωναν την κοινοτική ενότητα και αυτονοµία για
µία ακόµη φορά είχαν επικρατήσει. Το Εκτελεστικό αδυνατούσε κάτω από το βάρος
των εξελίξεων που αφορούσαν τις διαµάχες στο εσωτερικό της Προσωρινής
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Όταν ο Μαυροκορδάτος θέλησε στις αρχές Οκτωβρίου 1823 να επισκεφθεί την Αθήνα από την
Ύδρα όπου βρισκόταν µετά την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Βουλευτικού, ο
Ανδρούτσος άφησε να διαφανεί µέσω τρίτων ότι η παρουσία του ήταν ανεπιθύµητη στην πόλη των
Αθηνών. Με την κίνηση αυτή ο οπλαρχηγός ήθελε να µην προκαλέσει τα µέλη του Εκτελεστικού, που
δεν θα έβλεπαν προφανώς µε καλό µάτι την παρουσία του Μαυροκορδάτου στην Αθήνα. Ο
Μαυροκορδάτος απέστειλε στον Ανδρούτσο επιστολή για να επιβεβαιώσει τις προθέσεις του σχετικά
µε το αν τον δέχεται ή όχι στην Αθήνα. Ο Ανδρούτσος του απαντά µε διπλωµατικό τρόπο στις 16
Οκτωβρίου 1823: « Παράξενον µε εφάνη να εγκρίνω την εις Αθήνας µετάβασιν σας, ενώ αι Αθήναι
<είναι> Ελλάς και ο κύριος Μαυροκορδάτος Έλληνας […] Αυτά είναι τίποτε, ότι είναι σοκάκιλακιρδιά (=λόγοι τρίτων) […] Μη αµφιβάλετε λοιπόν αν θέλω να απεράσετε εις Αθήναςú το επιθυµώ
και παρακαλώ να το βάλετε εις πράξιν», Αρχείον Μαυροκορδάτου, τ. ΙΙΙ, ό.π., επιστολή 850, σ. 553, 16
Οκτωβρίου 1823. Ο Μαυροκορδάτος δεν επισκέφθηκε τελικά την Αθήνα, γιατί τον πρόλαβαν οι
εξελίξεις, ο εµφύλιος, δηλαδή, πόλεµος.
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Γ.Α.Κ., αρχείον Ανδρούτσου, ό.π., επιστολή Αναστάσιου Λόντου προς τον Μαυροκορδάτο, 13
Σεπτεµβρίου 1823.
246
Α.Ε.Π., τ. Β΄, ό.π., σ. 581-582, Το Βουλευτικόν σώµα προς το σεβαστόν Εκτελεστικόν σώµα, 2
Οκτωβρίου 1823 εν Σαλαµίνι.
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Για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης το Εκτελεστικό, χωρίς να ζητήσει τη σύµφωνη
γνώµη του Βουλευτικού, αποφάσισε την πώληση τµήµατος των φθαρτών εθνικών κτηµάτων. Από τους
πρώτους που ζητούν την «άδεια» της ∆ιοίκησης για την «πώληση των εθνικών οσπιτίων» ήταν οι
δηµογέροντες Αθηνών στις 4 Οκτωβρίου 1823. Αιτιολογούν την ανάγκη τους λέγοντας ότι «αφ’ ενός
µεν τας επικειµένας χρηµατικάς χρείας και µηνιαία της φρουράς της Ακροπόλεως εις εφόδια και
ζοωτροφίας και εις άλλας δαπάνας εκστρατειών, χρείας καλούσης, αφ’ ετέρου δε τας ανά χείρας
προσόδους, αι οποίαι είναι τόσον ολίγαι […] συσκεφθέντες δε περί χρηµατικού πορισµού εύροµεν ένα
και µόνο, την απεµπόλησιν των εθνικών ενταύθα ευρικοµένων οσπιτίων». Α.Ε.Π., τ.ΙΑ΄, ό.π., σ. 101, 4
Οκτωβρίου 1823.

∆ιοίκησης να επέµβει στην επαρχία Αθηνών. Η εξουσία του Μαυροµιχάλη είχε ήδη
αρχίσει να κλονίζεται και οι εξελίξεις έφερναν στο πολιτικό προσκήνιο το
συνασπισµό των Υδραίων προκρίτων και του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου.248 Τον
Ιανουάριο του 1824 είχε διοριστεί νέο Εκτελεστικό σώµα µε πρόεδρο τον Υδραίο
πρόκριτο Γεώργιο Κουντουριώτη. Η νέα Εκτελεστική εξουσία, που σηµατοδοτούσε
τη ριζική αλλαγή των ισορροπιών µέσα στους κόλπους της Προσωρινής ∆ιοίκησης,
έµελλε να διαχειριστεί και το πρόβληµα της εφαρµογής των αποφάσεων της Β΄
Εθνοσυνέλευσης στην επαρχία των Αθηνών και στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Αν η ∆ιοίκηση Μαυροµιχάλη, µε το χαλαρό πλαίσιο
εποπτείας της στις τοπικές κοινότητες, ενθάρρυνε την ιδιοποίηση των τοπικών πόρων
και τις καταχρήσεις από τις παραδοσιακές ηγετικές οµάδες της καθεµιάς
κοινότητας,249 η νέα ∆ιοίκηση Κουντουριώτη ήταν αποφασισµένη εξ’ αρχής να µην
ανεχθεί καµία αµφισβήτηση της κεντρικής εξουσίας και να απαλλαγεί απ’ όσους
ενεργούσαν ενάντια στους νόµους του Έθνους και τη ∆ιοίκηση.
Ο Ανδρούτσος µπορούσε να εκλάβει µία τέτοια πολιτική διακήρυξη µόνο ως
µία άµεση απειλή για τα συµφέροντά του στην Ανατολική Ρούµελη. ∆ιαβλέποντας τις
προθέσεις των Κουντουριώτη - Μαυροκορδάτου για περιστολή των τοπικών
εξουσιών, ήδη από τον ∆εκέµβριο του 1823, δεν ήταν λίγοι οι οπλαρχηγοί της
Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος που επιθυµούσαν την εµπλοκή τους στον εµφύλιο
πόλεµο στο πλευρό των στρατευµάτων του Μαυροµιχάλη.250 Παρόµοιους φόβους
για τις προθέσεις του νέου Εκτελεστικού εξέφρασε και ο Ανδρούτσος, όµως, δεν
έφτασε στο σηµείο να ζητά την εµπλοκή των στρατευµάτων της Ανατολικής
Ρούµελης στην εµφύλια αντιπαράθεση (όπως ζητούσε ο Πανουριάς), κρίνοντας πως
µία τέτοια κίνηση θα δικαιολογούσε τη βίαιη ανατροπή των εξουσιών των
οπλαρχηγών251 και συνεπώς ότι τους εκθέτει σε αµεσότερους κινδύνους. Προτίµησε,
λοιπόν, να στηριχθεί στην ελπίδα κάποιου συµβιβασµού µε τον Μαυροκορδάτο και
την κεντρική ∆ιοίκηση µέσα από διαπραγµατεύσεις που ξεκινούν από τον Ιανουάριο
κιόλας του 1824. Από την πλευρά της κεντρικής ∆ιοίκησης αναλαµβάνει ο
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Στην Πελοπόννησο σηµειώνονται συµπλοκές οπαδών του Πλαπούτα και του Κολοκοτρώνη µε
ανθρώπους των ∆εληγανναίων, κατά τη διάρκεια µιας δηµοπρασίας προσόδων στη ∆ηµητσάνα. Το
Βουλευτικό καθαιρεί τον Ανδρέα Μεταξά, που στάλθηκε στην περιοχή ως µεσολαβητής από το
Εκτελεστικό, και τον αντικαταστεί µε τον Κωλέττη, στις 25 Νοεµβρίου 1823. Οι Υδραίοι µετά την
εισβολή του Κολοκοτρώνη, Νικηταρά και Τσώκρη στο χώρο συνεδριάσεων της αντιπροσωπείας, (26
Νοεµβρίου 1823), αρχίζουν την ολοµέτωπη επίθεση εναντίον του Εκτελεστικού µε βαριές κατηγορίες
για καταχρήσεις, αµέλειες και συµπεριφορές εναντίον «της ανεξαρτησίας και της ευδαιµονίας του
Ελληνικού Έθνους». Οι Μαυροµιχάλης, Χαραλάµπης και Μεταξάς παραπέµφθηκαν σε επιτροπή και
κρίθηκαν ένοχοι, γεγονός που συνεπαγόταν την έκπτωσή τους από τις θέσεις που κατείχαν στο
Εκτελεστικό.
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Α.Κ.Υ., τ. Θ΄, ό.π., σ. 485-487. Το Βουλευτικό Σώµα προς το Εκτελεστικό, 7 Οκτωβρίου 1823.
Κατηγορίες που διατυπώνονται προς το Εκτελεστικό του Μαυροµιχάλη για την παράνοµη διαταγή
περί εκποιήσεως εθνικών κτηµάτων και για τις καταχρήσεις που συµβαίνουν σε τοπικό επίπεδο, χωρίς
το Εκτελεστικό να κινητοποιείται.
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Ο Πανουριάς, για παράδειγµα, καταφερόταν εναντίον του «κακοφρονών Μαυροκορδάτου», επειδή
φοβόταν ότι ετοιµάζει να φέρει στρατεύµατα διοικούµενα από «ένα αγνώριστον υποκείµενον» στην
Ανατολική Ρούµελη. Παίρνει το µέρος του Μαυροµιχάλη «ίνα µη µολύνη περισσότερον την γην µας
(εν. ο Μαυροκορδάτος)». Αρχείον Μαυροκορδάτου, τ. ΙΙΙ, ό.π., επιστολή 965, σ. 689 –690, Πανουριάς
προς στρατηγούς Γ. Τζόγκα, ∆. Μακρή και κύριο Αναγν. Καραγιάννη, 16 ∆εκεµβρίου 1823. Βλ. και
επιστολή 1142, σ. 93-94, Αναστάσιος Λόντος προς Μαυροκορδάτο, 23 Ιανουαρίου 1824. Ο Λόντος
ζητά από τον Μαυροκορδάτο να διωχθεί ο «αχρείος Πανουργιάς, όστις τρώγει τα εθνικά εισοδήµατα»
από την επαρχία Σαλώνων.
251
Ο Ανδρούτσος ήταν σε θέση να εκτιµήσει τους συσχετισµούς των δυνάµεων των στρατοπέδων που
είχαν εµπλακεί στον πρώτο εµφύλιο πόλεµο. Συνεπώς, αντιλαµβανόταν την υπεροχή των δυνάµεων
του συνασπισµού των Υδραίων µε τον Μαυροκορδάτο, τον Λόντο και τον Ζαΐµη.

Μαυροκορδάτος – από το Μεσολόγγι όπου βρισκόταν – να βολιδοσκοπήσει τους
οπλαρχηγούς της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος και τον Οδυσσέα Ανδρούτσο σχετικά
µε τις προθέσεις τους, που αφορούσαν αρχικά την απάντηση στο ερώτηµα µε ποιό
Εκτελεστικό σκόπευαν να συνταχθούν και σε δεύτερο επίπεδο αν θα ενεργούσαν
σύµφωνα µε τις αρχές της ∆ιοίκησης Κουντουριώτη. Σε καµία περίπτωση ο
Μαυροκορδάτος δε θα συµβιβαζόταν µε τις αποφάσεις της συνέλευσης των Αθηνών
(1822), αλλά θα απαιτούσε µε την πάροδο του χρόνου την πλήρη υπαγωγή των
οπλαρχηγών της Ανατολικής Ρούµελης στην εξουσία και τον έλεγχο της κεντρικής
∆ιοίκησης, χωρίς κανένα περιθώριο αντίστασης ή συνδιαλλαγής. Παράλληλα, η
∆ιοίκηση Κουντουριώτη µέσα στο 1824 θα βολιδοσκοπούσε το προεστικό στοιχείο
της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος και κύρια τους προεστούς των Αθηνών. Οι εντολές
της ∆ιοίκησης του Κουντουριώτη προς τον Μαυροκορδάτο δεν άφηναν κανένα
περιθώριο διαπραγµάτευσης που να µη βασιζόταν στην προηγούµενη αποδοχή από
τους οπλαρχηγούς της ακύρωσης του οικονοµικοπολιτικού καθεστώτος της
συνέλευσης του 1822. Αυτόν τον όρο της διαπραγµάτευσης ως την απαραβίαστη
προϋπόθεση για τη συναίνεση, ο Ανδρούτσος τον αγνοούσε. Η ισορροπία στην οποία
στήριξε τις ελπίδες του ο οπλαρχηγός αποδείχτηκε εύθραυστη µπροστά στην
αποφασιστικότητα της ∆ιοίκησης Κουντουριώτη και τα χρήµατα του δανείου, που η
συγκεκριµένη ∆ιοίκηση έµελλε να διαχειριστεί.
2.11 Οι όροι της ανατροπής των ισορροπιών που προέκυπταν από τη
συνέλευση των Αθηνών βασίστηκαν στην προσπάθεια της ∆ιοίκησης να επιτύχει την
αναδιάρθρωση των συσχετισµών των δυνάµεων µεταξύ των οπλαρχηγών και του
προεστικού στοιχείου της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Οι δυνάµεις που επέβαλαν
τους όρους της επιβολής του Ανδρούτσου στην περιοχή µπορούσαν µε τις
κατάλληλες κινήσεις από τη µεριά της κεντρικής εξουσίας να αποτελέσουν και τις
δυνάµεις εκείνες που θα επέβαλαν και τους όρους της ανατροπής. Σταθερός πολιτικός
στόχος της ∆ιοίκησης Κουντουριώτη υπήρξε η προσέγγιση του προεστικού στοιχείου
της Ανατολικής Ρούµελης και η ενθάρρυνσή του να αποδεχθεί το θεσµικό πλαίσιο
της ∆ιοίκησης ως την πιο συµφέρουσα επιλογή και παράλληλα να αποµονώσει και να
εξοντώσει όσους συνέχιζαν την παρεκτροπή από τους νόµους του Έθνους. Την ίδια
στιγµή η ∆ιοίκηση θα έθετε τους οπλαρχηγούς µπροστά στο εκβιαστικό δίληµµα ή να
αποδεχθούν την εξουσία της ή να υποστούν τις επιπτώσεις των νόµων. Σε κάθε
περίπτωση η κεντρική εξουσία θα απέφευγε την άµεση και χωρίς διαπραγµατεύσεις
επέµβαση στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα, γιατί γινόταν κατανοητό πως µια τέτοια
επέµβαση χωρίς την ύπαρξη πολιτικών και στρατιωτικών ερεισµάτων και συµµαχιών
στην ίδια την Ανατολική Ρούµελη δεν θα είχε αίσια έκβαση, ούτε κανένα θετικό
αποτέλεσµα για τη ∆ιοίκηση και την Επανάσταση. Αντίθετα, η µεθόδευση της
ανατροπής των αποφάσεων της συνέλευσης του 1822 από τις ίδιες τις παραδοσιακές
ηγετικές οµάδες της Ανατολικής Ρούµελης αποτελούσε για τη ∆ιοίκηση τη µόνη
επιλογή που εγγυούνταν τη βαθµιαία µετατροπή του υπάρχοντος status quo, εφόσον η
∆ιοίκηση αντιπρότεινε κατά κάποιο τρόπο στους διαχειριστές των κοινοτικών
εξουσιών ότι το θεσµικό πλαίσιο της αποτελούσε τη µόνη εγγύηση των συµφερόντων
τους. Ο Ανδρούτσος µέσα στο 1824 θα υποστεί τις συνέπειες της ανατροπής των
ισορροπιών στο εσωτερικό της κοινότητας των Αθηνών και στην Ανατολική
Ρούµελη. Η αµφισβήτηση των εξουσιών του δεν πήγαζε παρά µε έµµεσο µόνο τρόπο
από την κεντρική εξουσία, αλλά προερχόταν από τους κόλπους των παραδοσιακών
ηγετικών οµάδων των κοινοτήτων, που αποφάσισαν να κινηθούν εναντίον του
οπλαρχηγού, έστω κι αν η απόφασή τους αυτή λειτουργούσε και υπέρ των
συµφερόντων της ∆ιοίκησης Κουντουριώτη. Στην υπόθεση που κάνουµε αυτό που
καθορίζει τελικά τις πολιτικές τύχες του οπλαρχηγού µέσα στο έτος 1824 είναι η

σύγκρουση που συντελείται µέσα στα όρια των τοπικών κοινοτήτων (τον καταλυτικό
ρόλο διαδραµατίζει η κοινότητα Αθηνών) και µε όρους που παραπέµπουν στο
προεπαναστατικό πλαίσιο λειτουργίας των παραδοσιακών κοινοτικών εξουσιών. Η
σύγκρουση αναφερόταν στην αναδιάρθρωση των παραδοσιακών εξουσιών από τις
τοπικές ηγεσίες, ενώ η εµπλοκή µη παραδοσιακών στοιχείων (της ∆ιοίκησης, των
έπαρχων, του Κωλέττη και του Μαυροκορδάτου) ήταν περιφερειακή και ουσιαστική
µόνο στο βαθµό που σηµατοδοτούσε την πολιτική µετάβαση της Ανατολικής Χέρσου
Ελλάδος στο πλαίσιο επιρροής της ∆ιοίκησης και της ισχύος των Νόµων και των
αποφάσεων της Β΄ Εθνοσυνέλευσης του Άστρους.
Επειδή µετά τη σύσταση του νέου Εκτελεστικού η κατάσταση στην
Ανατολική Ρούµελη, αλλά και τη ∆υτική, υπήρξε συγκεχυµένη ως προς τις πολιτικές
προθέσεις των προεστών και των οπλαρχηγών σχετικά µε την αναγνώριση ή µη του
νέου Εκτελεστικού - η Ρούµελη κρατήθηκε στρατιωτικά µακριά από τις εµφύλιες
συγκρούσεις -, ο Μαυροκορδάτος συγκάλεσε την 1η Ιανουαρίου του 1824 συνέλευση
«των προκρίτων και αρχηγών των αρµάτων» στο Μεσολόγγι. Στη συνέλευση είχαν
κληθεί να συµµετάσχουν και οι της Ανατολικής Ρούµελης εκπρόσωποι των προεστών
και των οπλαρχηγών. Την τελευταία, όµως, στιγµή, οι περί τον Ανδρούτσο
οπλαρχηγοί αντιπρότειναν η συνέλευση να γίνει στα Σάλωνα, επειδή το Μεσολόγγι
«είναι άκρη».252 Ο Ανδρούτσος αντιµετώπιζε µε επιφύλαξη τη συγκρότηση
συνέλευσης στην οποία τον έλεγχο, ουσιαστικά, θα είχε ο Μαυροκορδάτος και
δροµολογούσε µαζί µε τους οπλαρχηγούς τη συγκρότηση χωριστής συνέλευσης των
οπλαρχηγών της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, που θα έπαιρνε τις καθοριστικές
αποφάσεις.253 Ο Μαυροκορδάτος τελικά επέµεινε στην άποψή του και η συνέλευση
έγινε στο Μεσολόγγι, χωρίς, όµως, την παρουσία εκπροσώπων της Ανατολικής
Ρούµελης, γεγονός που αντιµετωπίστηκε από τη ∆ιοίκηση ως εκδήλωση
«αντιδιοικητικής» συµπεριφοράς. Στη συνέλευση του Μεσολογγίου εξετάστηκαν οι
ανάγκες των επαρχιών της ∆υτικής Ρούµελης, όµως, το πραγµατικό κίνητρο του
Μαυροκορδάτου για τη σύγκλισή της ήταν να εκµαιεύσει από τους προεστούς και
τους οπλαρχηγούς που θα παρευρίσκονταν σ’ αυτήν αφενός την αναγνώριση της
∆ιοίκησης Κουντουριώτη, αφετέρου την πειθαρχία και υποταγή τους στις αποφάσεις
της Β΄ Εθνοσυνέλευσης του Άστρους. Οι προεστοί και οπλαρχηγοί της ∆υτικής
Χέρσου Ελλάδος ανταποκρίθηκαν θετικά και υποστήριξαν χωρίς όρους την πολιτική
του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ζητώντας παράλληλα την «πατρικήν πρόνοιαν της
Σεβαστής ∆ιοικήσεως». Στις 2 Ιανουαρίου 1824 ο Μαυροκορδάτος ανέφερε προς το
Βουλευτικό σώµα: «εγώ δε χρεωστώ να βεβαιώσω προς το Σεβαστόν Σώµα την
τελείαν εις τους νόµους και εις τας θελήµατα της ∆ιοικήσεως αφοσίωσιν των
συγκροτούντων την συνέλευσιν». Τι γινόταν, όµως, µε την Ανατολική Χέρσο
Ελλάδα;254
Οι πάντες, οπλαρχηγοί και προεστοί της Ανατολικής Ρούµελης απαιτούσαν το
σχηµατισµό σε σύντοµο χρονικό διάστηµα συνέλευσης της Ανατολικής Χέρσου
Ελλάδος στα Σάλωνα. Η µη αποδοχή από τον Μαυροκορδάτο των προτάσεων του
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εξαιτίας της πολεµικής κατάστασης της Ανατολικής Στερεάς.
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Ιανουαρίου 1824

Ανδρούτσου περί συγκρότησης ενιαίας συνέλευσης ολόκληρης της Στερεάς Ελλάδας,
προκάλεσε έντονες δυσαρέσκειες στους οπλαρχηγούς, που αντιµετώπιζαν µε
αβεβαιότητα και καχυποψία το ρόλο του Μαυροκορδάτου και τις «παραινέσεις» της
∆ιοίκησης Κουντουριώτη. Στις εν εξελίξει διαπραγµατεύσεις των οπλαρχηγών προς
κάθε κατεύθυνση πρόβαλε το δίληµµα αν ήταν προς το συµφέρον τους να
συνταχθούν µε τη ∆ιοίκηση Κουντουριώτη ή αν τους παρείχε καλύτερες πολιτικές
εγγυήσεις να υποστηρίξουν τα µέλη του παλαιού Εκτελεστικού (δηλαδή, τους
Πελοποννήσιους προκρίτους και τον Π. Μαυροµιχάλη) που από την Τριπολιτζά
αντιπολιτεύονταν τον Κουντουριώτη. Μερικοί οπλαρχηγοί, όπως ο Πανουριάς,
αντιµετώπιζαν µε καχυποψία το σύνολο των Πελοποννησίων, εννοώντας, προφανώς,
τη ∆ιοίκηση και την αντιπολίτευση της Τριπολιτζάς, χωρίς καµία διάκριση µεταξύ
τους.255 Ο Ανδρούτσος κατηγορούσε το Μαυροκορδάτο µε ήπιο ακόµη τρόπο ότι δεν
τήρησε τις υποσχέσεις του, που αφορούσαν αφενός την πολιτική ένωση της
Στερεάς,256 αφετέρου την από κοινού µε τον Κωλέττη, υπόσχεση να «κινηθούν όλοι
µαζί στην Εύβοια». Αναφερόµενος µε έµµεσο τρόπο και στο πρόσωπο του Κωλέττη,
ο Ανδρούτσος έγραφε στον Μαυροκορδάτο: «[…] βλέποντας οπού από αυτουνούς
οπού έχοµεν την ελπίδα, οπού να εβγάλουν από ηµάς την ιδέαν του τιτλοµανισµού
βλέποµεν αυτοί να λυσσάνε ως σκύλοι µανισµένοι δια βαθµούς και αξιώµατα (σηµ. ο
Μαυροκορδάτος εκλέχτηκε Γενικός ∆ιευθυντής ∆υτικής Χέρσου Ελλάδας). Εµείς
τώρα τι να προσµείνωµεν να ιδούµεν, οπού εκείνοι οπού θα µας οδηγήσουν εις το
καλόν, µας φέρνουν σε τέτοιον δρόµο;».257
Παρά τις αντίθετες φωνές πολλών οπλαρχηγών της Ανατολικής Ρούµελης ο
Ανδρούτσος σκόπευε να προσκαλέσει στη συνέλευση που θα γινόταν στα Σάλωνα
και τους προεστούς και οπλαρχηγούς της ∆υτικής Ρούµελης, απαιτώντας σχεδόν και
την πολιτική παρουσία του Μαυροκορδάτου. Πώς αλλιώς θα µπορούσε να επιτύχει τη
διαπραγµάτευση που ζητούσε, αν ο σηµαντικότερος εκπρόσωπος της ∆ιοίκησης
Κουντουριώτη δεν παρεβρισκόταν την κρίσιµη στιγµή στα Σάλωνα. Επιπλέον, η
παρουσία του Μαυροκορδάτου και η συµµετοχή του στις διαδικασίες της
συνέλευσης, παρά τους φόβους που υπέθαλπε, θα νοµιµοποιούσε τις διαδικασίες
απέναντι στην κεντρική εξουσία, που παρακολουθούσε εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις.
Αν και ο ίδιος ο Ανδρούτσος είχε προσκαλέσει στα τέλη Φεβρουαρίου 1824 τον
Μαυροκορδάτο να µεταβεί στα Σάλωνα, εκείνος που επέµενε ιδιαίτερα στην
πρόσκλησή του, ασκώντας πολιτικές πιέσεις και στον ίδιο, ήταν ο Θεόδωρος Νέγρης.
Στις 27 Φεβρουαρίου 1822 και ενώ η προετοιµασία της συνέλευσης ήταν σε εξέλιξη
ο Νέγρης µε επιστολή του συστήνει στον Μαυροκορδάτο «η νεοσύστατος ∆ιοίκησις
της ∆υτικής Στερεάς και το Πολεµικόν Συµβούλιον να έλθωσιν, επειδή µάλιστα τα
µέλη αυτών είναι εκ των σηµαντικότερων της Ακαρνανίας».258 Αρχικά ο
Μαυροκορδάτος τηρούσε στάση αναµονής, αποφεύγοντας να εκφράσει τις πολιτικές
του προθέσεις σε µία περίοδο όπου οι πολιτικές συµµαχίες στο αντίπαλο στρατόπεδο
των εκπροσώπων της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος δεν είχαν ακόµη παγιωθεί. Ο
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ίδιος ανέφερε στις 8 Φεβρουαρίου 1824 στο Νέγρη ότι «επεθύµουν να παρευρεθώ
(στα Σάλωνα ή αλλού), µάλιστα δε επιθυµίαν είχαν και εγώ ν’ ανταµωθώ µετά της
ευγενείας σου και µετά του στρατηγού Οδυσσέως». Ως προς την παρουσία των
προεστών και οπλαρχηγών της ∆υτικής Ρούµελης στη συνέλευση των Σαλώνων
υπήρξε σαφής, χωρίς υπεκφυγές: «τώρα πάλιν όχι οι έξω (εν. από το Μεσολόγγι),
αλλά και οι εδώ ευρισκόµενοι δυσκολότερα πείθονται να υπάγουν εις Σάλωνα παρά η
ευγενεία σου ή εγώ εις την Αµερικήν».259 Ένα πολιτικό θρίλερ µε απρόβλεπτες
διαστάσεις µόλις άρχιζε και θα διαρκούσε µέχρι και το τέλος της προγραµµατισµένης
συνέλευσης των Σαλώνων.
Αυτό που διαφαινόταν ήταν πως το πολιτικό σχέδιο του Ανδρούτσου που
διαµόρφωνε και τη στρατηγική του ήταν η τελική αποδοχή του καθεστώτος
Κουντουριώτη µόνο στην περίπτωση που η κεντρική εξουσία δεσµευόταν να
σεβαστεί το σύστηµα διοίκησης της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, το οποίο
στηριζόταν σε µεγάλο βαθµό στις αποφάσεις της συνέλευσης των Αθηνών(1822).
Ακόµη, όµως, και στην πιο ευνοϊκή εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων η ∆ιοίκηση θα
έθετε ως προαπαιτούµενο οποιουδήποτε συµβιβασµού την κατάργηση των
αποφάσεων της συνέλευσης των Αθηνών. Άλλωστε, όπως θα δούµε, οι προσπάθειές
της για την ανατροπή των πολιτικών ισορροπιών στην Ανατολική Ρούµελη είχαν
ξεκινήσει από την αρχή της πολιτικής της ύπαρξης, ώστε να µην αφήνεται η
παραµικρή ελπίδα για κάποιο συµβιβασµό στη βάση του πολιτικού σχεδίου του
Οδυσσέα Ανδρούτσου. Υπήρχαν βέβαια και εναλλακτικά σχέδια τόσο για τον
Ανδρούτσο, όσο και για τη ∆ιοίκηση Κουντουριώτη, που κάλυπταν όλο το φάσµα
των ενδεχόµενων κινήσεων του αντιπάλου. Πιο συγκεκριµένα, στο χρονικό διάστηµα
πριν την έναρξη των διαδικασιών της συνέλευσης των Σαλώνων, ο Ανδρούτσος
προωθούσε το σχηµατισµό συµµαχιών µε τον ∆ηµήτριο Υψηλάντη και τον Θεόδωρο
Κολοκοτρώνη, ώστε µε µία από κοινού στρατιωτική επέµβασή τους στην έδρα της
∆ιοίκησης στο Κρανίδι να ακυρώσουν τις πολιτικές εξουσίες του Κουντουριώτη και
του Μαυροκορδάτου, αποκαθιστώντας στην εξουσία το παλαιό Εκτελεστικό του
Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη. Στη συγκυρία, όµως, αυτή τα δεδοµένα επιτυχίας ενός
τέτοιου εγχειρήµατος ήταν αρνητικά, καθώς ο Υψηλάντης και ο Κολοκοτρώνης
βρίσκονταν παροπλισµένοι στην Πελοπόννησο, δέσµιοι των αποφάσεων της
∆ιοίκησης Κουντουριώτη. Ο Κολοκοτρώνης, µάλιστα, φαινόταν διατεθειµένος µέσα
στον Απρίλιο του 1824 να παραδώσει την πόλη του Ναυπλίου στον Κουντουριώτη.260
Ένας ακόµη ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας ενός τέτοιου σχεδίου υπήρξε η
απαίτηση των Άγγλων κεφαλαιούχων να διαπραγµατευτούν την άφιξη των δανείων
µόνο µε τη νόµιµη ∆ιοίκηση του Κουντουριώτη, η οποία είχε δεσµευτεί να
ικανοποιήσει τους όρους των δανείων, όπως προβλεπόταν από τα ψηφίσµατα του
Βουλευτικού ήδη από τα τέλη του 1823. Ο Άγγλος συνταγµατάρχης Stanhope,
πολιτικός σύµµαχος και πρόσωπο εµπιστοσύνης για τον Ανδρούτσο, του είχε
επιστήσει την προσοχή ως προς το ζήτηµα των δανείων και τον είχε συµβουλεύσει να
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Α.Μ., τ. IV, ό.π., 1189, σ. 141-144, Μαυροκορδάτος προς Νέγρην, 8 Φεβρουαρίου 1824.
Ο ∆ηµήτριος Πλαπούτας, ανηψιός του Θ. Κολοκοτρώνη, είχε αρνηθεί ως γενικός φρούραρχος του
Ναυπλίου την είσοδο µελών της ∆ιοίκησης στην πόλη στις αρχές του 1823. Η νέα διοίκηση
Κουντουριώτη είχε απαντήσει στις αρχές του 1824 από το νέο φρούραρχο Πάνο Κολοκοτρώνη να
παραδώσει το Ναύπλιο στην Προσωρινή ∆ιοίκηση, σύµφωνα µε τους νόµους. Ο Θ. Κολοκοτρώνης
κάτω από πιέσεις και ηττηµένος στρατιωτικά αποφασίζει ότι «Παραδίδω το Ναύπλιον, πλην δεν τον
παραδίδω εις άλλους, το παραδίδω εις τους Πελοποννήσιους, οίτινες και το εκυρίευσαν». Στις 24
Μαΐου 1824 τα στρατεύµατα της ∆ιοίκησης κατέλαβαν το Μπούρτζι και στις 7 Ιουνίου 1824 το
Παλαµίδι και τον Ακροκόρινθο. Τον Ιούλιο του 1824 το Εκτελεστικό και Βουλευτικό σώµα
εγκαθίσταται στην πόλη. Βακαλόπουλος, τ. ΣΤ΄, ό.π., σ. 469-474.
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αποδεχθεί στις διαπραγµατεύσεις µε τη ∆ιοίκηση να τεθεί και το ζήτηµα της
διαχείρισης των χρηµάτων που θα κατέφθαναν από την Αγγλία.
Το ζήτηµα της διαχείρισης των δανείων προκύπτει για τον Ανδρούτσο τη
χρονική συγκυρία κατά την οποία διαφαινόταν ότι η έλευση των χρηµάτων του
δανείου θα αποτελούσε πολιτικό όπλο στα χέρια της ∆ιοίκησης Κουντουριώτη
εναντίον του status quo της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, όπως αυτό οριζόταν από
τη συνέλευση των Αθηνών του 1822. Στην προοπτική µόνο ότι θα αποτελούσαν τα
χρήµατα του δανείου µια σοβαρή απειλή για τα συµφέροντά του, αφού η χρήση τους
από τη ∆ιοίκηση θα µπορούσε να µεταβάλει τους συσχετισµούς των δυνάµεων στην
Ανατολική Ρούµελη σε βάρος του οπλαρχηγού, ο Ανδρούτσος θέτει στο τραπέζι των
διαπραγµατεύσεων την συµµετοχή του στο διαχειριστικό έλεγχο του δανείου.
Τονίζουµε πως αυτό που τελικά ενδιέφερε τον Ανδρούτσο δεν ήταν η ιδιοποίηση του
περιεχοµένου των δανείων, αλλά η αποτροπή της χρήσης των κεφαλαίων των
δανείων από τη ∆ιοίκηση στην επιστράτευση δυνάµεων που θα στρέφονταν εναντίον
του . Μάλιστα ο Ανδρούτσος είχε προσπαθήσει να µαταιώσει την άφιξη της πρώτης
δόσης του δανείου στα χέρια της ∆ιοίκησης, χωρίς, όµως, αποτέλεσµα. Ο Ορλανδός
και ο Λουριώτης, οι απεσταλµένοι της ∆ιοίκησης στο Λονδίνο, ανέφεραν στον
Κουντουριώτη ότι ο Stanhope µε τις ενέργειές του εµποδίζει την καταβολή της
πρώτης δόσης του δανείου.261 Ήταν, όµως, φανερό ήδη από τα τέλη του 1823, όταν η
∆ιοίκηση Μαυροµιχάλη απέτυχε να ακυρώσει τα ψηφίσµατα του Βουλευτικού
σχετικά µε τη σύναψη εξωτερικών δανείων, ότι η έλευση των κεφαλαίων του δανείου
ήταν αναπόφευκτη. Έµενε µόνο να προσδιοριστεί από τους δανειστές το χρονικό
σηµείο της άφιξης τους στις επαναστατηµένες περιοχές. Ακόµη, όµως, και χωρίς τα
χρήµατα στα χέρια της, η ∆ιοίκηση και µόνο µε τις υποσχέσεις επιλεκτικής διανοµής
των χρηµάτων ήταν σε θέση να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες, µεγιστοποιώντας
την επιρροή της και στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα. Ήδη τα αποτελέσµατα της
πολιτικής της ήταν ορατά στη ∆υτική Χέρσο Ελλάδα.
2.12 Η διάθεση διαπραγµάτευσης και από την πλευρά της ∆ιοίκησης,
σύµφωνα, όµως, µε τους δικούς της όρους και τη δική της νοηµατοδότηση στο
περιεχόµενο του όρου διαπραγµάτευση, φάνηκε στην πρόθεση του Μαυροκορδάτου
να συναντήσει τον Οδυσσέα Ανδρούτσο στο χωριό Χρυσό ή ακόµη και στην πόλη
των Σαλώνων.262 Ο Μαυροκορδάτος δήλωνε µάλιστα προς τη ∆ιοίκηση ότι θεωρούσε
τη συνάντηση αυτή αναγκαία, σε µία χρονική συγκυρία όπου είχε εξασφαλιστεί η
σύναψη του δανείου. Στις 3 Απριλίου 1824 ο Μαυροκορδάτος κατέφθασε στο Χρυσό
προετοιµασµένος να διεξάγει τις διαπραγµατεύσεις µε τον Ανδρούτσο για
λογαριασµό του Κουντουριώτη, ο οποίος ήταν ενήµερος για τις καταστάσεις στην
Ανατολική Χέρσο Ελλάδα. Οι οδηγίες που είχε λάβει ο Μαυροκορδάτος για τη
διαπραγµατευτική τακτική καθόρισαν τις µετέπειτα πολιτικές κινήσεις του. Του
έγραφε ο Κουντουριώτης: «Η εις τον Χρυσόν άφιξις σου προς αντάµωσιν του
Οδυσσέως είναι καλή, ίσως εµπορέσεις να τον οδηγήσης εις την ευθείαν οδόνú προς
261

Βλ. για παράδειγµα, Αρχείο Κουντουριώτου, τ. Γ΄, ό.π., σ.36-37. Ιω. Ορλανδός προς Λαζάρω και
Γεωργίω Κουντουριώτη εις Ύδραν , 11 Ιουλίου 1824: «[…] ο δεν θάνατος του Βύρωνος και ο ερχοµός
εδώ (εν. στο Λονδίνο) του Στανώπ (Stanhope), ο οποίος διεκήρυξεν ότι τα πράγµατα της Ελλάδας είναι
εις κακήν κατάστασιν, ότι δεν υπάρχει ∆ιοίκησις, ότι το δάνειον έγινε χωρίς της γνώµης των
καπιταναίων της ξηράς, και τόσα άλλα απερίγραπτα, έρριψαν το κοινόν εδώ εις απελπισίαν, µη
θέλοντες να ακούσουν ούτε της Ελλάδος το όνοµαú ούτος συνεδέθη µε τον Νέγρην και τον Οδυσσέα,
οι οποίοι του ασήκωσαν τον νουν, και άλλους δεν επαινεί ειµί αυτούς, τον Τουµπάζην , τον Ζαΐµην
κτλ., µ’ έναν λόγον εις κακήν κατάστασιν ευρίσκεται η υπόληψις των πραγµάτων της Ελλάδος την
σήµερον εδώ και δεν ηξεύρω τι έχει να γένη και το δάνειον».
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Αρχείον Μαυροκορδάτου, τ. IV, ό.π., 1278, σ.236-237, Μαυροκορδάτος προς Οδ. Ανδρούτσο, 7
Μαρτίου 1824.

τούτον δέον να παραστήσης, ότι το δάνειον έρχεται και µέσον τούτου θέλει έµβη εις
νέον στάδιον και θέλει δοξασθή πλειότερον παρ’ ότι εδοξάσθη εις τους τρεις τούτους
χρόνουςú […] την συνέλευσιν την οποία καταγίνεται να συγκροτήση εις τα Σάλωνα ο
κ. Νέγρης, προσπάθησον να την εµποδίσηςú και εις ταύτην δεν συµφέρει να
παρευρεθής η εκλαµπρότης σου, διότι αυτός συγκροτεί συνέλευσιν άνευ της αδείας
της ∆ιοικήσεως και πιθανόν αυτή να είναι ενάντια της ∆ιοικήσεως».263 Το
διαπραγµατευτικό χαρτί που άκουγε στο όνοµα δάνειο έµελε να τεθεί στο τραπέζι
των διαπραγµατεύσεων προς ενίσχυση της θέσης της ∆ιοίκησης, που στην περίπτωση
µας σήµαινε την εξασφάλιση του ελέγχου του Ανδρούτσου. Εκ των υστέρων
µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι ο Κουντουριώτης υπερεκτίµησε τις δυνατότητες του
δανείου, αφού η πολιτική στόχευση του οπλαρχηγού δεν αφορούσε τα χρήµατα του
δανείου, αλλά τη διατήρηση των εξουσιαστικών του συµφερόντων µέσα στα όρια της
Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Το τελευταίο ταυτιζόταν στη σκέψη του Ανδρούτσου
όχι µε την εξασφάλιση των χρηµάτων ή µέρους των χρηµάτων του δανείου, αλλά µε
την υπεράσπιση των αποφάσεων της συνέλευσης των Αθηνών. Από την άλλη
ο,τιδήποτε µπορούσε να εγγυηθεί τη διατήρηση του status quo στην Ανατολική
Ρούµελη, ο Ανδρούτσος ήταν πρόθυµος να το αποδεχθεί. Στη συγκυρία αυτή η τυχόν
άρνησή του για συµµετοχή στις προτεινόµενες από την ∆ιοίκηση διαπραγµατεύσεις
δεν θα τον ωφελούσε σε τίποτα. Άλλωστε υπήρξε επιδίωξη και του ίδιου του
οπλαρχηγού από τον Ιανουάριο του1824.
Η αποδοχή των διαπραγµατεύσεων όχι µόνο δεν τερµάτισε, αλλά αντίθετα
µεγέθυνε τις κατηγορίες που διατυπώνονταν εναντίον του Μαυροκορδάτου, ακόµη
και από ανθρώπους που θα περίµενε κανείς να εναποθέτουν τις ελπίδες τους για
πολιτική διέξοδο στη ∆ιοίκηση του Κουντουριώτη. Αναφέρουµε, για παράδειγµα, τον
Γκούρα και τον γραµµατικό του Παναγιώτη Σοφιανόπουλο, που στους επόµενους
µήνες θα συνταχθούν αµετάκλητα µε την κεντρική διοίκηση. Την χρονική περίοδο
κατά την οποία ο Ανδρούτσος µεθόδευε την προσέγγισή του µε τους Υψηλάντη Κολοκοτρώνη (Φεβρουάριος 1824), ο Σοφιανόπουλος ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός
προς τον Υψηλάντη σχετικά µε τις αντιδράσεις στην Ανατολική Ρούµελη εναντίον
του Μαυροκορδάτου: «[…] σκοπός δε των ενταύθα ήτον και είναι να γυµνωθή ο
Μαυροκορδάτος, απ’ όσα µέσα τον συστήνουν, πράγµα το οποίον αυτούθεν δεν
ηθελήσατε να το σκεφθήτε».264 Ανάµεσα σε άλλα, ο Σοφιανόπουλος µαζί µε τον
Οδυσσέα και τον Γκούρα καταλογίζουν στον Μαυροκορδάτο βαριές κατηγορίες για
σκευωρίες και «ζηµία στο Έθνος». Οπωσδήποτε, λοιπόν, το κλίµα δεν υπήρξε
ευνοϊκό για τον Μαυροκορδάτο λίγο πριν την επικείµενη συνάντησή του µε τον
Ανδρούτσο και ενώ αναµενόταν να οριστεί η ηµέρα της σύγκλισης της συνέλευσης
στα Σάλωνα. Ενδεικτικό του κλίµατος που επικράτησε στους κόλπους της ∆ιοίκησης
ήταν και η παρότρυνση του Κωλέττη, αλλά και του ίδιου του Κουντουριώτη, προς
τον Μαυροκορδάτο να µην παραστεί σε καµία περίπτωση στη συνέλευση.265
∆ηµιουργήθηκε µάλιστα προς στιγµήν η εντύπωση ότι ο Μαυροκορδάτος σκόπευε να
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Αρχείον Μαυροκορδάτου, τ. IV, ό.π., 1346, σ.305-306, Γ. Κουντουριώτης προς Μαυροκορδάτον, 3
Απριλίου 1824.
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Α.Μ, τ. IV, ό.π., 1245, σ.206-207, Παν. Σοφιανόπουλος προς ∆ηµ. Υψηλάντην, εξ Αθηνών, 25
Φεβρουαρίου 1824.
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Α.Μ., τ. IV, ό.π., 1271, σ.232-233, Ι. Κωλέττης προς Μαυροκορδάτον, 5 Μαρτίου 1824. Ο
Κωλέττης φαίνεται πως γνώριζε τις κατηγορίες του Σοφιανόπουλου για τον Μαυροκορδάτο και
µπορούµε να θεωρήσουµε µε βεβαιότητα ως πηγή της πληροφόρησής του τον ίδιο τον Υψηλάντη, που
πειθαρχούσε εν λευκώ στις εντολές της ∆ιοίκησης: «Το προς τον Υψηλάντην του Σοφιανόπουλου
γράµµα θέλει σε βεβαιώσει, δια όσα λέγω, επειδή αυτό είναι το πρωτότυπον των εναντίον της
∆ιοικήσεως συκοφαντιών». Κρίνε, του επισηµαίνει, «αν πρέπει να παραστείς στη συνέλευση των
Σαλώνων».

συµµετάσχει στις διαδικασίες της συνέλευσης, παρά τις αντίθετες εντολές του
Κουντουριώτη να µην παραβρεθεί σε συνέλευση που γινόταν χωρίς την έγκριση της
∆ιοίκησης και κατά συνέπεια κρινόταν παράνοµη και αντίθετη προς τους Νόµους.
Γρήγορα, όµως, ο Μαυροκορδάτος φροντίζει να αποκαταστήσει την αλήθεια,
υπογραµµίζοντας µε έµφαση ότι δεν βρίσκεται στα Σάλωνα, όπως «κακώς
εννόησαν».266Την ίδια στιγµή οι φωνές µέσα από τους κόλπους του διοικητικού
στρατοπέδου εναντίον του Ανδρούτσου πλήθαιναν.267 Ολοένα και περισσότεροι
απαιτούσαν την πολιτική καταδίκη του οπλαρχηγού, όµως, ο Κουντουριώτης επέµενε
ότι ήταν αναγκαία η συνάντηση του Μαυροκορδάτου µαζί του για να αρχίσουν
διαπραγµατεύσεις εκτός του χώρου της συνέλευσης. Εκτιµώντας σωστά την
κατάσταση ο Κουντουριώτης είχε πεισθεί πως µία αδιάλλακτη στάση απέναντι στον
Ανδρούτσο θα µπορούσε να προκαλέσει και την αποµάκρυνση των άλλων
οπλαρχηγών της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος από την ∆ιοίκηση του Κρανιδίου.
Από τη µεριά του ο Ανδρούτσος επιθυµούσε όχι µόνο τη συνάντησή του µε
τον Μαυροκορδάτο, αλλά και την παρουσία του τελευταίου στη συνέλευση των
Σαλώνων. Απέναντι στις κατηγορίες που τον ενοχοποιούσαν και που πολύ
περισσότερο πρόβαλαν προσκόµµατα στο να γίνει εφικτή η συµµετοχή του
Μαυροκορδάτου στη συνέλευση, ο Ανδρούτσος απαντούσε µε ιδιαίτερα σκληρή
γλώσσα και οργή. Στην πιο µακροσκελή επιστολή του µέσα στην Επανάσταση, που
απευθυνόταν στο βασικό κατήγορό του Αναστάσιο Λόντο, ο οπλαρχηγός αφενός
αντικρούει τις κατηγορίες περί προδοσίας, καταχρήσεων και «αντιδιοικητικής»
συµπεριφοράς και αφετέρου µε έναν έντονο και απρόσµενο συναισθηµατισµό
σπεύδει µε έµµεσο τρόπο να υποδεχτεί τις διαπραγµατευτικές προτάσεις της
∆ιοίκησης Κουντουριώτη, αν όχι να αναγνωρίσει τη νοµιµότητά της για το καλό της
«πατρίδος».268 Αν τοποθετήσουµε τη σηµαντική αυτή επιστολή µέσα στη χρονική
συγκυρία στην οποία συντάσσεται (14 Φεβρουαρίου 1824), θα διαπιστώσουµε πίσω
από τις γραµµές της ότι ο Ανδρούτσος απευθύνεται, ουσιαστικά, προς την ίδια τη
∆ιοίκηση, και όχι προς το πρόσωπο του παραλήπτη της επιστολής Αναστάσιου
Λόντου. Προσφεύγοντας στο συναίσθηµα, στις θυσίες του πατέρα του και στις
κακουχίες και τους διωγµούς που υπέστη ο ίδιος,269 αλλά και στην «µπέσα-µεµπέσα», ζητά από τον Κουντουριώτη (το όνοµά του δεν αναφέρεται) να ξεπεράσει τις
φωνές που απαιτούσαν την καταδίκη του και να τον αντιµετωπίσει καλόπιστα και µε
διάθεση συνδιαλλαγής. Ο τρόπος γραφής της επιστολής παρουσιάζει έναν οπλαρχηγό
πρόθυµο να συµπαραταχθεί µε τα νεοτερικά στοιχεία, προσφέροντας τις υπηρεσίες
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Α.Μ., τ. IV, ό.π., 1362, σ.318-320, Μαυροκορδάτος προς την ∆ιοίκησιν, 7 Απριλίου 1824.
Α.Μ., τ. IV, ό.π., 1339, σ.298, Αναστάσιος Λόντος (αδελφός του Ανδρέα Λόντου) προς
Μαυροκορδάτον, 2 Απριλίου 1824. Ο Αναστάσιος Λόντος συµβούλευε τον Μαυροκορδάτο να
αποµακρυνθεί από την περιοχή των Σαλώνων γιατί κινδύνευε η ζωή του από τον Ανδρούτσο.
Παράλληλα εκτόξευε βαριές κατηγορίες κατά του Ανδρούτσου προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς
κανένα ενδοιασµό.
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Α.Κ.Υ., τ. Ζ΄, ό.π., σ. 121, Οδυσσεύς Ανδρίτσου προς κύριο Αναστάσιο Λόντο, εξ Αθηνών τη 14
Φεβρουαρίου 1824. Η επιστολή αναφέρεται και στο Άννινος, 1996, ό.π., σ. 13-16.
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ό.π., «[…] Μολονότι εκέρδιζα εν καιρώ Τουρκίας, ο διάβολός µου µου αφήρησεν αυτήν την κλίσιν,
αφού εσηκώσαµεν τάρµατα. Και τι να πολυλογώ; Τόσον µε εφώτισεν ο διάβολος µου, ώστε να γεµίσω
ψείραις, να λιµάξω ψωµί, να κοίτωµαι εις τα νερά, εις τα χιόνια και εις την λάσπην, να δοκιµάζω κάθε
στρατιωτικήν αχαριστίαν, να πίνω φάρµακα από εχθρούς και φίλους, να κυνηγώµαι ως κατάδικος από
αυτούς τους συγγενείς, και τους φίλους της δικαιοσύνης, να επιθυµώ συνελεύσεις εθνικάς, να αγαπώ
δικαίους διοικητάς, να είµαι λάτρις των εναρέτων και φίλος των σοφών, να διψώ την αυτονοµίαν και
ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, επιθυµώντας µόνο και µόνον Έλληνες να διοικούν και να βασιλεύουν εις
τους Έλληνας […]».
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του στον Κουντουριώτη εναντίον των προκρίτων της Πελοποννήσου,270 αφήνει να
διαφανεί, όµως, πως η προθυµία αυτή πηγάζει µέσα από το πολιτικό αδιέξοδο στο
οποίο είχε περιέλθει και την απειλή περιθωριοποίησής του, που ήδη από τον
Ιανουάριο του 1824 µεθοδευόταν από την πολιτική της ∆ιοίκησης στην Ανατολική
Χέρσο Ελλάδα. Εάν η ∆ιοίκηση δεν ανταποκρινόταν στην κίνηση «καλής θέλησης»
από τη µεριά του οπλαρχηγού, τα περιθώρια διαπραγµάτευσης ήταν απλώς
ανύπαρκτα.
Μέσα στον Απρίλιο του 1824, όσα προεξαγγέλονταν έστω και µε έµµεσο
τρόπο στην επιστολή του Ανδρούτσου προς τον Αναστάσιο Λόντο, επιβεβαιώθηκαν
κατά την διάρκεια της συνέλευσης των Σαλώνων. Αν και οι προοπτικές να παραστεί
στη συνέλευση ο Μαυροκορδάτος είχαν εξαντληθεί, ωστόσο η ∆ιοίκηση διατηρούσε
επαφή τόσο µε τον Ανδρούτσο, όσο και µε το Θεόδωρο Νέγρη. Λίγες µόνο ηµέρες
πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία έναρξης της συνέλευσης ο Νέγρης εξέφρασε την
απογοήτευση του για την άρνηση του Μαυροκορδάτου να προσέλθει στα Σάλωνα.271
Η συνέλευση χωρίς το Μαυροκορδάτο άρχισε στις 8 Απριλίου 1824 και θα
διαρκούσε έως και τις 28 Απριλίου του ίδιου µήνα. Η µεγάλη διάρκειά της
ανταποκρινόταν αφενός στην κρισιµότητα των αποφάσεων που επρόκειτο να
ληφθούν, αφετέρου στην προσµονή από τα µέλη της τελικής κατάληξης των
επικείµενων διµερών διαπραγµατεύσεων ανάµεσα στον Μαυροκορδάτο και τον
Οδυσσέα Ανδρούτσο. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος
περίµεναν από τη ∆ιοίκηση Κουντουριώτη να προχωρήσει σε κάποια κίνηση
προσέγγισης και συνδιαλλαγής, ακόµη και την πιθανότητα να µεταπεισθεί ο
Μαυροκορδάτος και να ερχόταν έστω και την ύστατη στιγµή στα Σάλωνα. Στην
εναρκτήρια οµιλία του ο Θεόδωρος Νέγρης απευθυνόµενος προς τους πληρεξουσίους
των ανατολικών επαρχιών υποστήριζε την αναγκαιότητα της ύπαρξης «κεντρικής του
Έθνους ∆ιοίκησις».272 Ανταποκρινόµενος στις απαιτήσεις του Κουντουριώτη ο
Νέγρης σπεύδει από την αρχή της συνέλευσης να εκφράσει εκ µέρους και των µελών
της το σεβασµό του νεοτερικού θεσµικού πλαισίου της Β΄ Εθνοσυνέλευσης. Μία
τέτοια δήλωση πέρα από γεγονός ότι θα διασκόρπιζε αρκετές ανησυχίες της
κεντρικής εξουσίας, θα έδινε ώθηση και στις διαπραγµατεύσεις των οπλαρχηγών της
Ανατολικής Ρούµελης µε τη ∆ιοίκηση Κουντουριώτη. Το πνεύµα των λόγων του
Νέγρη αντανακλούσε τη διαπραγµατευτική τακτική του Ανδρούτσου, όπως είχε
εκφραστεί και στην επιστολή του προς τον Αναστάσιο Λόντο. Το ποια, όµως,
κατεύθυνση θα έπαιρνε το τελικό κείµενο του ψηφίσµατος των µελών της
συνέλευσης των Σαλώνων αποτελούσε εξάρτηση της πορείας των
διαπραγµατεύσεων. Μπορεί να είχε αποφευχθεί προς το παρόν µία παρεκτροπή από
τις αποφάσεις της Β΄ Εθνοσυνέλευσης (1823), όµως, το ερώτηµα σχετικά µε το ποια
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ό.π., «[…] Εις ολίγα λόγια ερευνώντας και εγώ από το µέρος µου τίνες αι πράξεις του πατρός σου
και αι ανδραγαθίαι του αδελφού σου (εν. τον Ανδρέα Λόντο), το φέρσιµον των προυχόντων συγγενών
σου, ενθυµούµενος την διάλυσιν της Εθνικής Συνελεύσεως εξ αιτίας σου (αναφέρεται στον α΄ εµφύλιο
πόλεµο), την προσκόλλησίν σου εις ξένην Αυλήν και όχι εις την απελευθέρωσιν της Ελλάδος,
συµπεραίνω δάσκαλε (ειρωνική προσφώνηση. Ο Α. Λόντος ήταν 22 περίπου ετών), µπέσα -µε -µπέσα,
ότι εσύ έχεις µέσα σου τον δαίµονα του Σωκράτους (ειρωνική διατύπωση) […]. Κύτταξε καλά, διότι ή
κοντεύει να χαθή η Πατρίς, ή θα πέσει εις κανένα χειρότερον ζυγόν από εκείνον οπού βαστούσαν οι
πατέρες µας. Κύτταξε καλά µην τύχη και …»(ο Ανδρούτσος δεν συµπληρώνει τη φράση του).
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Α.Μ., τ. IV, ό.π., 1351, Νέγρης προς Μαυροκορδάτον 4 Απριλίου 1824, Βλ. και επιστολή των
Ανδρούτσου, Πανουριά, ∆υοβουνιώτη, Γκούρα και των Λεβαδειτών (Ιω. Φίλωνος, Λάµπρος Νάκος,
Λουκάς Αλέξανδρος, Αθανάσιος Οικονόµου) προς τον Μαυροκορδάτο, Α.Μ., τ. IV, ό.π., 1363, σ. 321,
εν Σαλώνοις 8 Απριλίου 1824.
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Α.Μ., τ. IV, 1367, σ. 323-324, 9 Απριλίου 1824. Νέγρης προς Μαυροκορδάτο.

∆ιοίκηση θα αναγνώριζαν τα µέλη της συνέλευσης, εκείνης του Κουντουριώτη ή της
έκπτωτης ∆ιοίκησης του Μαυροµιχάλη, παρέµενε ανοικτό.
Στις 9 Απριλίου 1824 ο Νέγρης έγραφε στον Μαυροκορδάτο σε µία
προσπάθεια να τον µεταπείσει: «σε λυπούµαι, αδελφέ, και ας ηξεύρης πόσα και πόσα
δοκιµάζοµεν και ο Οδυσσεύς και εγώ δια να υπερασπισθώµεν εναντίον όχι δύο και
πέντε και δέκα κατηγόρων σου, αλλά λαών ολοκλήρων µα την αλήθειαν».273 Την
απάντηση θα την λάβει πολύ αργότερα, στις 17 Απριλίου 1824, για να εξανεµιστούν
την ίδια στιγµή και οι ελπίδες κάποιου συµβιβασµού από την πλευρά του
Μαυροκορδάτουú «Απορώ αδελφέ, διατί να µε νοµίσης ή ανόητον ή αδιάφορον προς
τα ελληνικά πράγµατα; ∆ιατί να πλάττης χιµαίρες, όταν τα πράγµατα (διάβασε, οι
σκοποί της συνέλευσης) είναι πασίδηλα; […] δεν βλέπω εις τι ωφελεί η σύναξις των
πολιτικών».274 Ενώ έχουµε διανύσει αρκετές ηµέρες µετά την έναρξη της
συνέλευσης, η ∆ιοίκηση δια στόµατος του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου φαινόταν
αποφασισµένη µέχρι και την τελευταία στιγµή να µην επιδοκιµάσει κατά ουδενί
τρόπο τα πεπραγµένα µιας συνέλευσης που ενθάρρυνε ενέργειες ενάντια στα
συµφέροντά της στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα. Η ∆ιοίκηση δεν θα µπορούσε στη
συγκυρία του Απριλίου του 1824 να αναγνωρίσει τη σύσταση συνέλευσης στη βάση
µιας σύνθεσης που συµπεριλάµβανε τη συµµετοχή και «πολιτικών εκπροσώπων» των
κοινοτήτων της Ανατολικής Ρούµελης, αποτελούσε, δηλαδή, εκ των προτέρων µία
συνέλευση που παραβίαζε τα οριζόµενα της Β΄ Εθνοσυνέλευσης. Ακόµη και στην
περίπτωση που οι αποφάσεις της συνέλευσης των Σαλώνων δεν έρχονταν σε
σύγκρουση µε την πολιτική της ∆ιοίκησης Κουντουριώτη, η τυχόν αναγνώριση της
νοµιµότητάς της ισοδυναµούσε µε την de facto αποδοχή του διοικητικού πλαισίου της
συνέλευσης των Αθηνών (1822) από την πλευρά της ∆ιοίκησης. Η απευκταία αυτή
πολιτική πράξη υπαγόρευε στην ∆ιοίκηση Κουντουριώτη την µη αναγνώριση και
καταδίκη πολιτικών κινήσεων που εξ ορισµού βρίσκονταν στον αντίποδα της
γενικότερης πολιτικής της. Ιδιαίτερα σε µία περίοδο που η κύρια επιδίωξή της ήταν
να κάµψει τις προεστικές αντιστάσεις τόσο στην Ανατολική Ρούµελη όσο και στην
Πελοπόννησο, η αποδοχή της πολιτικής παρουσίας εκπροσώπων του προεστικού
στοιχείου της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στα Σάλωνα εγκυµονούσε απρόβλεπτους
κινδύνους για την υλοποίηση ενός µείζονος πολιτικού στόχου, όπως εκείνου της
ακύρωσης των αποφάσεων της συνέλευσης των Αθηνών (1822).
Αντίθετα η ∆ιοίκηση Κουντουριώτη φαινόταν διατεθειµένη να αναγνωρίσει
ακόµη και µια συνέλευση οπλαρχηγών προκειµένου να επιτύχει τους
διαπραγµατευτικούς της στόχους. Εφόσον οι οπλαρχηγοί αποδέχονταν το διαχωρισµό
των πολιτικών και στρατιωτικών εξουσιών και εγκατέλειπαν κάθε αξίωσή τους να
επηρεάζουν τις οικονοµικοπολιτικές λειτουργίες των κοινοτήτων της Ανατολικής
Ρούµελης θα µπορούσαν να τύχουν της ευνοϊκής αντιµετώπισής τους από την
πολιτική της κεντρικής εξουσίας ως προς τον οικονοµικό σχεδιασµό της διανοµής
των χρηµάτων της πρώτης δόσης του δανείου. Από τη µεριά της η ∆ιοίκηση
προσδοκούσε πως µε την υπόσχεση της χορηγίας µεγάλων ποσών από τα κεφάλαια
του δανείου και µε την πολιτική των στρατιωτικών προβιβασµών που ήδη
εφαρµοζόταν και στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα, θα κατόρθωνε κατά τη διάρκεια
των διαπραγµατεύσεων να πείσει τους οπλαρχηγούς της Ανατολικής Ρούµελης να
αποδεχθούν το νεοτερικό θεσµικό πλαίσιο της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, πράγµα που θα
σήµαινε τη συναίνεσή τους στην ακύρωση των αποφάσεων της συνέλευσης των
Αθηνών. Στην πορεία των διαπραγµατεύσεων και µε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο η
∆ιοίκηση έκρινε πως έπρεπε να εκµεταλλευτεί τη διαπραγµατευτική αξία του
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ό.π.
Α.Μ., τ. IV, 1380, ό.π., 336-337, Μαυροκορδάτος προς Νέγρην, 17 Απριλίου 1824.

δανείου, ώστε να προκαταλάβει την απόρριψη των διαπραγµατευτικών της όρων
(εφαρµογή των αποφάσεων της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στην Ανατολική Ρούµελη) από
τον οπλαρχηγό και να επιτύχει κάποιο συµβιβασµό µαζί του πριν το τέλος της
συνέλευσης των Σαλώνων. Ο Μαυροκορδάτος ακολουθώντας τις πολιτικές οδηγίες
του Γεώργιου Κουντουριώτη ενηµέρωνε στις 17 Απριλίου 1824 µε λιτή διατύπωση
τον οπλαρχηγό για την άφιξη µέρους των δανείων. Ο στόχος του Μαυροκορδάτου
ήταν προφανήςú «Θέλω εν ενί λόγω να ήµεθα σύµφωνοι κατά πάντα, και να
συνεργήσωµεν εις το να στερεωθή η ∆ιοίκησις, επειδή χωρίς ∆ιοίκησιν αφήνω πως
δεν ηµπορούµεν να κάνωµεν ποτέ προκοπήν και η σύναξίς σας αν διαλυθή πριν
φθάσω εγώ, πάλιν επιθυµώ να ανταµωθώµεν οι δυο µας και αν κάµη χρειά, έρχοµαι
και έως εις τας Αθήνας».275
2.13 Μετά τη σαφή διατύπωση των διαπραγµατευτικών προθέσεων της
∆ιοίκησης Κουντουριώτη τα περιθώρια διπλωµατικών ελιγµών είχαν απελπιστικά
στενέψει για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Η προσπάθειά του να µετατρέψει τη
συνέλευση των Σαλώνων σε διαπραγµατευτικό πεδίο, όπου την πρωτοβουλία των
κινήσεων θα την είχε εκείνος έναντι της ∆ιοίκησης, είχε αποτύχει οικτρά. Όχι µόνο η
συνέλευση δεν ανάγκασε τη ∆ιοίκηση να προβεί σε υποχωρήσεις απέναντι στους
οπλαρχηγούς της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, αλλά µεταβλήθηκε η ίδια σε
εργαλείο πίεσης προς τους οπλαρχηγούς, ακυρώνοντας κάθε έννοια
διαπραγµάτευσης. Ο εξαναγκασµός των µελών της συνέλευσης να αποδεχτούν τους
όρους της ∆ιοίκησης προήλθε σε µεγάλο βαθµό µέσα από το δεσµευτικό πλαίσιο της
ίδιας της συνέλευσης των Σαλώνων, που έχοντας χαρακτηριστεί ως παράνοµη σε
καµία περίπτωση δεν µπορούσε µε τις αποφάσεις της να κινηθεί εναντίον της
∆ιοίκησης Κουντουριώτη. Το ένα µετά το άλλο τα µέλη της συνέλευσης σπεύδουν να
εκφράσουν την αναγνώριση της ∆ιοίκησης Κουντουριώτη σε µία προσπάθεια να
προλάβουν τυχόν δυσάρεστες συνέπειες. Στις 19 Απριλίου έφθανε στην Ύδρα η
είδηση ότι «ταύτη τη στιγµή ήλθε ταχυδρόµος εις την ∆ιοίκησιν µε γράµµατα, ότι ο
Οδυσσεύς, Νέγρης και ο εκεί λαός όλος είναι σύµφωνοι µε τον σκοπόν της
∆ιοικήσεως και ότι ενασχολούνται να αποστείλωσι τους παραστάτας των (εν. στην
έδρα της ∆ιοίκησης)».276 Ο Μαυροκορδάτος στις 28 Απριλίου 1824 ενηµέρωνε
σχετικά µε τη στάση του Ανδρούτσου το Εκτελεστικό σώµα: «Ο στρατηγός
Οδυσσεύς, εάν ενωθή ειλικρινώς µε την ∆ιοίκησιν, είναι χρήσιµος και κάµνει τιµήν
προς τον εαυτόν τουú εάν δε και δια δεύτερον τέλος ενωθή, ουχ ήττον χρησιµεύει εις
τας παρούσας περιστάσεις η ένωσίς του».277 Με δεδοµένη τη θετική εξέλιξη της
πορείας των διαπραγµατεύσεων για τη ∆ιοίκηση αποφασίστηκε από τον
Μαυροκορδάτο η αποστολή στα Σάλωνα τριών απεσταλµένων του για να
συνοµιλήσουν µε «µερικούς πατριώτες περί των κοινών συµφερόντων της πατρίδος,
να παρακινήσουν δια την εκλογήν αξίων και καλών παραστάσεων, να µη λάβουν
όµως ποτέ µέρος εις πρακτικά µερικής συνελεύσεως, ούτε να γνωρίσουν τοιαύτην
συνέλευσιν. Ήµουν βέβαιος (εν. ο Μαυροκορδάτος) ότι δεν παρεκτράπησαν των
χρεών τους και , αν είναι αληθή τα όσα διεφηµίσθησαν εδώ, ότι ο Οδυσσεύς ωµίλησε
πολλά υπέρ ∆ιοικ <ήσεως>».278
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Α.Μ., τ. IV, ό.π., 1379, σ. 335-336, Μαυροκορδάτος προς Ανδρούτσο, 17 Απριλίου 1824.
Α.Κ.Υ., τ. Ι΄, ό.π., σ. 128, Νικόλαος Οικονόµος προς τους προκρίτους της νήσου Ύδρας, 19
Απριλίου 1824.
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Ανδρέας Ζαΐµης προς Μαυροκορδάτο, 26 Απριλίου 1824: «Η συνέλευσις των Σαλώνων εξέτασεν
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ταραχώδη φατρίαν.ú µε πολλάς σκέψεις απεφάσισεν να γνωρίση την εν Άργει.
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Ήταν φανερό πια πως όσες πληροφορίες καταφθάνουν µε τον ένα ή τον άλλο
τρόπο στην έδρα της ∆ιοίκησης και στον ίδιο τον Μαυροκορδάτο συγκλίνουν στο
ίδιο ακριβώς πράγµαú την απόφαση των µελών της συνέλευσης των Σαλώνων να
αναγνωρίσουν ως νόµιµη διοίκηση του Έθνους εκείνη του Υδραίου Κουντουριώτη. Η
υποχώρηση των οπλαρχηγών και του προεστικού στοιχείου της Ανατολικής Χέρσου
Ελλάδος µπροστά στις απειλές και την πίεση της ∆ιοίκησης αποτυπωνόταν και στο
ψήφισµα 24 Απριλίου 1824, που έµελλε να αποτελέσει και το τελικό κείµενο των
αποφάσεων της συνέλευσης των Σαλώνων. Η διαπίστωση ότι το ψήφισµα δεν
εξέφραζε απλά την υποστήριξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος προς τη ∆ιοίκηση
Κουντουριώτη, αλλά προχωρούσε ακόµη παραπέρα σε πολιτικές υποχωρήσεις που
ισοδυναµούσαν µε την ακύρωση των αποφάσεων της συνέλευσης των Αθηνών
(1822), µας κάνει να υποθέσουµε ότι το πεδίο της διαπραγµάτευσης ξεπερνούσε τα
όρια της συνέλευσης των Σαλώνων και δεν αφορούσε µόνο τα αιτήµατα που τέθηκαν
εκεί από τους εκπροσώπους της Ανατολικής Ρούµελης και από τη ∆ιοίκηση. Ή
αλλιώς, το τελικό κείµενο των αποφάσεων της συνέλευσης αντανακλούσε το
αποτέλεσµα διαπραγµατεύσεων που αφορούσαν ζητήµατα που είχαν τεθεί στο
προγενέστερο της συνέλευσης χρονικό διάστηµα και που, ουσιαστικά, είχαν
διευθετηθεί προς όφελος της κεντρικής εξουσίας πριν την έναρξη της συνέλευσης
των Σαλώνων. Σε τι, λοιπόν, συνίσταται η αναγκαιότητα µιας συνέλευσης όταν η
∆ιοίκηση είχε ήδη επιβάλλει τις αποφάσεις της στο διαπραγµατευτικό πεδίο; Μπορεί
η ∆ιοίκηση να είχε πετύχει την προσέγγισή της µε το προεστικό στοιχείο της
Ανατολικής Ρούµελης, όµως, οι οπλαρχηγοί, που κυριαρχούσαν στην περιοχή,
εξακολουθούσαν να αντιδρούν στην υιοθέτηση αποφάσεων που µετέβαλαν τις
ισορροπίες και στο εσωτερικό των κοινοτήτων της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Η
σύγκλιση µιας συνέλευσης απ’ την πλευρά τους, µε τον εξαναγκασµό των προεστών
να µετέχουν σ’ αυτήν, θα πρέπει να ερµηνευθεί και ως µία προσπάθεια να
παρουσιαστούν οι οπλαρχηγοί ως οι κύριοι διαπραγµατευτές µε την ∆ιοίκηση.
Φοβούνταν περισσότερο µήπως ο παραγκωνισµός τους από το διαπραγµατευτικό
πεδίο συνεπαγόταν την ακύρωση των εξουσιών τους στο εσωτερικό των κοινοτήτων,
προς όφελος των προεστών, παρά το ενδεχόµενο της εφαρµογής των αποφάσεων της
Εθνοσυνέλευσης στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα. Άρα η συνέλευση των Σαλώνων
σηµατοδοτεί όχι µόνο την κατίσχυση των νεοτερικών στοιχείων πάνω στις
παραδοσιακές ηγετικές οµάδες της Ανατολικής Ρούµελης, ακόµη περισσότερο
εξέφραζε την µεταβολή των ισορροπιών στο εσωτερικό της «συµµαχίας» των
παραδοσιακών στοιχείων σε βάρος των οπλαρχηγών.
Παραθέτουµε ολόκληρο το κείµενο του ψηφίσµατος της συνέλευσης των
Σαλώνων, το οποίο υπογράφει πρώτος ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Προεξοφλούµε εδώ
πως η συναίνεση του οπλαρχηγού στην υιοθέτηση ενός τέτοιου ψηφίσµατος από τη
συνέλευση µπορεί να υπήρξε το αποτέλεσµα πιέσεων και πολιτικών αδιεξόδων,
όµως, δεν έπαυε να είναι και µία ύστατη προσπάθεια να υπερασπιστεί ο οπλαρχηγός
τα συµφέροντά του στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα εντός του συνταγµατικού
πλαισίου της Β΄ Εθνοσυνέλευσης(1823) και των εξουσιαστικών ορίων της
Προσωρινής ∆ιοίκησης του Κουντουριώτη. «Εσυµφώνησαν όλοι της Συνελεύσεως
πολιτικοί και στρατιωτικοί τα ακόλουθα: Α΄. Οι εις τα πολιτικά διωρισµένοι κατά
τους νόµους του έθνους να κάµουν το χρέος των συνάζοντες τα εισοδήµατα κάθε
επαρχίας βάλλοντές τα εις την κάσσαν του έθνους και εξοδεύοντες εις τα ανάγκας της
πατρίδος κατά τας διαταγάς της ∆ιοικήσεως. Β΄. Οι εις τα στρατιωτικά διωρισµένοι
να µην ανακατώνωνται ούτε εις τα εισοδήµατα ούτε εις τα έξοδα της επαρχίας να
υπακούουν εις τας διαταγάς της ∆ιοικήσεως και να µην περιφέρωνται εις κανένα
µέρος χωρίς την άδειαν εγγράφως του στρατηγού των. Γ΄. Εις κρίσιν να µην

ανακατώνεται κανένας ούτε πολιτικός ούτε στρατιωτικός, αλλά να διορισθούν
κριτήρια εις κάθε επαρχίαν κατά τους εθνικούς νόµους και εκεί να γίνωνται όλες οι
κρίσεις. ∆΄. Οι παραστάταις της Στερεάς Ελλάδας να είναι όλοι σύµφωνοι, ένα σκοπό
έχοντες, να στερεωθώσιν οι νόµοι χωρίς ποτέ κανένας να τολµήση να λάβη µέρος εις
καµµίαν φατρίαν εναντίον της ∆ιοικήσεως. Και αν κανένας από αυτούς τολµήση να
κάµη το εναντίον και εξωσθή από το Βουλευτικόν σώµα, υποχρεώνεται η Στερεά
Ελλάς να µην λάβη το µέρος του και να τον διαφεντεύση, αλλά να φροντίση εις το να
λάβη την παιδείαν του. Ε΄. Όποιος από τους διωρισµένους εις τα πολιτικά και εις τα
στρατιωτικά εν κάµει το χρέος του υποχρεώνεται όποιος γνωρίση το σφάλµα, να
ιδεάση την ∆ιοίκησιν δια να παιδευθή κατά τους νόµους. ΣΤ΄. Αν κανένας από τους
διωρισµένους εις τα στρατιωτικά κάµη κακόν εις την πατρίδα και η ∆ιοίκησις ζητήση
κατά χρέος να παιδευθή ο τοιούτος, να µην ειµπορή κανένας να τον διαφθεντεύση και
οι ειδικοί του να του είναι ενάντιοι εξ αποφάσεως. Ζ΄. Κανένας στρατιωτικός να µην
ειµπορή να βάλη τα λεγόµενα καπάκια µε λόγον οικονοµίας και να µην αφήνουν τους
Έλληνες να ανακατώνωνται µε τους Τούρκους ούτε να µεταχειρίζωνται προφάσεις
εις υπεράσπισιν τόπου εχθρικού δια τα ίδια συµφέροντα […]». 279
Με τα άρθρα Α΄ και Β΄ του ψηφίσµατος των Σαλώνων πέρα από την ακύρωση
των αποφάσεων της συνέλευσης των Αθηνών αποφασιζόταν η απέκδυση των
οπλαρχηγών από κάθε εξουσία πάνω στα εισοδήµατα και τη διαχείριση του ταµείου
των κοινοτήτων. Η αποµάκρυνση των οπλαρχηγών από τη διαχείριση των
οικονοµικοπολιτικών λειτουργιών των κοινοτήτων (Επαρχιών), που συνεπαγόταν τον
τερµατισµό της πολιτικής εξάρτησης των Εφορειών και των ∆ηµογερόντων από τα
συµφέροντα των οπλαρχηγών, πρόδιδε ότι είχε ήδη επιτευχθεί η ανατροπή των
συσχετισµών δυνάµεων στο εσωτερικό των κοινοτήτων της Ανατολικής Χέρσου
Ελλάδος. Οι οπλαρχηγοί όχι µόνο αναγνώριζαν ως αποκλειστικούς διαχειριστές των
οικονοµικοπολιτικών λειτουργιών της κοινότητας τους ∆ηµογέροντες και τον
Έπαρχο, αλλά αποδέχονταν την εξάρτησή τους από οικονοµικούς πόρους που δεν
µπορούσαν να ελέγξουν. Η ανάληψη του ελέγχου των κοινοτικών ταµείων από τις
τοπικές εφορείες και τη ∆ιοίκηση απέκλειε τους οπλαρχηγούς από την άµεση
πρόσβασή τους σε οικονοµικούς πόρους, είτε µέσα από τις χωρίς µεσολάβηση
συναλλαγές, είτε µέσα από τον έλεγχο του κοινοτικού ταµείου. Οι διαπραγµατευτικές
διαδικασίες για την προσέγγιση των οπλαρχηγών από το προεστικό στοιχείο
προϋπέθεταν την επίτευξη της συναίνεσης των προεστών στην πολιτική της
κεντρικής εξουσίας ως προς την υπαγωγή των τοπικών εξουσιών στον άµεσο έλεγχο
του έπαρχου. Μπροστά στην προοπτική της κατίσχυσης της κεντρικής εξουσίας στην
Ανατολική Χέρσο Ελλάδα εκκινούν οι διαπραγµατεύσεις των παραδοσιακών οµάδων
των κοινοτήτων µε την ∆ιοίκηση Κουντουριώτη, ώστε κάθε πλευρά να εξασφαλίσει
ευνοϊκότερους όρους για τη διασφάλιση των συµφερόντων της, χωρίς να τίθεται υπό
αµφισβήτηση ο αναπόφευκτος προσανατολισµός προς την κεντρική εξουσία. Αν η
προσέγγιση της ∆ιοίκησης µε τους ∆ηµογέροντες της Ανατολικής Ρούµελης ήταν
αναγκαία προϋπόθεση για την ανατροπή του πολιτικού status quo, η επιδίωξη της
απόσπασης της συναίνεσης των οπλαρχηγών στην αποδοχή της διάδοχης πολιτικής
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Αρχείο Αντρίτσου Σαφάκα, αριθ. 27, Σάλωνα 24 Απριλίου 1824. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν το
κείµενο ήταν οι: Οδυσσεύς Ανδρίτζου, ∆ήµος Σκαλτζάς, Πανουργιάς, Γεωργάκης ∆υοβουνιώτης,
Αλέξης Μυλωνάς του Μήτσου Κοντογιάννη, ο εκ Σαλώνων Παπαϊωάννης Οικονόµου, ο εκ
Μαλανδρίνου Αναγνώστης Κατζικόπουλος, ο εκ Γαλαξείδι Γεώργιος Πλουκούρης, ο εκ Λιδωρικίου
Αναγνώστης, ο εκ Μουδουνίτσης Αναγνώστης Γκολφόπουλος, οι εκ Λεβαδείας Ιωάννης Φίλωνος,
Λάµπρος Νάκος, Λουκάς Αλεξανδρή, οι εξ Αθηνών Νικόλαος Ζαχαρίτζα, Ιωάννης Παπαβλάχου, οι εκ
Θηβών Φράγγος Βριζάκης, Παπασωτήρης, Έξαρχος Κοτζούρας, ο εκ Ζητουνίου ∆ιονύσιος
∆ηµητριάδης κ.α. Το ψήφισµα παρατίθεται και στο Τάκης Σταµατελλόπουλος, Ο Εσωτερικός Αγώνας,
τ. Β΄, 1972, σ. 175-177.

κατάστασης κρινόταν ιδιαίτερα σηµαντική, τόσο για την εξέλιξη των επιχειρήσεων
κατά των Οθωµανών, όσο και για την ενίσχυση της ∆ιοίκησης Κουντουριώτη
απέναντι στις προβλεπόµενες αντιδιοικητικές κινήσεις στην Πελοπόννησο.
Η αποδοχή του νεοτερικού θεσµικού πλαισίου στην Ανατολική Χέρσο
Ελλάδα από τις παραδοσιακές ηγετικές οµάδες των κοινοτήτων δεν συνεπαγόταν τις
ίδιες συνέπειες για όλους. Υπήρξε µία διαδικασία συνεχών διαπραγµατεύσεων που
διαµόρφωνε τα όρια των τοπικών εξουσιών και των εξουσιών της ∆ιοίκησης µέσα
από αµφίδροµες διαδροµές, όπου η απόλυτη και ισοπεδωτική επικράτηση του
συγκεντρωτισµού των εξουσιών δεν αντιστοιχούσε στην καθηµερινή πολιτική
πρακτική στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα. Οι τοπικές εξουσίες εξακολουθούν να
υφίστανται και µετά τη συνέλευση των Σαλώνων και να προκαλούν συγκρούσεις
µέσα στα όρια των κοινοτήτων. Αυτό που κάνει η ∆ιοίκηση Κουντουριώτη είναι να
αποφεύγει τη δηµιουργία ακραίων καταστάσεων και να επεµβαίνει επιλεκτικά στις
εσωτερικές διαµάχες των παραδοσιακών οµάδων. Άλλωστε από τις αρχές του 1824 οι
δηµογέροντες των Αθηνών αντιµετωπίζουν το θεσµικό πλαίσιο της ∆ιοίκησης ως ένα
ιδιαίτερα ευνοϊκό πεδίο για την προάσπιση των συµφερόντων τους έναντι των
οπλαρχηγών και του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Μέσα στο 1824 το προεστικό στοιχείο
ισχυροποιεί τη θέση του στην Ανατολική Ρούµελη, επανακτά τον έλεγχο των
οικονοµικοπολιτικών λειτουργιών των κοινοτήτων στο όνοµα της κεντρικής εξουσίας
και του Εθνικού Ταµείου και κατορθώνει να αποσπάσει από τη ∆ιοίκηση
αρµοδιότητες ικανές να συντηρήσουν τα τοπικά τους συµφέροντα. Το σηµαντικό
ψήφισµα των Σαλώνων, λοιπόν, θα πρέπει να θεωρηθεί ως αποδοχή του σχεδίου
διαπραγµάτευσης της ∆ιοίκησης - ενδεχοµένως ενός σχεδίου του ίδιου του
Μαυροκορδάτου - από τις παραδοσιακές οµάδες της Ανατολικής Ρούµελης, µε στόχο
να εξασφαλίσουν τη συνδροµή του Κουντουριώτη στην προάσπιση τοπικών
συµφερόντων. Η επιλεκτική διευθέτηση της σύγκρουσης προεστών και οπλαρχηγών
στην Ανατολική Ρούµελη από τη ∆ιοίκηση οδήγησε στη διάσπαση της συµµαχίας
των οπλαρχηγών και την επικράτηση των προεστών της περιοχής. Μία τέτοια
ανατροπή των ισορροπιών που έφερνε τον Ανδρούτσο στο περιθώριο των τοπικών
κοινοτικών εξουσιών της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, αλλά και στο περιθώριο
εξουσιών που εκπορεύονταν από τη ∆ιοίκηση Κουντουριώτη, δεν µπορούσε να γίνει
ανεκτή.
2.14 Στις αρχές του 1824 οι αποφάσεις της συνέλευσης των Αθηνών (1822)
παρέµεναν ενεργές παρά τις κλιµακούµενες πιέσεις της ∆ιοίκησης Κουντουριώτη
προς τις Εφορείες της Ανατολικής Ρούµελης. Ο Έπαρχος Αθηνών ∆ρόσος Μανσόλας
αδυνατούσε από τα τέλη του 1823 να θέσει σε εφαρµογή σχέδια που προέβλεπαν την
ενοικίαση των προσόδων και την πώληση των εθνικών κτηµάτων υπό την επίβλεψη
της κεντρικής εξουσίας. Η προσπάθειά του να διευρύνει τις εξουσίες του Επαρχείου
σε βάρος των συµφερόντων οπλαρχηγών και προεστών προσέκρουσε αφενός στην
αντίδραση των παραδοσιακών οµάδων, αφετέρου στην αδυναµία της κεντρικής
εξουσίας να παρέµβει για την υλοποίηση των σχεδίων του. Η αντίδραση του
Μανσόλα ήρθε σε µία περίοδο που το Εκτελεστικό του Μαυροµιχάλη, το οποίο
ευθυνόταν και για τον διορισµό του στη θέση αυτή, είχε εµπλακεί στην εµφύλια
σύγκρουση µε το γνωστό πολιτικό αποτέλεσµα.280 Ακόµη, όµως, και στην περίπτωση
που δεν ανατρεπόταν ο Μαυροµιχάλης, η ∆ιοίκησή του δεν φαινόταν διατεθειµένη να
συγκρουστεί µε τις παραδοσιακές ηγετικές οµάδες της κοινότητας Αθηνών. Ένα
σηµαντικό πολιτικό σχέδιο του Μανσόλα προέβλεπε την ακύρωση της πολιτικής της
ενοικίασης των προσόδων στους προεστούς, η οποία ευθυνόταν για τις µειωµένες έως
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ανύπαρκτες χρηµατικές εισροές στο κοινοτικό ταµείο. Παρά το γεγονός ότι η
ενοικίαση των προσόδων αποτελούσε µια νόµιµη διαδικασία σύµφωνα µε τις
αποφάσεις της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, ο Μανσόλας έκρινε πως η διεξαγωγή
δηµοπρασιών υπό το πολιτικό καθεστώς της συνέλευσης των Αθηνών οδηγούσε σε
αντίθετα από τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Ο έλεγχος της ενοικίασης των προσόδων
από τους οπλαρχηγούς και το προεστικό στοιχείο της κοινότητας Αθηνών,
ουσιαστικά, απέτρεπε τη συσσώρευση χρηµατικών διαθέσιµων στο κοινοτικό ταµείο
και οδηγούσε στην εκτροπή των χρηµατικών πόρων από την κυριότητα της κεντρικής
εξουσίας στα χέρια των οπλαρχηγών.
Ο έπαρχος Μανσόλας προσπάθησε να ακυρώσει µία διαδικασία που το µόνο
που συνεισέφερε ήταν να τροφοδοτεί την εξουσιαστική κυριαρχία των οπλαρχηγών
µε την ανοχή και τη συνδιαχείριση των προεστών. Το σχέδιο του Οκτωβρίου του
1823 προέβλεπε «τα εκπωληθησόµενα εθνικά δια δηµοπρασίας, να εκτιµηθώσι, και
να δίδωνται εις αιώνιον δηµοπρασίαν, επί συµφωνία να δίδη ο αγοραστής αιωνίως το
δέκατον, ή εικοστόν, της τιµής κατ’ έτος, κατά τριµηνίαν το τεταρτηµόριον. […] Με
αυτόν τον τρόπον, και οι πτωχότεροι ωφελούνται αγοράζοντες εκ των εθνικών
κτηµάτων και αι δυσµένειαι εµποδίζονται, και τακτικόν αιώνιον εισόδηµα
απολαµβάνει η πατρίς […].281 Ο προφανής σκοπός του έπαρχου ήταν να αποφύγει η
∆ιοίκηση τη µεσολάβηση των προεστών, οι οποίοι είτε αρνούνταν να καταβάλουν τα
ενοίκια, είτε κατέβαλαν µικρότερα χρηµατικά ποσά από τα οριζόµενα στην τιµή της
δηµοπρασίας. Το σχέδιο «δια να µεταλάβωσι πολλοί των καρπών της χρησικτησίας»
εκχωρεί τις εκτάσεις των εθνικών κτηµάτων στους καλλιεργητές χωρικούς, οι οποίοι
αναλαµβάνουν την απόδοση των δεκάτων µε δόσεις στον µοναδικό ενοικιαστή των
προσόδων που είναι στην περίπτωση αυτή η ίδια η Προσωρινή ∆ιοίκηση. Προφανώς,
το σχέδιο έµεινε ανεκτέλεστο από την κεντρική εξουσία, όµως, υποδείκνυε στο νέο
Εκτελεστικό του Κουντουριώτη την βασική πολιτική κατεύθυνση στην οποία έπρεπε
να κινηθεί, εάν επιθυµούσε αφενός την αποµάκρυνση των οπλαρχηγών της
Ανατολικής Ρούµελης από το χώρο της πολιτικής εξουσίας και αφετέρου την
υπαγωγή των οικονοµικοπολιτικών λειτουργιών της κοινότητας Αθηνών - και των
άλλων κοινοτήτων της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος - στο πλαίσιο των αποφάσεων
της Β΄ Εθνοσυνέλευσης. Η νέα εκτελεστική εξουσία έπρεπε να εκµηδενίσει την
πολιτική ισχύ των οπλαρχηγών και να περιορίσει τις προεστικές εξουσίες που
αντιστρατεύονταν τα συµφέροντα της κεντρικής εξουσίας. Το σχέδιο Μανσόλα
παρείχε στον Κουντουριώτη ισχυρούς λόγους για την άµεση επέµβασή του στις
διαδικασίες της ενοικίασης των προσόδων προς την κατεύθυνση της ακύρωσης των
αποφάσεων της συνέλευσης των Αθηνών.
Η πολιτική βούληση του Κουντουριώτη για την κατίσχυση πάνω στα τοπικά
συµφέροντα προεστών και οπλαρχηγών της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος
εκφράστηκε εξ’ αρχής, από τις πρώτες ηµέρες της εκλογής του νέου Εκτελεστικού.
Σε µία προσπάθεια να ελεγχθούν οι κινήσεις των οπλαρχηγών εναντίον του εχθρού
δηµιουργήθηκαν στην Ανατολική Ρούµελη τέσσερα κεντρικά στρατόπεδα, τα οποία
περνούσαν στον ασφυκτικό έλεγχο της κεντρικής εξουσίαςú το στρατόπεδο της
Αττικής, του Ζεµενού, των Σαλώνων και των ∆ερβενοχωρίων. Η ∆ιοίκηση θα
αναλάµβανε µέσα στο 1824 τον διαχειριστικό έλεγχο των στρατοπέδων, που
αφορούσε την επιµελητεία, τους µισθούς, το διορισµό του διοικητικού και
υπαλληλικού προσωπικού, και θα απαιτούσε την υπαγωγή των ενόπλων χωρικών που
ανήκαν στις δυνάµεις των οπλαρχηγών της Ανατολικής Ρούµελης στο δυναµικό των
στρατοπέδων αυτών. Ταυτόχρονα - τις πρώτες εβδοµάδες του Ιανουαρίου 1824 - η
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Γ.Α.Κ., Υπουργείον Οικονοµίας, φ. 12, Οκτώβριος – ∆εκέµβριος 1823, ο Έπαρχος Αθηνών προς το
Υπουργείον της Οικονοµίας, Εν Αθήναις τη 20 : Οκτωβρίου 1823.

∆ιοίκηση Κουντουριώτη διαµέσου του διορισµένου απ’ αυτήν µισθοδότη του
στρατοπέδου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπανόπουλου και του έπαρχου απαίτησε από
την Εφορεία των Αθηνών την έκθεση του εθνικού ελαιώνα της επαρχίας σε
δηµοπρασία,282 ώστε να συγκεντρωθούν από τους ενοικιαστές των προσόδων του
ελαιώνα τα αναγκαία χρηµατικά ποσά για τη συντήρηση του στρατοπέδου της
Αττικής. Η απάντηση των ∆ηµογερόντων Αθηνών πιστοποιούσε τη σταθερή
προσήλωσή τους στις αποφάσεις της συνέλευσης των Αθηνών και αποκάλυπτε τη
διάθεση τόσο του προεστικού στοιχείου όσο και των οπλαρχηγών, που
εξακολουθούσαν να υποστηρίζουν τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, να µην αποδεχτούν την
εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου της ∆ιοίκησης. Στις 11 Ιανουαρίου 1824 στην
αναφορά του Σπανόπουλου προς το Εκτελεστικό σώµα αναφερόταν ότι «ο Έπαρχος
ηθέλησε µεν να βάλη εις πράξιν τας διαταγάς ταύτας, αλλά δεν ηδυνήθη διότι αφ’
ενός µέρους οι επιστατοδηµογέροντες επρόβαλον ότι έχουν πωληµένον τον ελαιώνα
εις τον στρατηγόν Γκούραν δια τους µισθούς των στρατιωτών του και εποµένως δεν
εµπορούν να ενεργήσουν τας διαταγάς της ∆ιοικήσεως και εκ του άλλου µέρους ο
υποφρούραχος Ιωάννης Μαµούρης ανθίστατο και εκείνος εις την πώλησιν ταύτην
[…]».283 Ήταν φανερό πως η ∆ηµογεροντία είχε υπακούσει στις εντολές του
Ανδρούτσου να λάβει µέτρα για τη διασφάλιση του ελέγχου των προσόδων του
ελαιώνα και γενικότερα όλων των εθνικών κτηµάτων, ώστε να αποτραπεί η εξάρτηση
κάθε οικονοµικής διαδικασίας από την κεντρική εξουσία. Όταν η ∆ιοίκηση
Κουντουριώτη θα επιµείνει στην ενοικίαση των προσόδων του ελαιώνα Αθηνών, οι
∆ηµογέροντες θα αναγκαστούν να αποδεχτούν τη συµβιβαστική πρότασή της, που
διατυπώνεται κατά τη διάρκεια της συνέλευσης των Σαλώνων (8-28 Απριλίου 1824).
Μετά τον Ιανουάριο του 1824 και την αρνητική απάντηση της
∆ηµογεροντίας, η ∆ιοίκηση Κουντουριώτη σκλήρυνε τη στάση της απέναντι στη
«συµµαχία» του προεστικού στοιχείου και των οπλαρχηγών υπό την εξουσία του
Οδυσσέα Ανδρούτσου. Η µεταβολή της πολιτικής της κεντρικής εξουσίας ως προς το
οικονοµικοπολιτικό καθεστώς της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος ήταν αναµενόµενη
και χαρακτηριζόταν από τον αυξανόµενο έλεγχο των Επαρχιών πάνω στο πεδίο
δράσης των ∆ηµογεροντιών και την αποτελεσµατική ενεργοποίηση πολιτικών
πιέσεων προς τις παραδοσιακές ηγετικές οµάδες της Ανατολικής Ρούµελης, ακόµη
και µε την απειλητική παρουσία στρατευµάτων της ∆ιοίκησης στην περιοχή (µε βάση
τα στρατόπεδα της Ανατολικής Ρούµελης που αναφέρθηκαν παραπάνω). Ιδιαίτερα
για την κοινότητα Αθηνών, ο Κουντουριώτης, σε µία προσπάθεια να επιβληθεί πάνω
στους προεστούς έκρινε αναγκαία την αντικατάσταση του έπαρχου Μανσόλα, αρχικά
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Η σηµασία της ενοικίασης των προσόδων του εθνικού ελαιώνα της Αττικής υπήρξε τεράστια,
καθώς ένα µεγάλο µέρος των εσόδων του κοινοτικού ταµείου υπολογίζονταν να προέλθει από τα
ενοίκια των αγοραστών, που θα εκµεταλλεύονταν το λάδι και τα ελαιοκόκκια. Στο «Λογαριασµός των
προσοδεξόδων της Επαρχίας των Αθηνών από τη α΄ Μαρτίου των 1824 µέχρι τη α΄ Μαρτίου των
1825» υπολογίζονταν τα έσοδα του ταµείου από «όσα από λάδια και ελαιοκόκκια της απερασµένης και
τρεχούσης χρονιάς» πωλήθηκαν σε 35.359 γρόσια, ένα ιδιαίτερα σηµαντικό χρηµατικό ποσό και
ανάµεσα στα υψηλότερα που κατεβλήθησαν στο ταµείο. Αθηναϊκόν Αρχείον, 1971, ό.π., σ. 256-258.
Επιπλέον, η έγκαιρη πώληση του ελαιώνα συνεπαγόταν και την εξασφάλιση της σύναξης της
παραγωγής από τους καλλιεργητές και τη µετέπειτα διάθεση µέρους των παραγώµενων ποσοτήτων για
τις διατροφικές ανάγκες των στρατευµάτων της ∆ιοίκησης. Βλ. έξοδα του ταµείου για την αγορά
«ξεστίων λαδιού» που απέδιδε στους επικεφαλής των στρατευµάτων για τις διατροφικές ανάγκες των
ενόπλων τους, Αθηναϊκόν Αρχείον, 1971, ό.π. σ. 120-127, «Ταΐνια κονακίων» τους µήνες Μάρτιο Απρίλιο του 1824. Μία ενδεικτική διαδικασία δηµοπρασίας ελαιώνα, στο Α.Ε.Π., τ. 14, ό.π., σ. 105,
«έκθεσις περί της δηµοπρασίας των εθνικών προσόδων ελαιώνος επαρχίας Ναυπλίου», 10 Αυγούστου
1824.
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Αθηναϊκόν Αρχείον, 1971, ό.π. σ. 64, Κων. Σπανόπουλος προς το Εκτελεστικό σώµα, τη 11
Ιανουαρίου 1824 Ναύπλιον.

από τον Λάµπρο Νάκο (Μάρτιος 1824) και µετέπειτα από τον Μιχαήλ Σούτζο, ο
οποίος καταφθάνει στην Αθήνα στα τέλη του Ιουνίου 1824. Ο Μανσόλας πήρε
µετάθεση για το Επαρχείο της Τήνου. Μέσα στο Φεβρουάριο του 1824 προωθήθηκαν
στην περιοχή των Αθηνών τα στρατεύµατα του στρατηγού της ∆ιοίκησης Στάθη
Κατζικογιάννη µε σαφείς εντολές να επιδιώξουν την εξασφάλιση χρηµατικών
διαθέσιµων από το ταµείο της κοινότητας Αθηνών για τη συντήρηση και τη
µισθοδοσία τους.284 Οι ∆ηµογέροντες Αθηνών αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν
µπροστά στις κλιµακούµενες πιέσεις της κεντρικής εξουσίας να εγκαταλείψουν την
αδιάλλακτη στάση τους µόνο στο βαθµό που τους επέτρεψαν οι οπλαρχηγοί των
Αθηνών, ύστερα από τις αντίστοιχες προς αυτούς πιέσεις της ∆ιοίκησης
Κουντουριώτη. Ήδη, όµως, είχαν ξεκινήσει οι διαπραγµατεύσεις των προεστών µε τη
∆ιοίκηση µε την αρχική συναίνεση των πρώτων στην καταρχήν έκθεση της
ενοικίασης των προσόδων σε δηµοπρασία, εφόσον προηγουµένως ικανοποιούνταν τα
αιτήµατά τους από την κεντρική εξουσία. Το σχέδιο των ∆ηµογερόντων να
αποδεχθούν το θεσµικό πλαίσιο της ∆ιοίκησης υπήρξε σαφές και θα υλοποιούνταν
σταδιακά στο βαθµό που η κεντρική εξουσία ανταποκρινόταν στην ικανοποίηση των
αιτηµάτων τους που επικεντρώνονταν στα εξής τέσσερα σηµεία : α) στην
αποκατάσταση των προεστών στην πολιτική διαχείριση των κοινοτικών λειτουργιών
µε δεδοµένη από τη µεριά τους την αποδοχή του νεοτερικού θεσµικού πλαισίου
(εφαρµογή των αποφάσεων ∆ιοίκησης - Επαρχείου), β) την ακύρωση κάθε
επέµβασης και επιρροής των οπλαρχηγών στις οικονοµικοπολιτικές λειτουργίες των
κοινοτήτων, γ) αφηνόταν να εννοηθεί η απαίτησή τους να περισταλούν οι πολιτικές
εξουσίες του Ανδρούτσου σ’ ολόκληρη την Ανατολική Ρούµελη, δ) την παροχή
εγγυήσεων από τη ∆ιοίκηση για συµµετοχή τους στην ενοικίαση των προσόδων της
Επαρχίας Αθηνών και την εγκατάλειψη σχεδίων όπως εκείνο του έπαρχου Μανσόλα
τον Οκτώβριο του 1823.
Η ∆ιοίκηση Κουντουριώτη πάντα µέσα στο πλαίσιο της διαπραγµατευτικής
της τακτικής αποδέχτηκε τη διαχείριση του κοινοτικού ταµείου να την έχουν οι
∆ηµογέροντες Αθηνών, µε την προϋπόθεση ότι τα χρηµατικά διαθέσιµά του θα
δεσµεύονταν για τις ανάγκες του στρατοπέδου της Αττικής και της φρουράς της
Ακροπόλεως. Το ταµείο θα ήταν εξαρτηµένο και από το διαρκή έλεγχο του έπαρχου
Νάκου, ώστε να προλαµβάνεται οποιαδήποτε παρεκτροπή και ιδιοποίηση των
χρηµατικών πόρων για διαφορετικούς σκοπούς. Επρόκειτο, προφανώς, για µία
προσωρινή διευθέτηση των οικονοµικοπολιτικών λειτουργιών της κοινότητας και
τοποθετείται στο µεταβατικό στάδιο που ακολούθησε την ακύρωση του πολιτικού
status quo της συνέλευσης των Αθηνών. Η συµβιβαστική διάθεση της ∆ιοίκησης δεν
ανταποκρινόταν στην πολιτική βούληση του Κουντουριώτη για πλήρη έλεγχο της
Επαρχίας Αθηνών, όµως, στη συγκεκριµένη συγκυρία εξυπηρετούσε τις προσπάθειες
για τον προσεταιρισµό του προεστικού στοιχείου και των οπλαρχηγών στο
στρατόπεδο της ∆ιοίκησης. ∆εν ήταν τυχαίο πως η αποδοχή των προτάσεων
συµβιβασµού από τη ∆ιοίκηση συντελέστηκε αµέσως µετά την απόσπαση των
εγγυήσεων ότι οι παραδοσιακές ηγετικές οµάδες της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος
συντάσσονταν µε τη ∆ιοίκηση Κουντουριώτη και εγκατέλειπαν το status quo της
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Βλ. και αργότερα, το Εκτελεστικό σώµα προς τον γενναιόταταον στρατηγόν κύριον Στάθην
Κατζικογιάννην: «Επειδή η Ανατολική Ελλάς φοβερίζεται από πολεµικά κινήµατα […] διατάττεσαι να
απέλθης εκείσε και να στρατολογήσης επί του παρόντος διακόσιους στρατιώτας επιλέκτους και αξίους
δια πόλεµον και να µείνης εις την επαρχίαν των Αθηνών έως δευτέρας διαταγής της ∆ιοικήσεως.
∆ιωρίσθησαν οι εις την επαρχίαν ταύτην υπάλληλοι Υπουργοί της ∆ιοικήσεως να σου δώσωσι τα
καθηµερινά σιτηρέσια και γεµεκλίκια έως ότου φθάση εκεί ο της ∆ιοικήσεως φροντιστής, Εκ Μυλών
(Ναυπλίου) τη 25 Μαΐου 1824», Αθηναϊκόν Αρχείον, 1971, ό.π., σ. 74.

συνέλευσης των Αθηνών (1822), που διατυπώθηκαν στο κείµενο του ψηφίσµατος της
συνέλευσης των Σαλώνων στις 24 Απριλίου 1824.285 Στις 26 Απριλίου 1824 η
∆ιοίκηση διαµέσου του Επαρχείου Αθηνών αποδεχόταν την πώληση του συνόλου της
παραγωγής του εθνικού ελαιώνα Αθηνών στον υποφρούραρχο Ιωάννη Μαµούρη για
τις ανάγκες της φρουράς της Ακρόπολης και του στρατοπέδου Αττικής.286
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Βλ. και τα πρακτικά της συνέλευσης των Σαλώνων της 25ης Απριλίου 1824, όπου οι εκπρόσωποι
των παραδοσιακών ηγετικών οµάδων της Ανατολικής Ρούµελης απευθύνονταν προς τη ∆ιοίκηση και
διατύπωναν την προσήλωσή τους στους Νόµους, στο Άννινος, 1996, ό.π., σ, 42, υποσηµείωση αρ.1.
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«Την σήµερον χίλια οκτακόσια είκοσι τέσσερα Απριλίου είκοσι έξι, η Τοπική ∆ιοίκησις των
Αθηνών, το Επαρχείον, οι ∆ηµογέροντες, επιστάται και λοιποί πατριώται και τοποτηρηταί του λαού,
δια να απαντήσωσι τας κατεπειγούσας χρείας και έξοδα της Επαρχίας εσυµφώνησαν µε τον κυρ.
Γιαννάκην Μεµούρην και του επούλησαν από το ερχόµενον εθνικό λάδι ξιστία τοπικά χίλια, αριθ.
ξιστ. 1000 επί τας εξής συµφωνίας. Α΄. Ο ειρηµένος αγοραστής κυρ. Γιαννάκης Μεµούρης να µετρήση
σήµερον εις το Ταµείον της Επαρχίας όλην την τιµήν των χιλίων τοπικών ξιστίων του λαδόυ προς
γρόσια τρία και παράδες είκοσι το ξιστί, φέρει γρόσια τρεις χιλιάδες πεντακόσια, αριθ. γρ. 3.500. Β΄. Η
Τοπική ∆ιοίκησις των Αθηνών να παραδώση εις τον ρηθέντα αγοραστήν κυρ. Γιαννάκη Μεµούρην
εντός του Ιανουαρίου µηνός του 1825 όλο το συµφωνηµένον είτε πουληµένον εθνικόν λάδι ξιστία
τοπικά χίλια, καλό, παστρικόν από την σύναξιν του ερχοµένου εθνικού δεκάτου […]», Αθηναϊκόν
Αρχείον, 1971, ό.π., σ. 70-71. Υπογράφουν οι ∆ηµογέροντες Αθηνών, Μιχαήλ Τυρναβίτης, Ανάργυρος
Πετράκης, Ιω. Πάλης, Αναγνώστης Χρυσούλης, Χ΄΄ Σπ. Τζικάτζης, Γιάννης Πανταζής, Νεόφυτος
Πενδέλης, Ιωσήφ Καισαριανής, Σπ. Μισαραλιώτης, ∆ηµητράκης Κυριακού, Σωτήρης Μπενιζέλος,
∆ιονύσιος Τριανταφύλλου, Φυλαχτός Τεµερτζής, Σταύρος Βλαχόπουλος, Χ΄΄ Ζαχαρίτζας και
∆ηµητράκης Τυρόπουλος (επρόκειτο για µέλη της νέας ∆ηµογεροντίας του 1824), οι επιστάτες της
επαρχίας και εν απουσία του Έπαρχου Νάκου ο Γενικός Γραµµατεύς Ιωάννης Φιλιππίδης. Επρόκειτο,
προφανώς για µία «εικονική πράξη αγοραπωλησίας» που εξυπηρετούσε και τα συµφέροντα της
∆ηµογεροντίας.
Το προσωρινό του µέτρου αποδεικνυόταν από τη µετέπειτα πολιτική της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις
εθνικές προσόδους του ελαιώνα των Αθηνών. ∆υσαρεστηµένη από τη συµπεριφορά των
∆ηµογερόντων, που δεν κατέβαλαν τα οφειλόµενα ποσά στο ταµείο της κοινότητας, η ∆ιοίκηση
ασκούσε πιέσεις να εκτεθούν οι πρόσοδοι του ελαιώνα σε δηµοπρασία σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο
της Β΄ Εθνοσυνέλευσης. Τελικά, τον Οκτώβριο του 1824 το Επαρχείο (µε Έπαρχο τον Μιχαήλ
Σούτζο) κατόρθωσε «τόσον τα περιβόλια, όσον και οι µύλοι και τα εθνικά χωράφια, […] να
ενοικιασθούν από µέρους του Επαρχείου από πρώτης Νοεµβρίου του 1824 έτους δια χρόνον
ολόκληρον, καθώς και τα εργαστήρια από πρώτης ∆εκεµβρίου του αυτού έτους πάλιν δια χρόνο
ολόκληρον […]. Αθηναϊκόν Αρχείον, 1971, ό.π., σ. 295-296. Το Επαρχείον Αθηνών προς του Κυρίους
ενοικιαστάς των εφετικών εθνικών προσόδων της επαρχίας Αθηνών, τη 14 Απριλίου 1825, Αθήναι. Ο
«ενιαύσιος τρόπος της ενοικιάσεως» του Οκτωβρίου του 1824, µπορεί να έγινε µονοµερώς από το
Επαρχείο, χωρίς την προηγούµενη έγκριση της ∆ιοίκησης, όµως, τα προβλήµατα που θα προκύψουν
µέσα στο 1825, ως προς το καθεστώς της ενοικίασης των προσόδων του 1824, δεν αφορούσαν τη
νοµιµότητα του τρόπου διαδικασίας της ενοικίασης που ήταν απολύτως σύµφωνος µε τις αποφάσεις
της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, όσο την επιλογή συγκεκριµένων προσώπων από το προεστικό στοιχείο της
Αθήνας ως αγοραστές των προσόδων του 1824. Για τα προβλήµατα που προέκυψαν το 1825, βλ., για
παράδειγµα, Αθηναϊκόν Αρχείον, 1971, ό.π., σ. 293-194, 12 Απριλίου 1825, «περί της ενοικιάσεως των
δηµοσίων προσόδων υπό των Ν. Μπατζαξή και Θ. Θεοδωράκη», σ. 295-296, «Το Επαρχείον προς τους
ενοικιαστές των εφετικών προσόδων, ο Έπαρχος Μ. Σούτζος, 14 Απριλίου 1825», σ. 314-315, «ο
απεσταλµένος των Αθηνών Ν. Καρόρης προς το έξοχον Υπουργείον της Οικονοµίας, 6 Μαΐου 1825»,
σ. 327, «Νικόλαος Μπατζακζής, Ιω. Μακρυµούρης και ∆ηµ. Θεοδωράκης προς το Επαρχείον, 27
Μαΐου 1825», σ. 286, «Συµφωνία µετά των ενοικιαστών των εργαστηρίων Αθηνών δια την πληρωµή
του µουκατά (=προσόδων), σ. 344-345, «περί ενοικιάσεως των εθνικών ελαιοτριβείων, 22 Αυγούστου
1825, σ. 358-359, «οι ενοικιασταί των δηµοσίων προσόδων Αθηνών προς το Υπουργείον της
Οικονοµίας, 3 Οκτωβρίου 1825, και σ. 359-360, «Το Υπουργείον της Οικονοµίας προς το
Εκτελεστικό, 6 Οκτωβρίου 1825».
Τα εισοδήµατα της ∆ιοίκησης από την ενοικίαση των προσόδων του ελαιώνα Αθηνών θα ανέλθουν σε
60.000 γρόσια µέχρι τον Νοέµβριο του 1825. Τα χρήµατα θα δοθούν «δια την εξοικονόµησιν του
φρουρίου των Αθηνών και δια την φρουράν αυτού», Α.Ε.Π., τ. Ζ΄, ό.π., σ. 487, «Μυστικαί
Συνεδριάσεις του Βουλευτικού Σώµατος της Γ΄ περιόδου, 3 Νοεµβρίου 1825. Βλ. και Αθηναϊκόν
Αρχείον, ό.π., σ. 366-368, «Το Επαρχείον Αθηνών προς το Βουλευτικό, 9 Ιανουαρίου 1826», όπου
αναφέρεται ότι τα εθνικά περιβόλια της Αθήνας ενοικιάστηκαν το 1825 για γρόσια 44.612, ενώ το

Αποφεύγεται να οριστεί ως ενοικιαστής των προσόδων του εθνικού ελαιώνα ο
φρούραρχος Ιω. Γκούρας, γιατί η ∆ιοίκηση δεν είχε ακόµη εξασφαλίσει την
υποστήριξη του συγκεκριµένου φρουράρχου και φοβόταν µήπως ο Γκούρας
απέρριπτε τελικά τις διαπραγµατευτικές προτάσεις της για την παράδοση του
φρουρίου Αθηνών στον έλεγχο της κεντρικής εξουσίας. Η απόφαση της 26 Απριλίου
1824, όµως, παρά τις επιφυλάξεις που προκαλούσε στη ∆ιοίκηση, έδειχνε ότι ο
Γκούρας ήταν διατεθειµένος όχι µόνο να θέσει τη φρουρά της Ακρόπολης στην
υπηρεσία της ∆ιοίκησης, αλλά και να της παραδώσει τον έλεγχο του φρουρίου.

Αντί Επιλόγου.
Τα όρια της αντίστασης του Οδυσσέα Ανδρούτσου.
Παρά την προσπάθεια του Ανδρούτσου στο χρονικό διάστηµα πριν την
συνέλευση των Σαλώνων να κρατήσει στον έλεγχό του τις πολιτικές λειτουργίες της
κοινότητας των Αθηνών,287 οι καταστάσεις έδειχναν να ξεπερνούν τις δυνατότητες
επιβολής του στο εσωτερικό της κοινότητας. Ακόµη και η απειλή του Ανδρούτσου
ότι θα έστρεφε τους ενόπλους χωρικούς εναντίον των προεστών των Αθηνών έπεσε
στο κενό αφενός γιατί τα στρατεύµατα του Γκούρα θα παρείχαν την αναγκαία
προστασία στο προεστικό στοιχείο, αφετέρου γιατί οι χωρικοί των Αθηνών δεν
φαίνονταν διατεθειµένοι (σε αντίθεση µε τους χωρικούς της Λιβαδειάς) να
ακολουθήσουν τον Ανδρούτσο σε ενέργειες που θα έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλειά
τους. Χωρίς την ύπαρξη των τοπικών οπλαρχηγών των Αθηνών, του Ν. Σαρή και του
Μελέτη Βασιλείου, που είχαν δολοφονηθεί από τα στρατεύµατα του Γκούρα, η
προοπτική της ένοπλης επιβολής του Ανδρούτσου για µία ακόµη φορά στην Αθήνα
φαινόταν καταδικασµένη να συνθλιβεί από τη συµµαχία του Γκούρα µε το προεστικό
στοιχείο της Αθήνας. Επιπλέον, οι προτροπές του Ανδρούτσου προς τους
σηµαντικούς οπλαρχηγούς Πανουργιά, Σκαλτσά και ∆υοβουνιώτη να παραµείνουν
προσηλωµένοι στις αποφάσεις της συνέλευσης των Αθηνών και να αρνηθούν τις
διαπραγµατευτικές προτάσεις της ∆ιοίκησης, εύρισκαν ολοένα και µικρότερη
1826 για γρόσια 60.101:15. Τα εθνικά εργαστήρια και οι µύλοι ενοικιάστηκαν το 1825 για γρόσια
97.136, ενώ το 1826 για 120.745:15. Οι αλυκές σε «αρτιγέννητη ακόµα κατάσταση» εξήγαν το 1825
50.000 κιλά αλάτι, που σύµφωνα µε το κοστολόγιο της ∆ιοίκησης (ένα γρόσι το κιλό) απέδωσε στη
∆ιοίκηση 50.000 γρόσια. Τα συνολικά χρηµατικά διαθέσιµα που υπολογίζονταν να συσσωρευτούν στο
Εθνικό Ταµείο το 1826 από την Επαρχία Αθηνών ανέρχονταν στο ποσό των 700.000 περίπου γροσίων.
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Αναφέρουµε, για παράδειγµα, την ιδιαίτερη επιµονή του οπλαρχηγού να παραστεί στην εκλογή της
νέας ∆ηµογεροντίας των Αθηνών το Μάρτιο του 1824. «Χθές (6 Μαρτίου 1824) εγένετο ενταύθα
γενική συνέλευσις προς εκλογής τριών αρχόντων .Υποδειχθέντων των προσώπων, εγένετο συζήτησις
περί της ατοµικής των αξίας, µεθ’ ο εξελέγησαν οµοθύµως. Τη αυτή ηµέρα συνεκροτήθη και άλλη
συνέλευσις προς εκλογής τριών δικαστών. Ο Οδυσσεύς µετά πολλών άλλων εκάθητο αντικρύ γηραιού
δένδρου, περί το οποίον ήδρευον οι ∆ηµογέροντες […]», καταγραφή Stanhope σε επιστολές του, στο
Άννινος, 1996, ό.π., σ. 39. Ο Ανδρούτσος στόχευε µε τον έλεγχο της εκλογής κάποιων µελών της
∆ηµογεροντίας Αθηνών (π.χ. του Μ. Τυρναβίτη, του Ανάργυρου Πετράκη και του Ιω. Πάλλη) να
επιτύχει τη µαταίωση της προσέγγισης της ∆ηµογεροντίας µε τη ∆ιοίκηση και τον νέο Έπαρχο
Αθηνών, Λάµπρο Νάκο.

ανταπόκριση.288 Ήταν εποµένως φανερό πως η επιδίωξη της ειρηνικής διευθέτησης
των προβληµάτων, που είχαν προκύψει µε την ανατροπή των ισορροπιών στο
εσωτερικό της κοινότητας των Αθηνών και γενικότερα στην Ανατολική Χέρσο
Ελλάδα, αποτελούσε µονόδροµο και ανάγκαζε τον Ανδρούτσο να αποδεχτεί την
προώθηση διοικητικών στρατευµάτων στα υπό διαµόρφωση στρατόπεδα της
Ανατολικής Ρούµελης. Χωρίς τα ερείσµατα του παρελθόντος ο οπλαρχηγός δεν είχε
άλλη επιλογή παρά να προσέλθει σε διάλογο µε την κεντρική εξουσία. Αν και ο ίδιος
παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος των αιτηµάτων των παραδοσιακών ηγετικών οµάδων
της Ανατολικής Ρούµελης, στην πραγµατικότητα και σύµφωνα µε τις αποφάσεις της
συνέλευσης των Σαλώνων, οι όροι που επέτρεπαν στον Ανδρούτσο τον
συγκεντρωτισµό των στρατιωτικών εξουσιών της Ανατολικής Ρούµελης είχαν
εκλείψει την ίδια στιγµή που το ψήφισµα των Σαλώνων ακύρωνε τις αποφάσεις της
συνέλευσης των Αθηνών.
Μέσα στη ρευστότητα της διάδοχης οικονοµικοπολιτικής κατάστασης στην
Ανατολική Ρούµελη, όπου τις ανατροπές δεν διαδέχονταν ακόµη σταθερές πολιτικές
συµµαχίες και παγιωµένες ισορροπίες δυνάµεων µεταξύ των παραδοσιακών ηγετικών
οµάδων, ο Ανδρούτσος επιδόθηκε στην αναζήτηση εκείνων των οικονοµικοπολιτικών
ερεισµάτων που θα του επέτρεπαν να διατηρήσει ανέπαφους τους όρους
αναπαραγωγής των εξουσιαστικών του συµφερόντων στην περιοχή. Η αποδοχή από
τον οπλαρχηγό των αποφάσεων της συνέλευσης των Σαλώνων (του ψηφίσµατος της
24ης Απριλίου 1824) αποτελούσε µία προσπάθεια προς την κατεύθυνση της
εξασφάλισης των όρων αυτών. Ο Ανδρούτσος πίστευε πως µε την υιοθέτηση του
νεοτερικού θεσµικού πλαισίου στις κοινότητες της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, τη
στιγµή που οι οικονοµικοπολιτικές ισορροπίες που απέρρεαν από το status quo της
συνέλευσης των Αθηνών είχαν de facto ανατραπεί µε παρέµβαση της κεντρικής
εξουσίας, θα µπορούσε να αποφύγει τις συνέπειες της εκ των έσω αµφισβήτησης των
εξουσιαστικών του συµφερόντων και να διατηρήσει τον ηγετικό του ρόλο στη
στρατιωτική ιεραρχία. Παρά το γεγονός ότι πολλά µέλη της ∆ιοίκησης, ιδιαίτερα ο
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Ο ∆ήµος Σκαλτσάς, ο Πανουριάς και ο ∆υοβουνιώτης στις αρχές ∆εκεµβρίου 1825 βρέθηκαν στην
Πελοπόννησο να στηρίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της ∆ιοίκησης Κουντουριώτη εναντίον των
«αντιδιοικητών» Πελοποννήσιων προκρίτων και οπλαρχηγών. Βλ. Ακαδηµία Αθηνών, Αρχείο Ιωάννη
Κωλέττη, τόµος Β΄, επιτοµές εγγράφων, Ιούλιος 1824 – Φεβρουάριος 1825, Αθήνα 2002, 393, σ. 123,
∆ήµος Σκαλτζάς (Σάλωνα) προς ∆ιοίκηση, 1824 ∆εκεµβρίου 1. Ο Σκαλτζάς εκφράζει την ετοιµότητά
του να κινηθεί όταν κτυπηθούν οι αντικυβερνητικοί, και διαβεβαιώνει τη ∆ιοίκηση ότι η Στερεά
Ελλάδα είναι στο σύνολό της υπέρ της νόµιµης Κυβέρνησης, επιστολή 402, Βασίλης Μπούσγος και
Γιώργος Μωραγίτης (Άγιος Γεώργιος) προς Ι. Κωλέττη, 1824 ∆εκεµβρίου 4, Αναφέρεται πως ο
Κωλέττης µετέβει στα Καλάβρυτα σε συνάντηση των Σουλιωτών, Πανουριά και ∆υοβουνιώτη. 391, σ.
121, Ι. Κωλέττης προς στρατιωτικά σώµατα, τέλη Νοεµβρίου 1824. ∆ιάταξη επτά παραγράφων µε
τους τοµείς της Πελοποννήσου που πρέπει να καταλάβουν τα στρατιωτικά σώµατα των Σουλιωτών και
Νικ. Σολιώτη, Καρατάσου και Ευµορφόπουλου, Γκούρα και Πανουριά, Κολιόπουλου και Αποστ.
Κολοκοτρώνη, Χρήστου Μαυροβουνιώτη και Κρανιδιωτών, Γιατράκου, Κεφάλα και Νικ. ∆ικαίου,
Κατσή, Κώνστα Μπούρα και Πετροβόπουλων. Πιο κοντά στον Ανδρούτσο θα σταθεί ο στρατηγός
Πανουριάς, που παρά την τελική συστράτευσή του µε τη ∆ιοίκηση, ιδιαίτερα µετά τις προτροπές του
υιού του Νάκου, δεν αποδεχόταν την αύξηση της διοικητικής επιρροής στην Επαρχία Σαλώνων. Στην
πολιτική της αντίδρασης στο συγκεντρωτισµό της κεντρικής εξουσίας, ο Πανουριάς συγκλίνει στις
θέσεις του Ανδρούτσου, όµως, η ∆ιοίκηση θα κάµψει στα τέλη του 1824 αρχές 1825 κάθε απόπειρά
του να συνδράµει τις «αντιδιοικητικές» κινήσεις του Ανδρούτσου, Αρχείο Κωλέττη, τ. Β΄, ό.π., 248,σ.
74, Γεώργιος Αινιάν (Σάλωνα) προς Κωλέττη, 1824 Οκτωβρίου 26, Ο Νάκος Πανουριάς επιχείρησε
χωρίς αποτέλεσµα να δηλητηριάσει τον διορισµένο Έπαρχο Σαλώνων Κ. ∆εληγιάννη. Στα Σάλωνα
περά από το εκεί στρατόπεδο της ∆ιοίκησης υπήρχαν και τα ισχυρά στρατιωτικά σώµατα του ∆ράκου
και ∆αγκλή, τα οποία ήλεγχαν την Επαρχία. Όταν ο Πανουριάς προσπάθησε να αντιδράσει
κατακρατώντας µέρος των επαρχιακών προσόδων των Σαλώνων για δικές του ανάγκες, η ∆ιοίκηση θα
σκεφτεί ακόµη και να εκδιώξει το γέρο Στρατηγό από τα Σάλωνα, 303, σ. 92, Ιωάννης Γκούρας
(Αθήνα) προς Ι. Κωλέττη (Ναύπλιο), 1824 Νοεµβρίου 6.

Έπαρχος της Ευρίπου Ιωάννης Κωλέττης, απαιτούσαν την αποµάκρυνσή του από
κάθε πηγή εξουσίας και ελέγχου, καταλογίζοντάς του κατηγορίες για υποκριτική
συµπεριφορά απέναντι στη ∆ιοίκηση και ότι χρησιµοποιεί τη ∆ιοίκηση για την
πραγµατοποίηση δικών του στόχων, ο Ανδρούτσος έσπευσε να συνταχθεί µε το
διοικητικό στρατόπεδο για να κατασιγάσει αφενός τις εναντίον του κατηγορίες και
αφετέρου για να διατηρήσει την αρχηγία των στρατευµάτων της Ανατολικής
Ρούµελης. Ο Μαυροκορδάτος και ο Κουντουριώτης στη συγκυρία αυτή
παρουσιάζονταν ως τα µόνα πολιτικά πρόσωπα στα οποία µπορούσε να στηριχτεί ο
οπλαρχηγός για να αποφύγει τις συνέπειες της ανατροπής των ισορροπιών στο
εσωτερικό των κοινοτήτων και να αποτρέψει την ενίσχυση των εξουσιών του
προεστικού στοιχείου της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Επιπλέον, τα πρόσωπα αυτά
θα διαχειρίζονταν τα χρήµατα του δανείου, τα οποία προβλεπόταν να αποτελέσουν
τους µοναδικούς οικονοµικούς πόρους του οπλαρχηγού, αφού οι διαχειριστικές
εξουσίες των ∆ηµογερόντων πάνω στα ταµεία των κοινοτήτων απέκλειαν τον
Ανδρούτσο από οποιαδήποτε πρόσβαση σ’ αυτά. Γινόταν, λοιπόν, φανερό πως ο
Ανδρούτσος το Μάιο του 1824 µπορούσε να προσβλέπει για τη διασφάλιση του
κύρους του ως αρχηγού των αρµάτων της Ανατολικής Ρούµελης στα χρήµατα του
δανείου και στην πολιτική στήριξη του Μαυροκορδάτου και του προέδρου του
Εκτελεστικού Γεωργίου Κουντουριώτη.
Στις 26 Απριλίου 1824, ο Ανδρούτσος ζητούσε από τον Μαυροκορδάτο να του
γράφει συνεχώς289 και, παράλληλα, προετοίµαζε την κάθοδό του στην έδρα της
∆ιοίκησης για να συναντηθεί µε τον ίδιο τον Κουντουριώτη.290 Έχοντας επιδείξει
πνεύµα συµβιβασµού και αποφύγει τη δηµιουργία ακραίων καταστάσεων (ένοπλη
βία), ο Ανδρούτσος είχε εναποθέσει τις ελπίδες του στην ευνοϊκή αντιµετώπιση των
αιτηµάτων του από την Προσωρινή ∆ιοίκηση. Η ∆ιοίκηση που είχε ενηµερωθεί για
την επικείµενη άφιξη του οπλαρχηγού στους Μύλους του Ναυπλίου άρχισε να
λαµβάνει διακριτικά µέτρα για την αποτροπή πράξεων που θα µπορούσαν να
οδηγήσουν στη δηµιουργία ενόπλων επεισοδίων, κάτι το οποίο και η ίδια απευχόταν
να συµβεί. Με την άφιξη του οπλαρχηγού στο Άργος ο Νικήτας Σταµατελόπουλος
και ο ∆ηµητράκης Πλαπούτας σπεύδουν να τον συναντήσουν για να
βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις του.291 Το Εκτελεστικό σώµα είχε ήδη επιτρέψει την
είσοδο του οπλαρχηγού στην Κόρινθο και φαινόταν διατεθειµένο να
διαπραγµατευτεί.292 Άλλωστε η έλευση του Ανδρούτσου στην έδρα της ∆ιοίκησης
υπήρξε και επιθυµία του Κουντουριώτη, που είχε διατυπωθεί σε σχετική πρόσκληση
προς τον οπλαρχηγό κατά τη διάρκεια της συνέλευσης των Σαλώνων. Ο
Μαυροκορδάτος από τη µεριά του χωρίς να αποκρύπτει τις επιφυλάξεις του προς τον
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Α.Μ., τ. IV, ό.π., 1400, σ. 355, Οδυσσεύς Ανδρούτσος προς Μαυροκορδάτο, 26 Απριλίου 1824.
Αναγνώστης Σπηλιωτάκης προς Π. Γιατράκον, 8 Μαΐου 1824: «Η ήπειρος ∆υτική και Ανατολική
Ελλάς εκρότησε συνέλευσιν γενικήν εις Σάλωνα από Πολιτικούς και πολεµικούς, ήτις διελύθη και
αφορώσιν αι πράξεις της την υπεράσπησιν της ∆ιοικήσεως και την στερέωσιν της ευνωµίας και
αποφυγήν φατριών. […] έκλεξαν και τους παραστάτας των και εκ της ∆υτικής ήλθον τινές, της δε
Ανατολικής ήρχοντο µε τον κ. Οδυσσέα και ήδη πρέπει να είναι εφθασµένοι», στο Κ. Σπηλιωτάκης, Ο
Αναγνώστης Σπηλιωτάκης εις το πολιτικόν προσκήνιον (1823-1826), Αθήνα 1980, σ. 268-269.
291
Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, τ. Α΄, ό.π., σ. 377-379, Νικήτας Σταµατελόπουλος, ∆ηµητράκης
Πλαπούτας προς Οδυσσέα εις Άργος, 15 Μαΐου 1824.
292
Γ.Α.Κ., αρχείο Αρείου Πάγου, αρ. εγγράφου 3372, Ιωάννης Νοταράς εν Άργει προς το
Εκτελεστικόν σώµα εις Μύλους Ναυπλίου, 11 Μαϊου 1824: «[…] ο στρατηγός Οδυσσεύς έφθασεν εις
Κόρινθον την προχθές µε σχεδόν εκατόν στρατιώτας […] ειδοποιώ λοιπόν το σεβ. Εκτελεστικόν σώµα
δια να µε διατάξη πως πρέπει να φερθώ, να του συγχωρήσω την είσοδον εις την πόλιν ή όχι […]». Βλ.
και Γ.Α.Κ., αρχείο Βλαχογιάννη, 15 Μαΐου 1824. Αναφέρεται ότι ο Ανδρούτσος καταφθάνει στο Άργος
συνοδεία 60 ανδρών µαζί µε το Θεόδωρο Νέγρη για τη συνέλευση των παραστατών.
290

Κουντουριώτη293 έκρινε πως η ∆ιοίκηση µπορούσε να επωφεληθεί από την παρουσία
του Ανδρούτσου στην Πελοπόννησο. Από την άλλη ο Μαυροκορδάτος κατανοούσε
καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο την πολιτική που ακολουθούσε ο οπλαρχηγός και
τους λόγους που τον οδήγησαν να αποδεχθεί τους διαπραγµατευτικούς όρους της
∆ιοίκησης. Η δυνατότητα αυτή καθιστούσε τον Μαυροκορδάτο σε αποφασιστικό
παράγοντα που θα διαχειριζόταν την πολιτική της ∆ιοίκησης απέναντι στον
οπλαρχηγό. Ο Κουντουριώτης θα στηριζόταν σ’ αυτόν για να λάβει τις τελικές
αποφάσεις. Σε µία από τις επιστολές που ο Μαυροκορδάτος απευθύνει στον Ανδρέα
Ζαΐµη (ο τελευταίος δεν είχε ακόµη εναντιωθεί απροκάλυπτα εναντίον του
Κουντουριώτη), αναφερόταν η άποψη του Μαυροκορδάτου ότι ο Οδυσσέας ήταν
χρήσιµος για τη ∆ιοίκηση και αποκαλύπτονταν οι πολιτικές του προθέσεις, που δεν
αντιστρατεύονταν κατ’ ανάγκη τα συµφέροντα της κεντρικής εξουσίας στη συγκυρία
αυτή: «Ο Οδυσσεύς έµεινε πάντοτε εις την απόφασίν του να περάση εις την
∆ιοίκησιν και ο σκοπός του βέβαια ήτον ή εκ µέρους όλου του στρατιωτικού της
Στερεάς να παρρησιασθή (το οποίον ούτοι δεν εδέχθησαν) (εν. οι παραστάτες της
Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος) ή ως παραστάτης της µιας επαρχίας να εκλεχθή εις το
Νοµοτελεστικόν (σηµ. της επαρχίας Ταλαντίου), ίσως όχι δια να διαµείνη εις το
κέντρον της ∆ιοικήσεως, αλλά δια να διορισθή στρατιωτικός αρχηγός εις την Στερεάν
και να εξέλθη».294
Παρά το γεγονός ότι ο Ανδρούτσος εµφανιζόταν να επιβεβαιώνει σε κάθε
στιγµή της παραµονής του στους Μύλους το σεβασµό του προς το πρόσωπο του
Κουντουριώτη και την υποταγή του στους νόµους της ∆ιοίκησης,295 γινόταν φανερό
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Α.Μ., τ. ΙV, ό.π., 1449, σ. 416-417, Μαυροκορδάτος προς Κουντουριώτη, 17 Μαΐου 1824
Μισολόγγιον: «Η Αντιδιοικητική φατρία η οποία εδώ περισσότερον από κάθε άλλο µέρος είχε
ταπεινωθή αναζωογονείται από τα της Πελοποννήσου, τα οποία µε προσθήκας διασπείρουν εδώ (εν.
στην Στερεά Ελλάδα) επί τούτου». ΩΣ «αντιδιοικητική φατρία» οριζόταν από το Γενικό ∆ιευθυντή
της ∆υτικής Χέρσου Ελλάδας η «συµµαχία» των Edward Trelawny, Ανδρούτσου, κολονέλλου
Στανχώπ (Stanhope) και Θεόδωρου Νέγρη. Οι φόβοι που εκφράστηκαν προς τον Κουντουριώτη
αφορούσαν το ενδεχόµενο να στρεφόταν η παραπάνω «συµµαχία» εναντίον της ∆ιοίκησης, σε µία
ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο, όπου απ’ όλα τα µέρη της Πελοποννήσου (µε επίκεντρο την Τριπολιτζά)
αναφέρονταν «αντιδιοικητικές κινήσεις». Βλ., για παράδειγµα, τις ανησυχίες των προκρίτων της
Πελοποννήσου σχετικά µε την πιθανότητα να χρησιµοποιηθούν τα χρήµατα του δανείου εναντίον
τους. Α.Κ.∆., ό.π., 76, σ. 99-100, Ανδρέας Ζαΐµης προς Αναγνώστη και Κανέλλο ∆εληγιάννη, 1
Ιουλίου 1824: «∆ότε προσοχήν εις τους λόγους µου, το δάνειον όσον ούπω εµβαίνει εις χείρας της
∆ιοικήσεως. Όθεν δεν πρέπει να πάρωµεν τα πράγµατα µ’ αργοπορίαν […]». Ακόµη, όµως, ήταν νωρίς
για την έναρξη των εµφύλιων συγκρούσεων στην Πελοπόννησο.
294
Α.Μ., τ. IV, ό.π., 1458, σ. 425-427, Μαυροκορδάτος προς Α. Ζαΐµη, 21 Μαΐου 1824.
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Ο Ανδρούτσος, για παράδειγµα, αναδείχτηκε σε κύριο διαµεσολαβητή της ∆ιοίκησης προς τον
φρούραρχο Ναυπλίου Πάνο Κολοκοτρώνη, από τον οποίο απαίτησε «να γίνη φρουρά της
∆ιοικήσεως», παραδίδοντας τον έλεγχο του Ναυπλίου, όπως οριζόταν στις συµφωνίες της ∆ιοίκησης
µε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ο ίδιος ο Κουντουριώτης ανέφερε ότι «ο Οδυσσεύς έχει µεγάλην
δυσαρέσκειαν εις του Πελοποννήσιους και δεν επιθυµεί να λάβωσιν αυτοί το φρούριον και να
υπερισχύσωσι […]». (Αρχείον Κουντουριώτη, τ. Β΄, ό.π., σ. 364-365). Η προσέλευση της ∆ιοίκησης σε
διαπραγµατεύσεις µε τον Πάνο Κολοκοτρώνη, αλλά και µε τους Θ. Κολοκοτρώνη, Σταµατελόπουλο
και Πλαπούτα, που είχαν αποσυρθεί στα Τρίκορφα µετά τη διαφωνία τους µε τον Κουντουριώτη ως
προς τον τρόπο της διαχείρισης των χρηµάτων του δανείου, δηµιουργούσε µεγάλες δυσαρέσκειες και
πικρίες σε πρόσωπα που ανήκαν στο διοικητικό στρατόπεδο και υπήρξαν υποστηρικτές του
Κουντουριώτη. Βλ., για παράδειγµα, την χαρακτηριστική επιστολή του Γκίκα Καρακατζάνη προς τον
Γ. Κουντουριώτη, Αρχείον Κουντουριώτη, τ. ΣΤ΄, ό.π., σ. 151-152, Άργος, 24 Μαΐου 1824, «[…] Αν η
∆ιοίκησις δεχθή τοιαύτην συµφωνίαν (εν. την καταβολή 25.000 γροσίων στον Πάνο Κολοκοτρώνη για
την παράδοση του Ναυπλίου), ποίαν υπόληψιν µένει εις αυτήν;». Μάλιστα στις 2 Ιουλίου 1824 ο
Κουντουριώτης θα δώσει αµνηστία «εις όσους εκινήθησαν εναντίον της εσωτερικής ασφάλειας της
επικρατείας», µε την προϋπόθεση, όµως, «εις το εξής ήθελαν υποταχθή εις τους νόµους και δείξει δια
των έργων της προς αυτούς υποταγήν των και την εις τας διαταγάς της ∆ιοικήσεως ετοίµην ευπείθειάν

κατά την πορεία των διαπραγµατεύσεων πως ο Κουντουριώτης δεν µπορούσε (ή δεν
το επεδίωξε) να υπερβεί τους «εθνικούς νόµους» και να διορίσει τον Ανδρούτσο
αρχηγό των στρατευµάτων της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος ή και ολόκληρης της
Στερεάς. Ένας τέτοιος διορισµός, που δεν προβλεπόταν από τους περί των
στρατιωτικών νόµους («κριτήρια») της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, σε περίπτωση που
κρινόταν αναγκαίος για τη διεξαγωγή µε καλύτερους όρους των στρατιωτικών
επιχειρήσεων, θα έπρεπε να χαίρει της υποστήριξης και αποδοχής των πολιτικών
παραστατών της Ανατολικής Ρούµελης και όχι να αποτελεί την µονοµερή επιλογή της
κεντρικής εξουσίας. Εποµένως, ο διαπραγµατευτικός όρος του Ανδρούτσου να
διοριστεί αρχηγός των στρατευµάτων της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος προσέκρουσε
στις άµεσες αντιδράσεις των παραστατών, οι οποίοι ως πολιτικοί εκπρόσωποι του
προεστικού στοιχείου της Ανατολικής Ρούµελης είχαν λόγους να ασκήσουν κάθε
διπλωµατική επιρροή τους προς τη ∆ιοίκηση να µη λάβει αποφάσεις που
αντιστρατεύονταν τα συµφέροντά τους και έθεταν σε κίνδυνο την εξέλιξη των
στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Στερεάς, στην περίπτωση αυτή να µη
διαπράξει το πολιτικό ολίσθηµα του διορισµού του Οδυσσέα Ανδρούτσου στην
αρχηγία των στρατευµάτων. Η ∆ιοίκηση κατανοώντας πως η από τη µεριά της
αναγνώριση της αρχηγίας του Ανδρούτσου δεν θα είχε κανένα πολιτικό έρεισµα στην
Ανατολική Ρούµελη και υπολογίζοντας τις δυσαρέσκειες που θα δηµιουργούσε ένας
τέτοιος διορισµός στην στρατιωτική ηγεσία των στρατευµάτων της που βρίσκονταν
στην περιοχή, ακόµη και σε οπλαρχηγούς της Ανατολικής Ρούµελης που
αντιστρατεύονταν τον Οδυσσέα,296 απέφευγε µε διπλωµατικό τρόπο να αναλάβει το
πολιτικό κόστος του διορισµού του Ανδρούτσου στην στρατιωτική αρχηγία. Την
κρίσιµη στιγµή της αναζήτησης εκείνων των πολιτικών ερεισµάτων που θα του
εξασφάλιζαν την εκλογή του σε πολιτική θέση στο διοικητικό µηχανισµό της
κεντρικής εξουσίας, ως την ύστατη προσπάθεια να διεκδικήσει µετέπειτα την αρχηγία
του στρατεύµατος της Ανατολικής Ρούµελης, ο Ανδρούτσος ανακάλυπτε πως
βρισκόταν ήδη στο περιθώριο των πολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Χέρσο
Ελλάδα, ιδιαίτερα στην επαρχία των Αθηνών.
Η επιρροή που θα µπορούσε να έχει ο Ανδρούτσος πάνω σε ορισµένα µέλη
της ∆ηµογεροντίας των Αθηνών, την εκλογή των οποίων είχε ο ίδιος µεθοδεύσει από
το Μάρτιο του 1824, είχε εξασθενίσει τη στιγµή που οι προεστοί των Αθηνών
προκρίνουν ως πιο συµφέρουσα πολιτική την προσέγγιση του φρούραρχου Ιωάννη
Γκούρα. Η συµµαχία των προεστών µε τον Γκούρα καθόρισε όχι µόνο τους
συσχετισµούς των δυνάµεων στην επαρχία Αθηνών, αλλά στάθηκε η αφετηρία µιας
συνολικότερης απονοµιµοποίησης των στρατιωτικών εξουσιών του Οδυσσέα
των». Αρχείο Κουντουριώτη, τ. Γ΄, ό.π., σ.5, ∆ιακήρυξη του Εκτελεστικού σώµατος στις 2 Ιουλίου
1824.
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Αντίθετα οι στρατηγοί Πανουριάς και ∆υοβουνιώτης φαίνονταν πρόθυµοι να αναγνωρίσουν την
αρχηγία του Ανδρούτσου, όµως, δεν διατηρούσαν καµία πολιτική επιρροή ούτε στις επαρχίες τους,
ούτε σε πρόσωπα της ∆ιοίκησης, για να εκβιάσουν έναν τέτοιο διορισµό. Βλ. Γ.Α.Κ., Αρχείο
Ανδρούτσου, αριθ. εγγράφου 3717, Το Βουλευτικό Σώµα εν Άργει προς το Εκτελεστικό Σώµα, εις
Μύλους Ναυπλίου, 30 Μαΐου 1824, όπου γινόταν αναφορά σε γράµµατα του ∆υοβουνιώτη προς τον
Ανδρούτσο. Μέσα στο Μάιο του 1824 συντελέστηκε η προσέγγιση των οπλαρχηγών της Ανατολικής
Ρούµελης µε τη ∆ιοίκηση. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων οπλαρχηγοί όπως ο Ιωάννης
Γκούρας, ο Θηβαίος Μήτρος Τριαναταφυλλίνας, ο ∆ήµος Σκαλτζάς, ο Μήτζος Κοντογιάννης, και ο
Γεωγάκης ∆υοβουνιώτης, φαίνεται να απαιτούν από τη ∆ιοίκηση να αφαιρέσει από τον Ανδρούτσο το
δικαίωµα της στρατολόγησης ενόπλων χωρικών από τις επαρχίες τους και τη δυνατότητα της
χρηµατοδότησης των στρατιωτών αυτών από τα ταµεία των κοινοτήτων τους. Οι αξιώσεις αυτές, που
συνεπάγονταν χωρίς να αναφέρεται ρητά την αποµάκρυνση του Ανδρούτσου από τη στρατιωτική
ηγεσία της Ανατολικής Ρούµελης, διαµόρφωσαν σε µεγάλο βαθµό την πολιτική της ∆ιοίκησης
απέναντι στον οπλαρχηγό.

Ανδρούτσου στις επαρχίες της Ανατολικής Ρούµελης. ∆εν ήταν η ακύρωση των
αποφάσεων της συνέλευσης των Αθηνών (1822) ο καθοριστικός εκείνος παράγοντας
που οδήγησε στην αµφισβήτηση του ηγετικού ρόλου του οπλαρχηγού στη διεύθυνση
των στρατιωτικών πραγµάτων, όσο η απώλεια ελέγχου των πηγών αναπαραγωγής του
ηγετικού του κύρους, για την οποία ευθυνόταν η ταύτιση των συµφερόντων της
∆ηµογεροντίας και του Γκούρα στη συγκυρία του Μαΐου του 1824. Ο ηγετικός ρόλος
του Ανδρούτσου στηριζόταν στη διατήρηση των συσχετισµών δυνάµεων µεταξύ των
παραδοσιακών ηγετικών οµάδων της κοινότητας Αθηνώνú όσο οι οπλαρχηγοί
µπορούσαν να εξαναγκάζουν τη ∆ηµογεροντία να τους επιτρέπει την πρόσβαση σε
υλικούς πόρους της κοινότητας, οι εξουσίες του Ανδρούτσου φάνταζαν ακλόνητες. Η
επέµβαση της ∆ιοίκησης στην περιοχή των Αθηνών και η εφαρµογή του νεοτερικού
θεσµικού πλαισίου της στο βαθµό που αυτό έγινε εφικτό, οπωσδήποτε προϋπέθετε τη
δηµιουργία τοπικών ερεισµάτων, που αναζητήθηκαν ανάµεσα στις παραδοσιακές
ηγετικές οµάδες της κοινότητας. Την επιβολή της κεντρικής εξουσίας πάνω στις
τοπικές εξουσίες δεν ακολούθησε ο εκµηδενισµός των τοπικών εξουσιών µέσα στα
όρια της κοινότητας. Αντίθετα η ύπαρξη του νέου κέντρου αναφοράς οδήγησε στην
ανακατανοµή των τοπικών εξουσιών ως απαραίτητου όρου της ισχυροποίησης της
κεντρικής εξουσίας µέσα στα όρια της κοινότητας - Επαρχίας.
Αρχικά η ∆ιοίκηση στηρίχθηκε στο προεστικό στοιχείο της Αθήνας και στα
διοικητικά στρατεύµατα που κατέφθασαν στο στρατόπεδο της Αττικής, αναµένοντας
τον εξαναγκασµό των οπλαρχηγών και του Ανδρούτσου στην υιοθέτηση του
θεσµικού πλαισίου της Β΄ Εθνοσυνέλευσης. Ο Ανδρούτσος αποδέχτηκε τους
διαπραγµατευτικούς όρους της ∆ιοίκησης, κίνηση που σε καµία περίπτωση δεν
συνεπαγόταν ανατροπές τέτοιες στους συσχετισµούς των τοπικών εξουσιών
προεστών και οπλαρχηγών, που να διακυβεύονται τα συµφέροντα των τελευταίων
µέσα στη διάδοχη πολιτική κατάσταση. Εκείνο που ο Ανδρούτσος αδυνατούσε να
προβλέψει ή που ακόµη κι αν το διέβλεπε τα περιθώρια αντίδρασης ήταν µικρά,
υπήρξε η περίπτωση της σύγκλισης των συµφερόντων των οπλαρχηγών και των
προεστών Αθηνών πάνω σε βάσεις που ακύρωναν του όρους της δικής του επιβολής
στη στρατιωτική ιεραρχία της επαρχίας και κατ’ επέκταση εξασθενούσαν το κύρος
του οπλαρχηγού στην πόλη της Αθήνας των εννέα χιλιάδων κατοίκων297 και στους
χωρικούς της υπαίθρου της. Μία τέτοια αποσταθεροποίηση των εξουσιών του στην
κοινότητα των Αθηνών δεν θα µπορούσε παρά να έχει επιπτώσεις και στην πολιτική
συµπεριφορά της κεντρικής εξουσίας απέναντι στον οπλαρχηγό. Σε µία περίοδο που
η ∆ιοίκηση αποδεικνύεται έστω και προσωρινά αναποτελεσµατική στον έλεγχο των
τοπικών εξουσιών στην επαρχία Αθηνών, εξαιτίας ακριβώς της ισχυροποίησης της
συµµαχίας προεστών και οπλαρχηγών, υπήρχαν µεγαλύτερες πιθανότητες για την
υποχώρησή της σε διαπραγµατευτικούς όρους της ∆ηµογεροντίας, παρά για την
αποδοχή της αποκατάστασης του Ανδρούτσου στην αρχηγία της Ανατολικής
Ρούµελης. Η ταυτόχρονη ικανοποίηση της ∆ηµογεροντίας και του οπλαρχηγού ήταν
πράξη πολιτικά ασυµβίβαστη για τα συµφέροντα της κεντρικής εξουσίας. Από τα
παραπάνω γινόταν κατανοητό πως στα τέλη Μαΐου - αρχές Ιουνίου 1824 αυτό που
διακυβευόταν ξεπερνούσε το αρχικό αίτηµα της αρχηγίας των στρατευµάτων από τον
Οδυσσέα Ανδρούτσο και άγγιζε τα όρια της αµφισβήτησης των όρων της ύπαρξης

297

Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Το Τυπογραφείο των Αθηνών, «Εφηµερίς Αθηνών»
1824-1826, Αθήναι 1987 (µικροφίλµ), αριθ. 21, 12 Νοεµβρίου 1824, «[…] επειδή ο Λαός, µην ώντας
συνηθισµένος να µετράται και να λογαριάζεται δια άλλο τι, παρά δια δοσίµατα και αγγαρίας, άλλο δεν
έβλεπες εις αυτήν την καταγραφή, παρά κανένα όµοιον […] Με όλα τούτα ετελειώσεν η καταγραφή
και ευρέθη ο αριθµός των κατοίκων της Πόλης, εννέα χιλιάδες και σαράντα Ν. 9.040.

του οπλαρχηγού µέσα στην πορεία της Επανάστασης στην Ανατολική Χέρσο
Ελλάδα.
Ενώ ο Ανδρούτσος βρισκόταν στην Πελοπόννησο συντελέστηκε η παγίωση
της συµµαχίας του φρούραρχου Γκούρα µε τη ∆ηµογεροντία των Αθηνών µε σκοπό
να επιτευχθεί αφενός η αυτονόµηση των τοπικών εξουσιών των παραδοσιακών
στοιχείων της κοινότητας απέναντι στον διοικητικό έλεγχο της κεντρικής εξουσίας
και αφετέρου να αποκλειστεί ο Ανδρούτσος από τις οικονοµικοπολιτικές βάσεις της
αναπαραγωγής του εξουσιαστικού του κύρους.
Η προάσπιση των τοπικών
συµφερόντων του Γκούρα και των δηµογερόντων συνίστατο στην εκµετάλλευση του
νεοτερικού θεσµικού πλαισίου της ∆ιοίκησης στην επαρχία Αθηνών και στη µέσα απ’
αυτό προσπάθεια να αποτραπεί η επιβολή συγκεντρωτικών µέτρων που θα
ισοπέδωναν κάθε τοπική εξουσία. Τα όρια της αντίστασής τους στην κεντρική
εξουσία ήταν εξαρτηµένα από τα όρια της ανασχετικής λειτουργίας των νεοτερικών
θεσµών στη συγκεντροποίηση των οικονοµικοπολιτικών λειτουργιών της κοινότητας
σε κέντρα εξουσίας, στα οποία οι παραδοσιακές ηγετικές οµάδες δεν θα είχαν καµία
πρόσβαση. Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω πολιτικής στόχευσης των οπλαρχηγών
(του Γκούρα κυρίως) και των προεστών Αθηνών, οι τελευταίοι απέστειλαν στις 18
Μαΐου 1824 επιστολή προς τη ∆ιοίκηση, µε την οποία υποστήριζαν ότι «η Επαρχία
των Αθηνών καταβεβαρηµένη εις άκρον δια τα περασµένα και τρέχοντα ανυπόφερτα
έξοδα, όχι µόνον του στρατιωτικού της επαρχίας, αλλά και των έξωθεν στρατευµάτων
(εν. τα Πελοποννησιακά στρατιωτικά σώµατα του στρατοπέδου Αττικής) και µην
έχουσα πλέον δύναµιν να υποφέρη το µεγάλο τούτο βάρος βιάζεται και δευτέραν
φοράν ν’ αναφέρη εις την Σεβαστήν Εθνικήν ∆ιοίκησιν την ελεεινήν κατάστασιν, και
την εσχάτην απορίαν εις την οποία εκατάντησεν […]». 298
Η επίκληση της οικονοµικής δυσπραγίας της επαρχίας Αθηνών από τους
προεστούς, καθώς και η αναφορά ενός χρέους 500.000 γροσίων που τους είχε
κληροδοτήσει η οικονοµική επιβάρυνση για τις πολιορκίες της Ακρόπολης (18211822), και τα παράπονα για «τριετή αφορίαν του ελαιώνος, το µόνο σηµαντικόν
εισόδηµα της Αττικής»,299 γινόταν για να επιτύχουν των απόσυρση των απαιτήσεων
της ∆ιοίκησης για χρηµατοδότηση µε πόρους του κοινοτικού ταµείου του
στρατοπέδου της Αττικής και των υπηρεσιών της ∆ιοίκησης, όπως, για παράδειγµα,
του Επαρχείου και της Αστυνοµίας.300 Από τη στάση τους διαφαινόταν η πρόθεση
των τοπικών ηγετικών οµάδων να αποτρέψουν την εκτροπή χρηµατικών πόρων για
την οικονοµική ενίσχυση της ∆ιοίκησης από το ταµείο της κοινότητας. Αντίθετα µε
τις απαιτήσεις της κεντρικής εξουσίας αναδείχθηκαν οι ίδιοι σε κατήγορους της
διοικητικής πολιτικής, που δε µεριµνούσε για την αποστολή χρηµάτων στην επαρχία
τους από το Εθνικό Ταµείο.301 Η εκτόξευση των κατηγοριών αυτών, καθώς και η
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Αθηναϊκόν Αρχείον, 1971, ό.π., 107, σ. 72-73. Οι προεστοί Αθηνών προς την Υπέρτατη ∆ιοίκησις,
Εν Αθήναις την 18ην Μαΐου 1824. Μεταξύ των προεστών που υπογράφουν την επιστολή ήταν οι
∆ιονύσιος Πετράκης, Νικόλαος Ζαχαρίτζας, Παναγής Σκουζές, Σ. Παλαιολόγος, Χατζησπύρος
Γκικάκης, Μιχαήλ Τυρναβίτης, Ιω. Πάλλης, Συµεών Ζαχαρίτζας, Ιω. Πανταζής και Σταύρος Π.
Βλάχου.
299
ό.π.
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Για τις Αστυνοµίες και τη σηµασία τους, βλ., για παράδειγµα, Αρχείο Κουντουριώτη, τ. ΣΤ΄, ό.π., σ.
168, Παύλος Παρασκευάς προς Γ. Κουντουριώτη, Ναύπλιον 2 Ιουλίου 1824: «∆εν λανθάνει εις την
εκλαµπρότητά σας, ότι η αστυνοµία είναι το κλειδί της ∆ιοικήσεως. Καµία φατρία δεν ηµπορεί να
µένη κρυπτή και σβένει εις την αρχήν της. Χρειάζεται όµως ότι το υπουργείον να είναι καλώς
ωργανισµένον […]».
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«[…] Τοιαύτα και τοσαύτα έξοδα καταθλίβουσι τώρα τρεις χρόνους µόνην την επαρχίαν των
Αθηνών, το δε Έθνος µένει αδιάφορον. ∆ι’ όλα αυτά λοιπόν η Επαρχία αύτη αναφέρεται και πάλιν εις
την Σεβαστήν ∆ιοίκησιν, φωνάζει και διαµαρτύρεται εις όλον το έθνος, ότι δεν ηµπορεί πλέον να
υποφέρη δοσίµατα καθηµερινά και στενοχωρίαν από τα έξωθεν στρατεύµατα, διότι τα εθνικά εις

εµφάνιση της απορίας του κοινοτικού ταµείου, είχε σαν απώτερο στόχο την
απευθείας ιδιοποίηση των εθνικών εισοδηµάτων, ιδιαίτερα της παραγωγής του
ελαίου, από τους προεστούς και το φρούραρχο Γκούρα, για την ικανοποίηση των
δικών τους οικονοµικών συµφερόντων και για να εξοικονοµηθούν οι αναγκαίοι
στρατιωτικοί µισθοί και τα έξοδα επιµελητείας της φρουράς της Ακρόπολης. Από την
µεριά της η ∆ιοίκηση, αντιλαµβανόµενη τα πολιτικά σχέδια των ∆ηµογερόντων και
του Γκούρα, όχι µόνο δεν υποχώρησε στα αιτήµατα των προεστών της επαρχίας,
αλλά επέµεινε στην άµεση ικανοποίηση των απαιτήσεών της. Τη στιγµή που ο
έλεγχος των πηγών πλουτισµού θα καθόριζε σε µεγάλο βαθµό και τον τρόπο
διοίκησης της επαρχίας, η τυχόν υποχώρηση της ∆ιοίκησης θα σήµαινε και την ανοχή
της σε παραδοσιακές µορφές διοίκησης των κοινοτικών πραγµάτων της Αθήνας.302
Ήταν, λοιπόν, αδιανόητο να υποκύψει η ∆ιοίκηση Κουντουριώτη σε εκβιαστικές
συµπεριφορές και να επιτρέψει την αναίρεση των ψηφισµάτων της συνέλευσης των
Σαλώνων, ενδεχόµενο στο οποίο θα απαντούσε µε την επέµβαση των στρατευµάτων
της.
Στις 25 Μαΐου 1824 το Εκτελεστικό σώµα ενηµέρωσε τον Έπαρχο, τους
∆ηµογέροντες και τους Επιστάτες των εθνικών προσόδων και εξόδων της επαρχίας
Αθηνών ότι «ο στρατηγός Στάθης Κατζικογιάννης διετάχθη παρά της ∆ιοικήσεως να
στρατολογήση επί του παρόντος διακοσίους στρατιώτας και να µείνη αυτόθι έως ότου
λάβη δευτέρας διαταγάς της ∆ιοικήσεως». Συγχρόνως η ∆ιοίκηση απαιτούσε «να του
δίδετε καθεκάστην τα’ αναγκαία σιτηρέσια προς τριακόσια δράµια ψωµί τον
καθέκαστον στρατιώτην και δεκαπέντε παράδες γεµεκλίκι (= ηµερήσιος µισθός) από
τας εθνικάς προσόδους της Επαρχίας ταύτης, και ταύτα έως ότου φθάση αυτού ο
φρονιστής της ∆ιοικήσεως».303 Πέρα από τον προσδιορισµό των συγκεκριµένων
εξόδων που θα καλύπτονταν από το ταµείο της κοινότητας Αθηνών, η ∆ιοίκηση
έκρινε σκόπιµο να διατάξει και την άµεση καταβολή στον Κατζικογιάννη επτά
χιλιάδων γροσίων «εκ των του παρόντος χρόνου της επαρχίας ταύτης εθνικών
προσόδων […] δια τριών µηνών απερασµένων µισθών εκατόν στρατιωτών του».304 Η
αποτελεσµατικότητα, όµως, των µέτρων της ∆ιοίκησης εναντίον της ∆ηµογεροντίας
έλλειψιν εφορία λαδίου µόλις φθάνουσι εις τα έξοδα της Ακροπόλεως, και επαρχίας», Αθηναϊκόν
Αρχείον, 1971, ό.π., σ. 72-73. Επιστολή προεστών Αθηνών προς τη ∆ιοίκηση, 18 Μαΐου 1824.
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Ο προσανατολισµός του προεστικού στοιχείου της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας προς το νεοτερικό
θεσµικό πλαίσιο της ∆ιοίκησης µέσα στα έτη 1824-1825 (ενδεχοµένως, και µετέπειτα σε µικρότερο,
όµως, βαθµό) δε σήµαινε ότι έπαυσαν οι φωνές εκείνες που ζητούσαν τη διατήρηση του παραδοσιακού
τρόπου διαχείρισης των κοινοτικών εξουσιών µέσα στο πλαίσιο των νεοτερικών θεσµών διοίκησης , το
οποίο θα ήταν έτσι διαµορφωµένο ώστε να επιτρέπει την επιβίωση τέτοιων παραδοσιακών µορφών
διαχείρισης της εξουσίας. Άλλωστε η πρόσληψη των νεοτερικών θεσµών από τις παραδοσιακές οµάδες
δεν γινόταν πάντοτε κατανοητή σαν µία πράξη ασυµβίβαστη µε τη διατήρηση των τοπικών τους
συµφερόντων. Στις 2 Σεπτεµβρίου 1824, για παράδειγµα, ο µετέπειτα Έπαρχος Λιβαδειάς Αναστάσιος
Λοιδωρίκης δε δίσταζε να καταφερθεί ενάντια στην ύπαρξη του θεσµού των Επάρχων από την Αθήνα,
όπου βρισκόταν: «Α. Των Έπαρχων η αποστολή εις κάθε ελευθέραν Επαρχίαν της Ελλάδος είναι
ανωφελής, µάλλον δε επιζήµιος. Αφού το πολίτευµα διορίζει εις κάθε Επαρχίαν ∆ηµογέροντες
εκλεγµένους από τον λαόν, οµοίως και επιστάτας, είναι περιττή η παρουσία του Επάρχου. Αντί τούτου
αρκούσεν ένας απλούς Γραµµατεύς, άνθρωπος φρόνιµος και δίκαιος, να επιθεωρή όλα τα της
Επαρχίας, και ανταποκρινόµενος µε την ∆ιοίκησιν να διευθύνη κάθε πράγµα κατά την ∆ιαταγήν της.
Το επιβλαβές των Επάρχων είναι πολυειδέςú αδικείται η κοινή Κάσσα µε τους υπερόγκους µισθούς
των, και έξοδα δι’ αυτούς, και δια τους ανθρώπους τωνú γίνονται σχίσµατα εις τας Επαρχίας εξ αιτίας
των και τυραννούν και φαντάζονται µέρος των πολιτών µε τους φιλοτυράννους των Επαρχιών
πολιτικούς και πολεµικούς», Εφηµερίς Αθηνών, ό.π., αριθ.7,σ. 1-2, 24 Σεπτεµβρίου 1824.
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Αθηναϊκόν Αρχείον, ό.π., σ. 75. Το Εκτελεστικό Σώµα, εκ Μύλων τη 25 Μαΐου 1824.
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Αθηναϊκόν Αρχείον, ό.π., σ. 75. Το Εκτελεστικό Σώµα, εκ Μύλων τη 25 Μαΐου 1824, βλ. και ό.π., σ.
75, Προσωρινή ∆ιοίκησις της Ελλάδος, Το Εκτελεστικό Σώµα προς το Υπουργείον των Πολεµικών,
Εν Ναυπλίω τη 5 Ιουλίου 1824.

και του φρούραρχου Γκούρα, απαιτούσε την πολιτική υποστήριξη των µέτρων αυτών
µέσα στα όρια της επαρχίας των Αθηνών. Για το σκοπό αυτό και την εµπέδωση της
διοικητικής επιρροής στην επαρχία αυτή κρίθηκε σκόπιµη η αντικατάσταση του
Έπαρχου Λάµπρου Νάκου, που αποδείχθηκε ανεπαρκής στη διαχείριση των
πολιτικών πραγµάτων, από τον Μιχαήλ Σούτζου. Η πρώτη διοικητική πράξη του νέου
Έπαρχου µετά την ανάληψη των καθηκόντων του στις αρχές Ιουλίου 1824 αφορούσε
τον οικονοµικό έλεγχο του ταµείου της επαρχίας Αθηνών. Η αναφορά που συντάσσει
για λογαριασµό της κεντρικής εξουσίας ήρθε να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία
χρηµατικών διαθέσιµων στο ταµείο, παράλληλα, όµως, υποδείκνυε προς τη ∆ιοίκηση
την ύπαρξη υπόγειων διαδροµών από τις οποίες διέφευγαν τα κεφάλαια για να
ανακατανεµηθούν από τις τοπικές ηγεσίες.305 Το ταµείο, λοιπόν, υπήρχε για να
καλύπτει τις άµεσες συναλλαγές προς όφελος των τοπικών συµφερόντων, ενώ οι
υπόγειες διαδροµές της άντλησης και αναδιανοµής του πλεονάσµατος συντηρούσαν
το κύρος των προεστών και τη στρατιωτική ισχύ των οπλαρχηγών (διάβαζε του
Γκούρα) σε βάρος των οικονοµικών λειτουργιών της κεντρικής εξουσίας. Η αναφορά
Σούτζου καθιστούσε υπεύθυνους προς την ∆ιοίκηση τους ∆ηµογέροντες Αθηνών, οι
οποίοι όσο κι αν προσπάθησαν να αντικρούσουν τις κατηγορίες του έπαρχου,306
στάθηκε αδύνατο να µεταπείσουν τη ∆ιοίκηση στη µη εφαρµογή των διαταγών
της.307
Όπως ήταν αναµενόµενο τα περιθώρια να εκδηλωνόταν κάποια δυναµική
αντίδραση της συµµαχίας των ∆ηµογερόντων και του Γκούρα εναντίον του έπαρχου
και των επιστατών των εθνικών προσόδων στην περιοχή ήταν ανύπαρκτα.
∆ηµογέροντες και Γκούρας προσπάθησαν να φανούν διαλλακτικότεροι σε µια
προσπάθεια να µετριάσουν τις επιπτώσεις της διοικητικής πολιτικής πάνω στα τοπικά
τους συµφέροντα. Η ∆ιοίκηση χωρίς δισταγµούς ανταποκρίθηκε θετικά στην
ικανοποίηση βασικών διαπραγµατευτικών όρων που έθεταν οι ∆ηµογέροντες και ο
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Αθηναϊκόν Αρχείον, ό.π., σ. 83-84. Το Επαρχείον Αθηνών προς το Υπουργείον των Εσωτερικών, Εν
Αθήναις τη 7 Ιουλίου 1824, ο Έπαρχος Αθηνών Μιχαήλ Σούτζος, ο Γεν. Γραµµατεύς ∆. Βύας: «Αφού
έφθασα εδώ, δεν έπαυσα κατά χρέος να εξετάζω τας κοινάς προσοδεξόδους, των οποίων ούτε αρχήν
ηµπορώ να εύρω ούτε τέλος, διότι η καταγραφή αυτών, την οποίαν µε δείχνουν οι εδώ δηµογέροντες
είναι διόλου συγκεχυµένη και άτακτος. Τόσον µόνον εννόησα, ότι το ταµείον δεν έχει ούτε οβολόν,
αλλά και εις χρέος περιέπεσεν ικανόν, το οποίον οι εν τοις πράγµασιν έδωκαν οµολογίας να
πληρώσωσι µε 8 χιλ. ξεστία λαδίου της ελευσοµένης καρποφορίας, άτινα και επωλήθησαν
προλαβόντως ανα τρία γρόσια το ξεστί και ότι τέλος πάντων τα καθηµερινά στρατιωτικά σιτηρέσια
καταντώσιν εις το ανοικονόµητον κατά τον παρόντα και ερχόµενον µήνα, εις τους οποίους είναι χρεία
επέκεινα των τεσσαράκοντα χιλιάδων γροσίων και δια τα ρηθέντα σιτηρέσια και δι’ άλλα άφευκτα
έξοδα […]. Ώστε η πόλις κινδυνεύει να πάθη απευκταίον τι από καµµίαν στάσιν στρατιωτικήν (του
Γκούρα;) και τούτο µάλιστα εν καιρώ πολέµου. […] Νοµίζω δε ότι είναι το µόνον συµφέρον εις το
κοινόν το να µοι σταλή οµού µε την διαταγήν της εκποιήσεως των άνω ρηθέντων εθνικών και άλλη
διαταγή ώστε να στείλω εν καιρώ επιτροπήν από µέλη τινά τίµια συγκειµένην δια να περιέλθη όλην
την επαρχίαν της Αττικής και να κάµη εξηκριβωµένην καταγραφήν των εθνικών ήτις θέλει συντείνει
τα µέγιστα εις αύξησιν των εισοδηµάτων και κατάπαυσιν των καταχρήσεων και την οποίαν να
κατορθώσω να λάβω παρά των ενταύθα δηµογερόντων, είναι το µόνον αδύνατον».
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Αθηναϊκόν Αρχείον, ό.π., σ. 84-85, Οι ∆ηµογέροντες Νικόλαος Ζαχαρίτζια, Ιωάννης Π. Βλάχος, Χ΄΄
Σπ. Γκικάκης, Ιω. Πάλλης, Ιωάννης Πανταζή προς τον Έπαρχο Σούτζο, τη 7 Ιουλίου 1824 Αθήναι. Βλ.
και ό.π., σ. 95, Έκθεση ∆ηµογερόντων Αθηνών, όπου αναφερόταν ότι «είναι φρικτόν πράγµα τω όντι
από το ένα µέρος οι επιστάται περιέρχονται να συνάξωσι τα δέκατα και από το άλλο οι εχθροί
επερχόµενοι να σηκώνωσι και τα εννέα!».
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Αθηναϊκόν Αρχείον, ό.π., σ. 90. Η Προσωρινή ∆ιοίκηση προς τους ∆ηµογέροντες Αθηνών, 24
Ιουλίου 1824: Η ∆ιοίκηση άκουσε µε απορία τα παράπονα των ∆ηµογερόντων, που ζητούσαν την
ενίσχυση του κοινοτικού ταµείου µε χρηµατικούς πόρους που θα κατέβαλε το Εθνικό Ταµείο (!), τη
στιγµή που «Σας άφησε (εν. η ∆ιοίκηση) τας εθνικάς προσόδους, ελαιώνας και λοιπά, σας
επροµήθευσε παρουτόβολα και επιλέκτους στρατιωτικά δυνάµεις τον στρατηγόν Γκούραν, Ρούκην,
Κατζικογιάννην, Κριζιώτην […]».

Γκούρας, αφού προηγουµένως είχε εξασφαλίσει την πλήρη υποστήριξη των
παραδοσιακών
ηγετικών
οµάδων
της
κοινότητας
στο
προτεινόµενο
οικονοµικοπολιτικό status quο, το οποίο επέβαλε το διοικητικό έλεγχο στην άντληση
και αναδιανοµή του πλεονάσµατος στην επαρχία Αθηνών και ευρύτερα στις επαρχίες
της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Η για πρώτη φορά κατάρτιση την πρώτη
Σεπτέµβρη 1824, λογαριασµών εσόδων - εξόδων του ταµείου της Επαρχίας των
Αθηνών, καθώς και λογαριασµών των προσόδων της ίδιας επαρχίας, αποτελούσε
ένδειξη της αµετάκλητης αποδοχής του νεοτερικού θεσµικού πλαισίου της ∆ιοίκησης
από τις παραδοσιακές ηγετικές οµάδες των Αθηνών. Στο Ναύπλιο που βρισκόταν ο
Οδυσσέας Ανδρούτσος δέχτηκε τις συνέπειες των εξελίξεων, που αφορούσαν αφενός
την αύξηση της επιρροής των προεστών Αθηνών στην επαρχία µε την στήριξη του
Γκούρα και αφετέρου την προσέγγιση των παραδοσιακών ηγετικών οµάδων της
επαρχίας στο πλαίσιο της συγκεντροποίησης των τοπικών εξουσιών στον έλεγχο της
∆ιοίκησης. Η απώλεια των πολιτικοστρατιωτικών ερεισµάτων που διέθετε ο
οπλαρχηγός στην Αθήνα καθόρισε και την πορεία των διαπραγµατεύσεων στην έδρα
της ∆ιοίκησης Κουντουριώτη. Στις συναντήσεις που είχε µε τον πρόεδρο του
Εκτελεστικού ο οπλαρχηγός αγνοούσε την εξασθένιση της διαπραγµατευτικής του
θέσης, ακριβώς, γιατί δεν είχε πληροφορηθεί τις διαγραφόµενες από τα τέλη του
Μαΐου 1824 πολιτικές εξελίξεις στην κοινότητα των Αθηνών, που πήραν τη µορφή
χιονοστιβάδας µέσα στον Ιούνιο. Αντίθετα ο Κουντουριώτης φαινόταν να γνωρίζει
πως ο Οδυσσέας «απεβλήθη και από τας Αθήνας», ώστε να διαµορφώσει κατάλληλα
τις πολιτικές θέσεις της ∆ιοίκησης απέναντι στον οπλαρχηγό.
Από την πολιτική τοποθέτηση των παραστατών της Ανατολικής Ρούµελης να
µην ανατεθεί η αρχηγία των στρατευµάτων στον Ανδρούτσο, γινόταν κατανοητό από
τη µεριά του οπλαρχηγού πως οι δυνατότητες της αποδοχής των αιτηµάτων του από
την κεντρική εξουσία ήταν περιορισµένες. Περιορίστηκε στην προσπάθεια να
αποσπάσει από τον Κουντουριώτη τη διαβεβαίωση της πολιτικής υποστήριξης, µε ό,τι αυτό συνεπαγόταν για έναν στρατηγό, που εµφανιζόταν να εκτελεί τις διαταγές της
κεντρικής εξουσίας. Ο Κουντουριώτης προφανώς, δεν επεδίωκε τον στρατιωτικό
παροπλισµό και την πολιτική συντριβή του οπλαρχηγού. Άλλωστε η υιοθέτηση
τέτοιων ενεργειών δεν ανταποκρινόταν στα συµφέροντα της ∆ιοίκησης σε µία
περίοδο που ο προσεταιρισµός των Ρουµελιωτών οπλαρχηγών αποτελούσε τη βασική
της πολιτική προτεραιότητα. Το να παρουσίαζε ένα πρόσωπο αµείλικτο και σκληρό
απέναντι σ’ έναν σηµαντικό οπλαρχηγό της Ανατολικής Στερεάς, χωρίς να υπάρχει,
µάλιστα, κάποια εµφανής απειλή εναντίον της κεντρικής εξουσίας θα δικαιολογούσε
τη δυσπιστία των υπολοίπων οπλαρχηγών της περιοχής στις πολιτικές προθέσεις της
να αποσπάσει τη στρατιωτική τους υποστήριξη εναντίον του προεστικού στοιχείου
και των οπλαρχηγών της Πελοποννήσου. Στις συναντήσεις που είχε ο Κουντουριώτης
µε τον Ανδρούτσο έγινε τελικά προσπάθεια να συγκρατηθεί ο οπλαρχηγός
αφοσιωµένος στο διοικητικό στρατόπεδο µε τη διατύπωση των απαιτούµενων
διαβεβαιώσεων και την παροχή ανταλλαγµάτων. Τα αποτελέσµατα των συναντήσεων
Ανδρούτσου και Κουντουριώτη αποτυπώθηκαν σε επιστολή του τελευταίου προς τον
αδελφό του Λάζαρο Κουντουριώτη στις 19 Μαΐου 1824: «Ούτος (εν. ο Ανδρούτσος)
είναι πολλά βεβαρηµένος κατά των Πελοποννησίων και κατεβόησε κατ’ αυτών
µεγάλως, επειδή ούτοι (εν. οι Πελοποννήσιοι στρατηγοί που βρίσκονταν στην
Ανατολική Ρούµελη) ήρχισαν να του αφαιρούν τους στρατιώτας του, υποσχόµενοι εις
αυτούς µισθόν ανώτερον και σιτηρέσια καθηµερινάú τούτο τον ετάραξε µεγάλως. […]
Ο Οδυσσεύς, καθώς παρετήρησα εις δύο εντεύξεις, τας οποίας έκαµα µετ’ αυτού, έχει
µεγάλην κλίσιν εις την οικογένειάν µας, και εποµένως επιθυµεί µεγάλως την

στερέωσιν της ∆ιοικήσεως. αλλ’ αγνοώ αν το εσωτερικόν συµφωνή µε το εξωτερικόν
[…]».308
Μπροστά στην άµεση απειλή να εκλείψουν οι όροι αναπαραγωγής του κύρους
του ως οπλαρχηγού στην Ανατολική Ρούµελη, ο Ανδρούτσος αποδέχτηκε την
πολιτική του συµβιβασµού µε την κεντρική εξουσία, χωρίς να θέτει άµεσα την
απαίτησή του για την εκχώρηση της αρχηγίας. Αντιλαµβανόταν πως στην περίπτωση
που δεν συµβιβαζόταν δε θα µπορούσε να εξασφαλίσει ούτε καν τους αναγκαίους
οικονοµικούς πόρους για τη συντήρηση των ενόπλων χωρικών του. Ήδη το κύρος του
στην περιοχή της Ανατολικής Ρούµελης είχε πληγεί µε τη δηµιουργία των
στρατοπέδων της ∆ιοίκησης, στα οποία οι Πελοποννήσιοι διοικητές (Ζαΐµης,
∆εληγιάννης, Κατζικογιάννης, Σταµατελόπουλος, Ευµορφόπουλος), στρατολογούσαν
χωρικούς µε την υπόσχεση καλύτερων µισθών. Η αδυναµία του Ανδρούτσου στην
εξασφάλιση οικονοµικών πόρων µέσα στα όρια της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος τον
υποχρέωνε να ακολουθεί τις διαταγές της κεντρικής εξουσίας, η οποία στη συγκυρία
αυτή αποτελούσε τη µοναδική πηγή που θα µπορούσε να τροφοδοτεί διαρκώς τον
οπλαρχηγό µε τα χρήµατα που χρειαζόταν για τη συντήρηση των προσωπικών του
στρατευµάτων. Όσο, όµως, παγιωνόταν η εξάρτηση του οπλαρχηγού από το Εθνικό
Ταµείο και τα χρήµατα του δανείου, τόσο µεγαλύτερη γινόταν η επέµβαση της
∆ιοίκησης σε ζητήµατα στρατιωτικής φύσεως, που στο παραδοσιακό πλαίσιο
διοίκησης των κοινοτήτων ο µόνος αρµόδιος γι’ αυτά ήταν ο ίδιος ο οπλαρχηγός. Τα
ζητήµατα αυτά αφορούσαν τον αριθµό των στρατολογηµένων ανδρών και την
επιχειρησιακή διάταξη του στρατεύµατος. Παρά τα προβλήµατα που προέκυπταν
πάνω σε ζητήµατα σχετικά µε τη διοίκηση των στρατευµάτων µεταξύ του
οπλαρχηγού και της ∆ιοίκησης, ο οπλαρχηγός δεν πήρε ποτέ τη ριψοκίνδυνη
απόφαση να στραφεί απροκάλυπτα εναντίον της ∆ιοίκησης Κουντουριώτη. Βέβαια,
µέσα στο πλαίσιο της διαπραγµατευτικής τακτικής του πολλές φορές αµφισβήτησε τη
δυνατότητα της κεντρικής εξουσίας να διευθύνει τα πολεµικά πράγµατα, όµως, οι
ενέργειές του απείχαν πολύ από µία συνολικότερη αµφισβήτηση της νοµιµότητας της
∆ιοίκησης. Μπαίνοντας στο τελευταίο εξάµηνο του 1824 η πολιτική εκτίµηση του
οπλαρχηγού πως ο Κουντουριώτης θα συνέδραµε την προσπάθειά του να κατισχύσει
έναντι των ∆ηµογερόντων Αθηνών και να ανακτήσει το χαµένο κύρος του στην
επαρχία Αθηνών δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις. Ο Ανδρούτσος δεν είχε
υπολογίσει στους πολιτικούς σχεδιασµούς του την υποστήριξη που θα παρείχε στους
προεστούς των Αθηνών ο φρούραρχος Γκούρας.309
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Αρχείο Κουντουριώτη, τ. Β΄, ό.π., σ. 237-238, Επιστολή Γεωργίου προς Λάζαρο Κουντουριώτη, 19
Μαΐου 1824.
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Ο Γκούρας κατά τη διάρκεια των πολεµικών επιχειρήσεων του Ιουνίου και Ιουλίου 1824
αλληλογραφούσε συνεχώς µε τη ∆ηµογεροντία Αθηνών, επιβεβαιώνοντας κάθε φορά ότι ενεργεί
σύµφωνα µε τις διαταγές της ∆ηµογεροντίας και της ∆ιοίκησης. Οι ∆ηµογέροντες από τη µεριά τους
µεριµνούσαν για την ενίσχυση των στρατευµάτων του Γκούρα µε τρόφιµα και µισθούς. Βλ. για
παράδειγµα, Α.Κ.Υ. τ. Ι΄, ό.π., σ. 241-242. Ο Γκούρας µε 1.500 άντρες είχε στρατοπεδεύσει στα
Λιόσια, παρακολουθώντας από κοντά τις κινήσεις των οθωµανικών δυνάµεων του Οµέρ πασά της
Ευρίπου στην περιοχή της βορειοδυτικής Αττικής, Αρχείο Κωλέττη, τ. Β΄, ό.π., 26, σ. 7, ∆ιονύσιος
Ευµορφόπουλος εκ Καβασάλων προς Ιω. Κωλέττη, 14 Ιουλίου 1824. Ο Ευµορφόπουλος αφού πρώτα
αναφέρεται στη µάχη του Μαραθώνα στις 6 Ιουλίου 1824 µεταξύ του Γκούρα και των οθωµανικών
δυνάµεων, στη συνέχεια ζητά από τον Κωλέττη να του εξοικονοµηθούν µέρος των χρηµάτων που
οφείλει ο ίδιος σε δανειστές του και στους στρατιώτες του. Υποδεικνύει προς τη ∆ιοίκηση τα έσοδα
των ∆ερβενοχωρίων ως χρηµατοδοτικής πηγής. Για τη µάχη στο Μαραθώνα και τη νίκη των
διοικητικών στρατευµάτων και του Γκούρα βλ., την αναφορά Γκούρα προς τη ∆ιοίκηση, Αρχείο
Κουντουριώτου, τ. ΣΤ΄, ό.π., σ. 16-17, Άγιον Λουκά 7 Ιουλίου 1824, και Α.Κ.Υ., τ. Ι΄, ό.π., σ. 276,
Γκούρας προς προκρίτους Ύδρας, 6 Ιουλίου 1824.

Αναχωρώντας από την Πελοπόννησο για την Ανατολική Χέρσο Ελλάδα ο
Ανδρούτσος είχε διασφαλίσει, τουλάχιστον, την αναπαραγωγή των όρων του
εξουσιαστικού του κύρους πάνω στους ενόπλους χωρικούς του. Χωρίς να
εγκαταλείπει τον πολιτικό του στόχο να εξαναγκάσει τους ∆ηµογέροντες των
Αθηνών να συναινέσουν στην αναγνώρισή του ως στρατιωτικού ηγέτη της επαρχίας
και να του επιτρέψουν την πρόσβαση σε οικονοµικούς πόρους του κοινοτικού
Ταµείου, ο οπλαρχηγός συµβιβάστηκε µε το διορισµό του από τη ∆ιοίκηση στην
αρχηγία του ενός εκ των τεσσάρων διοικητικών στρατοπέδων στην Ανατολική
Ρούµελη, αυτού του Ζεµενού.310 Η ∆ιοίκηση αναλάµβανε τη µισθοδοσία και την
επιµελητεία του στρατοπέδου προκειµένου να πιέσει τον Ανδρούτσο να συµµορφωθεί
στις διαταγές του. Η διατήρηση των ισορροπιών αυτών στην Ανατολική Ρούµελη, µε
τη ∆ιοίκηση να έχει τον απόλυτο έλεγχο των στρατευµάτων της περιοχής, δεν
ικανοποιούσε έναν οπλαρχηγό, που λίγους µήνες πριν διατηρούσε στην κυριότητά
του το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατικών πόρων της επαρχίας Αθηνών. Μέσα στον
Ιούνιο του 1824 ο Ανδρούτσος αναζητούσε τρόπους για την επάνοδό του στην
κοινότητα Αθηνών, όµως, η οποιαδήποτε ενέργειά του προκαλούσε την άµεση
αντίδραση της ∆ηµογεροντίας, καθώς και του φρουράρχου Γκούρα. Ο τελευταίος
στην προσπάθειά του να εµποδίσει την πραγµατοποίηση των σχεδίων του
Ανδρούτσου και για να αποτρέψει οποιαδήποτε κίνηση από τη µεριά του Οδυσσέα
που θα µπορούσε να πλήξει τα συµφέροντά του, αποφάσισε να µεταβεί στην έδρα της
∆ιοίκησης, επιζητώντας την υποστήριξη του Κουντουριώτη στο πρόσωπό του. 311
Η επάνοδος και µόνο του Ανδρούτσου στην Ανατολική Ρούµελη,
συγκεκριµένα στο Ζεµενό, µε το δικαίωµα της στρατολογίας χιλίων ανδρών µε έξοδα
του Εθνικού Ταµείου είχε προκαλέσει τέτοιο φόβο στους ∆ηµογέροντες Αθηνών, που
αµέσως έσπευσαν να στηρίξουν την απόφαση του Γκούρα να προσφύγει στην
πολιτική προστασία της κεντρικής εξουσίας. Τα όρια της αντίδρασης του
Ανδρούτσου εναντίον του νέου πολιτικοστρατιωτικού status quo της Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδος σταµατούσαν στο σηµείο που τα συµφέροντα των ∆ηµογερόντων
και του Γκούρα εφάπτονταν των συµφερόντων της ∆ιοίκησης Κουντουριώτη. Ως
µόνη διέξοδο για την υπέρβαση των αιτιών που ευθύνονταν για την εξασθένιση του
στρατιωτικού κύρους του στις επαρχίες όπου άλλοτε ήταν αρµατολός, ο Ανδρούτσος
προκρίνει όχι τη µετωπική σύγκρουση µε τα διοικητικά στρατεύµατα, αλλά τον
εξαναγκασµό του πολιτικά ισχυρού προεστικού στοιχείου της Αθήνας να υποκύψει
µπροστά στη στρατιωτική του υπεροχή. Αν, όµως, η στρατιωτική υπεροχή υπήρξε το
ζητούµενο στη συγκυρία αυτή για τον οπλαρχηγό, τότε το διοικητικό πλαίσιο όχι
µόνο δεν του έδινε τη δυνατότητα να αυξήσει το στρατιωτικό του κύρος στην
Ανατολική Ρούµελη, αλλά επιπλέον έθετε το ίδιο φραγµούς στην µετατόπιση των
συσχετισµών δυνάµεων µεταξύ των οπλαρχηγών και των προεστών της Ανατολικής
Ρούµελης, ώστε να αποτραπεί η αποσταθεροποίηση των οικονοµικοπολιτικών
λειτουργιών των κοινοτήτων.
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Α.Ε.Π., τ. ΙΑ΄, ό.π., σ. 213-217. Σχέδιον του Εκτελεστικού περί επιχειρήσεων εις Πελοπόννησον και
Στερεάν Ελλάδα, [τέλη Μαΐου - αρχές Ιουνίου 1824]: «[…] Εις το στρατόπεδον Μακρυκάµπι : ∆ηµ.
Μακρής 500 (εν. στρατιώτες), Χρίστος Μακρής 300, ∆ήµος Σκατζάς 650, Μήτζος Κοντογιάννης 550,
Γεωρ. Βαλτηνός 150, Καραϊσκάκης 300 [σύνολο 2.450 στρατιωτών]. Εις το στρ. Σαλώνων: Κώνστας
Μπότζαρης 1.000, Σαλωνίται 1.000, Γεωργάκης ∆υοβουνιώτης 500 [σύνολο 2.500 στρατιωτών]. Εις
το στρ. Ζεµενού: Οδυσσεύς 1.000. Εις το στρ. Αττικής: Ιωάννης Γκούρας 650, Κατζικογιάννης 350
[σύνολο 1.000 στρατιωτών]». Στο στρατόπεδο της Αττικής δεν λογαριάζονταν η φρουρά της
Ακρόπολης Αθηνών.
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Α.Μ. τ. ΙV, ό.π., 1538, σ. 522, Ανδρέας Ζαΐµης προς Αλ. Μαυροκορδάτο, 15 Ιουνίου 1824: «Ο
Γκούρας, διαφωνών µε τον Οδυσσέα, ήλθεν εδώ και αφιέρωσε τον εαυτόν του προς την ∆ιοίκησιν,
έλαβε τας αναγκαίας οδηγίας και εµίσευσε δια να στρατολογήση και να λάβη θέσιν εις Φουντάναν».

Παρά τις απεγνωσµένες παραινέσεις του προς τον Γκούρα να
επαναπροσδιορίσει την πολιτική του στάση απέναντι στους προεστούς Αθηνών και
σε καµία περίπτωση να µην υποχωρήσει στις πιέσεις της ∆ιοίκησης για την παράδοση
του φρουρίου Αθηνών στο διαχειριστικό της έλεγχο,312 ο Γκούρας διαβλέποντας την
πρόθεση του Ανδρούτσου να χρησιµοποιήσει τη φρουρά της Ακρόπολης στον
εκφοβισµό των ∆ηµογερόντων, φρόντισε να καταστήσει σαφές το καθεστώς της
διοίκησης του φρουρίου. Στη συνάντησή του µε τον πρόεδρο του Εκτελεστικού
διαβεβαίωσε πως «το φρούριο των Αθηνών δίδει εις την ∆ιοίκησιν».313 Αποτελούσε
περισσότερο µια συµβολική κίνηση που στόχευε στην επιβεβαίωση της αφοσίωσης
του Γκούρα στον Κουντουριώτη και στην προειδοποίηση του Ανδρούτσου ότι
οποιαδήποτε αξίωσή του για συνδροµή των στρατιωτών της φρουράς σε ενέργειες
που απέβλεπαν στην ανατροπή των ισορροπιών στην κοινότητα των Αθηνών,
συνιστούσε επιθετική ενέργεια εναντίον της ∆ιοίκησης, στην οποία ανήκε ο έλεγχος
της φρουράς και του φρουρίου. Ο Γκούρας απαιτεί από τη ∆ιοίκηση σε αντάλλαγµα
των υπηρεσιών του προς αυτήν την παροχή της αναγκαίας οικονοµικοπολιτικής
στήριξης, ώστε να διασφαλιστούν οι όροι της αναπαραγωγής των εξουσιαστικών του
συµφερόντων στην επαρχία της Αθήνας. Από τη στιγµή που ο Ανδρούτσος
αντιµετωπιζόταν από το φρούραρχο ως πιθανός διεκδικητής των ίδιων πηγών
άντλησης του στρατιωτικού κύρους, ήταν επόµενο να προσφύγει ο Γκούρας στον
Κουντουριώτη314 απαιτώντας την αποµάκρυνση της απειλής, όποια µορφή κι αν αυτή
έπαιρνε. Αν έστω και η παραµικρή ισχυροποίηση του Ανδρούτσου γινόταν εφικτή
µέσα στο διοικητικό πλαίσιο, τότε αµέσως τα συµφέροντα του Γκούρα ακόµη και η
προσωπική του ασφάλεια, διέτρεχαν µεγάλο κίνδυνο. Η ανταπόκριση του
Κουντουριώτη στα αιτήµατα του Γκούρα υπήρξε διαµετρικά αντίθετη από την
αντιµετώπιση των αιτηµάτων του Ανδρούτσου, όταν εκείνος είχε προσέλθει στην
έδρα της ∆ιοίκησης για διαπραγµατεύσεις. Η ∆ιοίκηση Κουντουριώτη έβλεπε στο
πρόσωπο του Γκούρα τον εγγυητή των συµφερόντων της ∆ιοίκησης στην Ανατολική
Χέρσο Ελλάδα και έναν ισχυρό παράγοντα που θα µπορούσε να συσπειρώσει τους
Ρουµελιώτες οπλαρχηγούς εναντίον των Πελοποννήσιων «αντιδιοικητών», ενώ
αντιµετώπιζε µε δυσπιστία την ισχυροποίηση των εξουσιών του Οδυσσέα στην
περιοχή. Στις 24 Ιουνίου 1824 η ∆ιοίκηση αναγνωρίζει τον Γκούρα φρούραρχο των
Αθηνών, κάτι που δεν είχε γίνει το 1822, και στις 27 Ιουνίου του αναθέτει την
αρχηγία των στρατευµάτων της Ανατολικής Ρούµελης µε εντολή στρατολόγησης
χιλίων ανδρών.
Οι εξελίξεις αυτές δεν θα µπορούσαν παρά να προκαλέσουν την αντίδραση
του Ανδρούτσου, ο οποίος αντιλαµβανόταν πως η αναγνώριση του Γκούρα στην
312

«Οδυσσεύς Ανδρούτσος εξ Άργους προς Γκούραν, τη 21 Μαΐου 1824. Αδελφέ µου Γκούρα, σου
φιλώ τα µάτια. Έλαβα το γράµµα σου […]. Εγώ και επροχθές σου έγραφα δια µέσου του Καπετάν
Γεώργη Κίτσου ότι δια του Κρόκου το άλογον (εν. το φρούριο των Αθηνών) εβγήκαν πολλοί να το
αγοράσουν και κύτταξε καλά να µη σε γελάσουν, ότι τώρα άλογα (εν. φρούρια) µας χρειάζονται και
έχουν πέρασιν. Και αν θέλεις να το δώσης, να µου δώσης και εµέ χαµπέρι, και να έχω απόκρισίν σου»,
στο Άννινος, 1996, ό.π., σ. 43-44.
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Α.Μ., τ.IV, ό.π., σ. 522 και 1547, σ. 530, Γεώργιος Αινιάν προς Μαυροκορδάτο, 17 Ιουνίου 1824.
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Ο Γκούρας προσφεύγει ακόµη και στον Μαυροκορδάτο, στην προσπάθειά του να διασφαλίσει τα
συµφέροντά του στην επαρχία των Αθηνών. Επιστολή Γκούρα προς Μαυροκορδάτο, 12 Αυγούστου
1824, Α.Μ., 1760, σ. 748: Αφού επαινεί το Μαυροκορδάτο µε προσφωνήσεις όπως «Λαµπρέ»,
«γενναίε», «µε σπάνιες αρετές», «αθάνατο όνοµα», του γράφει ότι «Αφού δε ήδη έλαβον και σχέσιν
φιλικήν µετά του Έπαρχου των Αθηνών, του επαινέτου σου και αφωσιωµένου σου φίλου, ηύξησε και
εδιπλασιάσθη η τοιαύτη επιθυµία µου, και λαβών ενδόσιµον την µεταξύ σας παλαιάν σχέσιν,
συνιστώµαι εις την φιλίαν σου, ήτις µε τιµά». Η αλλαγή της συµπεριφοράς του Γκούρα ως προς το
Μαυροκορδάτο είναι εντυπωσιακή σε σύγκριση µε τις κατηγορίες που εκτόξευε εναντίον του στις
αρχές του 1824.

αρχηγία τον απέκλειε οριστικά από κάθε δυνατότητα πρόσβασης στους οικονοµικούς
πόρους της επαρχίας Αθηνών και κάθε άλλης επαρχίας της Ανατολικής Ρούµελης, τη
στιγµή που η προσδοκία να διοριζόταν εκείνος στην αρχηγία των στρατευµάτων της
εξέλειπε αµετάκλητα. Εκ των πραγµάτων η ενίσχυση της δικής του θέσης ήταν
εξαρτηµένη από την πολιτική βούληση της κεντρικής εξουσίας, στην οποία µόνο
µπορούσε να προσβλέπει για την εξασφάλιση των οικονοµικών πόρων, των
αναγκαίων για τη διατήρηση του στρατοπέδου του Ζεµενού. ∆εν υπήρχε, όµως,
καµία προοπτική για την αύξηση των πόρων αυτών και κατ’ επέκταση του
στρατιωτικού του κύρους, όσο ο Γκούρας και η ∆ηµογεροντία των Αθηνών
διατηρούσαν µε την ανοχή της ∆ιοίκησης τη διαχείριση του ταµείου της κοινότητας
και παράλληλα απαιτούσαν από την κεντρική εξουσία τον πολιτικό και στρατιωτικό
παροπλισµό του. Με ελεγχόµενη την αξιοπιστία των ισολογισµών της διαχειριστικής
κατάστασης του ταµείου της επαρχίας Αθηνών, µπορούµε να θεωρήσουµε το µήνα
Μάιο του 1824, ως τη χρονική συγκυρία κατά την οποία συντελέστηκε η παγίωση
του ελέγχου της ∆ηµογεροντίας και του Γκούρα πάνω στα χρηµατικά διαθέσιµα του
κοινοτικού ταµείου και ο αποκλεισµός του Ανδρούτσου από τις χρηµατοδοτικές
πηγές του. Ενώ, λοιπόν, κατά τη διάρκεια των µηνών Μαρτίου και Απριλίου 1824 ο
Ανδρούτσος εµφανιζόταν στον ισολογισµό των εξόδων του ταµείου,-αν και η
χρηµατοδότηση που αποσπούσε ήταν µικρότερη εκείνης του Γκούρα-, από το Μάιο
και µετά δεν συντελέστηκε καµία οικονοµική συναλλαγή µεταξύ του Ανδρούτσου
και του Ταµείου των Αθηνών.315 Αντίθετα, το σύνολο σχεδόν των χρηµατικών
εισροών στο ταµείο µετά το Μάιο του 1824 παρουσιαζόταν να κατευθύνεται στη
χρηµατοδότηση του Γκούρα για την πληρωµή των γεµεκλικίων και των ταϊνίων (=
τροφίµων) των στρατευµάτων του.316 Χρηµατικές απολαβές από το ταµείο των
315

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Έξοδα Γεγονότα κατά Μάρτιον 1824
Γεµεκλίκια
Του Σ. Γκούρα
13.844 γρόσια
Του Σ. Οδυσσεύς
351 γρόσια
Του Σ. Στάθη Κατζικογιάννη
745 γρόσια
Ταΐνια Κονακίων
Εις το κονάκι του Σ. Οδυσσέως
364 : 06 γρόσια
Εις το κονάκι του Σ. Γκούρα
692 : 16 γρόσια
Του Πολιτάρχου Παγώνα
171 : 36 γρόσια
Του Κ. Επάρχου
284 : 13 γρόσια
Έξοδα Γεγονότα κατά Απρίλιον 1824
Γεµεκλίκια
Στρατιωτών του Σ. Γκούρα
8.406 γρόσια
Του Σ. Οδυσσέως εις όλον τον Απρίλιον
510 γρόσια
Ταϊνια Κονακίων
Του Σ. Γκούρα
925 : 01 γρόσια
Του Κ. Επάρχου
280 : 30 γρόσια
Εις το κονάκι του Σ. Οδυσσέως
364 : 13 γρόσια
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Έξοδα Γεγονότα κατά Μάιον 1824

Γεµεκλίκια
Των στρατιωτών του κάστρου
Του Σ. Στάθη Κατζικογιάννη
Του Κ.Ν. Παπάζογλου
Του Κ. Βαγγ. και Ρούκη
Ταΐνια

14.321 γρόσια
430 γρόσια
1.149 γρόσια
2.447 γρόσια

Αθηνών απολάµβαναν, επίσης, ο Έπαρχος, ο πολιτάρχης Παγώνας Μπελούµπασης,
καθώς και οι αρχηγοί των διοικητικών στρατευµάτων της επαρχίας Στάθης
Κατζικογιάννης, καπετάν Βαγγέλης και χιλίαρχος Ρούκης. Η ανατροπή των
συσχετισµών δυνάµεων στο εσωτερικό της κοινότητας Αθηνών προβάλλει και στο
διαχειριστικό καθεστώς του ταµείου της κοινότητας. Συνεπώς, η µεταβολή του
τρόπου διαχείρισης των χρηµατικών πόρων του ταµείου απαιτούσε από τον Οδυσσέα
Ανδρούτσο να επιχειρήσει την ανατροπή των συσχετισµών των δυνάµεων µέσα στα
όρια της επαρχίας Αθηνών. Εάν επανακτούσε το κύρος του στην επαρχία αυτή και
επανακαταλάµβανε το φρούριο Αθηνών, τότε θα µπορούσε µε ευνοϊκότερους σαφώς
όρους να πετύχει την κατίσχυσή του στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα, ως
αδιαµφισβήτητος στρατιωτικός ηγέτης της. Τέτοια προοπτική στη συγκυρία του
Ιουλίου δε διαφαινόταν, εξαιτίας της ισχυροποίησης του Ιωάννη Γκούρα. 317
∆υσαρεστηµένος από την προώθηση του Γκούρα στην αρχηγία της
Ανατολικής Ρούµελης και την προαγωγή του στο βαθµό του στρατηγού από τον
Κουντουριώτη, ο Ανδρούτσος προσπάθησε να δείξει προς τη ∆ιοίκηση ότι η
εξάρτησή του από τους οικονοµικούς πόρους της δε σήµαινε και τη χωρίς όρους
εκτέλεση των διαταγών της. Η ∆ιοίκηση αντί να επιδείξει δείγµατα καλής θελήσεως
στην ικανοποίηση των όρων του Οδυσσέα, φάνηκε να τους αγνοεί µπροστά στην
απόφασή της να στηρίξει εν λευκώ τον Γκούρα. Στις 26 Ιουνίου 1824 ο Γεώργιος
Αινιάν ανέφερε προς τον Πραΐδη ότι «το Εκτελεστικόν επρόβαλεν τρις τον Οδυσσέα
να εκστρατεύσει και όχι µόνον δεν υπήκουσεν, αλλ’ εβγήκε εις του καφενέδες και
εκοινολογούσε να διεγείρει εις αποστασίαν τον λαόν».318 Αν και τα παραπάνω λόγια
ενέχουν το στοιχείο της υπερβολής, ωστόσο ο Ανδρούτσος µε την αδράνειά του στην
εκτέλεση στρατιωτικών διαταγών προσπάθησε να πιέσει τη ∆ιοίκηση για την
εκχώρηση ευρύτερων εξουσιών στο πρόσωπό του, χωρίς, όµως, να προκαλεί τη
δηµιουργία ακραίων καταστάσεων. Η διαπραγµατευτική του διάθεση διαφάνηκε στη
συνάντησή του µε το Γεώργιο Αινιάν, το µετέπειτα Γενικό ∆ιευθυντή Ανατολικής
Ελλάδος και πρόσωπο της εµπιστοσύνης του Προέδρου Κουντουριώτη και του
Το ταΐνι του Σ. Γκούρα
Του Κ. Σοφιανόπουλου
Του Πολιτάρχου Παγώνα
Των Επιστατών

863,28 γρόσια
94 : 36 γρόσια
163 : 29 γρόσια
35 : 33 γρόσια
Έξοδα Γεγονότα κατά Ιούνιον 1824

Γεµεκλίκια
Του κάστρου
9.360 γρόσια
Του Σ. Στάθη (Κατζικογιάννη)
1.839 γρόσια
Του Κ. Ρούκη και Βαγγέλη
2.759 γρόσια
Ταΐνια
Του Σ. Γκούρα
1.455 : 06 γρόσια
Του Κ. Σοφιανόπουλου
71 : 10 γρόσια
Του Κ. Παγώνα Πολιτάρχου
164 : 30 γρόσια
• Πηγές πινάκων 1 και 2 : Αθηναϊκόν Αρχείον, 1971, ό.π., σ. 119-149: Κατάστιχο εξόδων Μαρτίου –
Ιουνίου 1824, Αθήναι τη α΄ Σεπτεµβρίου 1824, Οι δηµογέροντες Αθηνών Μιχαήλ Τυρναβίτης, Ιω.
Πάλλης, Αναγνώστης Χρυσούλης, Γιάννης Πανταζής.
317
Η εκτίµηση του Κουντουριώτη προς τον Γκούρα επιβεβαιώθηκε και στους επόµενους µήνες,
ιδιαίτερα κατά την περίοδο του δευτέρου εµφυλίου (Νοέµβριος 1824 – Φεβρουάριος 1825). Βλ., για
παράδειγµα, επιστολή Γεωργίου Κουντουριώτη προς Γκούρα, 13 Νοεµβρίου 1824: «∆έξαι περί τούτον
(εν. = την είσοδο του Γκούρα στην Πελοπόννησο), Γενναιότατε, την ειλικρινή έκφρασιν
ευχαριστήσεως µου, βεβαιώσου δε ότι και εγώ και τα λοιπά µέλη της ∆ιοικήσεως και όλη µάλιστα η
οικογένειά µας σε αγαπώµεν και σε τιµώµεν ως γνήσιον τέκνον της Ελλάδος, ως άνδρα από τον οποίον
η Πατρίς και οι Νόµοι ελπίζουσι γενναίαν επιµονήν και σταθερότητα εις υπεράσπισίν των», Γ.Α.Κ.,
συλλογή Βλαχογιάννη, ό.π., 13 Νοεµβρίου 1824.
318
Α.Μ., τ. IV, ό.π., σ. 567-569, 26 Ιουνίου 1824.

Μαυροκορδάτου.319 Μπροστά, όµως, στην αδιάλλακτη στάση του Αινιάν, που
ακολουθούσε κατά γράµµα τις πολιτικές οδηγίες του Κουντουριώτη, ο Ανδρούτσος
παρέµεινε αµετακίνητος στη θέση του να µην εκστρατεύσει στα Σάλωνα, χωρίς έστω
κάποια κίνηση συµβιβασµού από τον Κουντουριώτη. Ο Αινιάν ανέφερε στις 22
Ιουνίου 1824 στο Μαυροκορδάτο ότι «δεν ενοστιµεύθη την υπόθεσιν των Σαλώνων
(εν. ο Ανδρούτσος)»320 και ότι ο Ανδρούτσος έχει παράπονα «γενικώς από τους
Πελοποννήσιους, διότι απέσπασαν τον Γούραν και Στάθην Κατζικογιάννην και
διώρισαν τον Γούραν αρχηγόν της εις Ανατολικήν Ελλάδα εκστρατείας».321
Στο χρονικό διάστηµα µετά τον Ιούνιο του 1824 ο Ανδρούτσος επιχείρησε να
συσπειρώσει τους οπλαρχηγούς της Ρούµελης για να διεκδικήσουν από κοινού τη
διασφάλιση καλύτερων διαπραγµατευτικών όρων απέναντι στην πολιτική της
∆ιοίκησης να ελέγχει εκείνη τα στρατόπεδα της Ρούµελης. Οι περισσότεροι, όµως,
οπλαρχηγοί, ιδιαίτερα εκείνοι της ∆υτικής Ρούµελης εύρισκαν ευνοϊκό για τα
συµφέροντά τους το διοικητικό καθεστώς των στρατοπέδων. Ως προς τους
οπλαρχηγούς της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος αν και πολλοί απ’ αυτούς ήταν
αντίθετοι στην επέµβαση των διοικητικών στρατευµάτων στις επαρχίες τους δεν
έδειχναν την ίδια προθυµία µε τον Ανδρούτσο στο να διεκδικήσουν από τη ∆ιοίκηση
τη διεύρυνση των τοπικών εξουσιών τους. Ο µόνος οπλαρχηγός που για δικούς του
λόγους έδειχνε την πρόθεση να συµπλεύσει µε την πολιτική του Ανδρούτσου υπήρξε
στη συγκυρία αυτή ο Γεώργιος Καραϊσκάκης.322Ο αντιστράτηγος της ∆ιοίκησης
Λάµπρος Βέικος ενηµέρωνε στα τέλη Αυγούστου 1824 τον Μαυροκορδάτο ότι ο
Ανδρούτσος όχι µόνο προσπαθεί να προσεταιριστεί τον Καραϊσκάκη, αλλά και ότι
έχει συνοµιλίες µε τις οθωµανικές δυνάµεις στην περιοχή της Άµπλιανης.323 Η
∆ιοίκηση, ωστόσο, δεν ανησυχούσε τόσο για την προσέγγιση του Ανδρούτσου µε τον
Καραϊσκάκη324 - θεωρούσε ότι ο τελευταίος θα επανερχόταν γρήγορα στο διοικητικό
στρατόπεδο, όπως και έγινε στις αρχές του Σεπτεµβρίου 1824 -,325 όσο για τις επαφές
του Ανδρούτσου και τις διαπραγµατεύσεις µε τον εχθρό, που «έθεταν σε άµεσο
κίνδυνο» την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή των Σαλώνων.
319

Βλ. Αρχείο Κωλέττη, τ. Β΄, ό.π., σ. 25-26, Ιωάννης Μελάς (Σάλωνα) προς Ι. Κωλέττη (Ναύπλιο), 23
Αυγούστου 1824: Έπαινος του Μελά για τον διορισµό του Αινιάνα στη θέση του ∆ιευθυντή Ανατ.
Ελλάδος, ο οποίος όµως θα προκαλέσει διχόνοια, επειδή θεωρείται από τους καπετάνιους εκπρόσωπος
του Μαυροκορδάτου.
320
Α.Μ., τ. IV, ό.π., 1568, σ. 548-549, 22 Ιουνίου 1824, Γ. Αινιάν προς Μαυροκορδάτο.
321
ό.π.
322
Στις αρχές Ιουλίου 1824 ο Καραϊσκάκης και ο Ανδρούτσος υπέβαλαν κοινή αναφορά προς τη
∆ιοίκηση µε την οποίαν απαιτούσαν τη στρατιωτική προαγωγή 20 ανδρών τους στο βαθµό της
χιλιαρχίας, 26 ανδρών στο βαθµό της υποχιλιαρχίας, 13 ανδρών στο βαθµό της ταξιαρχίας και 12
στρατιωτών στο βαθµό της εκατονταρχίας. Ο σκοπός τους ήταν να πιέσουν τη ∆ιοίκηση να προβεί σε
υποχωρήσεις, ώστε να εξασφαλιστούν µεγαλύτεροι οικονοµικοί πόροι από τα χρήµατα των δανείων
για τα στρατόπεδά τους. Α.Ε.Π., τ. Ι΄, ό.π., σ. 390-391, Το Εκτελεστικόν Σώµα προς το Βουλευτικόν,
Εν Ναυπλίω τη 8 Ιουλίου 1824.
323
Α.Μ., τ. IV, ό.π., 1795, σ. 790-791. Για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του επαναστατικού
στρατοπέδου της Άµπλιανης Σαλώνων, βλ. Α.Μ., ό.π., 1792, σ. 787-788, Κίτζος Τζαβέλλας προς
Μαυροκορδάτο, 20 Αυγούστου 1824.
324
Α.Μ., τ. IV, ό.π., 1815, σ. 811-812, Μαυροκορδάτος προς Λάµπρον Βέικον: «ας υπάγη να
κουρεύεται (εν. ο Καραϊσκάκης) και αυτός και αι ιδέαι του».
325
Αρχείο Κωλέττη, τ. Β΄, ό.π., σ. 25-26, Ι. Μελάς προς Κωλέττη, 23 Αυγούστου 1824: Ο Μελάς µε
εσώκλειστη αναφορά που ζητά από τον Κωλέττη το περιεχόµενό της να τηρηθεί από τη ∆ιοίκηση
µυστικό, αφού πρώτα εκφράζει το φόβο του για αφαίρεση της ζωής του από τον Ανδρούτσο, προτείνει
τρόπους για την αντιµετώπιση των ιδιαίτερα κρίσιµων καταστάσεων. Προτείνει για την καταπολέµηση
της αντίδρασης και την ενίσχυση της Ρούµελης να δοθεί ελπίδα στον Καραϊσκάκη ότι σύντοµα θα
γίνει καπετάνιος των Αγράφων, µαζί µε τον Τζαβέλα (αρχηγός των Σουλιωτών), αφού είναι ο µόνος
που µπορεί να κρατήσει ελεύθερη την περιοχή, σε αντίθεση µε τον Ράγκο.

Για την αντιµετώπιση της κατάστασης η ∆ιοίκηση απέστειλε το Γεωργάκη Βαλτινό
στην περιοχή µε σκοπό να εξαναγκάσει τους υπόλοιπους οπλαρχηγούς του
στρατοπέδου της Άµπλιανης, να κινηθούν εναντίον του Ανδρούτσου και του
Καραϊσκάκη, σύµφωνα µε το άρθρο Ζ΄ του ψηφίσµατος της συνέλευσης των
Σαλώνων(Απρίλιος 1824), που προέβλεπε «κανένας στρατιωτικός να µην ειµπορή να
βάλη τα λεγόµενα καπάκια». Ήταν φανερό πως ο Ανδρούτσος έθετε υπό
αµφισβήτηση το διοικητικό πλαίσιο της κεντρικής εξουσίας, µε στόχο να εκβιάσει το
συµβιβασµό σύµφωνα µε τους όρους που έθετε. Ποιοι, όµως, υπήρξαν οι όροι αυτοί
στη συγκυρία των αρχών Σεπτεµβρίου του 1824;
Στις 27 Αυγούστου 1824, κατά τη διάρκεια συνέλευσης των αρχηγών των
αρµάτων του επαναστατικού στρατοπέδου της Άµπλιανης, ο Ανδρούτσος δεν
επέδειξε καµία διάθεση παρεκτροπής από τις αποφάσεις της συνέλευσης του
Απριλίου του 1824. Οι οπλαρχηγοί της Ανατολικής Ρούµελης, αυτή τη φορά µε τη
συµµετοχή και των οπλαρχηγών της ∆υτικής Στερεάς, επαναδιατύπωσαν από κοινού
προς τη ∆ιοίκηση τη συµµόρφωσή τους στις αποφάσεις της Β΄ Εθνοσυνέλευσης και
το σεβασµό τους προς τη ∆ιοίκηση του Κουντουριώτη.326 ∆ύο ηµέρες µετά τη
συνέλευση της Άµπλιανης, ο Ανδρούτσος στρεφόταν έµπρακτα ενάντια στους όρους
του ψηφίσµατός της, ερχόµενος σε συνεννοήσεις µε το οθωµανικό στρατόπεδο της
Γραβιάς.327 Την ίδια στιγµή ο Καραϊσκάκης κινούσε µε ενόπλους άντρες για τα
Άγραφα, προφανώς, για να χτυπήσει τις δυνάµεις του Ράγκου. Πώς, λοιπόν,
ερµηνευόταν η απρόβλεπτη µεταστροφή της συµπεριφοράς και της πολιτικής στάσης
του Ανδρούτσου απέναντι στις αποφάσεις µιας νόµιµης συνέλευσης των οπλαρχηγών
της Στερεάς, τις οποίες είχε αποδεχθεί και υποστηρίξει; Στις 29 Αυγούστου 1824 ο
Ανδρούτσος είχε αποστείλει αναφορά προς τη ∆ιοίκηση Κουντουριώτη µε την οποία
απαιτούσε την καταβολή χρηµατικών ποσών από τα κεφάλαια του δανείου για την
πληρωµή των στρατιωτικών µισθών της περσινής εκστρατείας της Ευρίπου στα τέλη
του 1823,328 καθώς και τη µισθοδοσία των στρατιωτών του στο στρατόπεδο του
Ζεµενού. Η αντίδραση της ∆ιοίκησης στην αναφορά του Ανδρούτσου ήταν άµεση και
προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που προσδοκούσε ο οπλαρχηγόςú «περί
τούτων η ∆ιοίκησις προλαβόντως έκαµε την ανήκουσαν απάντησιν, µε απορίαν της
δε παρατηρεί και τα περί των τωρινών στρατιωτών σου µισθών αναφερόµενα, καθότι
ενώ εντεύθεν ανεχώρησες χωρίς να λάβης διαταγήν της ∆ιοικήσεως ως έπρεπεν,
έπειτα παρρησιάζεις ότι έχεις στρατιώτας και επί τούτου ζητείς µισθούς, γεµεκλίκια
και ζωοτροφίας. Οι αρχηγοί και καπεταναίοι όσοι οδηγούσιν στρατιωτικά σώµατα,
δεν έχουν δίκαιον να ζητούσι µισθούς, οπόταν δεν έχουσι την τακτικήν περί
στρατολογίας διαταγήν της ∆ιοικήσεως».329 Η απάντηση της ∆ιοίκησης στους όρους
που της πρότεινε ο Ανδρούτσος για την επίτευξη του συµβιβασµού και την επάνοδο
326

Α.Μ., τ. IV, ό.π., 1823, σ. 820-821, ψήφισµα συνέλευσης Άµπλιανης, 27 Αυγούστου 1824.
Υπέγραφαν οι Γιάννης ∆υοβουνιώτης, Οδυσσεύς Ανδρίτζου, Τούσα Ζέρβας, Καραϊσκάκης, Γιώτη
Νταγκλής, Κασµάς, Χρήστος Μακρής, Κίτζιος Τζαβέλας, ∆ήµος Σκαλτζάς, Νάκος Πανουργιά,
Γεωργάκης ∆ράκος και Γεωργάκης Βαλτινός: «Όλοι να είµαστε πρόθυµοι στις διαταγές της Σεβαστής
∆ιοίκησης. Η δε ∆ιοίκησις έχει χρέος να προβλέπει σ’ όλα τα στρατόπεδα από µισθούς, τροφάς και
πολεµοφόδια […] Κανένας από ηµάς δεν ηµπορεί ούτε να γράψη, ούτε άνθρωπον να στείλη εις τους
Τούρκους, ούτε να συνοµιλήσει µε αυτούς, αν δεν είναι µε την γνώµην και απόφασιν όλων των
αδελφών».
327
Α.Μ., τ. IV, ό.π., σ. 825, Μ. Κοντογιάννης προς Μαυροκορδάτο, 29 Αυγούστου 1824: Ο
Κοντογιάννης πληροφορούσε τον Μαυροκορδάτο ότι ο Οδυσσεύς έταζε «χοντρούς µισθούς» «δια να
ανακατώση το στρατόπεδο της Άµπλιανης». Ο Μαυροκορδάτος ειδοποιεί εσπευσµένα το Εκτελεστικό
Σώµα, Α.Μ., ό.π., 1863, 3 Σεπτεµβρίου 1824.
328
Βλ. Κεφάλαιο Πρώτο.
329
Α.Μ., τ. IV, ό.π. 1889, σ. 890-891. Το Εκτελεστικόν Σώµα (Κουντουριώτης, Κωλέττης, Πανούτζος
Νοταράς) προς τον στρατηγόν Οδυσσέα Ανδρούτσο, 10 Σεπτεµβρίου 1824.

στις αποφάσεις της συνέλευσης των Σαλώνων (και της Άµπλιανης) ήταν αρνητική.
Επιπλέον, καθιστούσε τον οπλαρχηγό υπεύθυνο για την παραβίαση των διαταγών της
και απαιτούσε απ’ αυτόν την γρήγορη συµµόρφωση στις υποδείξεις της. Η προσδοκία
του οπλαρχηγού ότι µε την εκβιαστική συµπεριφορά του (επαφές µε τους οθωµανούς
- αµφισβήτηση αποφάσεων Σαλώνων (Απρίλιος 1824)) θα εξωθούσε τη ∆ιοίκηση στο
συµβιβασµό και την ικανοποίηση των απαιτήσεών του, προσέκρουσε στην απόφαση
του Κουντουριώτη να σκληρύνει την πολιτική του απέναντι στον οπλαρχηγό, ύστερα
και την παρότρυνση του Γκούρα και της ∆ηµογεροντίας Αθηνών πως ήταν προς το
συµφέρον της ∆ιοίκησης η περιστολή των εξουσιών του Οδυσσέα Ανδρούτσου.330
Παρά τα σαφή δείγµατα της πολιτικής του περιορισµού των οικονοµικών
πόρων του οπλαρχηγού που ακολουθούσε η ∆ιοίκηση, η αντίδραση του Ανδρούτσου
στην πολιτική της κεντρικής εξουσίας υπήρξε ιδιαίτερα προσεκτική. Σε µία περίοδο
που η ∆ιοίκηση λάµβανε µηνύµατα από διάφορα µέρη της Πελοποννήσου ότι «οι
Νόµοι κινδυνεύουν και η ολιγαρχία ετοιµάζεται»331 και διαφαινόταν πως η αντίδρασή
της σ’ όσους χαρακτηρίζονταν ως «αντιδιοικητές»332 θα ήταν αµείλικτη και
ισοπεδωτική κάθε εξουσίας τους που στρεφόταν εναντίον της, ο Ανδρούτσος
απευχόταν να προκαλέσει την κεντρική εξουσία και να κατηγορηθεί για
«αντιδιοικητικές πράξεις». Άλλωστε, η πολιτική του στόχευση στρεφόταν ενάντια
στους προεστούς Αθηνών και τον Γκούρα και όχι κατά του Κουντουριώτη. Για να
διασκεδάσει κάθε υποψία περί αντιδιοικητικής συµπεριφοράς θεώρησε σκόπιµο να
εκφράσει στις αρχές Σεπτεµβρίου 1824 προς τον απεσταλµένο της ∆ιοίκησης
Βαλτινό ότι αναγνωρίζει πλήρως τις αποφάσεις της συνέλευσης της 27ης
Αυγούστου.333 Όµως την ίδια στιγµή προχωρούσε σε ενέργειες που αντιστρατεύονταν
τις διαταγές της ∆ιοίκησης προς αυτόν και προκαλούσε τις αντιδράσεις µελών του
διοικητικού στρατοπέδου που είχαν δικούς τους λόγους για να του καταλογίσουν την
ευθύνη «αντιδιοικητικής συµπεριφοράς» και να εµφανίσουν ότι κινείται εναντίον του
330

Στην εκτίµηση του Γκούρα και των ∆ηµογερόντων, οι οπλαρχηγοί της Στερεάς δεν συµφωνούσαν,
παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσαν απέναντι στον Οδυσσέα. Είχαν, µάλιστα, συµµεριστεί το
αίτηµα του Ανδρούτσου για την καταβολή των µισθών και µε αναφορά τους προς το Εκτελεστικό
σώµα. Βλ., Α.Μ., τ. IV, ό.π., 1952, σ. 961-963, γιοργάκης βαστινός προς Μαυροκορδάτο, 2 Οκτωβρίου
1824.
331
Γ.Α.Κ., συλλογή Βλαχογιάννη, ό.π., επιστολή Κωλέττη προς Γκούραν, 13 Νοεµβρίου 1824.
332
Αν και οι αντιπολιτευόµενοι τον Κουντουριώτη (Α. ∆εληγιάννης, Θ. Κολοκοτρώνης, Κ.
∆εληγιάννης, Ι. Νοταράς, Ανδρέας Ζαΐµης, Ανδρέας Λόντος) θα µεθοδεύσουν την τελική ρήξη µε το
θεσµικό πλαίσιο της ∆ιοίκησής του µετά τη συνάντηση των Πετσάκων στις 15 Οκτωβρίου 1824,
ωστόσο ήδη από τον Αύγουστο του 1824 είχαν δείξει τις προθέσεις τους να µην αποδεχθούν τη
νοµιµότητα της ∆ιοίκησης του Ναυπλίου, χωρίς, όµως, να προχωρούν και σε απροκάλυπτες επιθετικές
ενέργειες. Βλ. για παράδειγµα, Αρχείο Κουντουριώτη, τ. Γ΄, ό.π., σ. 128-129. Γεώργιος Κουντουριώτης
προς Λάζαρο Κουντουριώτη, 16 Αυγούστου 1824: «Η φατρία εκείνη των αντιδιοικητών δεν διελύθη,
αλλά µάλιστα κραταιούται και σώζεται […]». Κατηγορεί τον Κολοκοτρώνη, τον Μαυροµιχάλη και τον
Κανέλλο ∆εληγιάννη ότι στοχεύουν στην ανατροπή του Εκτελεστικού σώµατος. Ο Κολοκοτρώνης
αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ευπείθεια στις διαταγές της ∆ιοίκησης. Αρχείο Κουντουριώτη, ό.π.,
σ. 133-134, Θ. Κολοκοτρώνης προς τη ∆ιοίκησιν, 16 Αυγούστου 1824.
333
Α.Μ., τ. IV, ό.π., 1873, σ. 870-872. Γ. Βαλτινός προς Μαυροκορδάτο, 5 Σεπτεµβρίου 1824: «[…]
ωµίλησα µε όλους τους στρατηγούς, εβγήκαµεν εις Αργοστύλιαν, ανταµώθηµεν µε τον Οδυσσέα και
στρατηγόν Καραϊσκάκην, τους ωµίλησον τα δέονταú βλέποντες δε τους δύο οπού είχον υποψίαν ότι θα
κατατρεχθούν και γνωρίζοντας ότι η αυτή συµφωνία (εν. µε τους οθωµανούς του Οµέρ πασά) έπρεπε
να φέρη τον εξολοθρευµόν του έθνους µας, επάσχισα όλαις δυνάµεσι να τους ενώσω (εν. µε τους
στρατηγούς της Άµπλιανης) και να αδελφωθούν µεθ’ όρκου […]. Αυτή <ή> αδελφότης τους έβγαλεν
από την υποψίαν και κατά το παρόν κοιτάζουν το συµφέρον της πατρίδος και είθε να το βαστάξουν
έως το τέλος». Βλ. και Εφηµερίς Αθηνών, 1824, ό.π., αριθ. 3, σ. 2-3, αναφορά της 8ης Σεπτεµβρίου
1824 από τα Σάλωνα: Στα Σάλωνα έγινε µικρή συνέλευση των Στρατηγών και των Πολιτικών «δια να
εξισάσουν µερικαίς διαφοραίες και λογοτριβαίς όπου είχαν αναµεταξύ των, και το πράγµα έλαβε καλό
τέλος».

Κουντουριώτη. Αφού πρώτα εξανάγκασε το γενικό µισθοδότη του στρατοπέδου των
Σαλώνων Ιωάννη Μελά να του καταβάλει το ποσό των 25 χιλιάδων γροσίων,334 που
µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες στρατεύµατος πεντακοσίων ανδρών για ένα
µήνα, αναχώρησε για την περιοχή της Βελίτσας,335 αναµένοντας κάποια κίνηση
συµβιβασµού από τη ∆ιοίκηση ως προς το ζήτηµα της αύξησης των οικονοµικών
πόρων των στρατευµάτων του. Από την αντίδραση της ∆ιοίκησης στις νέες
διαπραγµατευτικές προτάσεις του οπλαρχηγού φαινόταν να αποµακρύνεται το
ενδεχόµενο της συνδιαλλαγής και αντίθετα να διατηρείται η υφιστάµενη πολιτική
αντιµετώπιση του Ανδρούτσου. Αυτό σήµαινε πως η ∆ιοίκηση δεν ήταν διατεθειµένη
να ικανοποιήσει αιτήµατα που απώτερο σκοπό είχαν την ανατροπή των ισορροπιών
στην κοινότητα των Αθηνών και τη διασάλευση του πολιτικού status quo της
Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Αυτό, όµως, που υποστηρίζουµε στην ερµηνευτική
µας προσέγγιση είναι πως η προοπτική της κατίσχυσης του Ανδρούτσου στη
συµµαχία Γκούρα - ∆ηµογερόντων Αθηνών δε συνεπαγόταν πως ήταν µέσα στις
πολιτικές προθέσεις του Ανδρούτσου η ακύρωση των αποφάσεων της συνέλευσης
των Σαλώνων και πολύ περισσότερο η απόπειρα ανατροπής του Εκτελεστικού του
Κουντουριώτη. Από τους διαπραγµατευτικούς όρους που έθετε κάθε φορά στη
∆ιοίκηση, αλλά και την πολιτική πρακτική που ακολούθησε τους επόµενους µήνες
για την υπεράσπιση των τοπικών συµφερόντων του, δεν προέκυπτε πως την επιβολή
του στο προεστικό στοιχείο των Αθηνών θα ακολουθούσε η ανατροπή των
εξουσιαστικών συµφερόντων της ∆ιοίκησης στην επαρχία Αθηνών και ευρύτερα
στην Ανατολική Χέρσο Ελλάδα. Από την έρευνα αποδεικνύεται πως η σύνδεση της
αύξησης των τοπικών εξουσιών του οπλαρχηγού στην κοινότητα των Αθηνών µε τον
κίνδυνο ανατροπής του νεοτερικού θεσµικού πλαισίου της Β΄ Εθνοσυνέλευσης
προερχόταν από τους ίδιους τους προεστούς Αθηνών και τον Γκούρα, στην
προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν την επέµβαση των διοικητικών στρατευµάτων
εναντίον του οπλαρχηγού.
Τα λαµβανόµενα µέτρα της ∆ιοίκησης εναντίον του οπλαρχηγού στη
συγκυρία αυτή, ουσιαστικά, συνιστούσαν τον στρατιωτικό παροπλισµό του µέσα στο
διοικητικό στρατόπεδο. Η ενέργεια του οπλαρχηγού να αποσυρθεί στη Βελίτζα
οδήγησε στα αντίθετα από τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα: Η ∆ιοίκηση δίνει εντολή
στον Γκούρα να αναλάβει το στρατόπεδο του Ζεµενού και να εκστρατεύσει στην
περιοχή των Σαλώνων.336 Επιπλέον, όχι µόνο αρνείται να δώσει στον Ανδρούτσο
εντολή στρατολογίας, αλλά µέσα στον Οκτώβριο του 1824 αποφασίζει να διορίσει
τους Τζαβελλαίους (Σουλιώτες) ως φρουρά της Επαρχίας της Λιβαδειάς.337 Παρά τα
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Παπαδόπουλος, 1837, ό.π., σ. 53, Α.Μ., τ. IV, ό.π., σ. 891.
Α.Μ., τ. IV, ό.π., 1929, σ. 936-937, Γ. Αινιάν προς Μαυροκορδάτο, 22 Σεπτεµβρίου 1824, Βλ. και
την επιστολή του Ανδρούτσου προς Γ. Τουρτούρην, 11 Σεπτεµβρίου 1824 από τη Σπηλιά της
Βελίτζας: Ο Ανδρούτσος καταφέρεται µε σκληρούς χαρακτηρισµούς κατά του Κωλέττη, τον οποίον
και κατηγορεί για τις δολοφονικές απόπειρες εναντίον του, που έλαβαν χώρα στο Ναύπλιο το Μάιο
του 1824, και ότι χρησιµοποιεί τα χρήµατα του δανείου «δια την παράδοσιν του οσπίτιόν µου», Γ.Α.Κ.,
αρχείον Ανδρούτσου, 11 Σεπτεµβρίου 1824.
336
Εφηµερίς Αθηνών, ό.π., 1824, αρ. φύλ. 11, 8 Οκτωβρίου 1824. Βλ. και Αρχείο Κωλέττη, τ. Β΄, ό.π.,
σ. 51, Ι. Μελάς προς Κωλέττη, 23 Σεπτεµβρίου 1824: Ο Μελάς εκφράζει τις αµφιβολίες του για την
ορθότητα της απόφασης να αποσταλούν κυβερνητικές δυνάµεις στη θέση του Ζεµενού. Οι
κυβερνητικές διαταγές έπλητταν τα συµφέροντα του «παντοδύναµου» (sic) Ανδρούτσου και ίσως
προκαλέσουν νέες διαµάχες.
337
Εφηµερίς Αθηνών, 1824, ό.π., αρ. 21, 12 Νοεµβρίου 1824: Υπάρχει φήµη ότι ο Ανδρούτσος θα
επιτεθεί στα Σουλιώτικα στρατεύµατα, στην περίπτωση που εισέλθουν στη Λιβαδειά. Βλ. και Αρχείο
Κωλέττη, τ. Β΄, σ. 81-82, Μελάς προς Κωλέττη 31 Οκτωβρίου 1824: Ο Ανδρούτσος οργανώνει
ταµπούρια στην Αράχοβα, από τον φόβο εκστρατείας του Κίτζου Τζαβέλα, χωρίς ελπίδα όµως λαϊκής
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µέτρα αυτά, που ακύρωναν το κύρος του Ανδρούτσου στην Ανατολική Ρούµελη, ο
Κουντουριώτης εξακολουθούσε να διατηρεί την πολιτική θέση της µη επεµβάσεως
των διοικητικών στρατευµάτων εναντίον του οπλαρχηγού, παρά τις αντίθετες φωνές
από την επαρχία των Αθηνών.338 Η άρνηση της ∆ιοίκησης για τον διορισµό του
Ανδρούτσου στην ανάληψη κάποιας στρατιωτικής επιχείρησης και η προώθηση των
διοικητικών στρατευµάτων και του Γκούρα στις περιοχές όπου εκείνος είχε υπό τη
στρατιωτική του εποπτεία (Ζεµενό) εξόργισαν τον οπλαρχηγό, που καλούσε τον
Καραϊσκάκη, το Σκαλτζά και το Σιαφάκα να αντισταθούν τη ∆ιοίκηση, χωρίς, όµως,
να προτείνει συγκεκριµένες επιθετικές ενέργειες εναντίον της. Στις 24 Σεπτεµβρίου
1824 ο Αινιάν ενηµέρωσε τον Κουντουριώτη πως ο Ανδρούτσος «αφ’ ού έλαβε την
διαταγήν της ∆ιοικήσεως περί των µισθών, εδαιµονίσθη».339 Ο Μαυροκορδάτος
υποστήριξε πλήρως τις πολιτικές θέσεις του Κουντουριώτηú «το γράµµα της
∆ιοικήσεως προς τον γνωστόν ερηµίτην είναι τω όντι µε χαρακτήρα διοικητικόν
γραµµένον και πολλά αρµόδιον εις το άτακτον φέρσιµον και πλεονεκτικόν ήθος του
ιδίου. ∆εν αµφιβάλω ποσώς ότι παροξυνθείς δια τούτο, θέλει προσπαθήσει να κάµη
ότι κακόν του έλθη από χέρι καθώς και αναφανδόν ήρχισεν ήδη να ανταποκρίνεται
µε τους Τούρκους […].340 Στο ενδεχόµενο µιας τέτοιας παρεκτροπής του
Ανδρούτσου είχε επιστήσει την προσοχή της ∆ιοίκησης και ο Μελάς, όµως, ο
Κουντουριώτης τον αγνόησε επιδεικτικά.341
Στις αρχές Οκτωβρίου 1824 ο Ανδρούτσος φαινόταν να χάνει και τα
τελευταία πολιτικά του στηρίγµατα, τον Κουντουριώτη και τον Μαυροκορδάτο. Η
αποκοπή του από τους οικονοµικούς πόρους της ∆ιοίκησης τον οδηγούσε µε
βεβαιότητα στην απώλεια κάθε στρατιωτικής εξουσίας.342 Η επίγνωση του
Ανδρούτσου ότι χωρίς τη συνδροµή του Κουντουριώτη καταδικαζόταν στην
πολιτικοστρατιωτική αφάνεια τον οδήγησε στο να αποσύρει κάθε διαπραγµατευτικό
του όρο, όταν, ακριβώς, διαπίστωσε πως τα περιθώρια αντίδρασης είχαν µειωθεί
δραµατικά. Στα τέλη Οκτωβρίου ο οπλαρχηγός ζητά από τη ∆ιοίκηση «δια να τον
διορίση πώς να ακολουθήση», χωρίς κανένα αποτέλεσµα.343 Στις 9 ∆εκεµβρίου 1824
παίρνει ο ίδιος την πρωτοβουλία να συνδράµει τα διοικητικά στρατεύµατα,
χτυπώντας τα οθωµανικά στρατεύµατα που βρίσκονταν στο Ταλάντι.344 Στη συγκυρία
του ∆εκεµβρίου ο αριθµός των στρατιωτών του είχε µειωθεί σηµαντικά. ∆ιέθετε
συµπαράστασης. Την ύστατη στιγµή ο Ανδρούτσος αποφασίζει να µην πλήξει τους Σουλιώτες,
Εφηµερίς Αθηνών, ό.π., 22, 15 Νοεµβρίου 1824.
338
Τα όρια µεταξύ των φηµών για τις συνεννοήσεις του Ανδρούτσου µε τους Οθωµανούς και της
πραγµατικότητας ήταν δυσδιάκριτα. Πολλές φορές πίσω από τη διασπορά των διογκωµένων ειδήσεων
περί συµµαχίας µε τον εχθρό, κρυβόταν η προσπάθεια των προεστών Αθηνών για την ενοχοποίηση του
Ανδρούτσου: «ηκούετο εδώ (εν. στην Αθήνα) και εκεί, ότι ο Οδυσσεύς έλαβε φιρµάνι από τον
Σουλτάνον να διοική τους τόπους από Ζητούνι έως Εύριπον […]», Εφηµερίς Αθηνών, 37, 21
Ιανουαρίου 1825. Ο ίδιος ο εκδότης της «Εφηµερίς Αθηνών» Φύλλας κρατούσε αποστάσεις από τις
αποφάσεις των προεστών των Αθηνών, που καταδίκαζαν τον Ανδρούτσο, στηριζόµενοι σε φήµες
κατασκευασµένες, Βλ. και, επιστολή Έπαρχου Σούτζου προς το Εκτελεστικό, 20 Ιανουαρίου 1825.
339
Αρχείο Κουντουριώτη, τ. Γ΄, ό.π., σ. 242-243, Γ. Αινιάν προς Γ. Κουντουριώτη, εκ Σαλώνων 24
Σεπτεµβρίου 1824.
340
Α.Μ., τ. IV, ό.π., 2014, σ. 1015, Μαυροκορδάτος προς κύριο… (;), 19 Οκτωβρίου 1824.
341
Η ∆ιοίκηση, µάλιστα, επέπληξε το Μελά για την παράδοση των 25.000 γροσίων στον Ανδρούτσο.
Καταλόγισε σε βάρος του τον αριθµό πεντακοσίων µισθών, τα χρήµατα των οποίο όφειλε να
καταβάλει ο ίδιος στη ∆ιοίκηση. Αρχείο Κωλέττη, τ. Β΄, ό.π., σ. 48.
342
Πολλοί από τους στρατιώτες του Ανδρούτσου άρχισαν να τον εγκαταλείπουν και να προστρέχουν
προς τη ∆ιοίκηση, σε αναζήτηση καλύτερων οικονοµικών απολαβών. Αρχείο Κωλέττη, τ. Β΄, ό.π., σ.
41, Γ. Αινιάν προς Ι. Κωλέττη: Ο Αινιάν αναφέρει ότι αποστέλλονται στρατιώτες του Ανδρούτσου στη
∆ιοίκηση, οι οποίοι θα δώσουν πληροφορίες ανιδιοτελώς για τη διαγωγή του.
343
Εφηµερίς Αθηνών, 1824, αρ. 16, 25 Οκτωβρίου 1824.
344
Εφηµερίς Αθηνών, 1824, αρ. 31, 17 ∆εκεµβρίου 1824.

µόλις εκατό άντρες χωρίς να ελπίζει στην οικονοµική υποστήριξη της ∆ιοίκησης, η
οποία δεν ήθελε σε καµία περίπτωση να τον ενισχύσει. Πέρα από το γεγονός ότι ο
Ανδρούτσος είχε υποπέσει στην πολιτική της δυσµένεια για «αντιδιοικητική»
συµπεριφορά, ο Κουντουριώτης δε θεωρούσε σκόπιµο να ικανοποιήσει τα αιτήµατα
του οπλαρχηγού, όταν ήδη είχε διασφαλίσει τη στήριξη της ∆ιοίκησής του από τους
Ρουµελιώτες οπλαρχηγούς.345 Ακόµη περισσότερο, ο Κουντουριώτης δεσµευόταν
από τους διαπραγµατευτικούς όρους του Γκούρα και δεν θα ήθελε την κρίσιµη αυτή
περίοδο να προκαλέσει τη δυσαρέσκειά του, ενισχύοντας τον Οδυσσέα τη στιγµή που
ο Γκούρας υπερασπιζόταν τα συµφέροντα της ∆ιοίκησης στην Πελοπόννησο.346 Έτσι
ο Ανδρούτσος ακόµη και όταν προσφέρεται να βοηθήσει τη ∆ιοίκηση στον κατά των
Οθωµανών πόλεµο συναντά την καχυποψία της κεντρικής εξουσίας και την
αδιάλλακτη πολιτική θέση της. Στις αρχές του Ιανουαρίου του 1825, ο οπλαρχηγός
αναγκάστηκε να προσφύγει σε επιλογές που ο ίδιος δεν τις είχε επιδιώξει.
Οι κατηγορίες που καταλογίζουν στον Ανδρούτσο «αντιδιοικητική»
συµπεριφορά δεν ανταποκρίνονταν στις πραγµατικές πολιτικές προθέσεις του,
εποµένως, θα πρέπει να συνδέσουµε τη στοιχειοθέτησή τους µε τα συµφέροντα
εκείνων που επιδίωκαν να εµφανίσουν ότι ο Ανδρούτσος αντιπολιτευόταν τη νόµιµη
∆ιοίκηση του Κουντουριώτη. Αν και ο Ανδρούτσος δεν είχε συνδράµει στην εισβολή
των Ρουµελιωτών στην Πελοπόννησο στο πλευρό της ∆ιοίκησης, ωστόσο η
συµπεριφορά του κάθε άλλο παρά «αντιδιοικητική» µπορούσε να χαρακτηριστεί. Το
αντίθετο µάλιστα. Όταν οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου είχαν επιχειρήσει να τον
προσεταιριστούν τον Οκτώβριο του 1824, ο Ανδρούτσος αρνήθηκε να υποκύψει στις
πιέσεις τους να κινηθεί εναντίον του Κουντουριώτη.347 Μπορεί, βέβαια, η ανατροπή
του Κουντουριώτη από τους Πελοποννησίους προκρίτους να αποδεικνυόταν µία
ευνοϊκή για τα τοπικά συµφέροντά του εξέλιξη - να θυµηθούµε τη ∆ιοίκηση του
Μαυροµιχάλη το 1823 -, όµως, ο Ανδρούτσος παρέµεινε πιστός στη ∆ιοίκηση
Κουντουριώτη, αποφεύγοντας τις επαφές µε πρόσωπα που είχαν κατηγοριοποιηθεί
από τη ∆ιοίκηση ως «αντιδιοικητές» και «πολέµιοι των Νόµων». Η άρνησή του να
345

Στα µέσα Νοεµβρίου 1824 ο Γκούρας βρισκόταν ήδη στην Πελοπόννησο, έτοιµος να αναλάβει
επιθετικές ενέργειες εναντίον των Πελοποννήσιων προκρίτων και οπλαρχηγών. Α.Κ.∆., σ. 111-112, Το
Εκτελεστικό Σώµα προς στρατηγό Βάσσο, 13 Νοεµβρίου 1824: «[…] κτυπάτε τον εχθρόν, κυνηγάτε
τον και διώξε του, να καταλάβη τι διαφορά απερνά από σας, οπού πολεµείται δια να στερεώσητε
Νόµους. […] ασκέρια πολλά θέλει έλθουν εις βοήθειαν σας και από Σάλωνα και από Αθήνας […].
Γλήγορα πλακόνουν ο Καρατάσσος, Γγούρας και λοιποί όλοι οι Σουλιώται». Για τον Β΄ Εµφύλιο βλ.
Αρχείο Κανέλλου ∆εληγιάννη, Αρχείο Κουντουριώτη και Ροτζώκος, ό.π., σ. 151, κ.ε. Βλ. και Ελληνικά
Χρονικά, ό.π., αρ. 105, 27 ∆εκεµβρίου 1824, «Συνέλλευσις της ∆υτ. Χ. Ελλάδος».
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Για παράδειγµα, βλ. Α.Κ., τ. Γ, ό.π., σ. 393-394, Ι. Γκούρας προς Κουντουριώτη, 18 Νοεµβρίου
1824: «Εγώ πειθόµενος εις την φωνήν των νόµων, η οποία είναι φωνή της πατρίδος και του Θεού,
αύριον αναχωρώ εδώθεν και διευθύνοµαι εις Κόρινθον κατά την απόφασιν της ∆ιοικήσεως».
347
Ο Λόντος και ο Ζαΐµης είχαν αποστείλει ανθρώπους τους στην Ανατολική Ρούµελη για να
υποκινήσουν τους στρατηγούς σε εξέγερση κατά της ∆ιοίκησης. Οι εκπρόσωποί τους συναντήθηκαν
και µε τον Ανδρούτσο, όµως, ο τελευταίος αρνήθηκε να συνοµιλήσει µαζί τους και ζητούσε να
προσέλθει ο ίδιος ο Λόντος στην Ανατολική Ρούµελη. Αρχείο Κωλέττη, τ. Β΄, ό.π., σ. 74, Αινιάν προς
Κωλέττη, 26 Οκτωβρίου 1824. Οι πληροφορίες, όµως, του Γ. Αινιάν προς τον Κουντουριώτη
αναφέρουν ότι ο Ανδρούτσος ήταν αυτός που ζήτησε τη συνάντηση µε τον εκπρόσωπο του Λόντου και
ότι ο τελευταίος ανέβαλε το πράγµα «έως να ρωτήσει τον στραγόν του». Βασιζόµενος, προφανώς, σε
λανθασµένες πληροφορίες ή εσκεµµένα παραπονηµένες, ο Αινιάν έγραφε προς τον Γ. Κουντουριώτη:
«Το ζήτηµά του δεν στοχάζεται εναντίον σας, επειδή απ’ εδώ απελπίσθη. όλοι οι στρατηγοί των
παραίτησαν, και µόνος ο Πανωριάς κάτι λέγει, ενίοτε, όχι τόσον από αγάπην, αλλ’ από φόβον, ένα δια
να µην το µάθη ο Οδυσσεύς και του κρατήσει την περιουσίαν, την οποίαν έχει παρακαταθεµένην εις το
σπήλαιον, και άλλο, επειδή βλέπει ψυχράν ως προς αυτόν την ∆ιοίκησιν […]. Ο Οδυσσεύς είναι
λυσσασµένος κατά της ∆ιοικήσεως και κατ’ εξοχήν εναντίον σας […]», Αρχείο Κουντουριώτη, τ. Γ΄, σ.
272-273, 7 Οκτωβρίου 1824, Αινιάν προς Γ. Κουντουριώτη. Βλ. και σ. 330-331, Ι. Κωλέττης προς Γ.
Κουντουριώτη, 29 Οκτωβρίου 1824.

συµπαραταχθεί µε τους προκρίτους της Πελοποννήσου οφειλόταν στην προσδοκία
ακόµη και την ύστατη στιγµή ενός συµβιβασµού µε τον Κουντουριώτη. Άλλωστε
θεωρούσε πως η απόρριψη των προτάσεων των Πελοποννησίων συνιστούσε το
καλύτερο άλλοθι µπροστά στις κατηγορίες του Κωλέττη και άλλων µελών της
∆ιοίκησης ότι ενεργεί ενάντια στους Νόµους και πίστευε πως ο Κουντουριώτης θα
αντιλαµβανόταν τις πραγµατικές του πολιτικές προθέσεις.
Μέσα στον Ιανουάριο του 1825 διαφαινόταν πως η ∆ιοίκηση δε θα συνέβαλε
στην υπεράσπιση των τοπικών συµφερόντων του οπλαρχηγού. Πίσω από την
πολιτική της τοποθέτηση ανιχνεύονταν οι επιρροές των ∆ηµογερόντων Αθηνών, του
Γκούρα και προσωπικά του ισχυρού άνδρα της Ευρίπου και της ∆ιοίκησης Ιωάννη
Κωλέττη. Ο τελευταίος δεν µπορούσε να διανοηθεί την επανάκαµψη του Ανδρούτσου
στο πολιτικό προσκήνιο της Ανατολικής Ρούµελης και για το σκοπό αυτό είχε
εξαντλήσει κάθε επιρροή που διέθετε πάνω στον Πρόεδρο του Εκτελεστικού
Κουντουριώτη. Απογοητευµένος ο Ανδρούτσος σε µία κίνηση απόγνωσης
αποφασίζει να προσεγγίσει τον Οµέρ Πασά της Ευρίπου, µε απώτερο στόχο την
εξασφάλιση οικονοµικών πόρων για τη συγκρότηση στρατεύµατος.348 Η επαφή του
µε τις οθωµανικές χρηµατοδοτικές πηγές θα του έδινε τη δυνατότητα να αυξήσει το
στρατιωτικό του κύρος, ώστε κατόπιν να υλοποιήσει το σχέδιό του για κατίσχυση
κατά του προεστικού στοιχείου της επαρχίας Αθηνών. Ήδη, όµως, είχε προχωρήσει
σε ενέργειες που συνιστούσαν παραβίαση του νεοτερικού θεσµικού πλαισίου και
υιοθετήσει συµπεριφορές που ανήκαν στα όρια της παραδοσιακής κοινωνίαςú στην
περίπτωση, µάλιστα, της προσέγγισής του µε τους Οθωµανούς η συµπεριφορά του
συνιστούσε επιστροφή στις κανονικότητες της κατάκτησης.349 Υπήρχε, όµως, µια
σηµαντική διαφορά. Ο Ανδρούτσος αποδεχόταν το σύστηµα της κατάκτησης ως µία
λύση προσωρινή, που θα του επέτρεπε τη µετέπειτα µεγιστοποίηση της επιρροής του
στην Ανατολική Ρούµελη, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αντιλαµβανόταν το οθωµανικό
πλαίσιο διοίκησης ως το καταλληλότερο πεδίο για τη νοµιµοποίηση των
εξουσιαστικών του συµφερόντων. Μόλις εξασφάλιζε τους αναγκαίους πόρους θα
αποδεσµευόταν από κάθε οθωµανική επιρροή. Στα τέλη Ιανουαρίου 1825 ο
Ανδρούτσος ήταν σε θέση να στρατολογεί ενόπλους χωρικούς από την περιοχή της
Λιβαδειάς «προς 30 γρόσια τον άνθρωπον».350 Από τους εκατό άνδρες που διέθετε
στις αρχές ∆εκεµβρίου 1824, έφτασε στις αρχές Φεβρουαρίου του 1825 να έχει
συνολικά δύναµη 800 ανδρών. Ο Έπαρχος Σούτζος στην αναφορά του προς το
Εκτελεστικό επέµεινε ιδιαίτερα στην δυνατότητα του Οδυσσέα να στρατολογεί
προπληρώνοντας τους µισθούς.351
Αφού συγκέντρωσε ικανό αριθµό στρατευµάτων ο οπλαρχηγός µε επιθετικές
ενέργειες άρχισε να προσβάλλει την περίµετρο της Αττικής, µε σκοπό να επιτύχει τον
εξαναγκασµό των προεστών των Αθηνών να αποδεχθούν την στρατιωτική του
κυριαρχία. Οι προεστοί απαιτούσαν από τη ∆ιοίκηση να επέµβει κινητοποιώντας τη
φορά αυτή τα διοικητικά στρατεύµατα εναντίον του οπλαρχηγού. ∆εν ήταν µόνο η
παραβίαση του άρθρου Ζ΄ της συνέλευσης των Σαλώνων (Απρίλιος 1824) που
348

Αρχείο Κουντουριώτη, τ. ∆΄, ό.π., σ.5-6. Ο Χιλίαρχος Ι. Κατζούρης προς Γ. Κουντουριώτη εις
Ύδραν, 3 Ιανουαρίου 1825: «Ταύτην την στιγµήν εβεβαιώθην καλύτερα ότι ο Οδυσσεύς έστειλε προς
τον Οµέρ πασά της Ευρίπου ένα άτι και ζητεί χιλίους τούρκους, και µε επτακοσίους εδικούς του να
πάρη τας Αθήνας, και έπειτα να τω δοθή αρµατωλίκι το Γριποννήσι. Ο Οµέρ πασάς εις τούτο έκλισε».
Βλ. και ό.π., σ. 60-61, Ιω. Φίλωνος προς Γ. Κουντουριώτη, 22 Ιανουαρίου 1825: Ο στόχος του
Οδυσσέα είναι να κτυπήσει την Αθήνα.
349
Κοταρίδης, ό.π., σ. 171-178.
350
Γ.Α.Κ., Αρχείον Ανδρούτσου, 20 Ιανουαρίου 1825, επιστολή προκρίτων Αθηνών προς Γκούρα.
351
Γ.Α.Κ., Αρχείον Ανδρούτσου, 20 Ιανουαρίου 1825, Μιχαήλ Σούτζος προς Εκτελεστικό σώµα, βλ. και
Αρχείο Κουντουριώτη, τ. ∆΄, ό.π., σ. 59-61.

στοιχειοθετούσε την εκτροπή του Ανδρούτσου από το θεσµικό πλαίσιο της
∆ιοίκησης. Η υιοθέτηση της χρήσης βίας από τον οπλαρχηγό, ενώ αποτελούσε µία
αποδεκτή στο παραδοσιακό θεσµικό πλαίσιο των κοινοτήτων διαπραγµατευτική
δίοδο που απέβλεπε στον τελικό συµβιβασµό, στο νεοτερικό θεσµικό πλαίσιο η
επάνοδος σε παραδοσιακού τύπου πρακτικές, όπως της χρήσης βίας, όχι µόνο δε
γινόταν αποδεκτή, αλλά δικαιολογούσε και την κατασταλτική επέµβαση των
µηχανισµών άµυνας του νεοτερικού κράτους. Ο Ανδρούτσος επέµενε µε διάφορες
ενέργειές του ότι ο πολιτικός του στόχος δεν ήταν η αµφισβήτηση των διοικητικών
εξουσιών, παρά µόνο η ανάκτηση του κύρους του στην επαρχία των Αθηνών. Η
επάνοδος του στο πολιτικό προσκήνιο δεν µπορούσε παρά να πραγµατωθεί µε τη
χρήση βίας κατά των προεστών. Όµως ο στόχος και πάλι δεν ήταν η εξόντωση του
προεστικού στοιχείου, αλλά η επίτευξη ενός συµβιβασµού που θα ικανοποιούσε τα
τοπικά του συµφέροντα προς δύο συγκεκριµένες κατευθύνσειςú πρώτον, δίνοντάς του
πρόσβαση στους οικονοµικούς πόρους της επαρχίας και δεύτερον, επιτρέποντάς του
τη συγκέντρωση στρατιωτικών εξουσιών (για παράδειγµα, τον έλεγχο του φρουρίου
και της φρουράς της Ακρόπολης), που θα του έδιναν τη δυνατότητα διεκδίκησης της
αρχηγίας των στρατιωτικών δυνάµεων της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Το σχέδιο
του Ανδρούτσου στηριζόταν στη µη επέµβαση της ∆ιοίκησης στην περιοχή, είτε µε
τα διοικητικά στρατεύµατα, είτε παρέχοντας την πολιτική στήριξη στους προεστούς
Αθηνών να χτυπήσουν τον οπλαρχηγό, χωρίς κανένα όρο και διαπραγµάτευση. Η
τελική επέµβαση των στρατευµάτων της ∆ιοίκησης352 ακύρωσε τη δυνατότητα της
πραγµάτωσης του πολιτικού σχεδίου του οπλαρχηγού και οδήγησε στην στρατιωτική
ήττα και την παράδοσή του στις αρχές Απριλίου 1825 στον Γκούρα.
Αυτό που υποστηρίζουµε είναι ότι η ∆ιοίκηση θα µπορούσε να φανεί
ανεκτικότερη, τη στιγµή που δεν φαινόταν να αγνοεί την πολιτική στόχευση του
οπλαρχηγού. Ο Ανδρούτσος έγραψε «εις τους Κουντουριώτες να µη φοβηθούν, µηδέ
να ταραχθούν καθόλου εξ αιτίας του, επειδή λέγει, αυτός δεν έχει να κάµη µε
κανέναν άλλον, παρά µε τους Αθηναίους µόνο, επειδή του βαστούν το δίκαιόν
του».353 Από την αλληλογραφία του οπλαρχηγού µε τους προκρίτους των
∆ερβενοχωρίων επιβεβαιωνόταν επιπρόσθετα ότι δεν είχε σκοπό να στραφεί εναντίον
τους και ότι ο στόχος ήταν αποκλειστικά οι προεστοί Αθηνών.354 Γιατί, λοιπόν, να µη
διαπραγµατευτεί η ∆ιοίκηση -όπως έκανε στο παρελθόν σε πολλές περιπτώσεις- µε
τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τη στιγµή που η ίδια είχε ήδη επιβληθεί στρατιωτικά στους
«αντιδιοικητές» προκρίτους και οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου; Μήπως γιατί ο
Ανδρούτσος ήταν πολιτικά «καµένο χαρτί» για τα συµφέροντα του Κουντουριώτη
στην Ανατολική Ρούµελη; Μήπως γιατί η ∆ιοίκηση είχε λόγους να µη δυσαρεστήσει
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«Προσωρινή ∆ιοίκησις της Ελλάδος, το Εκτελεστικό Σώµα, Ναύπλιον 20 Φεβρουαρίου 1825 […]
Επειδή ο αντιπατριώτης Οδυσσεύς συνεννοούµενος µετά των εχθρών της Πατρίδος κινείται και αυτός
ήδη, µε σκοπόν να παραδώση εις τους εχθρούς τας ελευθέρας Επαρχίας της Ανατολικής Ελλάδος και
επειδή είναι ανάγκη να ληφθώσι εγκαίρως τα αναγκαία δια την ασφάλειαν αυτών των µερών µέτρα,
∆υνάµει του παρ. ν΄ και να΄ του Νόµου της Επιδαύρου διατάττει
α΄ Ο στρατηγός Ιωάννης Γκούρας διορίζεται να µεταβή εις ανατολικήν Ελλάδα µε όλους τους
υπό την άµεσον οδηγίαν του στρατιώτας.
β΄ Οι στρατηγοί Στάθης Κατζικογιάννης και Νικόλαος Γριζιώτης και λοιποί αρχηγοί των εκεί
προσδιορισθέντων σωµάτων θέλει υπόκεινται υπό τας άµεσους οδηγίας του ειρηµένου Στρατηγού.
γ΄ Το υπουργείον του πολέµου να ενεργήση δια την διαταγήν ταύτην», Γ.Α.Κ., αρχείον
Ανδρούτσου, 20 Φεβρουαρίου 1825.
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Εφηµερίς Αθηνών, αριθ. 44, 25 Φεβρουαρίου 1825.
354
Γ.Α.Κ., αρχείον Ανδρούτσου, επιστολή από Κακόσι(=Αυλώνα) του Αντώνιου Γεωργαντά προς
προκρίτους ∆ερβενοχωρίων, 25 Φεβρουαρίου 1825, Επιστολή Ανδρούτσου προς προκρίτους
∆ερβενοχωρίων εις Μέγαρα, 25 Φεβρουαρίου 1825, Επιστολή Επάρχου ∆ερβενοχωρίων Νικολάου
Νάκο από Μέγαρα προς την υπερτάτην ∆ιοίκησιν, 27 Φεβρουαρίου 1825.

τους προεστούς Αθηνών και τον Γκούρα, πράγµα που, ενδεχοµένως να απέφερε την
αποδυνάµωση του νεοτερικού θεσµικού πλαισίου στην επαρχία Αθηνών; Ή µήπως
γιατί βασιζόµενη στις πολιτικές εκτιµήσεις των ∆ηµογερόντων, αποδεχόταν τη
σύνδεση των ενεργειών του Ανδρούτσου µε πράξεις που στρέφονταν ενάντια και
στους Νόµους του Έθνους και στην ίδια την κεντρική εξουσία; Το ερώτηµα, όµως,
που προκύπτει από την πολιτική θέση της ∆ιοίκησης είναι γιατί όταν ο Ανδρούτσος
στις 13 Φεβρουαρίου 1825 θέλησε να διαπραγµατευτεί µε τους προεστούς Αθηνών,
απαιτώντας απ΄αυτούς την καταβολή 14.000 γροσίων και την αποστολή του ιατρού
του,355 που βρισκόταν στο φρούριο Αθηνών, - το να έχει κανείς ιατρό την εποχή αυτή
ήταν ιδιαίτερα σηµαντική υπόθεση -, η ∆ιοίκηση δεν επιδιώκει εκείνη την κρίσιµη
στιγµή να παρέµβει προς την κατεύθυνση του συµβιβασµού, κάτι που ενέπιπτε στα
όρια των διαπραγµατευτικών της συµφερόντων. Από τα γεγονότα που ακολούθησαν
την παράδοση του Ανδρούτσου στον στρατηγό Γκούρα µέχρι και τη δολοφονία του
Ανδρούτσου τα ξηµερώµατα της 5 Ιουνίου 1825, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι ο
πολιτικοστρατιωτικός παροπλισµός του οπλαρχηγού προκύπτει ως αίτηµα των
παραδοσιακών ηγετικών οµάδων της κοινότητας των Αθηνών και του προεστικού
στοιχείου της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Με τη δολοφονία του Οδυσσέα
Ανδρούτσου οι προεστοί Αθηνών είχαν ξεπεράσει και εκείνα τα όρια της πολιτικής
νοµιµότητας του νεοτερικού θεσµικού πλαισίου, µε τη διαφορά πως η υπεράσπιση
των τοπικών τους συµφερόντων έγινε εφικτή µε τη φυσική εξόντωση του
οπλαρχηγού, χωρίς να αντιµετωπίσουν και οι ίδιοι την αντίδραση της κεντρικής
εξουσίας. Στις 22 Ιουνίου 1825 ο Μαυροκορδάτος έγραφε για το θάνατο του
Οδυσσέα : «Ο Οδυσσεύς έπαθεν άξια των όσων και προλαβόντως και εσχάτων
έπραξε, και βέβαια είναι της θείας δίκης αποτέλεσµα». 356
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Εφηµερίς Αθηνών, αριθ. 42, 18 Φεβρουαρίου 1825, Η επιστολή του Ανδρούτσου προς τους
προκρίτους Αθηνών µε τους διαπραγµατευτικούς του όρους, στο Άννινος, ό.π., σ. 66-67, Επιστολή της
13ης Φεβρουαρίου 1824. Οι πρόκριτοι Αθηνών απάντησαν στον Ανδρούτσο «ότι το φρούριον είναι της
υπερτάτης ηµών ∆ιοικήσεως και ο ιατρός σου ευρίσκεται εις το φρούριον ως ιατρός των φρουρών, και
ακολούθως εις δούλευσιν της ∆ιοικήσεως. Όθεν προς την Σεβαστήν ∆ιοίκησιν σ’ επαρακαλέσαµεν και
σε παρακαλούµεν να γράψης […]». Για το αίτηµα των γροσίων του απαντούν ότι επίσης είναι θέµα
της ∆ιοίκησης, αφού µε τα χρήµατα αυτά, που είχε δώσει ο Ανδρούτσος στους προκρίτους το 1822,
αγοράστηκαν ποσότητες σιταριού προς εφοδιασµό του φρουρίου. Άννινος, ό.π., σ. 68, Απαντητική
Επιστολη της 17ης Φεβρουαρίου 1825.
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