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Εισαγωγή
Η Επανάσταση του 1821 έχει πάψει εδώ και αρκετές δεκαετίες να βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή της επιστημονικής έρευνας. Νέες ιστοριογραφικές προτεραιότητες, όχι
ανεπηρέαστες από τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με την
ανεπάρκεια και τα αδιέξοδα των παραδοσιακών ερμηνειών, στρατευμένων σε
ιδεολογικούς καταναγκασμούς, αλλά και τη δυσχέρεια χειρισμού του τεράστιου
εύρους των σχετικού υλικού, πηγών και βιβλιογραφίας, ευθύνονται για την εξέλιξη
αυτή. Βέβαια, υπήρξαν νέες μελέτες που συνέβαλαν στην κατανόηση των κοινωνικών
ομάδων και συσχετισμών, αλλά και των ποικίλων αλλαγών σε σχέση με την
προεπαναστατική περίοδο, πέρα από στερεοτυπικές κρίσεις, μονομέρειες και
ιδεολογικές χρήσεις του ιστορικού γεγονότος της Επανάστασης. Ωστόσο, οι
επιστημονικές αυτές κατακτήσεις δεν είχαν την αναγκαία απήχηση στον δημόσιο
χώρο και στην Εκπαίδευση, παραμένοντας κτήμα ενός περιορισμένου κονού. Όσον
αφορά το ίδιο το έργο των ιστορικών, θεωρητικά σχήματα, η βαθύτερη μελέτη των
οθωμανικών πηγών, των δημογραφικών δεδομένων, των κοινωνικών και πολιτικών
αντιπαραθέσεων, αποτελούν, μεταξύ άλλων, πεδία περαιτέρω έρευνας.1
Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση και ερμηνεία των
ποικίλων μεταβολών που γνώρισε η πόλη του Μεσολογγίου κατά την επαναστατική
περίοδο, όταν οι πόλεις και η ύπαιθρος του επαναστατημένου ελλαδικού χώρου
γνώρισαν σοβαρές ή και ριζικές δημογραφικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές
καθώς βρέθηκαν εκτεθειμένες στην πορεία των πολεμικών επιχειρήσεων, σε
πολιορκίες, λεηλασίες και διαδοχικά προσφυγικά ρεύματα. Μια τέτοια αναστάτωση
ήταν αναπόφευκτο να επηρεάσει όλες τις όψεις της καθημερινής ζωής, τόσο του
ένοπλου όσο και του άμαχου πληθυσμού. Παρά τις ελλείψεις των πηγών για τα
συγκεκριμένα θέματα, ερευνώνται οι πληθυσμιακές και δημογραφικές μεταβολές,
δηλαδή, αν όχι οι ακριβείς αριθμοί, η γεωγραφική και κοινωνική προέλευση των
ομάδων οι οποίες αποτέλεσαν τον πληθυσμό του Μεσολογγίου στις διάφορες φάσεις
της περιόδου: ντόπιοι και πρόσφυγες, ένοπλοι και άμαχοι, φιλέλληνες. Όσον αφορά
την οικονομική πραγματικότητα στο Μεσολόγγι και στη δυτική Στερεά, εξετάζονται
θέματα που αφορούν κυρίως την εμπορική δραστηριότητα στην πόλη και τη
διαχείριση των τοπικών πόρων, όπως τα έσοδα και οι δαπάνες των τοπικών Αρχών,
ζητήματα που εξαρτώνται συχνά και από τη σχέση της περιοχής με τα Επτάνησα,
αλλά και από τα οικονομικά δεδομένα του ίδιου του επαναστατικού κράτους.
Επιδιώκεται ακόμα να διευκρινιστούν ο ρόλος και οι επιδιώξεις των διαφόρων
κοινωνικών ομάδων στα δρώμενα της πόλης, σε σχέση και με την παρουσία και τις
πρωτοβουλίες της τοπικής διοίκησης, όπως, για παράδειγμα, στις κατά καιρούς
συγκρούσεις και ταραχές, με τις πηγές να επιβάλλουν την έμφαση στην εξέταση της
στάσης και της δράσης των προκρίτων της πόλης. Εξετάζονται, επιπλέον, οι πιθανές
επιπτώσεις στην πόλη και στην περιοχή από τις κατά καιρούς πολιτικές διαμάχες και
τις εμφύλιες συγκρούσεις του επαναστατικού στρατοπέδου. Έμφαση δίδεται,
1
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αναπόφευκτα, στον λιμό που σημάδεψε το Μεσολόγγι κατά την τελευταία πολιορκία
του, και τις συνέπειες που, σε συνδυασμό με την πολεμική καθημερινότητα, επέφερε
στον ψυχισμό και στη συμπεριφορά των πολιορκημένων, αλλά και οι δυνητικές
επιπτώσεις των δεινών του πολέμου στη συνοχή των πολιορκημένων, ενόπλων και
αμάχων. Ερευνώνται, επίσης, οι διαφοροποιήσεις στο σώμα των ενόπλων κατά τη
φάση αυτή, οι οποίες τους οδήγησαν στην προσπάθεια για μια νέα μορφή οργάνωσης.
Οι αιτίες της παρατεταμένης αντίστασης, άρα και της πτώσης της πόλης, προκύπτουν
από την εξέταση της οργάνωσης των αμυνόμενων και του εφοδιασμού και της
διανομής των εφοδίων, σε σχέση με την επισήμανση σταθερών χαρακτηριστικών της
άμυνας, κυρίως της σημασίας της υπεροχής στη θάλασσα και στη λιμνοθάλασσα.
Επίσης, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι σχεδόν αποκλειστικά ελληνικές πηγές,
παρουσιάζονται κάποια δεδομένα από την πραγματικότητα της οθωμανικής πλευράς,
συχνά όμοιας με εκείνη των αντιπάλων της.
Καταγράφονται, επίσης, όψεις της καθημερινότητας των ανθρώπων που βρέθηκαν
να αποτελούν τον πληθυσμό της πόλης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η έννοια της
«καθημερινότητας» συμπεριλαμβάνει, καταρχάς, συναισθηματικές αντιδράσεις και
στοιχεία της ψυχολογικής ατμόσφαιρας στην οποία κινείται ένας επανειλημμένα
απειλούμενος και αποκλεισμένος πληθυσμός. Κυρίως, πρόκειται για ένα σύνολο
δεδομένων και όψεων της ζωής σε ειρηνική και πολεμική περίοδο: η κατοικία, ο
βιοπορισμός, ασχολίες και συνήθειες, έθιμα και θρησκευτικές αντιλήψεις και
πρακτικές, η διαφοροποίηση στους ρόλους ανδρών, γυναικών, παιδιών. Ταυτόχρονα,
η καθημερινή ζωή επηρεαζόταν και από την ομαλή ή όχι λειτουργία θεσμών και το
επίπεδο ζωτικών υπηρεσιών, όπως η Διοίκηση, η Εκπαίδευση, ο Τύπος, η
Δικαιοσύνη, η τροφοδοσία του πληθυσμού και η περίθαλψη των τραυματιών και των
ασθενών. Ιδίως στις περιόδους των πολιορκιών, υπάρχει το ερώτημα κατά πόσο οι
άμαχοι μπορούσαν να διαφυλάσσουν ό,τι θεωρούνταν φυσιολογική ζωή σε ειρηνικές
συνθήκες. Σε συνθήκες πολιορκίας, η ίδια η έννοια του άμαχου πληθυσμού δεν είναι
δεδομένη, καθώς οι «άμαχοι» δεν αποτελούν ένα συμπληρωματικό σύνολο που
παρακολουθεί έναν πόλεμο από μακριά, αλλά ένα μεγάλο ή το μεγαλύτερο τμήμα του
πληθυσμού, που συχνά συμμετέχει και βιώνει τη δική του εμπειρία. Από τη στιγμή
που η εμπειρία αυτή λίγο καταγράφεται στις πηγές, μένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη.
Όσον αφορά τη δομή, η εργασία παρακολουθεί την πορεία των γεγονότων σε τρεις
χρονικές περιόδους, οι οποίες διακρίνονται με κριτήριο τις μετακινήσεις ενόπλων και
άμαχου πληθυσμού, ως αποτέλεσμα των κυριότερων εχθρικών εισβολών που
αναστάτωσαν τη δυτική Στερεά και οδήγησαν στις δύο σημαντικότερες πολιορκίες,
του 1822 και του 1825-1826. Αυτονόητα διακριτές ενότητες αποτέλεσαν εκείνες για
το προεπαναστατικό Μεσολόγγι και για την καθημερινότητα της πόλης, όπως
ορίστηκε παραπάνω.
Η συγκεκριμένη εργασία βασίζεται καταρχάς σε αδημοσίευτο υλικό των ΓΑΚ,
κυρίως έγγραφα των διοικητικών σωμάτων και των κυβερνητικών υπηρεσιών
(υπουργείων) της περιόδου του Αγώνα, συμπεριλαμβανομένων χειρογράφων από
τους Καταλόγους της Συλλογής Βλαχογιάννη για την ίδια περίοδο. Οι ψηφιοποιημένοι
φάκελοι που ερευνήθηκαν για τις ανάγκες της εργασίας είναι, φυσικά, περισσότεροι
από εκείνους από τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν έγγραφα. Οι τελευταίοι
αναφέρονται αναλυτικά στον κατάλογο των Πηγών. Έτσι, ερευνήθηκαν συνολικά οι
φάκελοι του Εκτελεστικού με αριθμό 1-23 και 41-170, από ένα σύνολο 173 φακέλων
για την περίοδο Ιανουάριος 1822-Απρίλιος 1826. Από το υλικό του Υπουργείου
Πολέμου ερευνήθηκαν συνολικά 46 από τους 218 φακέλους της περιόδου 1822-1827.
Από τους φακέλους του Υπουργείου της Αστυνομίας ερευνήθηκαν συνολικά 12 από
4

τους 58 φακέλους της περιόδου 1822-1826, από το υλικό της Γραμματείας της
Οικονομίας 7 από τους 98 φακέλους της περιόδου 1822-1827, από το υλικό της
Γραμματείας των Ναυτικών 7 από τους 66 φακέλους της περιόδου 1821-1828, από
τους φακέλους του Εθνικού Ταμείου τέσσερις από τους 31 φακέλους που καλύπτουν
την περίοδο 1822-1827. Από το υλικό της Συλλογής Βλαχογιάννη ερευνήθηκαν
συνολικά 20 από τους 79 φακέλους του Αρχείου Αγώνος, όπως και οι φάκελοι του
Αρχείου Κωλέττη με αριθμό 233-36 και 238-239. Η επιλογή των συγκεκριμένων
φακέλων έγινε με κριτήριο τη κάλυψη των γεγονότων του 1822 και της πολιορκίας
1825-1826, η οποία καλύπτεται απόλυτα στην περίπτωση του Εκτελεστικού της
περιόδου του Αγώνα και εν μέρει για το Εκτελεστικό της Συλλογής Βλαχογιάννη. Το
διάστημα 1823-1824 καλύπτεται μόνο εν μέρει. Όσον αφορά το μη ψηφιοποιημένο
υλικό των ΓΑΚ, ερευνήθηκαν οι φάκελοι με αριθμό 8, 28 και 40, ποικίλα έγγραφα
του Καταλόγου Γ΄ της Συλλογής Βλαχογιάννη, όπως και οι φάκελοι 15-18 (Αρχείο
Καραϊσκάκη) του Καταλόγου ΣΤ΄ της ίδιας συλλογής. Το υπόλοιπο μη
ψηφιοποιημένο υλικό των ΓΑΚ που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία
αναφέρεται αναλυτικά στις Πηγές. Όλες οι παραπομπές στο ψηφιοποιημένο τμήμα
των ΓΑΚ αναφέρονται στον αριθμό πρωτοκόλλου ή, αν δεν υπάρχει, σε άλλο αριθμό
του εγγράφου.
Έρευνα έγινε και στα αρχεία Διαμαντή Ζέρβα, Ι. Παπαδιαμαντόπουλου,
Ανδρούτσου Σαφάκα, Ανδρέα Μιαούλη, Ι. Φραγγίστα, Ι. Τζαβέλλα, Οικογένειας
Σπυρομίλιου, αλλά και για τη Συλλογή Lord Byron, όλα αρχεία της ΙΕΕΕ, αλλά και
στα αρχεία Μ. Δεληγεώργη, Γ. Σαχτούρη, όπως και στο αρχείο «Αιχμάλωτοι
Μεσολογγίου», όλα αρχεία του ΕΛΙΑ. Ελέγχθηκαν επίσης, από τα Ιστορικά Αρχεία
του Μουσείου Μπενάκη (ΙΑΜΜ), τα αρχεία Γ. Καραϊσκάκη-Ι. Φωκά, Γ. Σαχτούρη, Ι.
Βλαχογιάννη, Γ. Σπανιολάκη, η Συλλογή Φιλελληνικών Εγγράφων, όπως και τα
αρχεία Θεοδ. Γρίβα και Αινιάνος της ΕΒΕ. Επιπλέον, ερευνήθηκαν ορισμένοι
επιπλέον φάκελοι από το Αρχείο Αγώνος των ΙΑΜΜ. Όπως και για τα έγγραφα των
ΓΑΚ, κύριο κριτήριο επιλογής των φακέλων του συγκεκριμένου Αρχείου ήταν η
κάλυψη, κυρίως, των ετών 1822 και 1825-1826. Το υπόλοιπο αρχειακό υλικό που
χρησιμοποιήθηκε στην εργασία, κάθε μορφής και προέλευσης, αναφέρεται στις
Πηγές. Όσον αφορά τη χρονολόγηση, όταν δεν αναγράφεται διπλή, όλες οι
παραπομπές αφορούν το παλαιό ημερολόγιο.
Ο όγκος των πρωτογενών πηγών, δημοσιευμένων και μη, οι οποίες άλλωστε
καλύπτουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, το σύνολο του επαναστατημένου χώρου
και όχι μόνο τη δυτική Στερεά, δεν μπορεί να καλύψει την ουσιαστική έλλειψη
πλήρων και αξιόπιστων απογραφικών ή άλλων στατιστικών στοιχείων. Επομένως,
αποκτούν μεγαλύτερη αξία όσες πληροφορίες υπάρχουν στις αφηγήσεις ξένων, οι
οποίοι συμμετείχαν στα επαναστατικά γεγονότα στο Μεσολόγγι και τη δυτική
Στερεά, κείμενα διαθέσιμα σήμερα σε ψηφιακή μορφή. Φυσικά, οι αφηγήσεις αυτές
δίνουν ορισμένες μόνο όψεις των γεγονότων, τις προσιτές στους συντάκτες τους, ενώ
δεν είναι απαλλαγμένες από τη μεροληψία που δημιουργείται από την προσωπική
συμμετοχή στα γεγονότα, ούτε οι περισσότεροι συγγραφείς απομακρύνονται από την
κυρίαρχη οπτική γωνία, της παρουσίασης πολεμικών και πολιτικών γεγονότων.
Ωστόσο, ακριβώς επειδή δεν δεσμεύονται εξαρχής από τα δεδομένα της ελληνικής
κοινωνίας, έχουν πολύ συχνά τη δυνατότητα, ιδιαίτερα οι πιο οξυδερκείς, να
παρατηρούν και να κρίνουν με περισσότερη ψυχραιμία τα γεγονότα και τα πρόσωπα.
Άλλωστε, είναι φανερό το ενδιαφέρον τους να δώσουν στο ξενόγλωσσο κοινό τους
μια, άγνωστη σε αυτό, εικόνα του πολιτισμού και της καθημερινότητας των
Νεοελλήνων.
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Τα τελευταία χαρακτηριστικά διαφοροποιούν τα παραπάνω κείμενα από τις
αφηγήσεις Ελλήνων αγωνιστών, των οποίων ο βαθμός εμπλοκής στα πολιτικά και
προσωπικά πάθη της επαναστατικής και της μετέπειτα περιόδου δίνει συχνά στα έργα
τους μια έντονη πρόθεση αυτοδικαίωσης. Επιπλέον, με εξαίρεση το έργο του Ν.
Κασομούλη, οι όποιες πληροφορίες για την καθημερινότητα, για τα θέματα της
ιδιωτικής ζωής, για οτιδήποτε βρίσκεται έξω από το πολεμικό και πολιτικό πλαίσιο,
δίνονται παρενθετικά, καθώς αντιμετωπίζονται από τους απομνημονευματογράφους
σαν θέματα δευτερεύουσας σημασίας, αλλά και γνωστά στο ελληνικό κοινό της
εποχής τους. Απουσιάζουν επίσης, με ελάχιστες εξαιρέσεις, αυτοβιογραφικά κείμενα,
αλλά και έγγραφα, που θα διέσωζαν τον λόγο των μη στρατιωτικών πρωταγωνιστών,
όπως των προκρίτων του Μεσολογγίου. Την τελευταία έλλειψη αναπληρώνει σε
περιορισμένο μόνο βαθμό η μεταγενέστερη ιστορική αφήγηση του Σπ. Τρικούπη.
Επίσης, πέρα από τις σχετικές ενότητες στις γενικές Ιστορίες του Απ.
Βακαλόπουλου και του Δ. Κόκκινου, η παρούσα εργασία αξιοποιεί εξειδικευμένες
μελέτες από τη βιβλιογραφία της Επανάστασης, οι οποίες καλύπτουν τη δυτική
Στερεά και το Μεσολόγγι, αλλά και άρθρα για θέματα όπως ο Τύπος, η οργάνωση της
περίθαλψης και της απονομής δικαιοσύνης στο επαναστατημένο Μεσολόγγι.
Ξεχωρίζουν, οι διδακτορικές διατριβές του Γ. Δημακοπούλου, Η διοικητική
οργάνωσις κατά την ελληνικήν επανάστασιν 1821-1827, συμβολή εις την ιστορίαν της
ελληνικής διοικήσεως (Αθήνα 1966) και του Αναστ. Λιγνάδη, Το πρώτο δάνειον της
Ανεξαρτησίας (Αθήνα 1970), η μελέτη του W. St Clair, That Greece Might Still be
Free: The Philhellenes at War of Independence (11972), η σχετικά πρόσφατη
συμβολή του Δ. Τζάκη, Γεώργιος Καραϊσκάκης (Οι Ιδρυτές της Νεότερης Ελλάδας,
τ.3, Αθήνα 2009), όπως και τα παλαιότερα άρθρα της Δ. Κατηφόρη για την
πειρατεία-καταδρομή. Όσον αφορά τα έργα της τοπικής ιστοριογραφίας, αποτελούν
χρήσιμη πηγή, ιδίως όταν δημοσιεύουν και έγγραφα της περιόδου. Ωστόσο, κυρίως οι
παλαιότεροι Μεσολογγίτες ιστορικοί, προσπαθώντας να αναδείξουν τον ρόλο των
συμπατριωτών τους κατά την Επανάσταση, ο οποίος μάλλον υποτιμήθηκε τότε και
αργότερα, δεν απομακρύνονται πάντα από την άγονη αντιμαυροκορδατική
φιλολογία.2 Επιπλέον, αυτή η στενά τοπικιστική προσέγγιση αδίκησε τελικά το
επαναστατημένο Μεσολόγγι, καθώς υποβάθμισε τον «ελλαδικό» χαρακτήρα που
απέκτησε η πόλη, όπως αυτός εκφράστηκε, κυρίως, με την παρουσία και τη δράση
ενόπλων και αμάχων από τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, με τη διαρκή επικοινωνία με
τα Επτάνησα, αλλά και με τις οργανωτικές προσπάθειες του Αλ. Μαυροκορδάτου.

2

Για την παραμορφωτική εικόνα του Αλ. Μαυροκορδάτου στη μεταγενέστερη ιστοριογραφία, βλ. Χ.
Λούκος, «Οι τύχες του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου στη νεοελληνική συνείδηση», Μελέτες στη
Μνήμη της Δέσποινας Θεμελή-Κατηφόρη, ΕΜΝΕ-Παράρτημα του περιοδικού Μνήμων, αρ.9, Αθήνα
1994, 93-106.
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Χρονολογικός πίνακας των κυριότερων γεγονότων της Επανάστασης, με
έμφαση στο Μεσολόγγι και στη Δυτική Στερεά, 1821-1832
1821-22
Μάιος

Ιούνιος
Ιούλιος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος

Δεκέμβριος

1822
Ιανουάριος
Ιούνιος

Ιούλιος
ΑύγουστοςΣεπτέμβριος
Οκτώβριος

Έναρξη της Επανάστασης στην Αιτωλοακαρνανία: το Μεσολόγγι
απελευθερώνεται τον ίδιο μήνα και το Βραχώρι (Αγρίνιο) τον Ιούνιο.
Τα φρούρια στο Ρίο και το Αντίρριο, η Ναύπακτος και η Πάτρα θα
μείνουν υπό οθωμανικό έλεγχο μέχρι το τέλος της επανάστασης.
Πρώτα οχυρωματικά έργα στο Μεσολόγγι (μέχρι το φθινόπωρο).
Άφιξη (20/7) του Αλ. Μαυροκορδάτου στο Μεσολόγγι. Πρώτη
συμφωνία συνεργασίας προκρίτων και οπλαρχηγών (27/7).
Αναχώρηση του Μαυροκορδάτου για την Πελοπόννησο.
Εμφάνιση του οθωμανικού στόλου στην περιοχή της Ζακύνθου.
Καταστροφή του Γαλαξιδίου. Αναταραχή στο Μεσολόγγι. Άλωση
της Τριπολιτσάς.
Αποχώρηση του οθωμανικού στόλου από το Ιόνιο.
Συνέλευση στο Μεσολόγγι εκπροσώπων των επαρχιών της περιοχής
και των Σουλιωτών, υπό την προεδρία του Αλ. Μαυροκορδάτου.
Ψηφίζεται ο Οργανισμός της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος και η σύσταση
τοπικού διοικητικού σώματος, της Γερουσίας. Αναχώρηση του
Μαυροκορδάτου για την Πελοπόννησο. Προσωρινή κατάληψη της
πόλης της Άρτας από τους επαναστάτες και τους Αλβανούς
συμμάχους τους.
Διάλυση της ελληνοαλβανικής συμμαχίας. Σύγκληση της Α΄
Εθνοσυνέλευσης και ψήφιση του πρώτου Συντάγματος της
Επανάστασης (Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, 1/1/1822).
Θάνατος του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Αποδέσμευση ισχυρών
οθωμανικών στρατιωτικών δυνάμεων.
Ελληνική εκστρατεία στην Ήπειρο. Συμμετοχή του σώματος των
φιλελλήνων, του νεοσύστατου «τακτικού» σώματος και Επτανησίων
εθελοντών, με επικεφαλής τον Αλ. Μαυροκορδάτο, ήδη πρόεδρο του
Εκτελεστικού σώματος.
Ήττα των ελληνικών δυνάμεων στο Πέτα, διάλυση του τακτικού
σώματος και απώλεια όλων σχεδόν των φιλελλήνων (4/7/22).
Καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη.
Προσπάθειες του Αλ. Μαυροκορδάτου για γενική κινητοποίηση και
ανασυγκρότηση. Προσχώρηση του Γ. Βαρνακιώτη στους
Οθωμανούς. Οι Σουλιώτες συνθηκολογούν και εγκαταλείπουν την
πατρίδα τους για τα Επτάνησα.
Έναρξη της Α΄ πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Ομέρ πασά
(Βρυώνη). Μεγάλο προσφυγικό ρεύμα προς τα ορεινά, τα Επτάνησα
και την Πελοπόννησο. Παρατεταμένες, εικονικές από την πλευρά
των πολιορκημένων, διαπραγματεύσεις συνθηκολόγησης μέχρι τα
μέσα Νοεμβρίου.
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ΝοέμβριοςΔεκέμβριος

Άφιξη ισχυρών ενισχύσεων από την Πελοπόννησο. Απόκρουση της
εφόδου των πολιορκητών (25/12) και λύση της πολιορκίας στο τέλος
του έτους. Συνθηκολόγηση της οθωμανικής φρουράς του Ναυπλίου
(3/12).
1823-1824

Α΄ εξάμηνο
1823

Ρευστή κατάσταση μεταξύ Άρτας, Αγράφων και Ακαρνανίας, χωρίς
σαφή ελληνική ή οθωμανική κυριαρχία. Αναχώρηση του Αλ.
Μαυροκορδάτου για την Πελοπόννησο (Μάρτιος), όπου συμμετέχει
στις εργασίες της Β΄ Εθνοσυνέλευσης. Διορισμός στη Δυτική Στερεά,
ως Γενικού Επάρχου, του Κ. Μεταξά (6/1823). Ίδρυση του Πρώτου
Δικαστηρίου Αιτωλίας στο Μεσολόγγι (Φεβρουάριος). Σταδιακή
επιστροφή των Σουλιωτών από τα Επτάνησα. Πρώτη φάση της
συστηματικής οχύρωσης του Μεσολογγίου, υπό τη διεύθυνση του
μηχανικού Π. Κοκκίνη (από τον Μάρτιο ως το φθινόπωρο).
ΙούλιοςΈναρξη νέας οθωμανικής εκστρατείας υπό το Μουσταφά πασά (της
Αύγουστος
Σκόδρας). Σύγκρουση με σώμα Σουλιωτών κοντά στο Καρπενήσι και
θάνατος του Μ. Μπότσαρη.
Σεπτέμβριος Πολιορκία του Ανατολικού και αποκλεισμός του Μεσολογγίου.
Μεγάλο προσφυγικό ρεύμα προς τις δύο πόλεις και τις δυσπρόσιτες
ορεινές περιοχές. Εμφάνιση εχθρικού στόλου μπροστά από το
Μεσολόγγι.
Νοέμβριος
Λύση της πολιορκίας του Ανατολικού και αποχώρηση των
οθωμανικών δυνάμεων στην Ήπειρο. Σοβαρές εσωτερικές διαμάχες
θα εμποδίσουν την οργάνωση νέας οθωμανικής εκστρατείας το
επόμενο έτος. Επιστροφή του Αλ. Μαυροκορδάτου στο Μεσολόγγι
(30/11), με το αξίωμα του Γενικού Διευθυντή της Δυτικής Χέρσου
Ελλάδος.
Δεκέμβριος
Συνέλευση προκρίτων και στρατιωτικών της δυτικής Στερεάς στο
Μεσολόγγι. Άφιξη (24/12) του λόρδου Byron, εκ μέρους της
φιλελληνικής «Ελληνικής Επιτροπής» του Λονδίνου,
Α΄ Εξάμηνο Προσπάθειες για την οργάνωση της υγειονομικής περίθαλψης στο
1824
Μεσολόγγι. Έκδοση της εφημερίδας Ελληνικά Χρονικά. Ιδρύεται στο
Μεσολόγγι το Δικαστήριον των Εκκλήτων (Ιανουάριος). Λειτουργία
της σχολής του Δ. Παύλου στην πόλη (Ιούνιος). Σύναψη του πρώτου
ελληνικού εξωτερικού δανείου (Φεβρουάριος). Νέες αφίξεις
φιλελλήνων στο Μεσολόγγι. Συνεχείς διαμάχες στην πόλη με
πρωταγωνιστές τους Σουλιώτες. Θάνατος του Μπάιρον (7/4).
Επίθεση του Καραϊσκάκη στο Βασιλάδι, δίκη και καταδίκη του
(Μάρτιος-Απρίλιος). Πρώτη φάση του εμφυλίου πολέμου (ΜάρτιοςΙούνιος). Οι οθωμανικές δυνάμεις συντονίζονται για την καταστολή
της Επανάστασης: υποταγή της Κρήτης, καταστροφή της Κάσου και
των Ψαρών (Μάιος-Ιούνιος).
ΜάιοςΕπιθετικές επιχειρήσεις ελληνικών άτακτων σωμάτων στην ορεινή
Σεπτέμβριος περιοχή μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας, αψιμαχίες και λεηλασίες.
Δεύτερη φάση των εκτεταμένων οχυρωματικών έργων στο
Μεσολόγγι, από την άνοιξη ως τα τέλη του έτους. Επιδρομή των
οθωμανικών δυνάμεων στο Βραχώρι (Αύγουστος). Νίκες του
ελληνικού στόλου στο ανατολικό Αιγαίο και σωτηρία της Σάμου
(Ιούλιος-Σεπτέμβριος).
8

Οκτώβριος
Δεκέμβριος

Δεύτερη φάση του εμφυλίου πολέμου (Οκτώβριος-Δεκέμβριος).
Συνέλευση προκρίτων και στρατιωτικών της δυτικής Στερεάς στο
Ανατολικό. Άφιξη των καταδιωκόμενων Α. Ζαΐμη και Α. Λόντου στη
δυτική Στερεά.
1825-1826

Ιανουάριος

Αναχώρηση του Αλ. Μαυροκορδάτου για το Ναύπλιο, όπου θα
αναλάβει τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του Εκτελεστικού.
Φεβρουάριος Απόβαση του Ιμπραήμ πασά στην Πελοπόννησο. Προετοιμασίες των
οθωμανικών δυνάμεων για εισβολή στη δυτική Στερεά υπό την ηγεσία
του Μεχμέτ Ρεσίτ πασά (Κιουταχή). Σύναψη του δεύτερου αγγλικού
δανείου.
Μάρτιος
Άφιξη Κιουταχή από τη Λάρισα στα Γιάννενα, μέσω Τρικάλων,
Αγράφων και Ασπροποτάμου, και έπειτα στην Άρτα, όπου υπάρχει
ήδη η κύρια στρατιωτική συγκέντρωση. Η κίνησή του προκαλεί την
υποταγή της υπαίθρου αλλά και μεγάλο κύμα φυγής αμάχων προς
ορεινά δυσπρόσιτα σημεία και προς το Μεσολόγγι.
Απρίλιος
Στο Μεσολόγγι αναλαμβάνει τη διοίκηση η Προσωρινή Διευθυντική
Επιτροπή της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, με μέλη τους βουλευτές Ιω.
Παπαδιαμαντόπουλο, Δημ. Θέμελη και Γ. Καναβό (12/4). Στις 15
Απριλίου φτάνουν μπροστά από την πόλη οι πρώτες οθωμανικές
δυνάμεις. Σύντομα, το μεγαλύτερο μέρος των αμάχων καταφεύγει στα
Επτάνησα, κυρίως στο νησάκι Κάλαμος, ή στην Πελοπόννησο.
ΜάιοςΟι πολιορκητές προοδευτικά πλησιάζουν με τα οχυρωματικά τους
Ιούνιος
έργα τα τείχη, κάτω από αμοιβαίο καθημερινό βομβαρδισμό. Έναρξη
του θαλάσσιου αποκλεισμού από τμήμα του οθωμανικού στόλου
(28/6). Κατάληψη της Τριπολιτσάς από τον Ιμπραήμ πασά και
αναχαίτιση των αιγυπτιακών δυνάμεων στην Αργολίδα.
Ιούλιος
Η επισιτιστική κατάσταση γίνεται κρίσιμη. Μέχρι τα μέσα του μήνα
το ενδεχόμενο συνθηκολόγησης είναι υπαρκτό, παρά την απόρριψη
προτάσεων των πολιορκητών. Τελικά, ο ελληνικός στόλος διαλύει τον
αποκλεισμό και ανεφοδιάζει την πόλη (23-25/7). Αίτηση Προστασίας
προς την Αγγλία.
Αύγουστος
Άφιξη ενισχύσεων στο Μεσολόγγι με επικεφαλής, μεταξύ άλλων, τον
Κίτσο Τζαβέλλα. Έφοδος των πολιορκημένων και καταστροφή
εχθρικών οχυρωματικών έργων, χωρίς όμως να επιτυγχάνεται η λύση
της πολιορκίας. Προσπάθεια καταγραφής των ενόπλων από τον Τ.
Μαγγίνα, σύμφωνα με κυβερνητική διαταγή. Δράση ελληνικών
σωμάτων υπό τον Γ. Καραϊσκάκη στην ύπαιθρο (ΑύγουστοςΝοέμβριος).
Σεπτέμβριος Φήμες στην πόλη για επικείμενη άφιξη αιγυπτιακών στρατευμάτων.
Μικρή ενίσχυση της φρουράς. Ύφεση των πολεμικών επιχειρήσεων
(από τα μέσα του μήνα) και σταδιακή επιστροφή στο Μεσολόγγι, από
τον Κάλαμο και αλλού, πολλών αμάχων.
Οκτώβριος
Συμφωνητικό ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον έμπορο Εμμ. Ξένο
για τον εφοδιασμό του Ναυπλίου, της Γραμβούσας και του
Μεσολογγίου. Μικρή οπισθοχώρηση των δυνάμεων του Κιουταχή και
λήξη της πρώτης φάσης της πολιορκίας. Είσοδος του Καραϊσκάκη
στην πόλη (26/10) και ατελέσφορες συνεννοήσεις με τη φρουρά για
κοινή δράση.
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Νοέμβριος

Εμφάνιση του οθωμανικού στόλου στην περιοχή και επιβολή
αποκλεισμού. Επιδείνωση της επισιτιστικής κατάστασης στο
Μεσολόγγι. Η φρουρά αντιμετωπίζει, επιπλέον, το ψύχος και τις
αρρώστιες. Οι οχυρώσεις, παρά τις επιμέρους επισκευές, έχουν
υποστεί μεγάλες ζημιές. Εμφάνιση της Αδελφότητας των Φιλοδικαίων.
Δεκέμβριος
Άφιξη αιγυπτιακών τακτικών δυνάμεων έξω από την πόλη (12/12).
Δεύτερη φάση της πολιορκίας.
1826
Εισέρχονται στο Μεσολόγγι οι τελευταίες ενισχύσεις σε άνδρες.
Ιανουάριος
Ταυτόχρονα, ο ελληνικός στόλος φτάνει στην περιοχή και
ανεφοδιάζει την πόλη. Επιτροπή των πολιορκημένων αναζητά
βοήθεια στη Ζάκυνθο. Άλλη επιτροπή αναχωρεί για το Ναύπλιο.
Αναχώρηση του ελληνικού στόλου (27/1).
Φεβρουάριος Κυβερνητικές προσπάθειες για συγκέντρωση χρημάτων. Εκποίηση
εθνικών κτημάτων (Φεβρουάριος-Μάρτιος). Έναρξη συστηματικού
βομβαρδισμού του Μεσολογγίου και σύσφιξη του θαλάσσιου
αποκλεισμού. Αποκορύφωση του λιμού και της εξαθλίωσης στην
πόλη. Απόκρουση γενικής επίθεσης των αιγυπτιακών στρατευμάτων
(16/2). Οριστική διακοπή της έκδοσης των Ελληνικών Χρονικών
(20/2). Καταλαμβάνεται το Βασιλάδι, νησάκι ζωτικής σημασίας για
τον ανεφοδιασμό από τη λιμνοθάλασσα (25/2).
Μάρτιος
Πτώση του Ντολμά (28/2) και, μετά από συνθηκολόγηση, του
Ανατολικού (1/3). Απόρριψη των τελικών προτάσεων των
πολιορκητών για συνθηκολόγηση του Μεσολογγίου. Απόκρουση της
επίθεσης των Ιμπραήμ πασά και Κιουταχή στην Κλείσοβα (25/3).
Απρίλιος
Αποτυχία του ελληνικού στόλου να διασπάσει τον αποκλεισμό και να
ανεφοδιάσει το Μεσολόγγι. Οι πολιορκημένοι αποφασίζουν την
εγκατάλειψή του, με έξοδο του συνόλου του πληθυσμού που μπορεί
να κινηθεί. Η Έξοδος πραγματοποιείται τη νύχτα της 10ης Απριλίου,
μέσα σε σύγχυση και με σχεδόν ανύπαρκτη εξωτερική βοήθεια. Οι
απώλειες σε νεκρούς και αιχμαλώτους, κυρίως αμάχους, είναι
τεράστιες.
Μάιος
Ο κύριος όγκος των ελεύθερων επιζώντων φτάνει στο Ναύπλιο.

1827-1833
Δεκέμβριος
1827
Μάιος 1829
Οκτώβριος
1830
Σεπτέμβριος
1831
Ιούλιος 1832
Οκτώβριος
1833

Μικρό τμήμα του ελληνικού στόλου, υπό τον Άστιγξ,
ανακαταλαμβάνει το Βασιλάδι
Απελευθέρωση του Μεσολογγίου. Προοδευτική επιστροφή κατοίκων
της πόλης.
Επίσκεψη του Ι. Καποδίστρια στην πόλη.
Δολοφονία του Ι. Καποδίστρια.
Οριστική διευθέτηση των βόρειων συνόρων του ελληνικού κράτους
στη γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού. Λεηλασία του Μεσολογγίου
από τους ενόπλους του Γαρδικιώτη Γρίβα.
Επίσκεψη του Όθωνα στο Μεσολόγγι.
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Συντομογραφίες
Γενικά Αρχεία του Κράτους

ΓΑΚ

Γενικά Αρχεία του Κράτους,
Αρχείο Υπουργείου του Πολέμου,
περιόδου Αγώνος
(παρόμοια για τα άλλα υπουργεία και το Εκτελεστικό)

ΓΑΚ/Πολέμου

Αλληλογραφία Φρουράς Μεσολογγίου 1825-1826
Αρχεία Λάζαρου και Γεωργίου Κουντουριώτου
Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας
Αρχείον της Κοινότητος Ύδρας
Αρχείον του στρατηγού Κώστα Μπότζαρη
Εθνική Βιβλιοθήκη
Ιστορικόν Αρχείον Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου
Ιστορικόν Αρχείον Διονυσίου Ρώμα
Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος
Το Αρχείο Γιαννάκη Ράγκου
Ακαδημία Αθηνών, ΚΕΙΝΕ,
Αρχείο Ι. Κωλέττη-Τμήμα Ιδρύματος Τοσίτσα

ΚΕΙΝΕ/Αρχείο Κωλέττη (Τ)

Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη,
Ακαδημία Αθηνών/ΚΕΙΝΕ,
Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας-13

ΚΕΙΝΕ/Αρχείο Κωλέττη

Correspondence between the Foreign Office and the
British Embassy and Consulates in the Ottoman Empire
1820-1833, A Descriptive List, v.1

Αλληλογραφία
Αρχείο Κουντουριωτών
ΑΕΠ
ΑΚΥ
Αρχείο Κ. Μπότσαρη
ΕΒΕ
Αρχείο Μαυροκορδάτου
Αρχείο Ρώμα
ΙΑΜΜ
ΙΕΕΕ
Αρχείο Ράγκου

Correspondence

Η Ήπειρος, ο Αλή Πασάς και η ελληνική επανάσταση,
προξενικές εκθέσεις του William Meyer από την Πρέβεζα Εκθέσεις W. Meyer
Λόρδου Μπάυρον, Επιστολές από την Ελλάδα,
1809-1811 & 1823-1824
Ν. Φυσεντζίδης, Ανέκδοτοι αυτόγραφοι επιστολαί
των επισημοτέρων Ελλήνων οπλαρχηγών

Μπάυρον, Επιστολές
Ν. Φυσεντζίδης, Επιστολές

Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας
της Ελλάδος

ΔΙΕΕΕ

Επετηρίδα Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας
του Ελληνικού Δικαίου
Ακαδημίας Αθηνών

ΕΚΕΙΔΑΑ
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Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών

ΕΕΣΜ

Επιστημονική Επετηρίς Ανωτάτης Βιομηχανικής
Σχολής Θεσσαλονίκης

ΕΕΑΒΣΘ

Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και
Οικονομικών Επιστημών

ΕΕΣΝΟΕ

Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια

ΜΕΕ

J. Emerson, G. Pecchio, W. H. Humphreys,
A Picture of Greece in 1825

A Picture of Greece in 1825

Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα Στρατιωτικά
της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833

Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα

Κ. Μεταξάς, Ιστορικά Απομνημονεύματα
εκ της Ελληνικής Επαναστάσεως

Κ. Μεταξάς, Απομνημονεύματα

Γ. Σαχτούρης, Ιστορικά Ημερολόγια
του ναυτικού αγώνος του 1821

Γ. Σαχτούρης, Ημερολόγια

Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού
Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία
Σπ. Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως
Σπ. Τρικούπης, Ιστορία
Η ψυχοπαθολογία της πείνας, του φόβου και του άγχους
Η ψυχοπαθολογία
Σημείωση: στις πολύτομες σειρές δημοσιευμένων εγγράφων, αλλά και σε άλλες
πηγές που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως το Αρχείο Ρώμα, τα Ελληνικά Χρονικά και
τα Ενθυμήματα του Ν. Κασομούλη, δεν σημειώνεται η χρονολογία έκδοσης κάθε
τόμου, για πρακτικούς λόγους.
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Κεφάλαιο Πρώτο. Το Μεσολόγγι και η Δυτική Στερεά στις αρχές του
19ου αιώνα
1.1 Η Γεωγραφία και η διοικητική διαίρεση
Η γεωγραφία έχει αυτονόητες επιπτώσεις στη δημογραφική και οικιστική εικόνα
του χώρου, καθώς επηρεάζει άμεσα τις ανθρώπινες παραγωγικές δραστηριότητες. Στο
γεωγραφικό ανάγλυφο των περιοχών της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας δεσπόζουν οι
οροσειρές, απολήξεις του ορεινού όγκου της Πίνδου, με κατεύθυνση βορειοδυτική
και νοτιοανατολική. Τα όρη του Βάλτου (με υψόμετρο έως 1852μ. σε ένα μήκος 50
χιλιομέτρων) και το Μακρυνόρος (957μ.), υποχρεωτικό πέρασμα για κάθε εισβολέα,
βρίσκονται στο βορρά, στα όρια με την περιοχή της Άρτας και την Ήπειρο.
Βορειοδυτικά κυριαρχεί η οροσειρά των Αγράφων (2042μ.), δυτικά υπάρχουν τα
Ακαρνανικά όρη (1589μ.), νότια τα βουνά του Ζυγού (αρχ. Αράκυνθος, 984μ.),
ανατολικά η οροσειρά του Παναιτωλικού (1924μ.) και νοτιοανατολικά τα όρη της
Ναυπακτίας (1472μ.). Οι πεδινές εκτάσεις περιορίζονται στον νότο, στις πεδιάδες του
Βραχωρίου (σημ. Αγρίνιο) και του Μεσολογγίου, σχηματισμένες από τις φερτές ύλες
των κυριότερων ποταμών. Ο Αχελώος ρέει στην καρδιά της περιοχής και από βορρά
προς νότο, χωρίζοντας ουσιαστικά την Αιτωλία από την Ακαρνανία, ενώ ο Εύηνος,
στο νοτιοανατολικό τμήμα, έχει κατεύθυνση από το βορρά προς τα νοτιοδυτικά. Από
τις προσχώσεις αυτών των ποταμών σχηματίστηκαν και οι λιμνοθάλασσες του
Μεσολογγίου, του Αιτωλικού και της Κλείσοβας, μαζί με πολλές μικρές νησίδες στο
εσωτερικό τους. Στην ενδοχώρα υπάρχουν αρκετές και σχετικά μεγάλες λίμνες, με
κυριότερη την Τριχωνίδα. Συμπληρωματικά προς την ορεινή διαμόρφωση λειτουργεί
η επαφή της περιοχής με τους θαλάσσιους δρόμους, καθώς ανοίγεται στον
Αμβρακικό, από βορρά, και στον Πατραϊκό κόλπο και το Ιόνιο πέλαγος στα δυτικά
και νότια. Όσον αφορά τον κλιματικό παράγοντα, είναι αναμενόμενη η ηπιότητα των
παράκτιων περιοχών σε σχέση με το εσωτερικό και τον ορεινό χώρο.3
Ιδιαίτερη σημασία έχει το επίπεδο των βροχοπτώσεων, με δεδομένη την υπεροχή
της δυτικής Ελλάδας, από την Ήπειρο ως τη δυτική Κρήτη, καθώς οι ατμοσφαιρικές
πιέσεις έχουν δυτική προέλευση, με αποτέλεσμα τον υγρότερο χαρακτήρα της ιόνιας
έναντι της αιγαιακής κλιτύος. Έτσι, για παράδειγμα, οι γειτονικοί ορεινοί όγκοι γύρω
από την Πίνδο χρησιμεύουν ως υδατοδεξαμενές και προσφέρουν καλής ποιότητας και
προσιτούς βοσκότοπους.4 Εντελώς αντίθετα χαρακτηριστικά (ξηρασία, ήπιος
χειμώνας, απουσία μακρόροων ποταμών, δεντροκαλλιέργειες έναντι δημητριακών)
παρατηρούνται στον αγροτικό τύπο της ανατολικής Στερεάς.5 Σε τοπικό επίπεδο,
είναι επίσης εμφανής η αντίθεση ανάμεσα στο βόρειο ορεινότερο ανάγλυφο, αφενός,
και στις πεδινές εκτάσεις γύρω από τα χαμηλά βουνά της νότιας Αιτωλίας, από τις
εκβολές του Αχελώου και τους κάμπους βόρεια και νότια του Ζυγού έως τις πεδινές
3

Μ. Σταματελάτος-Φ. Βάμβα-Σταματελάτου, Ελληνική Γεωγραφική Εγκυκλοπαίδεια, ο τόπος, η ιστορία
του, ο πληθυσμός του, τ.1, Αθήνα [1998] 75-77, 170, 181.
4
Σπ. Ασδραχάς κ. ά., Ελληνική Οικονομική Ιστορία, ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνας, τ.1, Αθήνα 2003, 53-54, 68.
5
Γ. Κόλιας, Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού χώρου, Αθήνα 1948, 324. Οι βροχοπτώσεις στη δυτική
Ελλάδα είναι διαχρονικά διπλάσιες σε όγκο από εκείνες της ανατολικής. Ανάλογα με τη γειτνίαση των
βουνών, υπάρχουν μεγάλες διαφορές και σε μικρές αποστάσεις (Γ. Σταϊνχάουερ, Ιστορική Γεωγραφία
του Αρχαίου Κόσμου, Ελλάδα-Ρώμη, Αθήνα 2009, 185-87). Έτσι, το ήμισυ σχεδόν της Ακαρνανίας (το
«Ξηρόμερο») υπέφερε από ανυδρία, ώστε τα περισσότερα χωριά της περιοχής στερούνταν πόσιμου
νερού το καλοκαίρι (Γ. Γαζής, Λεξικόν της Επαναστάσεως και άλλα έργα, Ιωάννινα 1971, 20, 107).
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εκτάσεις δυτικά και ανατολικά της Βαράσοβας (915μ.) και της Κλόκοβας (1030μ.),
μέχρι την πεδιάδα της Ναυπάκτου.6 Έτσι, η νότια παραλιακή περιοχή απομονώνεται
από το εσωτερικό λόγω των βουνών που παρεμβάλλονται, ενώ οι αρκετές εσωτερικές
καλλιεργήσιμες πεδιάδες της Αιτωλίας είναι κατακερματισμένες από τις οροσειρές
της περιοχής και αποκομμένες από τη θάλασσα.7 Το οδικό δίκτυο κλήθηκε σε όλες
τις εποχές να αντιμετωπίσει την απομόνωση αυτή.

Χάρτης 1 (Σπ. Κ. Αλεξανδροπούλου, Αιτωλοακαρνανικά μελετήματα, Αθήνα 2000,
189).
Το ίδιο το Μεσολόγγι αναπτύσσεται προοδευτικά από μικρός οικισμός ψαράδων σε
ναυτική πόλη και εμπορικό εξαγωγικό κέντρο. Το όνομα της πόλης φέρεται να έχει
δαλματική ή ιταλική προέλευση, με τη σημασία «μέσα στη λίμνη», ενώ σύμφωνα με
άλλη άποψη ετυμολογείται από το «μέσω λόγγου».8 Η ίδια η θέση προσέφερε
6

Σπ. Κ. Αλεξανδροπούλου, Νότια Αιτωλία, το οδικό δίκτυο έως τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια,
Αθήνα 1993, 15.
7
Γ. Σταϊνχάουερ, ό. π., 161
8
Για το θέμα, βλ. Σπ. Αλεξανδροπούλου, Αιτωλοακαρνανικά μελετήματα, Αθήνα 2000, 81-83. Η ίδια
δέχεται τη δεύτερη άποψη, με βάση και μαρτυρίες για ελαιώνες και κατάλοιπα δασών από βελανιδιές
στην περιοχή (στο ίδιο, 83-90). Ο Σπ. Τρικούπης θεωρεί ότι το όνομα της πόλης δηλώνει την ίδρυση
του πρώτου οικισμού «εν μέσω λάκκων εξαιτίας της λίμνης της, είτε εν μέσω λόγγου», σημειώνοντας
την παρουσία άγριων ελαιώνων έξω από την πόλη μέχρι το 1821 (Ιστορία, τ. Β΄, Λονδίνο 21861, 340).
Κατά τον Διον. Πύρρο, η πόλη ονομαζόταν και Μεσολάγιον ή Μεσογιάλιον, λόγω της θέσης της δίπλα
στον αιγιαλό (Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός, Ελλάδος Περιήγησις, Αιτωλικά, επιμ: Κ. Μπίτας, Αθήνα
1975, 25). Νεότερη ερμηνεία θέλει το όνομα της πόλης να ετυμολογείται από το επίθετο μέσος και το
ουσιαστικό ο λογγών (ο ασφαλής κόλπος-λιμάνι), ουδ. το λόγγιον (Βασ. Κατσαρός, «Μεσολόγγι:
Αναθεώρηση και προβλήματα της ονομασίας του», Μεσολόγγι, Ιερή πόλη, Μεσολόγγι 2010, 185).
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ασφάλεια, καθώς η άγνοια για την κίνηση της παλίρροιας και της άμπωτης, αλλά και
η τοποθέτηση του οικισμού σε μια κοιλάδα περικλειόμενη από βουνά κατοικημένα
από ατίθασους πληθυσμούς, αποθάρρυναν τους επίδοξους εισβολείς από τη
θάλασσα.9 Ήδη το 1521, ο οικισμός αποτελείται από 218 φορολογικά νοικοκυριά,
αριθμός που δεν μεταβάλλεται δραματικά μέχρι τουλάχιστον το 1732, κατά τις
οθωμανικές καταγραφές της περιόδου.10 Φυσικά, η ανάπτυξη του 1521 υποδεικνύει
την προγενέστερη ίδρυση του οικισμού. Κατά τον Κ. Στασινόπουλο, ο οποίος
βασίζεται και σε προφορική παράδοση, δίπλα στους «αυτόχθονες» ψαράδες και στον
οικισμό τους, σε μικρά νησάκια που ενώθηκαν με επιχωματώσεις, προστέθηκαν
κάτοικοι από τις γύρω περιοχές αλλά και ξένοι, ίσως από την Ιταλία ή τη Μάλτα.
Ορισμένοι απ’ αυτούς ενάλλασσαν την πειρατεία με την αλιεία. Ο ίδιος, χωρίς να
παραθέτει αναλυτικά τις πηγές του, συμβόλαια της περιόδου, σημειώνει την ύπαρξη
οικισμού με το όνομα Μεσολόγγι στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα.11 Η εγκατάσταση
συνδεόταν και με την εκμετάλλευση των ιχθυοτροφείων και των αλυκών της
περιοχής. Επίσης, ο ευρύτερος χώρος των ακτών της δυτικής Στερεάς, του Ιονίου, του
Πατραϊκού και του Κορινθιακού, μαστιζόταν από τη δράση μουσουλμάνων και
χριστιανών πειρατών για ολόκληρο τον 16ο και 17ο αιώνα. Στο επίκεντρο αυτής της
δραστηριότητας βρέθηκε η Ναύπακτος, τα νησιά-πειρατικά καταφύγια των Εχινάδων,
δίπλα στις ακαρνανικές ακτές, αλλά και τα νησίδια του κόλπου του Μεσολογγίου,
στις αρχές του 18ου αιώνα. Την εποχή αυτή, το εμπόριο αποτέλεσε μια πρόφαση για
πειρατική δραστηριότητα Επτανησίων υπηκόων της Βενετίας, σε βάρος και της
μεσολογγίτικης ναυτιλίας, παρά τις διαμαρτυρίες των οθωμανικών Αρχών. Μολονότι
οι επιθέσεις συνεχίστηκαν, Μεσολογγίτες συνεργάστηκαν με τους πειρατές και
δραστηριοποιήθηκαν στην πειρατεία, ενώ η ρευστοποίηση των άφθονων λειών
προσέλκυσε εμπόρους στην περιοχή.12 Άλλη άποψη απορρίπτει την εγκατάσταση
Δαλματών πειρατών ή Ιταλών εποίκων και, με βάση χάρτες του 1477, 1573 και 1578,
τοποθετεί την παρουσία εγκατάστασης στη συγκεκριμένη περιοχή τον 15ο αιώνα,
μετά από μετακίνηση γειτονικού οικισμού. Ο νέος οικισμός ενισχύθηκε το β΄μισό του
16ο αιώνα από την εγκατάσταση στο Μεσολόγγι των κατοίκων του αγροτικού
οικισμού της Chiarenza (Γλαρέντζα-Χίλια Σπίτια), ο οποίος βρισκόταν σε απόσταση
τεσσάρων χιλιομέτρων ανατολικά.13
Συμπερασματικά, ενώ η προέλευση του ονόματος παραμένει αδιευκρίνιστη, η
δημιουργία του οικισμού του Μεσολογγίου έχει την αφετηρία της στον 15 ο αιώνα και
συνδέεται με την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής, την
αλιεία και τις αλυκές, οι οποίες θα διατηρήσουν την αξία τους και στους επόμενους
αιώνες. Επίσης, είτε αποτέλεσε ασχολία των πρώτων οικιστών είτε όχι, το μερίδιο της
πειρατείας ήταν υπαρκτό, δίπλα στη νόμιμη ναυτιλιακή και εμπορική δραστηριότητα
9

Δ. Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, τ.1, Αθήνα 61974, 528. Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου
επιχωματώθηκε με τους αιώνες, μετατοπίστηκε η εκβολή του Αχελώου, και εξαφανίστηκαν
λιμνοθάλασσες που φιλοξενούσαν λιμάνια κατά την αρχαιότητα, όπως η λιμνοθάλασσα του Λεσινίου
(Σπ. Ασδραχάς κ. ά., ό. π., 56-57).
10
M. Kiel, «Population and settlement of the sandjak of Karli-illi -Aetolia/Akarnania- during the
Turkokratia», Β΄ Διεθνές Ιστορικό και Αρχαιολογικό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο 29-31
Μαρτίου 2002, Πρακτικά, τ. Β΄, Αγρίνιο 2004, 724.
11
Κ. Α. Στασινόπουλος, ό. π., 68, 71-79, ο ίδιος, «Αι πολιορκίαι του Μεσολογγίου», ΔΙΕΕΕ, 9 (1926)
24.
12
H. Yannakopoulou, «Quelques repairs de pirates en Grèce de l'Ouest, lieux de commerce illegal (du
XVIème AU XVIIIème siècle)», Actes du IIe Colloque International D'Histoire, Économies
Méditerranéennes: Équilibres et Intercommunications, XIIIe-XIXe siècles, Αθήνα 1985, 520-31.
13
Σπ. Κ. Αλεξανδροπούλου, Αιτωλοακαρνανικά μελετήματα, ό. π., 90-100, 117-121. Κατά τον Σπ.
Τρικούπη, η μετακίνηση των κατοίκων του οικισμού Χίλια Σπίτια συνέβη στις αρχές του 16 ου αιώνα
(Ιστορία, ό. π.).
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των Μεσολογγιτών. Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη του οικισμού σημειώθηκε μόλις
τον 18ο αιώνα, ως επακόλουθο της οικονομικής ανάπτυξης της περιόδου.

Χάρτης 2. (Σπ. Κ. Αλεξανδροπούλου, Αιτωλοακαρνανικά μελετήματα, Αθήνα 2004,
204).
Προκειμένου για το θαλάσσιο εμπόριο, ο Άη Σώστης, νησάκι στην είσοδο της
λιμνοθάλασσας, εξυπηρετούσε την πόλη σε συνδυασμό με τη μεταφόρτωση σε
κατάλληλα για τη λιμνοθάλασσα σκάφη, ή και με τη χρήση του λιμανιού στο
Βασιλάδι, μέχρι το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Ωστόσο, στη δυτική παραλία
της πόλης, στη θέση Μώλος, λειτούργησε από τον 18ο αιώνα εσωτερικό λιμάνι,
καθώς ανοίχθηκε ένας κλάδος στη βασική διώρυγα που συνέδεε τον Πατραϊκό με το
Ανατολικό, έτσι ώστε το Μεσολόγγι να είναι άμεσα προσιτό σε πλοία ορισμένου
βυθίσματος, κυρίως για τη διακίνηση των εμπορευμάτων. Στα νησάκια της
λιμνοθάλασσας Θολή και Προκοπάνιστος λειτουργούσαν μικρότερα αγκυροβόλια,
κυρίως για την εξυπηρέτηση των ιχθυοτροφείων τους.14 Όσον αφορά το οδικό δίκτυο,
στις αρχές του 19ου αιώνα καταγράφονταν στη νότια Αιτωλία πέντε κύριοι και έξι
δευτερεύοντες δρόμοι, από τους οποίους αρκετοί βατοί σε άμαξες. Σε κομβικά
σημεία, όπως και στις πόλεις, υπήρχαν χάνια. Ο κυριότερος δρόμος ερχόταν από την
14

Σπ. Κ. Αλεξανδροπούλου, Αιτωλοακαρνανικά μελετήματα, ό. π., 53-76. Σχετικά με τη λειτουργία του
«εσωτερικού λιμανιού», ο W. Leake σημειώνει το 1805 ότι μεγάλα πλοία δεν μπορούσαν να
πλησιάσουν περισσότερο από ένα μίλι από τα σπίτια, και μόνο αν δεν είχαν φορτίο. Σημειώνει επίσης
την ύπαρξη τελωνείου στο αγκυροβόλιο που βρίσκεται στο Βασιλάδι, τέσσερα μίλια από την πόλη,
ενώ τονίζει την ύπαρξη πολλών καναλιών για την επικοινωνία του Μεσολογγίου με την ανοικτή
θάλασσα (W. M. Leake, Travels in Northern Greece, τ.1, Λονδίνο 1835, 113-15). Παρόμοιες
παρατηρήσεις για την αδυναμία μεγάλων πλοίων να φτάσουν στο λιμάνι της πόλης κάνει και ο J.
Hobhouse το 1809 (A journey through Albania and other provinces of Turkey in Europe and Asia to
Constantinople during the years 1809 and 1810, τ.1, Λονδίνο 1813, 207). Ο Σπ. Τρικούπης σημειώνει
ότι μόνο «μικρά τροπιδοφόρα πλοία» έφταναν στην ίδια την πόλη μέσω ενός στενού καναλιού. Τα
μεγαλύτερα σταματούσαν στα έξι μίλια (Ιστορία, ό. π., 342).
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Ακαρνανία και την Ήπειρο, περνούσε από τη θέση που βρισκόταν το παλαιό
Αιτωλικό, στην απέναντι από τον νεώτερο οικισμό ακτή της λιμνοθάλασσας, έφτανε
σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από το Μεσολόγγι και συνέχιζε ανατολικά για να
περάσει πρώτα από τον Εύηνο και έπειτα από τα δυτικά της Βαράσοβας, τα νότια της
Κλόκοβας και το σημερινό Αντίρριο, για να καταλήξει στη Ναύπακτο. Το Μεσολόγγι
συνδεόταν με το Βραχώρι μέσω του δρόμου που περνούσε από τις νότιες πλαγιές του
Ζυγού, τα χωριά Ελληνικά, Κεράσοβο και Κερασοβίτικα Καλύβια, με τελευταίο
σημαντικό σταθμό τα γεφύρια του Αλάμπεη, πριν την πεδιάδα του Βραχωρίου.15 Η
κατάτμηση σε μικρές ενότητες δεν οδήγησε σε πλήρη πολιτική διάσπαση ακριβώς
χάρη στο καλής κατασκευής και συντήρησης πυκνό οδικό δίκτυο, δημιούργημα κατά
κύριο λόγο της αρχαιότητας.16 Η διάβαση των ποταμών γινόταν από τα κατάλληλα
σημεία με πλοιάρια.17 Οπωσδήποτε, η εμπορική ανάπτυξη του Μεσολογγίου κατά το
18ο αιώνα και η φροντίδα αργότερα του καθεστώτος του πασά των Ιωαννίνων για τη
διεξαγωγή του εμπορίου και την ομαλή λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού, δεν
θα μπορούσαν να στηριχθούν σε ένα ανύπαρκτο ή δυσλειτουργικό τοπικό δίκτυο
επικοινωνίας και μεταφορών.

Χάρτης 3. (Σπ. Κ. Αλεξανδροπούλου, Νότια Αιτωλία, το οδικό δίκτυο, έως τα πρώτα
μετεπαναστατικά χρόνια, Αθήνα 1993, 166-67).
15

Σπ. Κ. Αλεξανδροπούλου, Νότια Αιτωλία, το οδικό δίκτυο έως τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια,
Αθήνα 1993, 46-62. Βλ. δρόμους I και III αντίστοιχα στον χάρτη 4.
16
Σπ. Κ. Αλεξανδροπούλου, ό. π., 84-85, 97, 100-02.
17
Ο Leake σημειώνει ότι ο Δ. Τζιμπουράκης, προεστός στα Σταμνά, ταξιδεύει από κει στο Βραχώρι με
το κοτζί, μια άβολη τετράτροχη γερμανική άμαξα. Ο έφιππος Leake χρειάζεται 2 ώρες και 15 λεπτά για
να φτάσει από το Νεοχώρι, στο ύψος της Κατοχής, στα Σταμνά (W. M. Leake, Travels in Northern
Greece, τ. 3, Λονδίνο 1835, 544).
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Η δυτική Στερεά καταλήφθηκε οριστικά από τους Οθωμανούς στα μέσα του 15ου
αιώνα, στα πλαίσια της οθωμανικής επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή, με τελευταία
τη βενετική Ναύπακτο το 1499, και παρέμεινε υπό οθωμανική κυριαρχία μέχρι την
Επανάσταση, με εξαίρεση ένα σύντομο διάστημα βενετικής κατοχής μεταξύ 1684 και
1699. Από τα μέσα του 16ου αιώνα, με σαφήνεια από τον επόμενο αιώνα, υπάγονται
στο «μπεηλερμπεηλίκι» (beglerbegilik, η ευρύτερη διοικητική περιφέρεια του
κράτους, αργότερα eyalet) «των Νήσων της Άσπρης Θάλασσας» (Geza’ir-i Bahr-i
Sefid), το οποίο είχε επικεφαλής τον εκάστοτε διοικητή των ναυτικών δυνάμεων του
κράτους (qapudan pasa).18

Χάρτης 4. (Ι. Γιαννόπουλος, Η διοικητική οργάνωσις της Στερεάς Ελλάδος κατά την
Τουρκοκρατίαν, 1393-1821,Αθήνα 1971).
Η Αιτωλία και η Ακαρνανία, άγνωστο πότε ακριβώς, αποτέλεσαν ιδιαίτερο
σαντζάκι (sancak, υποδιαίρεση του beylerbeyilik-eyalet) με την ονομασία Κάρλελι
(Karlı-eli), παραφθορά του ονόματος των Καρόλου Α΄ και Β΄ της οικογένειας Tocco
της Κεφαλονιάς, των σημαντικότερων Ιταλών κυριάρχων της περιοχής ως το 1448.
Tο σαντζάκι του Κάρλελι εξακολούθησε τυπικά να ανήκει στο ίδιο εγιαλέτι μέχρι την
Επανάσταση αλλά υπό τη διοίκηση μουτεσελλίμη (mutesellim), ο οποίος για μεγάλο
διάστημα ήταν ο εκπρόσωπος του διοικητή του σαντζακιού του Ευρίπου (Εύβοιας).
Στις παραμονές της Επανάστασης η περιφέρεια υποδιαιρείται στους καζάδες (kaza)
Αγγελόκαστρου ή Ζυγού, Βραχωρίου ή Βλοχού, Βόνιτσας, Ξηρόμερου, Βάλτου, με
περαιτέρω υποδιαίρεση σε ναχιγέδες (nahiye). Από τις τελευταίες δεκαετίες του 17ου
αιώνα οι πόλεις του Μεσολογγίου και του Ανατολικού αποτέλεσαν ξεχωριστή
περιφέρεια υπό τη διοίκηση βοεβόδα (voyvoda), ενώ από το 1733 σημειώνεται η
18

Ι. Γιαννόπουλος, Η διοικητική οργάνωσις της Στερεάς Ελλάδος κατά την Τουρκοκρατίαν, 1393-1821,
διατριβή επί διδακτορία, Αθήνα 1971, 27-30, 37-39, 63-65), Halil Inalcik, Η Οθωμανική
Αυτοκρατορία, η κλασική περίοδος 1300-1600, μτφ: Μιχ. Κοκολάκης, Αθήνα 31995, 185-86, The
Encyclopaidia of Islam, new edition, τ. 4, Leiden, 1978, 656 (λ. Karli-ili), Η. Κολοβός (επιμ.-εισ.),
Οθωμανικές πηγές για τη νεώτερη ιστορία της Λευκάδας, Ηράκλειο 2013, 6-11.
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παρουσία καδή στο Μεσολόγγι. Επίσης, οι πρόκριτοι των κοινοτήτων εξέλεγαν τους
προεστούς του σαντζακιού, οι οποίοι είχαν την έδρα τους στην πρωτεύουσα Βραχώρι,
οικισμός που είχε ιδρυθεί από τους Οθωμανούς τον 17ο αιώνα, και επικεφαλής τον
βιλαέτ αγιάν. Ο Αλή πασάς κατάφερε το 1804 να ελέγξει βοεβοδαλίκι ΜεσολογγίουΑνατολικού, για να ακολουθήσει δύο χρόνια αργότερα ολόκληρο το Κάρλελι.19
1.2. Ο πληθυσμός
Οποιαδήποτε εκτίμηση του πληθυσμού της δυτικής Στερεάς στις παραμονές της
Επανάστασης στηρίζεται αναπόφευκτα και στις εκτιμήσεις περιηγητών, αλλά και σε
μεταγενέστερες αναφορές και καταγραφές, πηγές που δεν μπορούν παρά να έχουν
σχετική αξία, δίνοντας κάποια τάξη μεγέθους. Έτσι, το Μεσολόγγι φέρεται να είχε
έναν πληθυσμό της τάξης των 5.000 κατοίκων στη δεκαπενταετία που προηγήθηκε
της Επανάστασης, το Βραχώρι γύρω στις 3000, 1000 φορολογικά νοικοκυριά κατά τα
οθωμανική καταγραφή του 1815, το Ανατολικό τουλάχιστον 2000. Η ευρύτερη
περιοχή, από το Καρπενήσι και τα Άγραφα μέχρι τη Ναύπακτο, είχε έναν πληθυσμό
της τάξης των 100.000 κατοίκων, από τους οποίους 30-40.000 κατοικούσαν στους
καζάδες που συναποτελούσαν το μάλλον αραιοκατοικημένο σαντζάκι του Κάρλελι. Η
πλειονότητα των μουσουλμάνων του σαντζακίου, απόγονοι Αλβανών κατοίκων που
είχαν ασπαστεί το Ισλάμ κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, ήταν συγκεντρωμένη στο
Βραχώρι, αποτελώντας και τη μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων της πόλης.20
Σε κάθε περίπτωση, το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό ήταν μικρές πόλεις, κάτι που
ανταποκρίνεται γενικά στην πληθυσμιακή εικόνα των αστικών κέντρων του
ελλαδικού χώρου την ίδια περίοδο. Η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά, νησιά με τα οποία
η δυτική Στερεά είχε στενούς οικονομικούς δεσμούς, είχαν αξιόλογα αστικά κέντρα,
μαζί με μικρότερες πόλεις. Στην ευρύτερη περιφέρεια μόνο τα Γιάννενα και η Λάρισα
19

Ι. Γιαννόπουλος, ό. π., 26, 43-45, 73-89, 94, 96, M. Kiel, ό. π., 707, The Encyclopaidia of Islam, ό.
π.). Τελευταίος στη θέση του βιλαέτ αγιάν βρέθηκε το 1821 ο Πάνος Γαλάνης (Ι. Γιαννόπουλος, ό. π.,
790). Οι καζάδες Ξηρόμερου, Βόνιτσας και Βάλτου συναποτελούν τη γεωγραφική ενότητα της
Ακαρνανίας.
20
M. Kiel, ό. π., 708, 711, 724, F. C. H. L. Pouqueville, Voyage de la Grèce, τ.3, Παρίσι 21826, 478,
498, 516-17, 523-24, τ.4, ό. π., 2-4, 13, 17-18, 21-24, 33-34, 251-252, W. M. Leake, Travels in
Northern Greece, τ.1, ό. π., 113, 122, 125, 159, τ.3, 529, τ.4, 269, J. Galt, Voyages and travels in the
years 1809, 1810 and 1811, Λονδίνο 1812, 384, J. Hobhouse, A journey through Albania and other
provinces of Turkey in Europe and Asia to Constantinople during the years 1809 and 1810, τ.1,
Λονδίνο 21813, 208, H. Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia etc. during
the years 1812 and 1813, Λονδίνο 1815, 113, ΑΕΠ, τ.4, 246, ΑΚΎ, τ.9, 558, ΓΑΚ/Συλλογή
Βλαχογιάννη/Κατάλογος Α΄/Αρχείον Αγώνος/φ.11/αρ.38, Σπ. Τρικούπης, Ιστορία, τ. Β΄, ό. π., 341. Βλ.
επίσης τη μαρτυρία του Θ. Νέγρη (Δημ. Ζωγράφος, Ιστορία της Ελληνικής Γεωργίας, τ.1, Αθήνα 1989,
144), τις αναφορές του Δ. Πύρρου (Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός, Ελλάδος Περιήγησις, Αιτωλικά, ό.
π., 23, 25, 28, και Περιήγησις Ιστορική και Βιογραφία, Αθήνα 1848, 75), αλλά και τη νεότερη
στατιστική του Μιχ. Χουλιαράκη (Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή Εξέλιξις της Ελλάδος,
Αθήνα 1973, 27). Ο T. Gordon αμφισβητεί τον αριθμό των 86.000 που, σημειώνει, ισχυρίζονται οι
Έλληνες ότι κατοικούσαν προεπαναστατικά στην παραπάνω περιοχή (History of the Greek Revolution,
τ.2, Λονδίνο 1832, 29). Σχολιάζοντας την καταγραφή των οικισμών σε περιοχές της Στερεάς από τον
Pouqueville, ο Σπ. Ασδραχάς σημειώνει την κυριαρχία των οικισμών με πληθυσμό έως και 100
οικογένειες, με περιορισμένη εξαίρεση τα Άγραφα και τα Βλαχοχώρια του Καρπενησίου, περιοχές με
διαφοροποιήσεις οικονομικού τύπου. Τα Άγραφα είχαν κάποια βιοτεχνική δραστηριότητα αλλά
συρρικνώθηκαν από τη μετανάστευση στις αρχές του 19ου αιώνα (Σπ. Ασδραχάς κ. ά, Ελληνική
Οικονομική Ιστορία, ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνας, τ. 1, Αθήνα 2003, 104-109, 393-95). Η περιοχή των Αγράφων, με
τους σχετικά πιο εύρωστους οικισμούς, θα γίνει αντικείμενο επίμονης διεκδίκησης από οπλαρχηγούς
στα επαναστατικά χρόνια.
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είχαν 30.000 και 25.000 αντίστοιχα, ενώ η Πάτρα, Λιβαδειά, η Αθήνα, τα Τρίκαλα
δεν ξεπερνούσαν τις 10-16.000 κατοίκους.21 Επιπλέον, ο πληθυσμός του
Μεσολογγίου ήταν αρκετά νεανικός, όπως δείχνουν οι ηλικίες των αναζητούμενων
αιχμαλώτων της Εξόδου του 1826, παρά τη στατιστική ανεπάρκεια του σχετικού
καταλόγου. Ο μέσος όρος ηλικίας 934 Μεσολογγιτών αιχμαλώτων ήταν τα 21 έτη,
23,1 έτη για τις γυναίκες και 18,1 έτη για τους άνδρες,22 κάτι που οφείλεται και στην
απουσία των νεκρών της πόλης, κυρίως ανδρών.
Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για τον πληθυσμό της δυτικής Στερεάς στα χρόνια
της Επανάστασης, σχετικοποιώντας ακόμα περισσότερο τους παραπάνω αριθμούς,
είναι το προσφυγικό ρεύμα ενόπλων και αμάχων προς τις νότιες, απελευθερωμένες,
περιοχές.
1.3. Η οικονομική και ναυτιλιακή δραστηριότητα
1.3α. Η ναυτιλία
Τα κυριότερα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα με μακραίωνη παρουσία στο
κλίμα και το οικοσύστημα της Μεσογείου, επισημαίνονται ήδη από πηγές του 17ου
αιώνα για το Μεσολόγγι και το Ανατολικό: σταφίδα και κρασί, ψάρια και
αυγοτάραχο από τα ιχθυοτροφεία, μετάξι, λάδι, σιτηρά, αλάτι, προϊόντα που
εξάγονταν στις βενετικές περιοχές και αλλού. Στην ευρύτερη περιοχή
καλλιεργούνταν, επιπλέον, εσπεριδοειδή, ρύζι και καπνός, χωρίς να υπολογίζεται η
κτηνοτροφική παραγωγή της ενδοχώρας.23
Ωστόσο, αυτό που χαρακτήρισε την οικονομική δραστηριότητα στο Μεσολόγγι
του 18ου αιώνα ήταν η μεγάλη ανάπτυξη του ναυτικού δυναμικού, ως αποτέλεσμα του
διεθνούς ανταγωνισμού, σε συνδυασμό με τις οικονομικές εξελίξεις στο εσωτερικό
της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η μεγάλη ανάπτυξη της ναυτιλίας του Μεσολογγίου,
του Ανατολικού, του Γαλαξιδίου, της Κεφαλονιάς, της Ιθάκης, υποστηρίχθηκε από
την αύξηση του εξαγωγικού εμπορίου από την Αλβανία και την Ήπειρο προς τις
ευρωπαϊκές χώρες κατά την περίοδο αυτή. Η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αστικών
κέντρων κατά το 18ο αιώνα δημιουργούσε την ανάγκη προμήθειας μεγάλων
ποσοτήτων σταριού και άλλων τροφίμων, αγαθών και πρώτων υλών, τα οποία ήταν
τώρα διαθέσιμα στην Ανατολή μετά και την αλλαγή στο καθεστώς ιδιοκτησίας και
εκμετάλλευσης της γης και την προοδευτική επικράτηση του συστήματος των
21

Henry Holland, ό. π., 14, 34-36, 433, Tertius T. C. Kendrick, The Ionian Islands; manners and
customs; sketches of the ancient history; with anecdotes of the Septinsulars, Λονδίνο 1822, 4, 93, J.
Hobhouse, ό. π., 218, Β. Κρεμμυδάς, Εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας (1770-1821),
Αθήνα 21988, 75-79. Για μια σύνοψη των δημογραφικών ζητημάτων της περιόδου, βλ: Δ.
Δημητρόπουλος, «Η κατάσταση των Ελλήνων-ο πληθυσμός», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 17702000, τ.1, Αθήνα 2003, 75-86.
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Σπ. Σακαλής, Μεσολόγγι 1826, Τύχη οικογένειας Μάγερ και κατάλογος των αιχμαλώτων της Εξόδου,
Αθήνα 2000, 43-85. Ο κατάλογος συντάχθηκε το 1828 από Μεσολογγίτες διασωθέντες στον Κάλαμο
(ΙΕΕΕ, χφ.αρ.18526). Ο Σπ. Σακαλής υπολογίζει τη μέση ηλικία του συνόλου των αναζητούμενων
αιχμαλώτων σε 21,7 έτη, 23,7 για τις γυναίκες και 19,4 για τους άνδρες (ό. π., 41). Τα παραπάνω
στατιστικά στοιχεία, αποκλειστικά για τους Μεσολογγίτες αιχμαλώτους, όσων η ηλικία καταγράφεται,
είναι δικά μου. Την αξιοπιστία του καταλόγου υπονομεύουν η απουσία των περισσοτέρων από τους
4000 ξένους και ντόπιους αιχμαλώτους, αλλά και επιμέρους ελλείψεις και οι ανακρίβειες.
23
Ι. Γιαννόπουλος, «Η περιήγησις του Εβλιά Τσελεμπή ανά την Στερεάν Ελλάδα», ΕΣΣΜ, τ. Β΄ (19691970) 182-193, Γ. Πλουμίδης, Το Μεσολόγγι και η περιοχή του, 17ος-18ος αιώνας, Ιωάννινα 1990, 4-6,
Ελ. Γιαννακοπούλου, «Οικονομική εκτίμηση περιοχών της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας: ανέκδοτη
βενετική έκθεση προς το δόγη στα 1688», Ναυπακτιακά, 5 (1990-1991) 189-91.
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«τσιφλικιών». Έτσι, σε πρώτη φάση, μετά την οριστική αποκατάσταση της
οθωμανικής κυριαρχίας στην περιοχή στις αρχές του 18ουαιώνα, οι Γάλλοι
εγκατέστησαν ένα δίκτυο υποπροξενείων (Μεσολόγγι, Πρέβεζα, Σαγιάδα, Αυλώνα)
γύρω από το προξενείο τους στην Άρτα και συνεργάστηκαν, όπως και οι Βενετοί, με
ελληνορθόδοξους εμπόρους, κυρίως των Ιωαννίνων. Μικρά σκάφη ναυτικών από το
Μεσολόγγι πήραν τότε ένα μικρό τμήμα των μεταφορών ανάμεσα στην Ήπειρο και
στο ελεύθερο από δασμούς βενετικό λιμάνι της Κέρκυρας, διακινώντας προϊόντα και
από τη δυτική Στερεά. Σύντομα εμφανίστηκε και ο αγγλικός ανταγωνισμός. Παρά τον
περιορισμό τους στο ρόλο του μεσάζοντα, ελληνικά κεφάλαια και ελληνορθόδοξοι
ναύτες συμμετείχαν σε ένα εμπόριο που απέφερε τεράστια κέρδη. Επτανήσιοι
έμποροι επένδυσαν στη ναυτιλία του Μεσολογγίου, για να αποφύγουν τα βενετικά
προξενικά τέλη και τους εμπορικούς περιορισμούς. Το λιμάνι του Μεσολογγίου
αναδεικνύεται ήδη από τη δεκαετία του 1720, ενώ στα μέσα του αιώνα Μεσολογγίτες
εξαγωγείς ναυπηγούσαν πλοία στην πόλη τους, στο Ανατολικό και στην Πρέβεζα,
χρησιμοποιώντας την άφθονη ξυλεία της δυτικής Στερεάς. Συγκυριακοί παράγοντες,
όπως η προστασία των μεσολογγίτικων πλοίων από τους Ιππότες της Μάλτας, αλλά
και συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως το χαμηλό μεταφορικό κόστος, έδωσαν
επιπλέον ώθηση στη ναυτιλία του Μεσολογγίου, ενώ οι ευρωπαϊκοί πόλεμοι
ενίσχυσαν τη ζήτηση. Ταυτόχρονα, ελληνορθόδοξοι με αξιόλογη δράση ως
τραπεζίτες, εκμισθωτές φόρων και μεγαλέμποροι, κατέλαβαν ανώτατες θέσεις στον
οθωμανικό κρατικό μηχανισμό, συντελώντας στη γενικότερη ανάπτυξη της
εμπορικής δραστηριότητας των ελληνόφωνων χριστιανών ορθόδοξων υπηκόων της
Αυτοκρατορίας. Αυτός ο συνδυασμός εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων
ευνόησε την είσοδο των ελληνικών πλοίων στις διεθνείς μεταφορές και τα κατέστησε
ισοδύναμους ανταγωνιστές της ξένης εμπορικής ναυτιλίας. Έτσι, με την
εκμετάλλευση του ξένου ανταγωνισμού, τα πλεονάσματα και τα κέρδη του τοπικού
εμπορίου βρήκαν διέξοδο στις θαλάσσιες μεταφορές, καθιστώντας το Μεσολόγγι
σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο της δυτικής Στερεάς και κόμβο στη ναυτιλιακή
κίνηση του Ιονίου κατά τον 18ο αιώνα.24
Τον Νοέμβριο του 1764 κατέπλεαν στην πόλη πλοία από το Λιβόρνο, τη Νεάπολη,
τη Γένοβα, τη Μασσαλία, την Τεργέστη, τη Ραγούζα και από άλλα λιμάνια.
Καταγράφονται τότε 48 Μεσολογγίτικα σκάφη, τέσσερα επιπλέον στο Ανατολικό,
και άλλα 23 «συμμετοχικά» Επτανησίων και Μεσολογγιτών, με Μεσολογγίτες
πλοιάρχους, τα περισσότερα ναυπηγημένα στο Μεσολόγγι. Παρά την καταστροφή
πολλών πλοίων των δύο πόλεων το 1770, κατά τα Ορλωφικά, οι Μεσολογγίτες
κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα νέο στόλο. Έτσι, το Μεσολόγγι συμμετείχε κατά
7% στις εξαγωγές σιτηρών με ελληνικά πλοία από το Ιόνιο και το Αιγαίο μεταξύ
24

Σ. Μάξιμος, Το ελληνικό εμπορικό ναυτικό κατά το 18ο αιώνα, Αθήνα 1976 (11940), 27-33, 37-41,
47-56, Τζ. Χαρλαύτη, «Η εισβολή της ναυτιλίας των «Γραικών» στο μεγάλο εμπόριο της Μεσογείου,
1714-1815», Τζ. Χαρλαύτη-Κ. Παπακωνσταντίνου (επιμ.), Ναυτιλία των Ελλήνων 1700-1821, ο
αιώνας της ακμής πριν από την Επανάσταση, Αθήνα 2013, 226-27, Κ. Παπακωνσταντίνου, «Η
συμπληρωματικότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων: η τριγωνική σύνδεση Μεσολογγίου,
Πρέβεζας, Μάλτας», στο ίδιο, 603-11, 629, Γ. Λέων (Λεονταρίτης), «Ελληνική εμπορική ναυτιλία
(1453-1850)», στον ομότιτλο τόμο-έκδοση ΕΤΕ, Αθήνα 1972, 26-31. Βλ. επίσης, Κ. Σάθας, «Ειδήσεις
τινές περί εμπορίου και φορολογίας εν Ελλάδι επί Τουρκοκρατίας», Οικονομική Επιθεώρησις, φ.70
(Δεκέμβριος 1878), 433-50, φ.71 (Ιανουάριος 1879) 486-518. Για μια σύνοψη του γενικότερου
πλαισίου ανάπτυξης του ευρωπαϊκού εμπορίου στη Μικρά Ασία και την Ευρωπαϊκή Τουρκία τον 18ο
αιώνα και τη θέση των Ελλήνων σ’ αυτό, βλέπε: Traian Stoianovich-Όλγα Κατσιαρδή-Hering:
«Εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο: κέντρα, δίκτυα, πηγές», Σπ. Ασδραχάς κ. ά, Ελληνική Οικονομική
Ιστορία, ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνας, τ.1, Αθήνα 2003, 423-81, Traian Stoianovich, «Οι τύποι και οι μηχανισμοί
της αγοράς», στο ίδιο, 483-513.
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1780-1821, περίοδο ακμής του εξαγωγικού εμπορίου δημητριακών, έναντι 30% κατά
την περίοδο 1700-1779. Ταυτόχρονα, διακινούνταν και άλλα είδη διατροφής, αλλά
και πρώτες ύλες, ξυλεία, μαλλί και δέρματα. Η Μάλτα, το Λιβόρνο, η Ανκόνα και η
Τεργέστη ήταν τα κυριότερα λιμάνια προορισμού των μεσολογγίτικων πλοίων.
Επίσης, η πόλη του Μεσολογγίου αντιπροσωπεύει το 31% των ταξιδιών των
καπετάνιων του Ιονίου μεταξύ 1770 και 1821, όντας ο δεύτερος ναυτότοπος της
περιοχής μετά την Κεφαλονιά, με την οποία υπήρχε στενή συνεργασία. Στο ίδιο
διάστημα, εκτιμάται ότι υπήρξαν 228 ναυτιλιακές οικογενειακές επιχειρήσεις στο
Μεσολόγγι, ανάμεσά τους και εκείνες των Δεληγιώργη, Ιγγλέση, Καρβούνη,
Καψάλη, Παλαμά, Πεταλούδη, Ραζή, Σιδέρη, Τρικούπη, Ψωμάκη, μολονότι οι ίδιες
οι οικογένειες της πόλης δραστηριοποιήθηκαν για μία μόνο ή δύο γενιές, σε αντίθεση
με οικογένειες με κεφαλλονίτικα ονόματα, που εμφανίζονται ή δηλώνουν
Μεσολογγίτες.25 Μέλη των οικογενειών αυτών δραστηριοποιήθηκαν στην πόλη ή
πρωταγωνίστησαν από άλλες θέσεις κατά την επαναστατική περίοδο.
Ωστόσο, είναι σαφής η μείωση της ναυτιλιακής δραστηριότητας του Μεσολογγίου
κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, αμέσως πριν από την Επανάσταση.
Μολονότι υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τον αριθμό των πλοίων, η μείωση
είναι πολύ μεγάλη, ιδίως μετά το 1810, σε σύγκριση μάλιστα με την αλματώδη
αύξηση των Γαλαξιδιώτικων πλοίων κατά την ίδια περίοδο. Πολύ μεγάλη, περίπου
κατά τα δύο τρίτα, είναι η μείωση των ετήσιων ταξιδιών των καπετάνιων του
Μεσολογγίου τη δεκαετία 1810-1819 σε σχέση με το διάστημα 1780-1789, με
πενταπλασιασμό σχεδόν της δραστηριότητας των Γαλαξιδιωτών στο ίδιο διάστημα. Η
εξέλιξη αυτή φαίνεται να συνδέεται με την ανατροπή της πολιτικής κυριαρχίας των
Ιπποτών στη Μάλτα, την πολιτική του Αλή πασά υπέρ του λιμανιού της Πάτρας, του
οποίου η σημασία αυξήθηκε τότε και με το οποίο οι Γαλαξιδιώτες καπετάνιοι είχαν
στενή σχέση, αλλά και την αύξηση της επιρροής των Βρετανών στα Επτάνησα στις
αρχές του 19ου αιώνα. Οι Επτανήσιοι, εκμεταλλευόμενοι και την ουδετερότητα της
Επτανήσου Πολιτείας κατά τους πολέμους της περιόδου, διαμόρφωσαν το κατάλληλο
θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της τοπικής ναυτιλίας, επωφελούμενοι από την
ενιαία κρατική διοίκηση. Αντίθετα, οι Μεσολογγίτες ναυτικοί δεν προσαρμόστηκαν
στις νέες συνθήκες, καθώς δεν συμμετείχαν στο εμπόριο σιτηρών της Μαύρης
Θάλασσας, όπως οι Υδραίοι, οι Ψαριανοί, οι Κεφαλλονίτες και οι Γαλαξιδιώτες μετά
το 1780, κύριοι ανταγωνιστές πια των Μεσολογγιτών στη Βαλέττα και στο
Λιβόρνο.26 Στη συνέχεια, η μεσολογγίτικη ναυτιλία θα επηρεάστηκε επιπλέον από τη
25

Κ. Σάθας, «Ειδήσεις τινές περί εμπορίου και φορολογίας εν Ελλάδι επί Τουρκοκρατίας», Οικονομική
Επιθεώρησις, φ. 71 (Ιανουάριος 1879) 491, 508-12, Ν. Βλασσόπουλος, Το ναυτικό του Μεσολογγίου
τον 18ο αιώνα, Αθήνα 2004, 56-57, Κ. Παπακωνσταντίνου, «Θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές και
διακινούμενα φορτία τον 18ο αιώνα: η συγκρότηση μεταφορικών συστημάτων στην Ανατολική
Μεσόγειο», Τζ. Χαρλαύτη-Κ. Παπακωνσταντίνου, ό. π., 308-09, της ίδιας, «Η συμπληρωματικότητα
των οικονομικών δραστηριοτήτων: η τριγωνική σύνδεση Μεσολογγίου, Πρέβεζας, Μάλτας», στο ίδιο,
617-28, Τζ. Χαρλαύτη, «Η ναυτική πολιτεία του Ιονίου και του Αιγαίου. Ναυτότοποι, ναυτικές
οικογένειες και επιχειρήσεις», στο ίδιο, 355, 361-62, 434, η ίδια, «Η ναυτική πολιτεία του Ιονίου και
του Αιγαίου. Στόλος και ανταγωνιστικότητα», ό. π., 434, «Παράρτημα 8.3», στο ίδιο, 814-18.
Αντίθετη, και ακραία, είναι η άποψη περί ανυπαρξίας μεγάλης ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας στο
Ιόνιο τον 18ο αιώνα (Β. Κρεμμυδάς, «Βιβλιοκρισίες», Μνήμων, τ.33, 2014, 320). Για την καταστροφή
των Ορλωφικών, βλ. F. C. H. L. Pouqueville, ό. π., τ. 3, 532-33. Οι περισσότεροι Μεσολογγίτες
κατέφυγαν τότε στα Επτάνησα και επέστρεψαν αργότερα στην ερειπωμένη πόλη (Κ. Σάθας, ό. π.,
517). Η φυγή στα Επτάνησα, όπως και σε γειτονικά ορεινά καταφύγια, ήταν συμπεριφορά ριζωμένη
στη συλλογική συνείδηση των πληθυσμών της περιοχής και θα επαναληφθεί στις πολεμικές κρίσεις
κατά την Επανάσταση.
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K. Papakonstantinou, «The Port of Messolonghi: spatial allocation and maritime expansion in the
eighteenth century», The Historical Review, VII (2010) 287, 297, η ίδια, «Malta and the Rise of the
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γενικότερη πτώση της οικονομικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας μετά τη λήξη
των Ναπολεόντειων Πολέμων.
Η πολιτική και οι ποικίλες φορολογικές και άλλες πιέσεις εκ μέρους του Αλή πασά,
ο οποίος είδαμε ότι κατάφερε το 1804 να ελέγξει το βοϊβοδαλίκι ΜεσολογγίουΑνατολικού και οριστικά από το 1806 το σαντζάκι του Κάρλελι, θεωρούνται συχνά
ως ο μοιραίος παράγοντας για την παρακμή του ναυτικού του Μεσολογγίου, σε
αντίθεση με την εύνοιά του προς το Γαλαξίδι, το οποίο υποστηρίχθηκε και από
Πατρινούς εμπόρους. Ο E. Dodwell σημειώνει το 1805 ότι πολλά προϊόντα εξάγονται
από τους δραστήριους εμπόρους της πόλης, κυρίως στη Σικελία, στη Γένοβα και στο
Λιβόρνο: λάδι, καλαμπόκι, σταφίδα, μαλλί, βαμβάκι, ρύζι, ψάρια, αλάτι, λινάρι,
βελανίδια, αυγοτάραχο. ‘Όμως, προσθέτει, κατάλαβε κατά την παραμονή του ότι η
καταπίεση του Αλή πασά έχει μειώσει πολύ το εμπόριο της πόλης, αλλά και τον
αριθμό των πλοίων στο μισό.27 Ωστόσο, φαίνεται αδικαιολόγητη μια τέτοια επίπτωση
ύστερα από έναν μόλις χρόνο εξουσίας του Αλή πασά στην πόλη.
Ο W. Leake παρατηρεί το ίδιο έτος ότι η σταφίδα που εξάγεται από το Μεσολόγγι,
εν μέρει παραγόμενη στο Βραχώρι, φορτώνεται στο Μεσολόγγι σε αγγλικά πλοία, τα
ίδια που εμπορεύονται στην Πάτρα. Για το λόγο αυτό έχει τοποθετηθεί στην πόλη
ένας πρόξενος ή πράκτορας, ο οποίος ενεργεί επίσης υπέρ του επτανησιακού κράτους
και είναι γιος ενός Κεφαλλονίτη εμπόρου που μένει στο Μεσολόγγι. Ωστόσο, ο ίδιος
ο Leake φιλοξενείται στο σπίτι ενός εμπόρου που είχε μεταφέρει την προηγούμενη
χρονιά ένα φορτίο αραβόσιτου στην Τύνιδα. Κατά το επόμενο ταξίδι του, το 1809,
σημειώνει ότι το Ανατολικό, όπως και το Μεσολόγγι, επωφελούνταν από τα κέρδη
από την εμπορική ναυτιλία, με αποτέλεσμα πολλοί από τις κατώτερες τάξεις της
πόλης να υποφέρουν τώρα από την ανεργία που έχει προκαλέσει ο πόλεμος. Ο
Pouqueville, γράφοντας για το 1813-1814, ισχυρίζεται με υπερβολή ότι το ναυτικό
του Μεσολογγίου είχε συρρικνωθεί εξαιτίας των πιέσεων του Αλή πασά σε μία
πολάκα και 18 πλοιάρια που εξυπηρετούσαν τις συναλλαγές με τα Επτάνησα. Για το
λιμάνι και την περιοχή του Μεσολογγίου δίνει ένα σύνολο εισαγωγών αξίας 776.618
πιάστρων και εξαγωγές αξίας 701.578 πιάστρων. Το έλλειμμα είναι 75.000 πιάστρα,
έναντι πλεονάσματος 403.161 πιάστρων του λιμανιού και της περιοχής της Πρέβεζας,
όπου πραγματοποιούντα συναλλαγές επταπλάσιας ή οκταπλάσιας αξίας. Όμως,

Greek-owned Fleet in the Eighteenth Century», Journal of the Mediterranean Studies, 16/1-2 (2006)
210, Κ. Παπακωνσταντίνου, «Θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές και διακινούμενα φορτία τον 18ο
αιώνα…», ό. π., 300, 303, η ίδια, «Η συμπληρωματικότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων…», ό.
π., 613-14, 629, Τζ. Χαρλαύτη, «Η ναυτική πολιτεία του Ιονίου και του Αιγαίου. Στόλος και
ανταγωνιστικότητα», Τζ. Χαρλαύτη-Κ. Παπακωνσταντίνου, ό. π., 410, 413-15, Γερ. Παγκράτης,
«Εμπόριο και ναυτιλία στα νησιά του Ιονίου Πελάγους στα χρόνια της Επτανήσου Πολιτείας, 18001807», στο ίδιο, 635-38, Haci Veli Aydin, «Έλληνες έμποροι και ναυτικοί στη Μαύρη Θάλασσα,
1780-1820», στο ίδιο, 694, «Παράρτημα 8.2», στο ίδιο, 811-13. Για την ανάπτυξη του εμπορίου της
Πάτρας, με την οποία το Μεσολόγγι έχει επίσης σημαντικές συναλλαγές, βλ. Β. Κρεμμυδάς, Συγκυρία
και εμπόριο στην προεπαναστατική Πελοπόννησο (1793-1821), Αθήνα 1980, 60-66, 104-05, 204-07,
231-32, 253-62, 266, 270.
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classical and topographical tour through Greece, during the years 1801, 1805 and 1806, τ.1, Λονδίνο
1819, 92-93, Σπ. Τρικούπης, Ιστορία, τ. Β΄, ό. π., 341, Κ. Σάθας, ό. π., Οικονομική Επιθεώρησις, φ. 71
(Ιανουάριος 1879) 513, Κ. Στασινόπουλος, Το Μεσολόγγι, ό. π., 114-15, 121. Ο Στασινόπουλος κάνει
λόγο για διάλυση του μεσολογγίτικου ναυτικού από τις αρχές του 19 ου αιώνα «ένεκα εμπορικών
λόγων», χωρίς αναφορά στο καθεστώς του Αλή πασά («Αι πολιορκίαι του Μεσολογγίου», ΔΙΕΕΕ, 9,
1926, 26). Ωστόσο, αναφέρει μεσολογγίτικες οικογένειες, οι οποίες κατείχαν μεγάλα πλοία μέχρι την
Επανάσταση (Κ. Στασινόπουλος, Το Μεσολόγγι, ό. π., 117-18).
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διευκρινίζει ότι τα τελευταία στοιχεία αφορούν το 1812, μια ευνοϊκή περίοδο για το
ελληνικό εμπόριο λόγω του αγγλικού ηπειρωτικού αποκλεισμού.28
Ωστόσο, από το ίδιο το Αρχείο Αλή Πασά δεν προκύπτει κάποια εύνοια εκ μέρους
του Αλή προς το ναυτικό του Γαλαξιδίου και σε βάρος του Μεσολογγίου. Τον
Φεβρουάριο του 1807 ο γιος του Αλή πασά και πασάς τότε της Ναυπάκτου Μουχτάρ
αναφέρει ότι πολλοί Γαλαξιδιώτες είναι στην υπηρεσία του πασά των Ιωαννίνων, ενώ
όσοι παρέμειναν στην πόλη τους χρειάζονταν για ενδεχόμενη μεταφορά δυνάμεων
του Αλή πασά στην Πελοπόννησο. Η ανησυχία του Μουχτάρ οφείλεται στο αίτημα
του καπουντάν πασά για ναυτολόγηση 60 Μεσολογγιτών και 50 Γαλαξιδιωτών στον
οθωμανικό στόλο,29 κάτι που αποκαλύπτει σημαντικό ποσοστό απασχόλησης στη
ναυτιλία και ίση εμπιστοσύνη στο ναυτικό των δύο πόλεων, τουλάχιστον από την
πλευρά του οθωμανικού κράτους.
Στους Μεσολογγίτες καπετάνιους της εποχής ανήκε ο Γεωργάκης Κολέας, το πλοίο
του οποίου βρισκόταν στη Ναύπακτο το Φεβρουάριο του 1807, και ο καπετάνιος
Κωσταντής Μπογάτζης, το ίδιο έτος, μολονότι ο τελευταίος με το πλοίο του είναι
στην υπηρεσία του Μουχτάρ πασά. Δύο «μπρατζέλες» μεσολογγίτικες, αλλά και δύο
γαλαξιδιώτικες, όπως και μια γαλιότα από την ίδια πόλη, χρησιμοποιήθηκαν από τον
Μουχτάρ την ίδια εποχή, ενώ γίνεται λόγος για «τα γαλαξηδιότικα καράβια»,
προφανώς στην υπηρεσία του Αλή πασά. Αρκετά αργότερα, ο Μεσολογγίτης Γιώργης
Τζιουκαλίτης εμφανίζεται καπετάνιος στο «Ασλάνι», πλοίο του Αλή πασά. Την ίδια
εποχή ένας Μεσολογγίτης, αλλά και 40 Γαλαξιδιώτες, μεταξύ πολλών άλλων,
υπηρετούν ως πυροβολητές στον στολίσκο του Αλή πασά στην Πρέβεζα.30 Το
Δεκέμβριο του 1819 γίνεται λόγος από τον Βελή πασά της Θεσσαλίας, γιο του Αλή
πασά, για τα γαλαξιδιώτικα πλοία που αναχώρησαν όλα για τον Αλμυρό, χωρίς άλλες
λεπτομέρειες. Προκειμένου για το Μεσολόγγι, ίσως η πιο χρήσιμη ένδειξη για τη
λειτουργία της ναυτιλίας της πόλης είναι η συμφωνία του Βελή πασά και του
Μεσολογγίτη καπετάνιου Γεωργάκη Καψάλη, τον Αύγουστο του 1818. Σημειώνεται
ότι ο Καψάλης πρέπει να φορτώσει στάρι από τον Αλμυρό για λογαριασμό του Βελή
πασά και προορισμό τον «Πουνέντε», τη Δυτική Μεσόγειο, για να το πουλήσει όπου
βρει συμφερότερη τιμή.31 Το δρομολόγιο του πλοίου («αρχηνώντας από την Μάλτα,
Φράντζα, Ισπανίαν, έως Κάλεσι, και Λισβόναν») δε συμφωνεί με την εικόνα μιας
εντελώς κατεστραμμένης ναυτιλίας, αλλά δείχνει μάλλον εμπιστοσύνη στις
ικανότητές της.
Από την άλλη πλευρά, η υποχρεωτική ναυτολόγηση, στα πλοία του σουλτάνου ή
του Αλή πασά, μόνο ως εμπόδιο για την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των δύο πόλεων
28

W. M. Leake Travels in Northern Greece, τ. 1, ό. π., 115, τ.3, 529, F. C. H. L. Pouqueville, ό. π., τ. 3,
533, τ. 4, 269. Προκειμένου για την αξιοπιστία του Pouqueville, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
εχθρική στάση του απέναντι στον Αλή πασά και οι τεταμένες σχέσεις των δύο, στα πλαίσια της
εμπλοκής του Αλή στον αγγλογαλλικό ανταγωνισμό στην περιοχή (Κ. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες
στην Ελλάδα, 1810-1821, τ. Γ2, Αθήνα 2001, 326, 329-31. Βλέπε επίσης: T. S. Hughes, ό. π., τ.1, 46364 και τ.2, 198-99.
29
Β. Παναγιωτόπουλος κ.ά, Αρχείο Αλή Πασά, τ. Α΄, 553-55.
30
Ο Κολέας συνελήφθη, κατά διαταγή του Αλή πασά. Δεν είναι σαφής η σχέση των δύο, ούτε
αναφέρεται η αιτία της σύλληψης (Αρχείο Αλή Πασά, τ. Α΄, 561, 565, 568-72, 584, τ. Β΄, 583, 589-90).
Ο Κ. Στασινόπουλος αναφέρει και τους Μεσολογγίτες καπετάνιους Κ. Τσιριγώτη και Χρ. Μωραϊτάκη
να υπηρέτησαν στο ναυτικό του Αλή πασά. Αναφέρεται επίσης σε παράδοση για συμμετοχή του
Μήτρου Δεληγεώργη (από τα σημαντικότερα στρατιωτικά στελέχη των Μεσολογγιτών κατά την
Επανάσταση) στη διάσπαση του ναυτικού αποκλεισμού κάποιας πόλης κατά την εποχή των
ναπολεόντειων πολέμων (Το Μεσολόγγι, ό. π., 121-28). Κατά τον Σπ. Αραβαντινό, ο Αλή πασάς
εφοδίαζε κρυφά με τρόφιμα, σε υπέρογκες τιμές, την πολιορκημένη από τους Άγγλους γαλλική
φρουρά της Κέρκυρας το 1809-1810 (Ιστορία Αλή Πασά του Τεπελενλή, Αθήνα 1895, 213).
31
Αρχείο Αλή Πασά, τ. Γ΄, 138-39, 331.
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μπορεί να θεωρηθεί. Ωστόσο, οι αρνητικές επιπτώσεις της πολιτικής του τελευταίου
φαίνονται μάλλον επικουρικές για την παρακμή της μεσολογγίτικης ναυτιλίας, σε
σχέση με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στα Επτάνησα, στην Πάτρα και στο
Αιγαίο. Σε κάθε περίπτωση, στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα το ναυτικό του
Μεσολογγίου έχει σημαντικά συρρικνωθεί, κάτι που δεν θα μπορούσε παρά να
επηρεάσει και άλλα επαγγέλματα, όπως εκείνα που αφορούσαν τη ναυπηγική, άρα
και τον πλούτο, το επίπεδο ζωής, την κοινωνική διαστρωμάτωση, την εκπαίδευση,
την εξωστρέφεια και τις νοοτροπίες των κατοίκων. Παρ’ όλα αυτά, κατά την έναρξη
της Επανάστασης, είναι απίθανο να υπήρξαν πρόκριτοι, ναυτικοί, αλλά και άλλοι
επαγγελματίες στο Μεσολόγγι, των οποίων οι οικογένειες να μην είχαν κάποια
συμμετοχή στη ναυτική ιστορία της πόλης, με ό,τι αυτή σήμαινε σε βιώματα,
εμπειρία συμμετοχής σε εμπορικά δίκτυα, αλλά και φιλοδοξίες για το μέλλον, ιδίως
μέσα στη ρευστότητα που θα δημιουργούσαν οι επαναστατικές συνθήκες.
1.3β. Η οικονομική δραστηριότητα στην ύπαιθρο και στις πόλεις
Πέρα από τη ναυτιλία, ο τρόπος διαχείρισης της αγροτικής οικονομίας στην
επικράτεια του Αλή πασά, είχε οπωσδήποτε τον αντίκτυπό του στη δυτική Στερεά. Ο
τελευταίος αναδείχθηκε όταν η οθωμανική κρατική εξουσία άρχισε από τα τέλη του
18ου αιώνα να χάνει έδαφος υπέρ των αγιάνηδων, μιας νέας τάξης προκρίτων των
επαρχιών, οι οποίοι ισχυροποιήθηκαν συνδυάζοντας διοικητικά αξιώματα και μεγάλο
πλούτο από ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες, ενώ είχε ολοκληρωθεί ο
μετασχηματισμός του τιμαριωτικού συστήματος στο νέο καθεστώς των «τσιφλικιών».
Οι ποικίλες επιβαρύνσεις των αγροτών-καλλιεργητών, οι σιτοδείες και η πείνα ήταν
μια συνήθης πραγματικότητα και στις βαλκανικές επαρχίες της αυτοκρατορίας αυτή
την περίοδο.32 Είναι η εποχή για την οποία ο Pouqueville αναφέρεται στο επίπεδο
διαβίωσης του πληθυσμού της «Ρούμελης» μεταξύ 1800 και 1819, σημειώνοντας ότι
οι εργάτες και οι τεχνίτες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την αύξηση της τιμής
των βασικών αγαθών, συνέπεια της υποτίμησης του οθωμανικού νομίσματος. Μια
οκά ψωμί κόστιζε τέσσερις παράδες το 1800 και 24 το 1819, ενώ τα ημερομίσθια
είχαν αυξηθεί κατά το ένα τέταρτο.33
Κατά τον Β. Παναγιωτόπουλο, με βάση το υλικό του Αρχείου Αλή Πασά, δεν
καταγράφεται κάποια ουσιώδης πρόοδος όσον αφορά τις καλλιεργητικές συνθήκες ή
κάποια φροντίδα για τον εκσυγχρονισμό των συνθηκών παραγωγής. Αντίθετα, τα
εισοδήματα του του Αλή πασά και των γιών του προέρχονταν από την οικειοποίηση
των παλαιών φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων των καλλιεργητών και από
πρακτικές όπως η κερδοσκοπική πώληση δημητριακών στη διεθνή κυρίως αγορά.
Γενικότερα, στην «οικονομία Αλή πασά» η λειτουργία της αγοράς, η καθαυτό
οικονομική λογική και το δημόσιο συμφέρον υποτάσσονταν σε μια αμείλικτη
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Για το διοικητικό σύστημα, τα χαρακτηριστικά του οθωμανικού τιμαριωτικού συστήματος, την
ανάπτυξη των τσιφλικιών και τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις στην οθωμανική αυτοκρατορία
στα τέλη του 18ου αιώνα, βλ.: B. McGowan, «Η εποχή των αγιάνηδων», Οικονομική και κοινωνική
ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τ. Β΄, μτφ. Μ. Δημητριάδου, Αθήνα 2008, 253-386, Halil
Inalcik, «The emergence of big farms, ciftliks: state, landlords and tenants», Halil Inalcik, Studies in
Ottoman Social and Economic History, Λονδίνο 1985, 105-26, ο ίδιος, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η
κλασική περίοδος 1300-1600, 183-207. Για την επέκταση των τσιφλικιών στην Ήπειρο τον 18ο αιώνα,
βλ. Γκ. Άρς, Η Αλβανία και η Ήπειρος στα τέλη του ΙΗ΄ και στις αρχές του ΙΘ΄ αιώνα, τα
δυτικοβαλκανικά πασαλίκια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Αθήνα 1994, 136-38.
33
F. C. H. L. Pouqueville, ό. π., τ.4, 253-56.
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προσπάθεια ατομικής αποθησαύρισης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επέκταση
της περιφερειακής δύναμης του ίδιου του πασά των Ιωαννίνων.34
Στο σαντζάκι του Κάρλελι ο Αλή πασάς φέρεται να κατείχε 91 «τσιφλίκια».35
Ωστόσο αυτός ο όρος δεν καλύπτει τις διάφορες μορφές εκμετάλλευσης των πόρων.
Η μέθοδος της υπενοικίασης χρησιμοποιήθηκε για επιμέρους κρατικές προσόδους,
όπως το μονοπώλιο του καπνού, του οποίου το φόρο εισέπραττε ο Αλή πασάς από
τους υπενοικιαστές, τις χριστιανικές κοινότητες, στο βοϊβοδαλίκι Μεσολογγίου. Το
1815 φαίνεται ότι η πόλη και η περιοχή είχαν περάσει στη δικαιοδοσία του
τριτότοκου γιου του Αλή πασά, Σαλήχ πασά, ενώ την ίδια εποχή εργάτες από το
Μεσολόγγι απασχολούνταν από τον Βελή πασά στη Θεσσαλία. Στις δοσοληψίες του
Αλή πασά συμπεριλαμβάνεται η καταβολή ποσών για ενοικιάσεις ετήσιων προσόδων
σε τμήματα του Κάρλελι, όπως οι φόροι επί των προβάτων, φόροι στην παραγωγή
καπνού, ενοικιάσεις προσόδων σε ολόκληρα χωριά. Από νωρίς εμφανίζεται αίτημα
προστασίας των «ραγιάδων» του Κάρλελι προς τον Αλή πασά, απέναντι στις πιέσεις
από τους τοπικούς προκρίτους, αλλά και διαμάχες μεταξύ των διαχειριστών των
τσιφλικιών του στο σαντζάκι. Επίσης, ενώ το Κάρλελι αντιμετώπιζε ποικίλες
επιβαρύνσεις, οι καταβολές του ίδιου του πασά προς την Πύλη, από τα εισοδήματα
του σαντζακιού και άλλων περιοχών, παραμελούνταν.36
Φαίνεται επίσης ότι υπήρχε έλλειψη εργατικής δύναμης για την καλλιέργεια της
γης, στο Μεσολόγγι και σε άλλες περιοχές, η οποία καλυπτόταν με εργάτες από τα
Επτάνησα.37 Όσον αφορά τα έσοδα από την κτηνοτροφία, ειδικό κατάστιχο ρύθμιζε
την κατανομή των κοπαδιών κτηνοτρόφων των ορεινών περιοχών («Βλάχων») που
ξεχειμώνιαζαν στα βοσκοτόπια της Αιτωλοακαρνανίας, κυρίως στον Βάλτο. Ο Αλή
πασάς εξακολουθούσε να δίνει σχετικές εντολές έως και λίγο πριν το τέλος. Πρέπει
να σημειωθεί ότι ο τελευταίος δεν είχε αθετήσει τυπικά τη συμφωνία του 1798
ανάμεσα στους προκρίτους του Κάρλελι και την Πύλη, με μεσολάβηση του
Πατριαρχείου, η οποία περιόριζε το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων του
σαντζακιού σε 75.000 γρόσια, από τα οποία 15.000 κατέβαλε το βοϊβοδαλίκι
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Για μια επισκόπηση των ζητημάτων που αφορούν την άνοδο και τα χαρακτηριστικά του καθεστώτος
του Αλή πασά, βλ. Β. Παναγιωτόπουλος, «Εισαγωγή», Αρχείο Αλή Πασά, τ. Δ΄, Αθήνα 2007, 15-126.
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Πασά του Τεπελενλή, ό. π., 609-10).
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264-65, 309-111, 326-30, 335-36, 399-400, 407, 498-500. Κατά τον T. S. Hughes, η γη που αγόραζε ο
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των τσιφλικιών εκ μέρους του Αλή πασά και των γιών του βλέπε: D. Dimitropoulos, «Aspects of the
fiscal machinery in the areas ruled by Ali Pasa», A. Anastasopoulos-Elias Kolovos (ed.), Ottoman rule
and the Balkans, 1760-1850, Conflict,Transformation, Adaptation, Proceedings of an international
conference held in Rethymno, Greece, 13-14 December 2003, Ρέθυμνο 2007, 61-72, Γκ. Άρς, ό. π.,
274-79, 287-95, Σπ. Αραβαντινός, ό. π., 347-67, 509-12, 598-601, Σπ. Ασδραχάς, Ελληνική κοινωνία
και οικονομία, Αθήνα 1988, 110-15. Από την άλλη πλευρά, οι οικισμοί της επικράτειας του Αλή πασά
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Μεσολογγίου-Ανατολικού και τα υπόλοιπα η επαρχία. Οι φόροι αυτοί καταβλήθηκαν
για τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 1821.38
Τα αναφερόμενα από περιηγητές της περιόδου, μολονότι αντιφατικά σε κάποια
σημεία, φαίνονται να επιβεβαιώνουν εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις της υπαγωγής
της δυτικής Στερεάς και του Μεσολογγίου στον έλεγχο του πασά των Ιωαννίνων και
δίνουν επιπλέον πληροφορίες για την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο E.
Dodwell αναφέρει, κατά την περιήγησή του το 1805, ότι η άμεση τυραννία του Αλή
πασά στο Μεσολόγγι και η απεριόριστη φιλαργυρία του εξαντλεί τους πόρους των
εργατικών κατοίκων. Κατά την άφιξη του Dodwell στην πόλη, οι Μεσολογγίτες μόλις
είχαν εκπληρώσει μια νέα απαίτηση του πασά για χρήματα καταβάλλοντας ένα
επιπλέον «δώρο» για την καθυστέρηση. Επίσης, ο ίδιος σημειώνει την ύπαρξη
ληστών στην περιοχή, αλλά και ορισμένα πλεονεκτήματα που διατηρεί ακόμα η
πόλη, σε σχέση με άλλες περιοχές υπό την εξουσία του Αλή πασά: ελάχιστοι
οθωμανοί ζουν στο Μεσολόγγι, οι κάτοικοι έχουν το δικό τους καδή, τη δικαιοσύνη
του οποίου επαινούν, και δικό τους βοεβόδα, μολονότι εκφράζουν τη λύπη τους για
την αντικατάστασή του μετά από δέκα χρόνια. Κάποιες χρονιές τα έσοδα των
τελωνείων Μεσολογγίου και Ανατολικού έχουν δοθεί από το βοεβόδα σε
«κερδοσκόπους».39
Ο W. Leake, ο οποίος επισκέπτεται την περιοχή το ίδιο έτος, δεν αναφέρεται σε
συνέπειες στο Μεσολόγγι από την πολιτική του Αλή πασά. Σημειώνει ότι στην
πεδιάδα του Μεσολογγίου υπήρχαν φυτείες σταφίδας και αμπέλια, αλλά η παραγωγή
σταριού της περιοχής κάλυπτε τη κατανάλωση ψωμιού μόνο για τέσσερις μήνες. Τα
παραγωγικά επαγγέλματα των κατοίκων ήταν το ψάρεμα και το εξαγωγικό εμπόριο
των ψαριών. Η ποσότητα που δεν καταναλωνόταν στην πόλη και στα γύρω χωριά,
γύρω στις 200.000 λίτρες φρέσκο ή παστό ψάρι κάθε χρόνο, εξαγόταν. Οι άλλες
εξαγωγές τις πόλης ήταν 5.000 βαρέλια λάδι κάθε δύο χρόνια, 1500 βαρέλια κρασί,
300.000 λίτρες σταφίδα, 1000 οκάδες μετάξι, και όλο το πλεόνασμα σταριού από το
νότιο τμήμα του Κάρλελι. Όσον αφορά την κτηνοτροφία, ο Leake παρατηρεί το
πέρασμα από την περιοχή ενός κοπαδιού βοδιών από τη «Βλαχία» με προορισμό τα
Επτάνησα και προσθέτει πως το χειμώνα και την άνοιξη μεγάλα κοπάδια έρχονται
από τα Άγραφα και τα άλλα ορεινά γύρω από τη Θεσσαλία για να τραφούν στα
λιβάδια της Αιτωλοακαρνανίας.40 Αν ληφθεί υπόψη η ισοδυναμία της οκάς με 1282
γραμμάρια, του κοιλού με 22,5 οκάδες και του «βαρελιού» με 48 οκάδες,41 προκύπτει
ότι η πόλη εξήγε λίγο περισσότερο από 300 τόνους λάδι τη διετία. Με την αγγλική
λίτρα να ισοδυναμεί με σχεδόν μισό κιλό η εξαγωγή ψαριών έφτανε τους 100 τόνους,
μια ποσότητα που δεν είναι ασήμαντη αν υπολογιστεί η κατανάλωση στις τοπικές
αγορές.
Αντίθετα, κατά το επόμενο ταξίδι του στην περιοχή, το 1809, ο Leake κάνει λόγο
για συρρίκνωση ή καταστροφή χωριών της Ακαρνανίας. Μεγάλη μείωση του
πληθυσμού σημειώνει και για τα ελευθεροχώρια των Κραβάρων, περιοχή καλά
καλλιεργημένη άλλοτε. Ακόμα και οι αιτωλικές πεδιάδες, προσθέτει, απέδιδαν
38

Αρχείο Αλή Πασά, τ. Β΄, 309-11, τ. Γ΄, 294-5, 383-84, 397. Για τη συμφωνία το 1798, βλ. Γ.
Κωνσταντινίδης, «Το Κάρληλι και η φορολογία αυτού περί τα τέλη του ΙΗ΄ και τας αρχάς του ΙΘ΄
αιώνος», Αρμονία 1, 1900, 465-474.
39
E. Dodwell, ό. π., 89-93. Ο Dodwell σημειώνει ότι οι πληροφορίες του, όπως και τα παραπάνω για
την παρακμή της ναυτιλίας, προέρχονται από τον πρόκριτο Παντελή Παλαμάρη και τον δάσκαλο
Γρηγόριο Παλαμά. Η αντικατάσταση του βοεβόδα θα έγινε οπωσδήποτε από τον Αλή πασά.
40
W. M. Leake Travels in Northern Greece, τ. 1, ό. π., 114-15, 142-43.
41
Β. Κρεμμυδάς, Το εμπόριο της Πελοποννήσου στο 18ο αιώνα (1715-1792), Αθήνα 1972, 127.
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λιγότερο και μεγάλα χωριά είχαν παρακμάσει ή εγκαταλειφθεί. Στους κατοίκους της
Ακαρνανίας απαγορευόταν να ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Όλα τα κοπάδια
ανήκαν στην οικογένεια του Αλή πασά, σε πλούσιους Οθωμανούς ή σε άτομα που
πλήρωναν τον πασά για το σκοπό αυτό, Βλάχοι ή Αλβανοί της Πίνδου. Όμως, το
μεγαλύτερο κακό για τους χωρικούς της Ακαρνανίας, πάντα κατά τον Leake, ήταν τα
«κονάκια», η υποχρέωση να φιλοξενούν τους Αλβανούς στρατιώτες του Αλή πασά
και να προσφέρουν εφόδια και διάφορα «δώρα». Στην περιοχή του Ανατολικού
καλλιεργούνταν δημητριακά, ενώ υπήρχαν κήποι και ελαιώνες. Ορισμένα από τα 400
σπίτια ήταν μεγάλα, αλλά η πόλη τώρα δεν ανθούσε οικονομικά, λόγω και της
πτώσης του θαλάσσιου εμπορίου. Το στάρι που παράγεται αντιπροσωπεύει την
κατανάλωση δύο μηνών, ενώ τα πλεονάσματα κρασιού, λαδιού και ψαριών
εξάγονταν στη Ζάκυνθο και σε άλλες γειτονικές περιοχές, με την ανάλογη
φορολόγηση για λογαριασμό του πασά των Ιωαννίνων.42
Ο Leake σημειώνει ότι ο Αλή πασάς υπενοικίαζε κάθε χρόνο από μουσουλμάνους
της Κωνσταντινούπολης τα 6/7 της γης στο Μεσολόγγι και στο Ανατολικό και είχε
αγοράσει το υπόλοιπο από τον Σαλή Αγά του Μεσολογγίου. Το Μεσολόγγι, συνεχίζει
ο Leake σημειώνοντας τους ελαιώνες, τους κήπους και τα ελώδη εδάφη της
γειτονικής υπαίθρου, έχει εισοδήματα και από την εκμετάλλευση αλυκών, ενώ η
πεδιάδα ανάμεσα στην πόλη, στο Μποχώρι και στη θάλασσα καλλιεργούνταν
ικανοποιητικά. Στο Μποχώρι η γη ανήκε στους Οθωμανούς, οι οποίοι έδιναν τον
σπόρο στους καλλιεργητές και έπαιρναν τη μισή σοδειά μετά την αφαίρεση της
δεκάτης. Όλα τα μικρά χωριά του Κάρλελι, κατέβαλαν στον σπαχή τα 2/15 της
σοδειάς. Ο καλλιεργητής άγονων εδαφών είχε όλα τα έξοδα και έδινε μόνο τη δεκάτη
στον κάτοχο της γης. Στις εύφορες περιοχές έπαιρνε από τον ιδιοκτήτη τον σπόρο και
κρατούσε τη μισή σοδειά, μετά την αφαίρεση των εξόδων και της δεκάτης, ίσης με το
1/8 ή 2/15 της παραγωγής. Συνήθως ο ιδιοκτήτης έπαιρνε το 1/3 υπό τους ίδιους
όρους ή ο καλλιεργητής προσέφερε μόνο την εργασία του και κρατούσε το 1/5 (το ¼
στην περίπτωση του πιο απαιτητικού και περισσότερο αποδοτικού καλαμποκιού)
μετά τη αφαίρεση της δεκάτης. Η καλλιέργεια του σταριού εναλλασσόταν συχνά με
εκείνη του καλαμποκιού στα παραποτάμια εδάφη χωρίς να χρησιμοποιείται κανένα
λίπασμα, καθώς το ποτάμι άφηνε νέο έδαφος κάθε χρόνο. Οι πιο πλούσιοι
καλλιεργητές είχαν 4-5 βόδια για κάθε ζευγάρι και υπολόγιζαν ότι μπορούσαν να
οργώσουν 60 στρέμματα με αυτά..
Ο πληθυσμός του Κάρλελι, συνοψίζει ο Άγγλος περιηγητής, απολάμβανε αξιόλογο
ποσοστό ασφάλειας και ευημερίας πριν την εποχή του Αλή πασά, λόγω του
επικερδούς εμπορίου με τα Επτάνησα, ενώ οι αρματολοί της περιοχής κατόρθωναν να
ελέγχουν τα φαινόμενα ληστείας και πειρατείας. Μετά την αντικατάστασή τους από
τους Αλβανούς του Αλή πασά, πολλοί στράφηκαν στη ληστεία. Ακόμα και η
Εκπαίδευση είχε ενθαρρυνθεί, κάτι που κάνει ακόμα τους Ακαρνάνες να περιφρονούν
και να υποτιμούν τους περισσότερους γείτονές τους και να χαρακτηρίζουν
«ψαρόμυαλους» τους Μεσολογγίτες. Οι τελευταίοι επαινούσαν τον Ταχίρ Αγά, τον
διορισμένο από τον Αλή πασά Αλβανό διοικητή της πόλης, επειδή έβαζε ένα όριο
στις καταχρήσεις. Ωστόσο, ο τελευταίος, κατά τον Leake, τοποθέτησε τον
συγκεκριμένο αξιωματούχο θέλοντας να φερθεί με μετριοπάθεια στους Μεσολογγίτες
κατά το πρώτο διάστημα μετά την απόκτηση του ελέγχου της πόλης.43
Ο John Galt σημειώνει το 1811 ότι σαράντα άτομα είχαν ενοικιάσει από τον Αλή
πασά το ιχθυοτροφείο της πόλης, και το υπενοικίασαν έπειτα στους ψαράδες, οι
42
43

W. Leake, ό. π., τ.3, 496-500, 511, 513, 516-19, 530, 538-39.
Στο ίδιο, 500, 515, 532, 540-42, 545-48.
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οποίοι πλήρωναν όσο μπορούσαν, ώστε, όπως και οι εργάτες, μόλις επιβίωναν. Οι
κάτοικοι του Μεσολογγίου, προσθέτει, μολονότι παραπονιούνται οδυνηρά για τους
φόρους, παραδέχονται τη δικαιοσύνη και το σφρίγος της διακυβέρνησης του Αλή
πασά. Ο Άγγλος γιατρός J. Millingen, παρών στην περιοχή το 1824, σημειώνει ότι
ήταν τόσο πολλές οι πιέσεις από τον βοεβόδα του πασά, ώστε απομυζούσαν τους
καρπούς της εργασίας των κατοίκων, οι οποίοι ενώ θα μπορούσαν να κερδίζουν
χρήματα από την παραγωγικότητα της γης και μόνο από τις εξαγωγές αυγοτάραχου,
κυριολεκτικά πεινούσαν, «με την εξαίρεση οκτώ ή δέκα ανθρώπων που είχαν
αποκτήσει περιουσίες αλλού».44 Ωστόσο, η τελευταία εκτίμηση φαίνεται υπερβολικά
συντηρητική, τόσο όσον αφορά τον αριθμό των προσώπων, όσο και την προέλευση
του πλούτου τους, και θα προέρχεται από παρόμοια πηγή με εκείνη του Dodwell,
δηλαδή προκρίτους της πόλης. Κατά τον J. Hobhouse, το Μεσολόγγι και το
Ανατολικό διεξάγουν, μετά την Πάτρα, το πιο έντονο στην περιοχή εμπόριο με τα
Επτάνησα. Ο ίδιος κάνει επίσης λόγο για διαφορά ανάμεσα στην άγρια όψη της
αραιοκατοικημένης Ακαρνανίας, στην οποία καταγράφει την ύπαρξη ένοπλων
συμμοριών, και την καλλιεργημένη Αιτωλία.45
Από την άλλη πλευρά, η ισχυροποίηση και η διάρκεια του καθεστώτος του Αλή
πασά δεν ερμηνεύεται αποκλειστικά με βάση τον φόβο ή τη συγκυρία. Από τα
περιηγητικά κείμενα δεν λείπουν οι παρατηρήσεις για την οικονομική ανάπτυξη
περιοχών υπό τον έλεγχο του πασά των Ιωαννίνων.46 Ανεξάρτητα από την ακρίβειά
τους, οι κρίσεις αυτές αποκαλύπτουν μάλλον και το επίπεδο αποδοχής του
καθεστώτος, τουλάχιστον από εκείνες τις ηγετικές ομάδες και τα άτομα που
μπορούσαν, έστω και υπό άνισους όρους, να συνεργάζονται μαζί του.47 Σε κάθε
περίπτωση, η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή παρέμενε αξιόλογη. Ο
Pouqueville σημειώνει ότι το 1815 καλλιεργούνταν στην περιοχή του Βλοχού
δημητριακά, ρύζι, αλλά και μετάξι, ενώ η παραγωγή του Ζυγού είχε ως εξής:
Προϊόντα
Στάρι
Αραβόσιτος
Κριθάρι
Κάστανα
Βαμβάκι
Λάδι
Κρασί

Μεσολόγγι
Παραγωγή
15.000 κοιλά
2000 »
4000 »
3500 βαρέλια
3000 βαρέλια

44

Αξία σε πιάστρα
150.000
12.000
20.000
10.000
30.000
122.500
40.000

J. Galt, Voyages and travels in the years 1809, 1810 and 1811, Λονδίνο 1812, 384-85, J. Millingen,
Memoirs of the affairs of Greece, Λονδίνο 1831, 48. Για την πρακτική της υπενοικίασης
ιχθυοτροφείων από τον Αλή, βλ. Δ. Δημητρόπουλος, «Η αλιεία στα χρόνια της οθωμανικής
κυριαρχίας: μια πρώτη καταγραφή», Ιστορικά τχ. 45 (2006) 321-25.
45
J. Hobhouse, A journey through Albania and other provinces of Turkey in Europe and Asia to
Constantinople during the years 1809 and 1810, τ.1, ό.π., 199-201, 206, 208-09.
46
J. Hobhouse, ό.π., 118, H. Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia etc.
during the years 1812 and 1813, ό. π., , 81, 84-85, 87, 118-19, 135, 148-52, 195, T. S. Hughes, ό. π., τ.
2, 25-26, 214-15.
47
Για μια απαρίθμηση των στελεχών, χριστιανών και μουσουλμάνων, στις ανώτερες θέσεις του
διοικητικού-στρατιωτικού μηχανισμού της επικράτειας του Αλή πασά, βλ. Σπ. Αραβαντινός, ό. π., 46074. Για την εκτίμηση του «σχολείου» του Αλή πασά ως χώρου ποικίλης δραστηριοποίησης των
Ελλήνων στα πλαίσια της οθωμανικής διοίκησης και απόκτησης πείρας και ικανοτήτων, βλ. D.
Dimitropoulos, «Aspects of the fiscal machinery in the areas ruled by Ali Pasa», A. Anastasopoulos-E.
Kolovos (ed.), ό. π., 72.
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Σταφίδα
Έσοδα ιχθυοτροφείων
Έσοδα τελωνείου
Σύνολο

-

37.000
20.000
9.000
450.000

Ανατολικό
Προϊόντα
Παραγωγή
Στάρι
10.000 κοιλά
Αραβόσιτος
4000 »
Βρώμη
2000 »
Βαμβάκι
50.000 οκάδες
Σταφίδα
Λάδι
3000 βαρέλια
Κρασί
15.000 βαρέλια
Έσοδα από την ενοικίαση
ιχθυοτροφείων
Έσοδα τελωνείου
Σύνολο

Προϊόντα
Στάρι
Αραβόσιτος
Ρύζι
Κριθάρι
Σύνολο

Μποχώρι (Ευηνοχώρι)
Παραγωγή
8000 κοιλά
20.000 »
-

Αξία σε πιάστρα
100.000
24.000
8.000
150.000
37.000
105.000
150.000
9.000
4.000
587.000

Αξία σε πιάστρα
80.000
120.000
88.000
15.000
303.000

Μεγάλη σημασία, εκτός από την καλλιέργεια των δημητριακών, είχε η παραγωγή
λαδιού, η οποία κάλυπτε περισσότερο από το ¼ της αξίας της συνολικής παραγωγής
στην περιφέρεια του Μεσολογγίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αξία της παραγωγής
στον Ζυγό ήταν ίδιας τάξης με εκείνη του Ναυπλίου, της Βοστίτσας-Καλαβρύτων και
της δυτικής Μάνης, κατά τον Pouqueville, ενώ δεν απείχε πάρα πολύ από εκείνη της
Καλαμάτας της Αρκαδίας και της Πάτρας. Οι περιοχές Ζυγού και Βλοχού αθροιστικά
ξεπερνούσαν σε αξία παραγωγής κάθε πελοποννησιακή περιφέρεια, με εξαίρεση
εκείνη της Γαστούνης-Πύργου. Μόνη της η περιοχή Μεσολογγίου ξεπερνούσε τις
επαρχίες-λιμάνια της Μονεμβασίας, της Μεθώνης, της Κορώνης και του
Ναβαρίνου.48 Στην ευρύτερη περιοχή, ο Pouqueville σημειώνει και το ετήσιο
οκταήμερο πανηγύρι στο Βραχώρι στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ καταγράφει και τη
διακίνηση ξυλείας με πλοιάρια στο εσωτερικό της Τριχωνίδας και της λίμνης του
Οζερού. Για την κτηνοτροφία, η εκτίμησή του, βασισμένη σε οθωμανική κρατική
πηγή, όπως αναφέρει, είναι για 600.000 πρόβατα και 1.800.000 γίδια στην Αιτωλία,
έναντι 500.000 και 1.200.000 αντίστοιχα στην Ήπειρο, χωρίς τα κοπάδια της
οικογένειας του Αλή πασά και εκείνα των μπέηδων και αγάδων, ένα εκατομμύριο

48

F. C. H. L Pouqueville, Voyage de la Grèce, τ.3, ό. π., 522, 544-45, τ. 6, 250-74. Η μεγάλης αξίας
παραγωγή λαδιού, το πλεόνασμα του οποίου εξαγόταν, κατά τους Dodwell και Leake, φαίνεται να
αιτιολογεί την επίμονη διεκδίκηση των προκρίτων της πόλης για αποζημίωση για την εκτεταμένη
καταστροφή του ελαιώνα κατά την επαναστατική περίοδο.

30

πρόβατα και άλλα τόσα κατσίκια σε όλη την επικράτειά του, με άγνωστη την
κτηνοτροφία της Ακαρνανίας.49
Επίσης, η αναφερόμενη από τον Pouqueville παραγωγή βαμβακιού θα μπορούσε
να συνεπάγεται την παρουσία κάποιας βιοτεχνικής επεξεργασίας του στο Μεσολόγγι
και στο Ανατολικό. Μολονότι ο J. Galt έκανε λόγο για εξαγωγές ακατέργαστου
μαλλιού αρκετά καλής ποιότητας, σε σχέση με τη χαμηλή τιμή του, με προορισμό τα
εργοστάσια της Σικελίας, υπήρχε στο Μεσολόγγι και στο Ανατολικό κάποια
παραγωγή μάλλινων και βαμβακερών υφασμάτων.50 Επιπλέον, η καλλιέργεια των
δημητριακών και η ύπαρξη ελαιώνα στην περιοχή του Μεσολογγίου δικαιολογεί την
ύπαρξη των ανάλογων εγκαταστάσεων επεξεργασίας, μύλων και ελαιοτριβείων. Κατά
τον Σπ. Τρικούπη, «μέγα μέρος» των κατοίκων του προεπαναστατικού Μεσολογγίου
«ήσαν αλιείς, ικανόν δε ναύται», απασχολούμενοι σε ξένα πλοία μετά την παρακμή
του ναυτικού της πόλης. Αυτές οι δύο «τάξεις» αποτελούσαν την πλειοψηφία του
πληθυσμού, ενώ στην πόλη ζούσαν και γεωργοί, «οι κοινώς λεγόμενοι καλυβιώται»,
λόγω του είδους της κατοικίας τους.51 Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν οι
εναπομείναντες πλοιοκτήτες και το βοηθητικό προσωπικό στις ναυτιλιακές,
λιμενικές, προξενικές και άλλες υπηρεσίες, οι έμποροι και οι διάφοροι επαγγελματίες,
βιοτέχνες και τεχνίτες.52
Όσον αφορά την ιδιοκτησία της γης, σύμφωνα με τα στοιχεία του 1828, ανήκε
κυρίως σε χριστιανούς. Στο Μεσολόγγι η αναλογία ήταν 23:1, στο Ανατολικό 7 προς
1, στο Ξηρόμερο 57:1, στο Βάλτο 60:1 υπέρ των Ελλήνων, μικρότερη σε άλλες
περιοχές, αλλά στον Βλοχό 13 προς 15 υπέρ των μουσουλμάνων.53 Με εξαίρεση το
Μεσολόγγι, είναι παρόμοια και τα στοιχεία του T. Gordon, κατά τον οποίο στα
Άγραφα και στα Κράβαρα η γη ανήκε σε Έλληνες, όπως και σχεδόν σε ολόκληρη την
Ακαρνανία. Οπουδήποτε αλλού, το ποσοστό της μουσουλμανικής ιδιοκτησίας ήταν
εξαιρετικά μικρό, εκτός από το Βραχώρι και το Μεσολόγγι.54
Θα πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται η σημαντική περιουσία που βρισκόταν υπό
την κατοχή και την εκμετάλλευση ισχυρών μοναστηριών. Η μονή Προυσού της
49

F. Pouqueville, ό. π., τ.3, 515, τ.4, 261, 268. Κατά την Σ. Αλεξανδροπούλου, εμποροπανήγυρη, η
μεγαλύτερη της Δυτικής Στερεάς, κέντρο μαζί με εκείνη των Ιωαννίνων για τα εμπορεύματα Ευρώπης
και Ανατολής, υπήρχε και στο Μεσολόγγι, τουλάχιστον κατά το 18 ο αιώνα, εκεί όπου κατά τα νεότερα
χρόνια υπήρχαν οι θέσεις Απάνω και Κάτω Παζάρι της πόλης. Το πρώτο αφορούσε τα
γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα και στην άκρη του υπήρχε χάνι, ενώ το δεύτερο, προς τη θάλασσα,
ήταν η ψαραγορά (Σπ. Κ. Αλεξανδροπούλου, Νότια Αιτωλία, το οδικό δίκτυο, έως τα πρώτα
μετεπαναστατικά χρόνια, ό. π., 85, 89, 129, 131). Όσον αφορά το εμπόριο ξυλείας, φαίνεται ότι η
υλοτομία ήταν αρκετά ανεπτυγμένη και γίνονταν, ήδη από τον 17 ο αιώνα, εξαγωγές οικοδομικής και
βιοτεχνικής ξυλείας στα Επτάνησα (ό. π., 88, 130-31).
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John Galt, ό. π., 385, J. Hobhouse, ό. π., 203, Σπ. Αλεξανδροπούλου, ό. π., 18. Η Σπ.
Αλεξανδροπούλου σημειώνει επίσης τη λειτουργία, από την αρχαιότητα, λατομείων ψαμμίτη και
ασβεστόλιθου στη νότια Αιτωλία (ό. π.). Γίνεται επιπλέον λόγος για εγκατάσταση παραγωγής ποτάσας
από την οικογένεια Βάλβη, προϊόν που εξαγόταν στην Ιταλία (Ν. Φιλιππόπουλος, Το Μεσολόγγι στο
διάβα του χρόνου, Αγρίνιο 2000, 92).
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Σπ. Τρικούπης, Ιστορία, τ. Β΄, ό. π., 341.
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Σπ. Αλεξανδροπούλου, Αιτωλοακαρνανικά Μελετήματα, ό. π., 121-22.
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ΑΕΠ, τ.4, 254-55. Βέβαια, η συγκεκριμένη στατιστική είναι αρκετά πρόχειρη και ασαφής, λόγω των
συνθηκών της εποχής, αλλά πιθανότατα και λόγω της προσπάθειας των ελληνικών Αρχών για
καθορισμό των ευνοϊκότερων δυνατών συνόρων. Ο Σπ. Ασδραχάς σχολιάζοντας τις στατιστικές των
ετών 1828-30 σημειώνει ότι στην Ακαρνανία ο μουσουλμανικός πληθυσμός (5% του συνόλου) κατείχε
το 15,5% της γης, αλλά ο κατά κεφαλήν μέσος όρος ήταν 52.25 στρέμματα έναντι 15,44 του ελληνικού
πληθυσμού. Συμπεραίνει ότι ο υποτελής πληθυσμός εξαρτάται από την μουσουλμανική ιδιοκτησία,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καλλιεργεί μόνο γαίες μπουσουλμάνων ή ότι οι τελευταίες καλλιεργούνταν
μόνο από Έλληνες αγρολήπτες (Ελληνική Οικονομική Ιστορία, ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνας, τ.1, 350-52).
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T. Gordon, History of the Greek Revolution, τ.2, Λονδίνο 1832, 29-30.
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Ευρυτανίας είχε αποκτήσει μεγάλη ακίνητη περιουσία στην Αιτωλοακαρνανία από
δωρεές πιστών ή από παραχωρήσεις καταχρεωμένων καλλιεργητών που εργάζονταν
τώρα για την ίδια: καλλιεργούμενες εκτάσεις, μύλους, ελαιοτριβεία και εργαστήρια,
κήπους, πηγές, χορτολιβαδικές εκτάσεις και κοπάδια. Η μονή απασχολούσε
προσωπικό για την εκμετάλλευση αυτής της περιουσίας, τα προϊόντα της οποίας
διοχετεύονταν στην αγορά από ανθρώπους της, μολονότι το μοναστήρι αντιμετώπισε
προβλήματα οικονομικής διαχείρισης στις αρχές του 19ου αιώνα. Στην περιοχή του
Μεσολογγίου η μονή διέθετε κτήματα, πέντε ελαιώνες, εκτάσεις με σταφιδαμπέλους.
Από την ίδια την πόλη, μέλη των οικογενειών Καψάλη και Πεταλούδη, μεταξύ
άλλων, αφιέρωσαν κτήματα, αμπέλια και ελαιόδεντρα στη μονή. Οι καλόγεροι της
μονής περιέφεραν την εικόνα της Παναγίας Προυσιώτισσας στο Μεσολόγγι, στο
Βραχώρι και σε χωριά, στη συγκυρία ενός λοιμού ή ανομβρίας ή επιδρομής
ακρίδων.55
Τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν την εικόνα μιας μικρής πόλης, η οποία
αγωνιζόταν να διατηρήσει ό,τι ήταν δυνατό από την ανάπτυξη του παρελθόντος
απέναντι στις ποικίλες, με οικονομικό αντίκτυπο, πιέσεις του Αλή πασά από τις αρχές
του 19ου αιώνα. Αυτές οι επιβαρύνσεις, στο Μεσολόγγι και σε ολόκληρο το Κάρλελι,
θα αποθάρρυναν, αν και δεν εξαφάνισαν, τις επενδύσεις στη ναυτιλία. Οπωσδήποτε,
ο ρόλος του Αλή πασά στην αποδυνάμωση του μεσολογγίτικου ναυτικού και της
τοπικής οικονομίας δεν ήταν ασήμαντος, αλλά θα πρέπει να αξιολογείται σε
συνδυασμό με την αδυναμία των κεφαλαιούχων της πόλης να ακολουθήσουν τις
γενικότερες οικονομικές εξελίξεις. Τα παραγωγικά επαγγέλματα των κατοίκων του
Μεσολογγίου εξακολουθούν να είναι προσανατολισμένα στη θάλασσα, με την αλιεία
να υπερέχει μάλλον της ναυτιλίας, ενώ η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή της
περιοχής ήταν σημαντική, μολονότι φαίνεται μικρός ο αριθμός των κατοίκων που
επωφελούνταν πραγματικά από αυτή.
1.4. Οι πρόκριτοι του Μεσολογγίου
Η κύρια λειτουργία της «κοινότητας» των προκρίτων του Μεσολογγίου θα ήταν η
φορολογική. Γενικότερα, η συνοχή του κοινοτικού συστήματος βασιζόταν στην
κατανομή και η είσπραξη των φόρων, αλλά και στη συντήρηση των δικαιικών εθίμων
στο πεδίο των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών ισορροπιών, με βάση τις αρχές
της συλλογικής ευθύνης και της αλληλεγγύης. Οι πρόκριτοι μεσολαβούσαν στη
διαδικασία ιδιοποίησης από το οθωμανικό κράτος του αγροτικού, κυρίως,
πλεονάσματος, διαιωνίζοντας έτσι την κατάκτηση, αλλά και τις αναγκαίες ισορροπίες
για τη συντήρηση των κοινοτήτων. Ταυτόχρονα, μπορούσαν να χρησιμοποιούν τη
θέση τους με στόχο τον προσωπικό πλουτισμό μέσω της ενοικίασης των φόρων, της
κατανομής των φορολογικών υποχρεώσεων ή της διαχείρισης του κοινοτικού χρέους,
κάτι που μπορούσε να προκαλέσει συγκρούσεις στο εσωτερικό της κοινότητας.56
Τον Μάρτιο του 1809 ο W. Leake σημειώνει την παρουσία όλων των προκρίτων
του Κάρλελι στο Βραχώρι, προκειμένου να συναντήσουν τον Αλή πασά. Γράφοντας
για το χωριό Πρόδρομο, τονίζει ότι οι προεστοί του Δραγαμέστου και των
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Μ. Γκιόλιας, Ιστορία της Ευρυτανίας στους νεότερους χρόνους, 1393-1821, ό. π., 366-81. Ο
συγγραφέας παραθέτει στοιχεία από το Κτηματολόγιο της μονής, το οποίο έχει την αφετηρία του στο
1748.
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Σπ. Ασδραχάς κ. ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνας, τ.1, Αθήνα 2003, 264-69, ο ίδιος,
«Φορολογικές και περιοριστικές λειτουργίες των κοινοτήτων στην τουρκοκρατία», Ιστορικά τχ. 5
(Ιούνιος 1986) 46, 61-62.
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παραλιακών περιοχών απαγορεύουν στους κατοίκους να πουλήσουν σε καλύτερες
τιμές τα προϊόντα τους στα Επτάνησα, αναγκάζοντάς τους να τα πουλούν σε
εκείνους, οι οποίοι λειτουργούν ως ενδιάμεσοι, σε χαμηλότερη τιμή. Η βαρύτερη
καταπίεση, κατά τον Leake, ήταν οι φόροι και οι διάφορες αυθαίρετες εισφορές, τα
«χρέη», τα οποία οι προεστοί κατένειμαν στις διάφορες περιοχές ανάλογα με τον
πληθυσμό τους και έπειτα συνυπολόγιζαν τις πραγματικές ή υποτιθέμενες δαπάνες
τους για λογαριασμό του Αλή πασά. Την κατανομή και είσπραξη των φόρων
αναλάμβανε ο «πρωτόγερος» στα μικρά χωριά, δύο άτομα στις πόλεις, ενώ στα
ελευθεροχώρια όλοι οι άρχοντες. Οι διάφορες ομάδες των προεστών μπορούσαν να
δωροδοκήσουν τις οθωμανικές Αρχές για να επικρατήσουν στον ανταγωνισμό. Ο
προεστός πλούτιζε γρήγορα, εκτός αν ήταν άνθρωπος εξαιρετικά φιλάνθρωπος, κάτι
εξαιρετικά σπάνιο στην επικράτεια του Αλή πασά. Η πολιτική του τελευταίου, πάντα
κατά τον Leake, ήταν να διορίζει τους χειρότερους. Μόλις πλούτιζαν, τους έπαιρνε
ό,τι είχαν συγκεντρώσει, και τους άφηνε μετά να συνεχίσουν τα ίδια.57
Προκειμένου για τους προκρίτους του Μεσολογγίου, αναφέρθηκε ήδη η
ενασχόλησή τους με τη ναυτιλία, η οποία θα αποτέλεσε οπωσδήποτε μια πηγή
πλούτου, ιδίως την εποχή της ακμής του μεσολογγίτικου ναυτικού. Σημειώνεται
επίσης η περίπτωση του Δεληγιώργη, ο οποίος φέρεται να πλούτισε ως ενοικιαστής
των δημοσίων προσόδων.58 Η ιδιωτική τους περιουσία, με βάση μετεπαναστατικές
αναφορές, ήταν σημαντική. Ο Αθανάσιος Αντ. Παπαλουκάς παρουσιάζεται ως
ιδιοκτήτης κτημάτων με αμπέλια και ελαιόδεντρα. Μεγάλη ακίνητη περιουσία
φέρεται να κατείχε και ο Ασημάκης Παπαλουκάς, ενώ ο Γεώργιος Ραζής διέθετε
πέντε «εργαστήρια» και έναν φούρνο στο Μεσολόγγι, ένα ελαιοτριβείο, αμπελώνα
και πολλά άλλα κτήματα. Ο Δημήτριος Στάμου Ραζής είχε ένα χάνι, ένα ελαιοτριβείο
και δύο «εργαστήρια». Ελαιοτριβεία και εμπορικά καταστήματα παρουσιάζεται να
διαθέτει και ο Πέτρος Καψάλης, ενώ μεγάλη ακίνητη περιουσία από οικίες,
ελαιόδεντρα, σταφιδαμπέλους, ελαιοτριβεία, αλλά και κοπαδιών ζώων, εμφανίζεται
να κατέχει η οικογένεια Πεταλούδη. Μεγάλη περιουσία σε κτήματα, αστικά ακίνητα
και μετρητά φέρεται να είχε και ο Δ. Μιτζαράς.59 Επίσης, οι προεστοί του
Μεσολογγίου μπορούσαν να απονέμουν δικαιοσύνη και ως άτομα, εκτός της
κοινότητας, όπως στην περίπτωση του Αναστάσιου Καψάλη, ο οποίος συμμετείχε σε
«δικαστική επιτροπή» στα Γιάννενα.60
Σε ένα άλλο παράδειγμα συνύπαρξης και συνεργασίας με τις οθωμανικές Αρχές, ο
Ιωάννης Τρικούπης (1750-1824) διαδέχθηκε, «τη ελευθέρα εκλογή των συμπολιτών
του», τον πατέρα του Ματθαίο στο αξίωμα του «ναζίρη» (προεστού) Μεσολογγίου,
στο οποίο παρέμεινε για οκτώ χρόνια πριν παραιτηθεί. Συνέχισε να καθοδηγεί τους
διαδόχους του και συνέτασσε τα επίσημα έγγραφα της πόλης προς την Πύλη και προς
τον Αλή πασά. Κάποια στιγμή είχε συκοφαντηθεί στον τελευταίο, αλλά επειδή
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W. Leake, ό. π., τ. 3, 516-18, 544. O Leake σημειώνει ότι συναντά τότε τον Αλή και όλη τη συνοδεία
του στο το Μεσολόγγι, χωρίς άλλες λεπτομέρειες (ό. π., 532).
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αριστοκρατικαί εις την πλουσίαν πόλιν» (ό. π., 111).
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103. Ο συγγραφέας βασίζεται στις αναφορές των ιδίων ή συγγενών των αγωνιστών, όπως αυτές
κατατέθηκαν στο διάστημα 1833-1872 στην κρατική «Επιτροπή Αγώνων και Θυσιών», οι οποίες δεν
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«εγίγνωσκε τον τρόπον του εξευμενίζειν τους τυράννους» όχι μόνο δεν έπαθε κάτι
αλλά έλαβε και εγγράφως «προνόμια», όπως απαλλαγή από το χαράτσι και άδεια για
συγκεκριμένη ενδυμασία. Στο έγγραφο που συντάχθηκε μετά τον έλεγχο των
λογαριασμών του Ι. Τρικούπη για την οκταετή υπηρεσία του, τον Νοέμβριο του 1807,
οι υπογράφοντες πρόκριτοι της πόλης, με πρώτο τον Αναστάσιο Ραζή, δήλωσαν
απόλυτα ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες του, ώστε στο εξής ο Τρικούπης έπρεπε
να μείνει «ακαταζήτητος». Αν κάποιος τον κατηγορούσε, θα πρέπει να καταβάλει
3000 γρόσια στον Αλή πασά, με βάση το συγκεκριμένο έγγραφο-αποδεικτικό για
κάθε δικαστήριο.61 Ο τρόπος «εξευμενισμού του τυράννου» δεν αναφέρεται, αλλά
φαίνεται πιθανότερο κάποιου είδους «δώρο» προς τον πασά. Η αναφερόμενη
υποθετικά συκοφαντία φανερώνει την ύπαρξη ανταγωνισμών μεταξύ των προκρίτων
της πόλης, όπως στην περίπτωση του Αναστασίου Ραζή παρακάτω.
Είναι σαφές ότι ο Ι. Τρικούπης ανήκε στους «πρώτης κλάσεως» προκρίτους, όπως
και οι Αναστ. Παλαμάς-Καραπιπέρης και Αθ. Ραζηκότσικας. Παρόμοια διάκριση,
ανάμεσα στους «προύχοντες» και σε εκείνους «της δευτέρας τάξεως», υπήρχε στο
Ανατολικό.62 Από τις σημαντικότερες οικογένειες προκρίτων του Μεσολογγίου ήταν
η οικογένεια Ραζή, η οποία είχε μετακινηθεί από την Κεφαλονιά στην ηπειρωτική
Ελλάδα γύρω στο 1600 για να επιδοθεί στο εμπόριο χωρίς τους περιορισμούς της
βενετικής κυριαρχίας.63 Ο Δήμος Ραζής εμφανίζεται το 1764 ως καπετάνιος ενός
πλοίου 65 τόνων, ναυπηγημένου στο Μεσολόγγι, ενώ ο Στάμος Ραζής ασχολήθηκε
στα τέλη του αιώνα με το εμπόριο με το Λιβόρνο. Αργότερα φέρεται να έχει
περισσότερα πλοία, των οποίων τη διαχείριση ανέθεσε στον Ι. Παλαμά. 64 Ο αδελφός
του Στάμου, Κων/νος, με σπουδές στην Ιταλία, υπηρέτησε ως γιατρός στο Μεσολόγγι
και στο Ανατολικό, ενώ ο τρίτος αδελφός, Αναστάσιος, συμμετείχε το 1793 ως
αντιπρόσωπος του Μεσολογγίου στην επιτροπή προκρίτων του Κάρλελι η οποία πήγε
στην Πόλη και κατόρθωσε να μειώσει τη φορολογία του «μουκατά» του σαντζακιού.
Ο ίδιος και άλλοι 19 πρόκριτοι του Μεσολογγίου και του Ανατολικού υπογράφουν
αναφορά προς τον Αλή πασά τον Ιούλιο του 1801 σχετικά με ένα επεισόδιο αρπαγής
και εξισλαμισμού χριστιανής γυναίκας στο Ανατολικό. Ο τέταρτος των αδελφών,
Δημήτριος, σπούδασε στην Πάδοβα και σταδιοδρόμησε ως γιατρός δίπλα στα
ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας στην Κωνσταντινούπολη. Συμμετείχε στην ίδρυση
«Πατριαρχικής Σχολής» στην Αθήνα αλλά και της «Φιλομούσου Εταιρείας» στην
ίδια πόλη.65 Πέρα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της, όπως
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Αθήνα 1875, 166-68. Ο πατέρας του Ι. Τρικούπη είναι πιθανότατα το ίδιο πρόσωπο με τον Ματθαίο
Τρικούπη, ο οποίος παρουσιάζεται ως πλοίαρχος και κατόπιν προεστός Μεσολογγίου μέχρι το 1770
(ΜΕΕ, τ. 23, Αθήνα χ. χ., 320).
62
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 24, τ.3, 346.
63
Ο γενάρχης της οικογένειας ονομαζόταν Ιωάννης Ραζής αλλά η οικογένεια αποκτά το δεύτερο όνομα
μετά το γάμο του εγγονού του με τη θυγατέρα του Κων/πολίτη εμπόρου Δ. Κότζικα (Κ. Σβολόπουλος,
Προμαχώντας στο Μεσολόγγι, έργα και ημέρες του Θανάση Ραζικότσικα, 1798-1826, Αθήνα 2009, 1718). Η οικογένεια, με καταγωγή από την Πολωνία, κατείχε γαίες στην Κεφαλονιά από τον 13 ο αιώνα
και συμπεριλαμβάνεται στη Χρυσή Βίβλο της εποχής της βενετοκρατίας (ΜΕΕ, τ.21, Αθήνα χ. χ., 25)
64
Κ. Σάθας, ό. π., 512, Κ. Στασινόπουλος, ό. π., 113. Ο Στασινόπουλος αποδίδει την παραχώρηση των
δικαιωμάτων του Στάμου Ραζή σε εξαναγκασμό του από τον Αλή πασά.
65
Κ. Σβολόπουλος, ό. π., 20-21, ΜΕΕ, τ.21, ό. π., 25, Γ. Κωνσταντινίδης, «Το Κάρληλι και η
φορολογία αυτού περί τα τέλη του ΙΗ΄ και τας αρχάς του ΙΘ΄ αιώνος», Αρμονία 1 (1900) 465-474,
Αρχείο Αλή Πασά, τ. Β΄, 149-154. Φαίνεται ότι ο Αναστάσιος ή άλλο μέλος της οικογένειας Ραζή ήταν
προξενικός πράκτορας της Γαλλίας στο Μεσολόγγι (Δ. Ανωγιάτης-Pele, Έξι γαλλικά υπομνήματα για
τα Επτάνησα και τον απέναντι ηπειρωτικό χώρο, 1798-1809, Κέρκυρα 1993, 185-86). Ο Δ. Ραζής είχε
επίσης συγγραφική και μεταφραστική δραστηριότητα. Το 1787 εξέδωσε στη Βενετία το βιβλίο με
τίτλο «Γεωμετρία νέα τάξει τε και μεθόδω λατινιστί συντεθείσα παρά κυρίου Οκταβιανού Κυμετίου»
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αναφέρεται παραπάνω, η ενοικίαση προσόδων φαίνεται να ήταν μία από της
δραστηριότητες της οικογένειας Ραζηκότσικα, όπως δείχνουν οι λογαριασμοί του
1819 «δια τα ιλτιζάμια λαρύσης», αλλά και ένα συμφωνητικό του 1816 για τα
«ιλτιζάμια Άρτας», προφανώς για συμμετοχή σε δημοπρασία.66
Πολύ πιο σημαντικές είναι οι επαφές του Δημητρίου Ραζή με τον Αλή πασά, με τον
οποίο συνδεόταν φιλικά τουλάχιστον από το 1798. Το Νοέμβριο του 1806
μεσολάβησε για την κατ’ αποκοπήν ενοικίαση του «μουκατά» του Ανατολικού από
την ίδια την κοινότητα. Η υπόθεση δεν ήταν εύκολη γιατί ο μουκατάς είχε εκχωρηθεί
στο ταμείο του νέου οθωμανικού τακτικού στρατού (Nizam-I cedid) και ο τωρινός
ενοικιαστής είχε συμβόλαιο που δεν παρακαμπτόταν χωρίς δικαστική απόφαση.67 Το
Φεβρουάριο του 1811 ο Ραζής μεσολάβησε για την πώληση ενός τσιφλικιού, του
οποίου ο ιδιοκτήτης ζούσε στην Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι σαφές αν το τσιφλίκι
πωλήθηκε στον Αλή πασά ή στον Κώστα γραμματικό (του πασά), με τον οποίο ο
Ραζής φαίνεται ότι είχε φιλικές σχέσεις. Το ίδιο έτος ευχαρίστησε τον Αλή πασά για
την υποστήριξή του στον Μανολάκη, γιό του Γιαννάκη Λογοθέτη, προεστού της
Λιβαδειάς. Το ενδιαφέρον του Ραζή ήταν δικαιολογημένο, καθώς προόριζε τον
Μανολάκη για σύζυγο της κόρης του. Επίσης, ως γιατρός, ο Ραζής εξέταζε κορίτσια
που προορίζονταν για το χαρέμι του πασά των Ιωαννίνων. Σε άλλες επιστολές του ο
Δ. Ραζής πληροφορούσε τον Αλή πασά για ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής.68
Σε άλλη επιστολή του, τον Ιούλιο του 1812, ο Ραζής ευχαριστεούσε τον πασά: «δια
το εφεντλίκι οπού έδειξε και δείχνει εις όλους μου τους εδικούς, και μάλιστα εις τον
αδελφόν μου οπού τον εσύστησε με υψηλόν μπουγιουρουλτί πρώτον κοτζάμπασην
της πατρίδος του και δεν τον άφησε ιδιώτην καθώς το οργάνιζαν μερικοί εχθροί
φθόνω φερόμενοι… καυχώμαι να είμαι παντοτινός σκλάβος και δουατζής [πιστός
υπηρέτης] σας παλαιός». Προκειμένου να μη θεωρηθεί συγκυριακό το ενδιαφέρον
του, προσθέτει, αναφερόμενος στο Χουσεΐν μπέη, ο οποίος ήταν στην υπηρεσία του
Αλή πασά στην Πόλη: «κάθε ημέραν συχνάζω εις το καπί κονάκι [του Χουσεΐν], και
εις εκείνο οπού απερνά από το χέρι μου κουσούρι δεν κάμνω». Ο αδελφός του στο
Μεσολόγγι δεν μπορεί παρά να είναι ο Αναστάσιος, όμως, φαίνεται ότι δεν ήταν
εύκολο να παραμεριστούν οι αντίπαλοι της οικογένειας στην πόλη. Σε νέα επιστολή,
τον Σεπτέμβριο του 1815, ο Ραζής, αφού δικαιολογείται για την καθυστερημένη
αποστολή ιατρικών ειδών που του ζητήθηκαν, παραπονιέται: «εις τας προσταγάς του
βεζίρη δεν έκαμα ποτέ κανένα κουσούρι, αλλ’ ούτε κάμνω ποτέ, ο πολυχρόνιος
βεζήρης όμως με έβγαλεν από το ναζάρι του [προστασία] και αφίνει και καταφρονούν
τους εδικούς μου, ή ίσως δεν το ηξεύρει».69

(ΜΕΕ, ό. π.). Για τις σχέσεις του Δ. Ραζή με τους Υδραίους προκρίτους προεπαναστατικά, κυρίως το
δανεισμό τους από τον ίδιο, ΑΚΥ, τ.1, 57-58, 114, τ.5, 376, 403-04, τ.6, 19.
66
ΕΛΙΑ/Αρχείο Μεσολόγγι/αρ.194.
67
Για την υπόθεση αυτή, ο Β. Παναγιωτόπουλος σημειώνει ότι ο Ραζής θέλει να φανεί χρήσιμος στους
συμπατριώτες του και ότι το θέμα συνδέεται με την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Ραζής στους
συγγενείς του στο Μεσολόγγι το ίδιο καλοκαίρι, περνώντας από τα Γιάννενα. Το 1798 ο Ραζής και ο
Αλή πασάς βρέθηκαν στο οθωμανικό στρατόπεδο στον Δούναβη, στην εκστρατεία εναντίον του πασά
του Βιδινίου Πασβάνογλου. Σε επιστολή του προς άνθρωπό του στην Πόλη ο Ραζής κάνει τότε λόγο
για «ομολογία Μεσολογγίου» που έστειλε σ’ αυτόν. Το 1813 βρίσκεται στο στρατόπεδο της Νίσσας,
όπου, με την ιδιότητα του γιατρού, παρακολουθεί και τον Βελή πασά (Αρχείο Αλή Πασά, τ. Α΄, 66-69,
534-37, τ. Β΄, 380-81).
68
Κατά τον Β. Παναγιωτόπουλο, ο Δ. Ραζής ανήκε σε μια ομάδα Ελλήνων της Πόλης με επαφές σε
φαναριώτικους κύκλους και ξένες πρεσβείες, οι οποίοι έστελναν στον Αλή πασά εκθέσεις με τα
τελευταία νέα που κυκλοφορούσαν στην Πόλη, ένα είδος χειρόγραφης εφημερίδας (Αρχείο Αλή Πασά,
τ. Α΄, 623-27, 701, 795-96, 805-07, τ. Β΄, 176-77, 183-84).
69
Αρχείο Αλή Πασά, τ. Β΄, 272, 588-89. Ιατρικά είδη έχει στείλει ο Ραζής και παλαιότερα (ό. π., 786).
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Εκτός από τη δυνατότητα του Αλή πασά να ελέγχει την «αυτοδιοίκηση» της πόλης,
είναι αναμενόμενο ότι στους ανταγωνισμούς μεταξύ των προυχόντων στο
Μεσολόγγι, για τα προφανώς προσοδοφόρα τοπικά αξιώματα, θα εμπλέκονταν όλοι
οι παράγοντες της τοπικής οθωμανικής διοίκησης. Είναι επίσης σαφές ότι ο Ραζής
μεσολαβεί, δίνει πληροφορίες και προσφέρει εκδουλεύσεις λειτουργώντας στα
πλαίσια ενός πελατειακού δικτύου ως Οθωμανός αξιωματούχος. Στο εκτεταμένο
δίκτυο των συνεργατών του πασά, ανθρώπων συνδεδεμένων μαζί του με βάση το
αμοιβαίο συμφέρον ή την εξάρτηση,70 ο Ραζής κατείχε εξέχουσα θέση, ακριβώς λόγω
της παρουσίας του στο κέντρο της πολιτικής εξουσίας στην ίδια την
Κωνσταντινούπολη. Αν και οι συνέπειες για τους συσχετισμούς εντός του σώματος
των προκρίτων στο Μεσολόγγι δεν μπορούν να τεκμηριωθούν με ακρίβεια, οι σχέσεις
της πόλης με τον πασά των Ιωαννίνων δεν ήταν απλουστευτικά επιβαρυντικές για την
ίδια αλλά συμπεριλάμβαναν κάποιο βαθμό συνεργασίας, έστω υπό άνισους όρους.
Οι ηγετικές οικογένειες του προεπαναστατικού Μεσολογγίου ανταγωνίζονταν
μεταξύ τους για την εύνοια του παντοδύναμου Αλή πασά, με στόχο είτε την
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσέφεραν τα τοπικά αξιώματα ή την
απόκτηση ενός μεριδίου, για παράδειγμα από την υπενοικίαση των φόρων. Ωστόσο, η
αριστοκρατία της πόλης δεν θα πρέπει να θεωρείται εντελώς αδύναμη και κινούμενη
στο περιθώριο της δράσης των ισχυρών αρματολών, μετέπειτα οπλαρχηγών, της
περιοχής.71 Αλλά και στις γειτονικές περιοχές, η οικονομική και πολιτική δύναμη
συγκεκριμένων οικογενειών προκρίτων ήταν κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητη. 72 Το
παράδειγμα του Δ. Ραζή, η παρουσία συγκεκριμένων οικογενειών σε διακεκριμένες
θέσεις στην τοπική κοινωνία, αλλά και οι μνήμες, οι παραδόσεις, η συσσωρευμένη
πείρα και οι αποκτημένες συμπεριφορές από την εποχή της οικονομικής ακμής, είναι
αρκετές ενδείξεις για να υποστηριχθεί βάσιμα ότι, παρά το γενικότερο καθεστώς
ανασφάλειας απέναντι στην οθωμανική εξουσία, η αριστοκρατία του Μεσολογγίου
ήταν αρκετά ισχυρή απέναντι σε ό,τι μπορούσε να επηρεάσει την καθημερινή ζωή και
τις ισορροπίες, στα στενά ωστόσο πλαίσια των ορίων της πόλης και της εγγύτερης
ενδοχώρας της. Αυτή η τοπική ισχύς θα επιβεβαιωθεί κατά την έναρξη της
επαναστατικής περιόδου και πολλές φορές κατά τη διάρκειά της.
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Για το δίκτυο αυτών των προσώπων, το οποίο κάλυπτε όλα τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας,
λειτουργώντας ως μηχανισμός συλλογής και αναδιανομής, προς όφελος των ίδιων ατόμων, των
εισοδημάτων της «επικράτειας» του Αλή πασά, βλ. D. Dimitropoulos, «Aspects of the fiscal machinery
in the areas ruled by Ali Pasa», A. Anastasopoulos-E. Kolovos (ed.), ό. π., 62, 66-68. Ο Κ.
Σβολόπουλος τονίζει τους δεσμούς του Δ. Ραζή με τον Αλή πασά, χρησιμοποιώντας τους για να
αποδείξει ότι ο Αθανάσιος, ανιψιός του Δημητρίου, μπορεί να υπηρέτησε ως γραμματικός του πασά,
άρα ήταν μορφωμένος! (Κ. Σβολόπουλος, Προμαχώντας στο Μεσολόγγι.., ό. π., 25-26).
71
Κατά τον Αλ. Μαυροκορδάτο, ισχυροί στην Πελοπόννησο ήταν οι πρόκριτοι, αλλά βόρεια του
Ισθμού «οι καπετάνιοι, εξαιρουμένων των πόλεων της Λειβαδείας, των Αθηνών, του Μεσολογγίου» (Ι.
Γιαννόπουλος: «Κοινότητες», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ΄, Αθήνα 1975, 140).
72
Για την κτηματική περιουσία των Καναβαίων, «τσιφλίκια» και βοσκότοποι, η οποία τους επέτρεπε
να κυριαρχούν στην επαρχία των Κραβάρων, βλ. Γ. Μ. Τσατσάνης, Γεώργιος-Λογοθέτης Καναβός (ο
πολεμιστής και πολιτικός του ’21), Αθήνα 1979, 28-42. Για την ισχυρή κοινοτική παρουσία στην
προεπαναστατική Ευρυτανία, βλ. Ελ. Γιαννακοπούλου, «Η οικονομική και κοινωνική ζωή στην
Ευρυτανία του 18ου και 19ου αιώνα. Νέα αρχειακά στοιχεία», Η Ευρυτανία κατά τους επαναστατικούς
και μετεπαναστατικούς χρόνους, 170 χρόνια από τον θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη, εισηγήσεις
συνεδρίου, επιμ: Κλ. Κουτσούκης-Κ. Αρώνη-Τσίχλη, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 1995, 257-88.
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1.5. Η Εκπαίδευση
Η Παλαμαϊκή Σχολή, την οποία ίδρυσε το 1760 στο Μεσολόγγι ο Παναγιώτης
Παλαμάς (1722-1803), είχε αναμφίβολα αναδείξει σημαντικό αριθμό αποφοίτων που
δίδαξαν με τη σειρά τους στον ελλαδικό χώρο και στην Κωνσταντινούπολη, ενώ
άλλοι άσκησαν το ιατρικό επάγγελμα, όπως ο Δημ. Ραζής. Ο γιος του Π. Παλαμά,
Γρηγόριος, διηύθυνε τη σχολή από το 1800 έως το 1821. Ο E. Dodwell συνάντησε
τον Γρ. Παλαμά το 1805 και, αναφερόμενος στο παρελθόν της σχολής, τονίζει ότι
πολλοί πλούσιοι Έλληνες της Πόλης έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο του
Μεσολογγίου. Όμως, δεν δίνει πληροφορίες για το μαθητικό δυναμικό εκείνη τη
χρονική στιγμή ούτε για το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Ο Dodwell προσθέτει ότι
συνάντησε και κάποιον άλλον Έλληνα που μπορούσε να απαγγέλλει στίχους Ιταλών
ποιητών αλλά δε γνώριζε ούτε τον Όμηρο ούτε αρχαία ελληνικά. Ο J. Galt σημειώνει
το 1811 ότι τα παιδιά στο Μεσολόγγι, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, διδάσκονται
ελληνικά από έναν ιερέα.73 Είναι φανερό ότι η εκπαίδευση που παρείχε η σχολή ήταν
επαρκής, ώστε αρκετοί απόφοιτοί της να ενσωματωθούν στο οθωμανικό πλαίσιο του
β΄ μισού του 18ου αιώνα με τρόπο που αντιστοιχούσε στην ακμάζουσα τότε και
εξωστρεφή οικονομία της πόλης. Φαίνεται έτσι πιθανό ότι η συρρίκνωση της
οικονομίας του Μεσολογγίου στις αρχές του 19ου αιώνα θα είχε επίπτωση και στην
εμβέλεια της σχολής, η οποία, όπως δείχνουν τα επώνυμα πολλών αποφοίτων,
απευθυνόταν σε σημαντικό βαθμό στην αριστοκρατία της πόλης.
Επιπλέον, η σχολή δε φαίνεται να είχε επηρεαστεί από το νεωτερικό εκπαιδευτικό
πνεύμα της περιόδου του «νεοελληνικού διαφωτισμού». Η μαθητεία του ιδρυτή της
σχολής και η διδασκαλία του δίπλα στον Ευγένιο Βούλγαρη στην Αθωνιάδα
Ακαδημία (1753-58) θα ήταν πρωτοποριακή για την εποχή της, αλλά η σχολή του
Μεσολογγίου δεν προχώρησε περισσότερο. Οι μαθητές της σχολής «εχειροτονούντο
διδάσκαλοι» αφού εξετάζονταν σε «πολλούς μη παραδοθέντας συγγραφείς και
λύοντες διάφορα προβαλλόμενα ζητήματα». Φαίνεται επίσης ότι χρησιμοποιούσαν
αποκλειστικά κείμενα στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Ο ίδιος ο Π. Παλαμάς δίδασκε
«τα καλά γραμματικά αλλά και θεμελιώδεις φιλοσοφικάς γνώσεις και …ικανά της
θεολογίας νάματα και αρετής και πατριωτισμού αισθήματα ενέπνεε».74 Πρόκειται για
τον παραδοσιακό διαχωρισμό σε «γραμματικά» και «φιλοσοφικά» μαθήματα. Ούτε
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Ed. Dodwell, ό. π., 89-91, John Galt, ό. π., 385, Σπ. Κανίνιας, «Η παιδεία στο Μεσολόγγι κατά την
Τουρκοκρατία και την Επανάσταση», Παρνασσός, τ. ΛΓ΄ (1991) 231-32, 234, 239-42, Ματθ.
Παρανίκας, Σχεδίασμα περί της εν τω ελληνικώ έθνει καταστάσεως των γραμμάτων από αλώσεως
Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ. Χ.) μέχρι των αρχών της ενεστώσης (ΙΘ΄) εκατονταετηρίδος,
Κωνσταντινούπολη 1867, 94-96. Κατά τον Παρανίκα, ο Ραζής ήταν γιατρός του καπουντάν πασά, ενώ
ο απόφοιτος της σχολής Κων/νος Καλογεράς ήταν γιατρός του σουλτάνου Σελίμ Γ΄. Ο Ευστάθιος
Καλογεράς ήταν δάσκαλος του γιου του Αλή πασά, Σαλήχ πασά, ενώ ο Δ. Καψάλης δίδαξε στα
Γιάννενα το γιο του Βελή πασά, Ισμαήλ. Στους αποφοίτους της σχολής περιλαμβάνεται και ο Σπ.
Τρικούπης. Ο Παρανίκας κάνει λόγο για 300 μαθητές, εννοώντας πιθανότατα το συνολικό αριθμό
μαθητών στα έτη της λειτουργίας της σχολής (ό. π., 95-96).
74
Σπ. Κανίνιας, ό. π., 232-34, 243. Ο Κανίνιας σημειώνει ότι στο Μεσολόγγι κήρυττε κατά καιρούς και
ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ενώ κάνει λόγο και για σύσταση «Πατριαρχικής Σχολής» στην πόλη το 1762,
συμπεραίνοντας ότι οι δύο σχολές συγχωνεύτηκαν πολύ νωρίς (ό. π., 235-39). Ο Αθ. Ψαλίδας
εκφράζεται μάλλον περιφρονητικά για το περιεχόμενο της διδασκαλίας στο «ελληνομουσείον» του
Μεσολογγίου (Γ. Χαριτάκης, «Αθανασίου Ψαλίδα, Η Τουρκία κατά τας αρχάς του ΙΘ΄ αιώνος»,
Ηπειρωτικά Χρονικά 6, 1931, 66-67). Ο Κ. Σβολόπουλος προσπαθεί να συνδέσει την Παλαμαϊκή
Σχολή με τον Διαφωτισμό, τη Γαλλική Επανάσταση και τα νάματα της παιδείας που θα είχε αντλήσει ο
Αθ. Ραζηκότσικας (Κ. Σβολόπουλος, ό. π., 22-25). Στην πραγματικότητα, αν εξαιρεθεί κάποια αβέβαιη
επίπτωση από τη γαλλική παρουσία στα Επτάνησα, ο απόηχος του Διαφωτισμού έφτασε στο
Μεσολόγγι μόλις το 1824, όταν εκδόθηκαν στην πόλη τα Ελληνικά Χρονικά του Ι. Μάγερ.
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λόγος για μαθηματικά και φυσικές επιστήμες. Συνοπτικές αλλά έγκυρες παρουσιάσεις
των σχολείων της εποχής δεν αναφέρουν καν τη σχολή του Μεσολογγίου, σε
αντίθεση τόσο με τις «παραδοσιακές» σχολές των Αθηνών και της Πάτμου όσο και
με τις γειτονικές «νεωτερικές» σχολές: του Πηλίου (Μηλιές, Ζαγορά), του Τυρνάβου
και των Ιωαννίνων.75
Όταν το 1815 ο λόρδος Γκίλφορντ αναζητούσε το κατάλληλο προσωπικό για το
ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα ίδρυε στα Επτάνησα, έμαθε και την άποψη του
Νικολάου Ζωγράφου, εμπόρου στην Τεργέστη και πρώην διευθυντή του εκεί
ελληνικού σχολείου. Ο Ζωγράφος ενέταξε τον Παλαμά στην κατηγορία των παλαιών
«γραμματικών». Πρόκειται, σημειώνει, για λογίους «αμεθόδους όλως, και αξίους
αφρικανής χώρας και όχι της Ελλάδος», από τους οποίους υπήρχαν πολλοί. Μερικοί
από τους σπουδαιότερους αυτής της κατηγορίας θεωρούσε ο Ζωγράφος ότι ήταν οι
απόφοιτοι της Παλαμαϊκής σχολής.76
Η αριστοκρατία του Μεσολογγίου είχε μέχρι το 1821, και παρά την οικονομική
παρακμή, τη δυνατότητα και τη διάθεση να χρηματοδοτεί σπουδές στο εξωτερικό,
τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Έτσι, οι αδελφοί Γεώργιος και Παύλος Στάμου
Σιδέρης διέκοψαν το 1822 τις σπουδές ιατρικής στην Πίζα.77 Ο Σπ. Τρικούπης (γεν.
1788) συνέχισε τις σπουδές του στην Πάτρα και έπειτα βρέθηκε στη Ρώμη για έξι
χρόνια. Παρακολούθησε «φιλολογικά και φιλοσοφικά μαθήματα» σε ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια, πάντα με την υποστήριξη του λόρδου Γκίλφορντ, ο οποίος φέρεται να
τον προόριζε για τη θέση του διευθυντή της Ιονίου Ακαδημίας,78 κάτι που κάνει την
περίπτωσή του μη αντιπροσωπευτική. Ο γιος του Δημ. Ραζή σπούδαζε στο Παρίσι,79
αλλά ο πατέρας του σταδιοδρομούσε στην Κωνσταντινούπολη και είχε τις ανάλογες
φιλοδοξίες.
Από την άλλη πλευρά, είναι χαρακτηριστικό ότι το Μεσολόγγι απουσιάζει από τους
τόπους διαμονής των συνδρομητών ελληνικών βιβλίων, κυρίως των λόγιων, της
περιόδου 1749-1821.80 Στο Ανατολικό λειτουργούσε σχολείο περίπου από το 1640
και μέχρι τα Ορλωφικά. Στο Βραχώρι, στη Βόνιτσα, αλλά και στην Κατούνα και στα
Κράβαρα, λειτούργησαν σχολεία μέχρι την Επανάσταση. Από τα μέσα του 17ου
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αιώνα λειτούργησαν οι σχολές των Αγράφων, στο Καρπενήσι, στη μονή των
Βραγγιανών και στη Φουρνά, οι οποίες παρήκμασαν μετά τα μέσα του 18ου αιώνα.81
Είναι βέβαια πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί ο βαθμός διάδοσης της σχολικής
εκπαίδευσης στον πληθυσμό της δυτικής Στερεάς. Ενδεικτικά, για καθέναν από τους
20 ενόπλους που συγκρότησαν το 1823 την «πολιταρχία Ζυγού», στην άμεση
περιφέρεια του Μεσολογγίου, σημειωνόταν ότι δεν ξέρει γράμματα.82 Η ίδια η
Παλαμαϊκή Σχολή, ιδρύθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενός αναπτυσσόμενου
εμπορικού κέντρου και παράκμασε μαζί του. Έτσι, η πόλη του Μεσολογγίου έμεινε
σε μια κατάσταση σχετικής πνευματικής απομόνωσης, αντίστοιχη με την οικονομική
παρακμή. Σε ένα περιβάλλον χωρίς τα ανάλογα ερεθίσματα, οι νεότεροι, ενώ δεν θα
τους έλειπαν οι γνώσεις, ως αποτέλεσμα της μακράς εμπορικής παράδοσης της
πόλης, λίγο θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν την περιέργειά τους για ό,τι ενδεχόμενα
μάθαιναν ότι συνέβαινε αλλού.
1.6. Οι ένοπλοι
Η δυτική και η κεντρική Στερεά συμπεριλαμβάνονταν στο ευρύτερο σύστημα της
αρματολικής στρατιωτικής οργάνωσης της νότιας βαλκανικής.83 Από τα τέλη της
δεκαετίας του 1790 μέχρι περίπου το 1810, ο Αλή πασάς κατάφερε, με τη συνεργασία
ή τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, και κινούμενος στο ίδιο πλαίσιο με τη
μεταρρυθμιστική πολιτική του οθωμανικού κράτους στον στρατό και τη διοίκηση, να
ελέγξει τις ισχυρές αρματολικές οικογένειες, ώστε να σταθεροποιήσει την ισχύ του,
να πατάξει τη ληστεία, πρόσκομμα στην αυξανόμενη εμπορική ανάπτυξη, και να
δημιουργήσει στρατιωτικές δυνάμεις πιστές στον ίδιο. Εξόντωσε αρματολούς,
ανάγκασε άλλους να καταφύγουν κυρίως στα Επτάνησα, ενώ υποστήριξε άλλους,
κυρίως νέους αφοσιωμένους σ’ αυτόν οπλαρχηγούς. Ωστόσο, ο περιορισμός της
δυνατότητας στρατιωτικής υπηρεσίας στα Επτάνησα μετά το 1814 ανάγκασε πολλούς
ενόπλους να επιστρέψουν και να ενταχθούν στα στρατιωτικά σώματα του Αλή πασά.
Ο τελευταίος επενέβαινε κατά το δοκούν, ενοποιώντας ή διαιρώντας αρματολίκια,
ενισχύοντας ή αποδυναμώνοντας αρματολούς, αλλά και ελέγχοντας άλλους μέσω της
αναγκαστικής τους διαμονής στα Γιάννενα.84
Στην υπηρεσία του Αλή πασά βρέθηκαν κατά καιρούς αρματολοί όπως ο Δημ.
Καραΐσκος στον Βάλτο και ο Γ. Γιολδάσης, στην περιοχή του Καρπενησίου, ενώ ο Γ.
Τσόγκας, αρματολός της Βόνιτσας, ήταν ταυτόχρονα και υπενοικιαστής, από τον ίδιο
τον Αλή πασά, βοσκοτόπων στη Θεσπρωτία. Επίσης, ως γραμματικοί ή σε διάφορες
θέσεις του διοικητικού μηχανισμού του τελευταίου υπηρέτησαν πρόσωπα που
81
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βρέθηκαν σε πολιτικοστρατιωτικές θέσεις κατά την Επανάσταση, όπως ο Κώστας
Μπότσαρης, οι αδελφοί Γιαννάκης, Χρήστος και Πάνος Ράγκος, οι αδελφοί
Γιωργάκης, Κωνσταντίνος και Γιαννάκης Βαλτινός, όπως επίσης και οι Αλεξάκης,
Δημήτριος και Κων/νος Βλαχόπουλος.85
Στις παραμονές της Επανάστασης καταγράφονται στη δυτική-κεντρική Στερεά και
στα όρια με τη Θεσσαλία και την Ήπειρο 18 αρματολίκια με τους παρακάτω
επικεφαλής:86
Ασπροπόταμος
Κλινοβός
Άγραφα
Ξηρόμερο

Βλοχός

Σαβολάκο
Πολιτοχώρια
Καρπενήσι
Απόκουρο

Βενέτικο
Βάλτος

Βόνιτσα

Ν. Στορνάρης. Είχε συγγενικούς δεσμούς με τις οικογένειες
Μπακόλα και Κουτελίδα
Γρ. Λιακατάς, γαμπρός του Ν. Στορνάρη.
Το αρματολίκι ανήκε στην οικογένεια των Μπουκουβαλαίων αλλά
κατά την Επανάσταση θα διεκδικηθεί σθεναρά από τον συγγενή
τους, Γ. Καραϊσκάκη, και τον Γιαν. Ράγκο.
Γ. Βαρνακιώτης. Ο ισχυρότερος αρματολός της δυτικής Στερεάς το
1821. Η μητέρα του ήταν αδελφή του αρματολού της Βόνιτσας
Δράκου Γρίβα. Ο ίδιος είχε παντρευτεί τη θυγατέρα του Γ.
Μπουκουβάλα.
Μαζί με το Καρπενήσι, τα Πολιτοχώρια και το Σαβολάκο ανήκε
στην παλιά αρματολική οικογένεια των Συκάδων-Βλαχόπουλων. Το
1820 δόθηκε από τους σουλτανικούς στον Αλεξάκη Βλαχόπουλο. Η
περιοχή θα διεκδικηθεί επίμονα κατά την Επανάσταση από τους
Στάικους, προκρίτους του Βλοχού. Η αδελφή της μητέρας του
Αλεξάκη ήταν η δεύτερη σύζυγος του Γ. Γρίβα, μέλους της
οικογένειας αρματολών της Βόνιτσας.
Γ. Πεσλής. Το αρματολίκι, μαζί με τα Πολιτοχώρια, είχε δοθεί
προηγουμένως από τον Αλή πασά στον Σωτ. Κοτζιαμάνη.
Σπύρος και Γιαννάκης Λάμπρου (Βλαχόπουλοι), ξαδέλφια του
Αλεξάκη από την πλευρά του πατέρα τους.
Γιαννάκης Γιολδάσης. Ο πατέρας του Γεώργιος είχε παντρευτεί τη
θεία του Αλεξάκη Βλαχόπουλου, αδελφή του πατέρα του, Νίκου.
Ο Κ. Σιαδήμας διορίστηκε αρματολός στην περιοχή από τον Αλή
πασά. Τοπικός του αντίπαλος ήταν ο Γ. Πιλάλας, πρωτοπαλίκαρο
των Μπουκουβαλαίων. Το 1823 την περιοχή ήλεγχε ο Χρ. Μακρής
(«Μακράκος»).
Κ. Χορμόβας, επίσης διορισμένος από τον Αλή πασά.
Ανήκε στην αρματολική οικογένεια Σταθά. Μετά τον θάνατο του
Δημ. Καραΐσκου περί το 1814-16, εγγονού του γενάρχη Σταθά από
τη θυγατέρα του, το αρματολίκι πέρασε στον γιό του, Ανδρέα Ίσκο.
Ο Γ. Καραϊσκάκης θεωρείται γιος του Δ. Καραΐσκου, από άλλη
μητέρα. Ο αδελφός του Ανδρέα, Γιαννάκης, είχε παντρευτεί τη
θυγατέρα του Δ. Μπουκουβάλα.
Ανήκε στην οικογένεια των Γριβαίων. Ο Αλή πασάς διόρισε στο
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Κράβαρα
Ζυγός
Πατρατζίκι

Λιδωρίκι
Τζουμέρκα
Ραδοβίζι

αρματολίκι τον Γ. Τσόγκα. Κατά το 1820-1821 ο Θεοδ. Γρίβας και
οι αδελφοί του προσπάθησαν, με σουλτανική διαταγή, να διώξουν
τον Τσόγκα από το αρματολίκι, χωρίς αποτέλεσμα.
Ο Ανδρίτσος Σαφάκας διορίστηκε από τον Βελή πασά αρματολός
στην περιοχή.
Ο Δημ. Μακρής διορίστηκε αρματολός από τους σουλτανικούς το
1820.87
Ανήκε στην οικογένεια Κοντογιάννη, με καταγωγή από το Βάλτο,
της οποίας πάρα πολλά μέλη σκοτώθηκαν το 1794-95 κατά τη
σύγκρουσή τους με τον Αλή πασά, με τον οποίο συνέπραξαν οι
Χατζαίοι, πρόκριτοι της περιοχής. Ο Μήτσος Κοντογιάννης
ανέκτησε το αρματολίκι το 1812. Για εκδίκηση, ένοπλοι
Κοντογιανναίοι εξόντωσαν σχεδόν ολοκληρωτικά τους Χατζαίους
το 1821.
Δήμος Σκαλτσάς.
Μήτρος Κουτελίδας.
Ο Γώγος Μπακόλας, πρωτοπαλίκαρο των Κοντογιανναίων,
διορίστηκε αρματολός από τον Αλή πασά. Παντρεύτηκε τη
θυγατέρα του Μήτσου Κοντογιάννη.

Στα πολεμικά γεγονότα της επαναστατικής περιόδου στη δυτική Στερεά θα
συμμετάσχουν και ένοπλοι φυγάδες από τα βορειότερα αρματολίκια, όπως του
Ασπροποτάμου και εκείνα του βόρειου ελληνικού χώρου. Δίπλα τους θα βρεθούν και
τα σουλιώτικα σώματα, τα οποία είχαν μια ξεχωριστή θέση στον κόσμο των
ενόπλων.88 Σουλιώτες, αλλά και αρκετοί άλλοι ένοπλοι από τον ηπειρωτικό χώρο,
είχαν υπηρετήσει μεταξύ 1804 και 1816 στα στρατιωτικά σώματα που συγκρότησαν
οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στα Επτάνησα, ενώ άλλοι φυγάδες υπηρέτησαν στην ίδια τη
Ρωσία. Μένοντας προοδευτικά χωρίς απασχόληση, ηγετικά μέλη των μεγαλύτερων
σουλιώτικων οικογενειών, Μπότσαρη και Τζαβέλα, επέστρεψαν στην Ήπειρο το
1813 και τέθηκαν στην υπηρεσία του Αλή πασά, ενώ άλλοι Σουλιώτες επέστρεψαν
αλλά στράφηκαν στη ληστεία για να επιβιώσουν. Ένοπλη υπηρεσία στα Επτάνησα
είχαν και στελέχη των μετέπειτα επαναστατικών κυβερνήσεων, όπως ο Αναγνώστης
Παπαγεωργίου (Αναγνωσταράς), ο Χρ. Περραιβός, ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Αλεξάκης
Βλαχόπουλος, αλλά και ορισμένοι από τους πρωταγωνιστές των πολεμικών
γεγονότων της Επανάστασης στη δυτική Στερεά, όπως οι Σουλιώτες Ζώης Πάνου,
Κίτσος Τζαβέλας, Λ. Βέικος, Μάρκος και Νότης Μπότσαρης.89
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καπετάνιος του Ζυγού. Οι χωρικοί της περιοχής υποχρεώθηκαν να μισθοδοτούν 30 ενόπλους του
Μακρή, εκτός από τα καθιερωμένα δοσίματα (ΕΒΕ/Αρχείο Ν. Μακρή/9353-9355).
88
Για την οργάνωση της σουλιώτικης κοινωνίας, τη σύγκρουση των Σουλιωτών με τον Αλή πασά και
την ένταξη Σουλιωτών ενόπλων στα στρατιωτικά σώματα στα Ιόνια νησιά, βλ. Β. Ψιμούλη, Σούλι και
Σουλιώτες, οικονομικά, κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα, διδακτορική διατριβή, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Αθήνα 1995.
89
Λ. Καλλιβρετάκης, «Ένοπλα ελληνικά σώματα στη δίνη των ναπολεόντειων πολέμων», Ιστορία του
Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, τ.1, Αθήνα 2003, 185-200, Β. Ψιμούλη, «Οι Σουλιώτες στα Επτάνησα»,
Ιστορικά, τχ. 38 (Ιούνιος 2003) 31-47, P. Stathis, «From Klephts and Armatoloi to Revolutionaries», ό.
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Εκτός από τις καθαυτό στρατιωτικές γνώσεις και εμπειρίες, η επαφή των
ανθρώπων αυτών με το πολιτισμικό περιβάλλον των Επτανήσων και άλλων περιοχών
της νότιας Ευρώπης, αλλά και οι επαφές και οι στενοί δεσμοί που είχαν σχηματιστεί
μεταξύ τους στα χρόνια της κοινής στρατιωτικής υπηρεσίας, θεωρούνται γενικά
σταθμός στη διαδικασία διαμόρφωσης της εθνικής τους συνείδησης. Επαναστατικές
ιδέες και λύσεις προερχόμενες από την εμπειρία της Γαλλικής Επανάστασης, ακόμα
και αν δεν τους είχαν ουσιωδώς επηρεάσει, δεν τους ήταν πια εντελώς άγνωστες.90
Οπωσδήποτε, το αποτέλεσμα της επαφής αυτής με τα ευρωπαϊκά πολεμικά ή
πολιτικά δρώμενα, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερεκτιμάται, θα ήταν άνισο. Οι
εμπειρίες αυτές δεν θα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα ανάμεσα, για παράδειγμα, στους
απλούς Σουλιώτες πολεμιστές και στους αδελφούς Αλέξιο και Κωνσταντίνο
Βλαχόπουλο, Φιλικούς λίγο αργότερα.
1.7. Η Φιλική Εταιρεία
Παρά την αναμφισβήτητη καταπίεση του καθεστώτος του Αλή πασά και την πτώση
του βιοτικού επιπέδου που θα επέφερε η παρακμή της τοπικής ναυτιλίας, ελάχιστοι
καταγόμενοι από την πόλη εμφανίζονται αποδεδειγμένα να έχουν μυηθεί στη Φιλική
Εταιρεία. Οι Μεσολογγίτες έμποροι Ν. Καρπούνης και Π. Σταϊκέος μυήθηκαν στην
Οδησσό το 1820 και 1821, αντίστοιχα, κατά την τελική φάση επέκτασης της
οργάνωσης. Επίσης, ο έμπορος Π. Κωστόπουλος, από το Ξηρόμερο, και ο δάσκαλος
Παν. Καλλοτούρος, από τη Ναύπακτο, μυήθηκαν στις Ηγεμονίες το 1819 και 1820,
αντίστοιχα. Ο Β. Μπαρλάς καταγόταν από την Ακαρνανία, ενώ μεταξύ 1818 και 1820
μυήθηκαν οι καταγόμενοι από τα Άγραφα Γ. Καβοστεριόπουλος, πρόκριτος, και οι
έμποροι Αθ. Σκανδάλης και Μόσχος Χατσής, οι δύο τελευταίοι εκτός του τόπου
καταγωγής τους. Το 1818 μυήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο Δ. Βλαχόπουλος, και
ακολούθησε η μύηση στην Πρέβεζα το 1819 του αδελφού του, επίσης στρατιωτικού,
Αλεξ. Βλαχόπουλου.91 Επίσης, ο Καρπενήσιος πρόκριτος Δημ. Παλαιόπουλος
μυήθηκε το 1819 στο Ιάσιο, όπου και οι καταγόμενοι από τα Άγραφα αδελφοί
Γεώργιος και Ιωάννης Τσολάκογλου, ως στρατιωτικός και πρόκριτος αντίστοιχα. Ο
γιατρός Επ. Μαυρομμάτης, με καταγωγή πιθανότατα από το Ξηρόμερο, μυήθηκε το
1819 στο Βουκουρέστι, το ίδιο έτος με τον καταγόμενο από τη Ναυπακτία Γεώργιο
Λιβερόπουλο, έμπορο στην Αίγινα. Οι Γεώργιος και Χριστόδουλος Αινιάν, δάσκαλοι
στην Κωνσταντινούπολη, μυήθηκαν το 1818, καταγράφηκαν ως Θεσσαλοί και
κατάγονταν επίσης από τα Άγραφα.92 Αποδεδειγμένη είναι και η μύηση στη Ρωσία το

π., 173-76. Επίσης, ο Χειμαριώτης Σπυρομίλιος φέρεται να αποφοίτησε το 1819 από τη στρατιωτική
σχολή της Νεάπολης, του Βασιλείου των Δύο Σικελιών (Γιάννης Βλαχογιάννης, «Προλεγόμενα»,
Σπυρομίλιος, Χρονικό του Μεσολογγίου, 1825-1826, Αθήνα 1969, 7-9, 27).
90
Λ. Καλλιβρετάκης, ό. π., 200, P. Stathis, ό. π., 176.
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Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Α΄, Αθήνα, 1859, 389, 394396, 399, 403, 411-12, 416. Το πιθανότερο όνομα του πρώτου Μεσολογγίτη είναι Καρβούνης, ενώ ο
δεύτερος θα καταγόταν ίσως από την οικογένεια Στάικου, προκρίτων του Βλοχού.
92
Βαλέριος Μέξας, Οι Φιλικοί, κατάλογος των μελών της Φιλικής Εταιρείας εκ του Αρχείου Σέκερη,
Αθήνα 1937, 7-8, 50, 61-62, 64-66. Επιπλέον, σημειώνεται να μυείται το 1819 ο έμπορος στην Ύδρα
Γ. Αντωνόπουλος ως «Κοτιτζάνος», πιθανόν από την Κοζίτσα Κραβάρων (στο ίδιο, 45). Για την
καταγωγή των Αινιάνων και την προεπαναστατική παρουσία του Δημ. Παλαιόπουλου στην επικράτεια
του Αλή πασά, βλ. Μ. Γκιόλιας, ό. π., 205, 327-31.
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1821 του Μεσολογγίτη Σπ. Σπανόπουλου, αλλά και του Βαλτινού στρατιωτικού Κ.
Γεωργούση, στον Κάλαμο, πιθανόν το 1820.93
Η άποψη ότι οι Καρπούνης-Σταϊκέος είχαν λειτουργήσει ως «απόστολοι» της
Φιλικής στο Μεσολόγγι, και είχαν μάλιστα μυήσει τους προκρίτους της πόλης,94
στερείται αποδείξεων. Άλλες αναφορές για συμμετοχή στη Φιλική αρματολών της
δυτικής Στερεάς,95 είναι ασαφείς, ουσιαστικά ατεκμηρίωτες, άρα και αναξιόπιστες,
πολύ περισσότερο όταν δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα στις παλαιότερες και στις
μυήσεις που πιθανά έγιναν κατά το τελευταίο διάστημα πριν την Επανάσταση, συχνά
χωρίς την τήρηση του τυπικού. Ο Ν. Κασομούλης αναφερόμενος στη στάση των
αρματολών το 1820-1821, και κυρίως του Μ. Κοντογιάννη, σημειώνει: «είχον ψευθή
πολλάκις τον καρπόν των επαναστάσεων των, έπρεπε άρα να είναι τώρα
προσεκτικώτεροι. Εκείνοι οίτινες αξιώθησαν το μυστήριον της Επαναστάσεως από
τους Αρματωλούς έως τότε ήταν πολλά ολίγοι, και σπανίως κατηχημένοι προεστοί
επίσημοι εις την Στερεάν Ελλάδα».96 Η συμμετοχή, για παράδειγμα των Σουλιωτών,
στα πολεμικά γεγονότα στην Ήπειρο το 1820-1821 δεν συνεπάγεται αυτονόητα
μύηση στη Φιλική.97
Κατά την πλέον έγκυρη έρευνα, από όλες τις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας
κατάγονταν 37 από τα μέλη της οργάνωσης που ανέφεραν τόπο καταγωγής, μόλις το
3,9% του συνόλου των μελών της κατηγορίας, ενώ 3,8% ήταν το ποσοστό των
μυητών που κατάγονταν από τη Στερεά. Ο συνολικός αριθμός των μυημένων στην
οργάνωση έφτασε τους 2-3.000, τις τελευταίες εβδομάδες πριν την Επανάσταση, όταν
οι «μυήσεις» ολόκληρων ομάδων ή χωριών κατέστησαν αναξιόπιστη τη διαδικασία.
Η Φιλική κατάφερε να διεισδύσει σε εκείνες τις περιοχές του ελλαδικού χώρου που
είχαν συμπαγείς ελληνικούς πληθυσμούς αλλά και ντόπιες ισχυρές ελίτ, δηλαδή
κυρίως στην Πελοπόννησο και στα Επτάνησα, των οποίων οι φιλοδοξίες μπορούσαν
να συνδεθούν με τα σχέδια και την ισχύ των Φιλικών, όπως οι ίδιες ελίτ την
εκτιμούσαν. Στη Στερεά και στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο λειτουργούσε
αποτρεπτικά η παρουσία του Αλή πασά και των μουσουλμάνων κατόχων γης. Πρέπει
επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η μεγάλη πλειονότητα των μελών της Φιλικής ήταν
έμποροι, όχι οι πλουσιότεροι, με σημαντική την παρουσία των επαγγελματιών,
κυρίως δασκάλων και γιατρών, αλλά και των τοπικών προκρίτων και των, συχνά
άνεργων, στρατιωτικών. Επίσης τα περισσότερα μέλη της οργάνωσης, σχεδόν όλων
των κοινωνικών ομάδων, μυήθηκαν όντας μετανάστες, μακριά από τον τόπο
καταγωγής τους.98 Τα δεδομένα αυτά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και των
93

Κ. Σ. Κώνστας, «Αιτωλοακαρνάνες Φιλικοί, ονόματα μαρτυρημένα από επίσημες πηγές»,
Ηπειρωτική Εστία, τ. ΚΒ΄, τχ. 254-255 (Ιούνιος-Ιούλιος 1973) 329, 332, 337-39. Ο ίδιος αναφέρει σαν
μυημένα στην οργάνωση 64 πρόσωπα από την περιοχή, ανάμεσά τους και τους Μεσολογγίτες Π.
Ιγγλέζο, Τρ. Σποντή, Αθ. Πεπονή, Κάρπο, Πανταλ. Βάλβη, Πολ. Ραζή, τον Ι. Τρικούπη και τον
επίσκοπο Ρωγών Ιωσήφ. Επίσης, αποδίδει την ιδιότητα του Φιλικού σε και οπλαρχηγούς και
προκρίτους της δυτικής Στερεάς, βασιζόμενος κυρίως σε μεταγενέστερες αναφορές, χωρίς κάποια
αναμφισβήτητη απόδειξη, όπως θα ήταν τα αφιερωτικά σημειώματα των μυημένων (Κ. Σ. Κώνστας, ό.
π., 327-43). Ο Αν. Γούδας κάνει λόγο για μύηση του Ι. Τρικούπη στη Φιλική Εταιρεία, με μυητή τον
μητροπολίτη Άρτας Πορφύριο (Βίοι παράλληλοι..., τ. Ζ΄, ό. π., 168), κάτι εξωπραγματικό.
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Θ. Μ. Πολίτης, Η συμβολή της Αιτωλοακαρνανίας στην επανάσταση του 1821, Μεσολόγγι 1974, 46.
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Δ. Τσιάμαλος, ό. π., 289-91.
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Ν. Κασομούλης, ό. π., 124.
97
Ο Αθαν. Φωτομάρας είναι ο μοναδικός Σουλιώτης-καταγεγραμμένο μέλος της Φιλικής, μυημένος το
1820 στη Μάνη (Ι. Φιλήμων, ό. π., 415).
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G. D. Frangos, The Philike Etaireia, 1814-1821: A Social and Historical Analysis, Columbia
University, 1971 [ανέκδοτη διδακτορική διατριβή], 195, 203, 216-19, 228-33, 235-36, 245, 251, 257,
286-90. Για την ανάπτυξη της Φιλικής στον ελλαδικό χώρο, τη σύνθεση και το ιδεολογικό περιεχόμενο
της οργάνωσης, βλ. επιπλέον: G. Frangos, «The Philike Etaireia: A Premature National Coalition»,
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παραπάνω καταγεγραμμένων μελών της οργάνωσης με καταγωγή από το Μεσολόγγι
και τη δυτική Στερεά.
Αυτή η αριθμητικά περιορισμένη συμμετοχή αντανακλά την κοινωνική
πραγματικότητα στην περιοχή. Οι ελάχιστες μυήσεις Μεσολογγιτών, όλων μακριά
από την ιδιαίτερή τους πατρίδα, επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αλλά αδύναμη
δραστηριοποίηση εμπόρων της πόλης σε σημαντικά κέντρα του εξωτερικού. Οι
πρόκριτοι, αλλά και οι αρματολοί της δυτικής Στερεάς, ενταγμένοι στο πλέγμα των
σχέσεων υπό την εξουσία του Αλή πασά, δεν είχαν τη δυνατότητα και το κίνητρο της
συμμετοχής, ως σώμα πέρα από ατομικές περιπτώσεις, σε συνωμοτικές και
επαναστατικές δραστηριότητες που έθεταν σε κίνδυνο τους ίδιους τους όρους της
ύπαρξης και της λειτουργίας τους ως φορείς τοπικής εξουσίας. Αν οι «απόστολοι»
της Φιλικής δεν επιδίωξαν να επεκτείνουν την επιρροή τους στην πόλη, αυτό
επιβεβαιώνει μάλλον τη σχετική απομόνωσή της.
Έτσι, η συμμετοχή στα επαναστατικά γεγονότα, αλλά και η υιοθέτηση συνθημάτων
και συμβόλων της Φιλικής κατά την πρώτη επαναστατική περίοδο, δεν πρέπει να
συγχέονται με τα προεπαναστατικά δεδομένα. Η συμμετοχή προκρίτων και
οπλαρχηγών στα επαναστατικά γεγονότα θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με τις νέες
συνθήκες που δημιούργησε η σύγκρουση του Αλή πασά με την Πύλη, από τα μέσα
του 1820, όταν οι ισχυροί παράγοντες της περιοχής έσπευσαν να κατοχυρώσουν τη
θέση τους στο νέο, ρευστό, πλαίσιο. Τη σύγκρουση αυτή προσπάθησε να
εκμεταλλευτεί η Φιλική Εταιρεία, υπό την ηγεσία του Αλ. Υψηλάντη. Την ίδια
στιγμή, ο ίδιος ο Αλή πασάς προσπάθησε να επωφεληθεί από την ύπαρξη και τη
δράση της Φιλικής, ενόψει και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσής του με τα
σουλτανικά στρατεύματα.99
1.8. Στις παραμονές της Επανάστασης
Ήδη από τον Μάιο του 1820, κατά την πρώτη φάση της σύγκρουσης του Αλή πασά
με την Πύλη, η περιοχή της Αιτωλίας-Ακαρνανίας ενσωματώθηκε με σουλτανικό
διάταγμα στο πασαλίκι της Ναυπάκτου. Τον ίδιο μήνα, δύο πλοία στην υπηρεσία του
Αλή πασά, φορτωμένα με σιτηρά, καταλήφθηκαν από σουλτανικά πολεμικά στο
λιμάνι του Μεσολογγίου. Κατά την εισβολή των σουλτανικών στη δυτική Στερεά, τον
Ιούλιο, τμήμα του πληθυσμού της πόλης κατέφυγε στην Πάτρα, αλλά και προς τα
Επτάνησα, με τα οποία η επικοινωνία της πόλης δεν είχε σταματήσει. Σύντομα, η
περιοχή ελέγχθηκε από τα σουλτανικά στρατεύματα. Οι περισσότεροι χριστιανοί και
μουσουλμάνοι οπλαρχηγοί του Αλή πασά τον εγκατέλειψαν σύντομα.100 Στο
σουλτανικό στρατόπεδο εμφανίστηκαν αρχικά και οι Σουλιώτες, οι οποίοι
επέστρεψαν από τα Επτάνησα ελπίζοντας στην ανάκτηση της πατρίδας τους. Το
πέτυχαν από τον Δεκέμβριο του 1820, συμμαχώντας με τον Αλή πασά. Με την
Richard Clogg (ed.), The Struggle for Greek Independence, Λονδίνο 1973, 87-103, του ίδιου: «Φιλική
Εταιρεία», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ΄, Αθήνα 1975, 424-32.
99
Για την προσπάθεια των Φιλικών να επωφεληθούν από τη σύγκρουση του Αλή πασά με την Πύλη,
βλ. Ι. Φιλήμων, ό. π., τ. Α΄, 47, 76-77, 84, 116-17, 125, 217. Για τις επαφές του Αλή πασά με στελέχη
της οργάνωσης και την τακτική του σχετικά, βλ.: Ι. Φιλήμων, ό. π., τ. Β΄, 412-16, 419, τ. Δ΄, 162-63,
Σπ. Αραβαντινός, ό. π., ια΄-ιγ΄, 278-80, 284-87, 313, Ε. Πρεβελάκης, Κ. Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου
(επιμ.), Η Ήπειρος, ο Αλή Πασάς και η ελληνική επανάσταση, προξενικές εκθέσεις του William Meyer
από την Πρέβεζα, (στο εξής: Εκθέσεις W. Meyer), τ. Α΄, Αθήνα 1996, 90-92, 95-96, 112, 120, 123, 134,
320, 343-44, 385, 423, Αρχείο Αλή Πασά, τ. Γ΄, 474-76.
100
Εκθέσεις W. Meyer, τ. Α΄, 100, 124, 143-44, 146, 154, 157, 168, 173, 181, 184, 209, 237, 286-88,
309-10). Βλ. και Σπ. Αραβαντινός, ό. π., 288-95, 299-300, Γκ. Άρς, ό. π., 331-35.
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παρουσία και τις επιδρομές τους απασχόλησαν σημαντικό μέρος των σουλτανικών
στρατευμάτων μέχρι το καλοκαίρι του 1822, σύμμαχοι πια των Ελλήνων
επαναστατών.101
Η επιστροφή στο Μεσολόγγι μέρους των φυγάδων, μετά τη σταθεροποίηση της
κατάστασης στην περιοχή κατά τους επόμενους μήνες, φαίνεται πολύ πιθανή.
Ωστόσο, καθώς η σύγκρουση παρατάθηκε στην Ήπειρο, οι πιέσεις πάνω στον
πληθυσμό αυξήθηκαν, κυρίως όσον αφορά την υποστήριξη και τον εφοδιασμό των
σουλτανικών στρατευμάτων, παρά τις υποσχέσεις για αποζημίωση, ακόμα και για
επιστροφή ιδιοκτησιών του Αλή πασά. Από τον Ιούλιο του 1820 μέχρι τον
Φεβρουάριο του 1821 το σαντζάκι του Κάρλελι κατέβαλε συνολικά 271.149 γρόσια
σε χρήμα και υπηρεσίες προς τον σουλτανικό στρατό, ενώ η τακτική φορολογική
υποχρέωση είδαμε ότι ήταν 75.000 γρόσια, από τα οποία 15000 καταβάλλονταν από
το βοϊβοδαλίκι Μεσολογγίου-Αιτωλικού.102 Τα συνολικά έξοδα του πολέμου για τους
σουλτανικούς έφτασαν τα 30 εκατομμύρια γρόσια. Μολονότι το 80% του ποσού
δαπανήθηκε κατά το δεύτερο έτος των επιχειρήσεων (1821-1822), ένα μεγάλο ποσό
(858.000 γρόσια) δαπανήθηκε τον Μάρτιο του 1821.103 Και παρ’ όλο που τμήμα των
συνολικών εξόδων θα καλύφθηκαν απ’ ευθείας από την Κωνσταντινούπολη, είναι
ίσως σημαντικό ότι η τελευταία χρονολογία συμπίπτει με στην αφετηρία των
επαναστατικών ζυμώσεων στην περιοχή.
Οι φορολογικές και άλλες πιέσεις είχαν προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια στον
πληθυσμό, στους προκρίτους της περιοχής, αλλά και μεταξύ των Ελλήνων και των
Αλβανών στρατιωτικών, πρώην υφισταμένων του Αλή πασά. Κατά τον πρόξενο
Meyer, οι ανώτερες κοινωνικές ομάδες επιθυμούσαν τον γρήγορο τερματισμό της
σύγκρουσης, φοβούμενες την επικράτηση και επέκταση της αναρχίας. Στα τέλη του
1820 και στους επόμενους μήνες, ο ίδιος θεωρούσε ότι, καθώς δεν διαφαινόταν
προοπτική τερματισμού του πολέμου, οι οπλαρχηγοί, Έλληνες και Αλβανοί, ήταν
έτοιμοι να εξεγερθούν από κοινού, υπέρ του Αλή πασά ή για δικό τους λογαριασμό,
καθώς ανησυχούσαν από την προοπτική ολοκληρωτικής επικράτησης των
σουλτανικών και υποβάθμισης της δικής τους θέσης. Στα μέσα Μαΐου ακόμα, ο
Meyer εκτιμούσε ότι υποχρεώνονταν να καιροσκοπούν λόγω της παρουσίας
αποσπασμάτων του σουλτανικού στρατού, επειδή πολλοί είχαν δώσει ομήρους, αλλά
και λόγω της ανάγκης για συγκομιδή των δημητριακών.104
Ωστόσο, προκειμένου για το ίδιο το Μεσολόγγι, η αναμονή δεν οφειλόταν απλώς
στην εγγύτητα των οθωμανικών στρατευμάτων. Η πόλη είχε λεηλατηθεί κατά τα
Ορλωφικά, η δοκιμασία όμως δεν ήταν μικρότερη για την Πελοπόννησο. Η αρχική
απουσία του Μεσολογγίου από το επαναστατικό στρατόπεδο πρέπει να ερμηνευθεί
στο πλαίσιο μιας ευρύτερης υστέρησης, οικονομικής και οργανωτικής, σε σχέση με
περιοχές της Πελοποννήσου και νησιά του Αιγαίου. Οι ισχυρές οικογένειες της πόλης
δεν είχαν την ισχύ των Πελοποννησίων, ούτε τα πλοία των «ναυτικών νησιών», ενώ
οι «απόστολοι» της Φιλικής αγνόησαν μάλλον το άλλοτε ακμαίο ναυτικό κέντρο της
δυτικής Στερεάς. Οι εμπορικές επαφές με τη Δύση, κυρίως με τα Επτάνησα κατά το
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σύντομο διάστημα της γαλλικής κυριαρχίας, αλλά και κατά τη φάση ανάπτυξης της
Φιλικής στα Ιόνια, είναι δυνατό μόνο να υποτεθεί ότι θα είχαν οδηγήσει σε κάποιο
βαθμό αμφισβήτησης του οθωμανικού καθεστώτος.
Από την άλλη πλευρά, πρόκριτοι και κάτοικοι του Μεσολογγίου, επηρεασμένοι
από τον ενθουσιώδη απόηχο των επαναστατικών γεγονότων στην Πελοπόννησο και
αλλού, θα αναζητούσαν την κατάλληλη ευκαιρία να απαλλαγούν από τα παλαιά και
νέα βάρη του οθωμανικού καθεστώτος, προσδοκώντας ότι η πόλη τους θα ανακτούσε
την εμπορική και οικονομική ανάπτυξη του παρελθόντος, προσφέροντας νέες
ευκαιρίες σε εμπορευόμενους, επαγγελματίες και ναυτικούς. Παρά την παρουσία
οθωμανικών στρατευμάτων στο Κάρλελι, οι περιστάσεις φαίνονταν μάλλον ευνοϊκές
στα τέλη της άνοιξης του 1821. Η παρατεινόμενη πολιορκία των Ιωαννίνων και οι
συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ήπειρο, η παρουσία Αλβανών, άλλοτε αντιπάλων
αλλά συμμάχων τώρα των επαναστατών, η διαφαινόμενη σταθεροποίηση της
επανάστασης στο νότο, σε συνδυασμό με τις αυξημένες φορολογικές και άλλες
πιέσεις εκ μέρους των σουλτανικών, είχαν δημιουργήσει προοδευτικά ένα περιθώριο
απονομιμοποίησης της οθωμανικής κυριαρχίας. Στο μεταξύ, οι Μεσολογγίτες
προσπαθούσαν να ισορροπήσουν ανάμεσα στους αντιμαχόμενους, τις οθωμανικές
δυνάμεις και τους επαναστάτες, έχοντας ως προφανή γνώμονα των κινήσεών τους την
ευάλωτη θέση στην οποία θα βρισκόταν η πόλη σε μια ενδεχόμενη επίθεση, κυρίως
από τη θάλασσα.
Ένα πρώτο σοβαρό επεισόδιο, ενδεικτικό ωστόσο της γενικότερης αναταραχής,
σημειώθηκε στις 5 Μαρτίου, όταν ο αρματολός του Ζυγού Δημ. Μακρής επιτέθηκε
στη συνοδεία που μετέφερε από το Μεσολόγγι στη Ναύπακτο «τον συνήθη ετήσιο
φόρο», πήρε τα χρήματα και προκάλεσε μεγάλη ένταση στις σχέσεις των οθωμανικών
Αρχών με τους προύχοντες του Μεσολογγίου.105 Ο Μακρής φέρεται να είχε
ειδοποιηθεί από τον πρόκριτο του Μεσολογγίου Αναστ. Παλαμά.106 Η δράση και η
συμπεριφορά του Μακρή κατά την επαναστατική περίοδο μπορούν να αιτιολογήσουν
μια τέτοια συνεργασία του με Μεσολογγίτες. Ωστόσο, καθώς δεν είχε κάποια
συνέχεια, είναι σαφές ότι πρόκειται περισσότερο για μια ληστρική πράξη, την οποία
είχε ενθαρρύνει η ρευστή ατμόσφαιρα της περιόδου.
Από την πλευρά τους, οι Πελοποννήσιοι εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους για την ως
τότε συνεργασία των Μεσολογγιτών με τους Οθωμανούς, η οποία μπορούσε να
απειλήσει την επανάσταση στην Πελοπόννησο. Κατά τον πρόκριτο της Βοστίτσας Α.
Λόντο, υδραιοσπετσιώτικα πλοία έπρεπε να διακόψουν την επικοινωνία μεταξύ των
Οθωμανών της Πάτρας και των «απίστων Μεσολογγιτών». Οι τελευταίοι μετέφεραν
με τα πλοία τους αλβανικά στρατεύματα στην Πελοπόννησο, ενώ έκαναν και
«προθυμότατον προς αυτούς εμπόριον τα από των ομογενών των παρά των τουρκών
αρπαζόμενα».107 Ο Ι. Φιλήμων διευκρινίζει ότι ορισμένοι «κερδοσκόποι ασυνείδητοι»
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Μεσολογγίτες πουλούσαν τρόφιμα στους αποκλεισμένους Οθωμανούς της Πάτρας
και αγόραζαν σε χαμηλές τιμές όσα οι τελευταίοι είχαν λαφυραγωγήσει στην
Πελοπόννησο.108 Τον Μάιο, οι Μεσολογγίτες διαβεβαίωσαν τους επικεφαλής των
σουλτανικών στρατευμάτων στην Ήπειρο για την αφοσίωσή τους.109 Επιπλέον, κατά
τον πρόξενο W. Meyer, οι εξεγερμένοι Γαλαξιδιώτες απειλούσαν στις αρχές του μήνα
τους Μεσολογγίτες ότι θα κάψουν την πόλη και τα πλοία τους αν οι τελευταίοι δεν
επαναστατήσουν, ενώ οι καπετάνιοι των ελληνικών πλοίων στον Κορινθιακό
αναφέρουν ότι ειδοποίησαν και τους Μεσολογγίτες «δια να αισθανθούν και αυτοί τι
εστίν ελευθερία και να σηκωθούν το ογληγορώτερον, εξ εναντίας θέλει τους
μεταχειρισθώμεν ως εχθρούς του Γένους», όπως σημείωναν. Αλλά και τον επόμενο
μήνα, οι Υδραίοι πρόκριτοι ανέφεραν ότι τα υδραιοσπετσιώτικα πλοία ξεσήκωσαν
τους κατοίκους της περιοχής του Κορινθιακού «βιάσαντα εισέτι και τους φίλους των
βαρβάρων Μισολογγίτας να κινηθώσι προς βοήθειαν του κοινού αγώνος».110 Η
μεταφορά Αλβανών ενόπλων ήταν βέβαια εξαναγκαστική για τους Μεσολογγίτες.
Η εμφάνιση των ελληνικών πλοίων στον Πατραϊκό, στις 20 Μαΐου, έδωσε το
έναυσμα στο Μεσολόγγι για την κατάληψη του διοικητηρίου και την επανάσταση
στην πόλη, πιθανότατα κατά τις 22-23 Μαΐου, ενώ οι μουσουλμάνοι κάτοικοι και η
φρουρά είχαν ήδη αναχωρήσει για το Βραχώρι. Ακολούθησε η ειδοποίηση των
οπλαρχηγών και των προκρίτων της περιοχής για τα γεγονότα, η είσοδος του Δ.
Μακρή στην πόλη, και η παράδοση, την επόμενη μέρα, του Ανατολικού.111 Πρόκειται
για μια εξέλιξη που αφορούσε την ίδια την κοινωνία του Μεσολογγίου, ανεξάρτητα
από τους ισχυρούς αρματολούς της περιοχής, μολονότι υπήρξε κοινή και καθοριστική
η επίδραση της υποστήριξης από τη θάλασσα. Ωστόσο, η συνεργασία Μεσολογγιτών
με τον Δ. Μακρή, στη βάση της αμοιβαίας ανάγκης για υποστήριξη και ασφάλεια, θα
συνεχιστεί κατά την επαναστατική περίοδο.
Στην ευρύτερη περιοχή, η έκρηξη της επανάστασης στη Μολδοβλαχία και στις
νοτιότερες ελληνικές περιοχές έφερε τους ισχυρούς οπλαρχηγούς της Στερεάς
μπροστά στη διλημματική επιλογή για τη στάση τους. Ωστόσο, εφόσον οι ίδιοι δεν
συμμετείχαν, αύξανε ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης, με πρωταγωνιστές
οπλαρχηγούς που δεν είχαν αποκτήσει ως τότε κάποιο αρματολίκι, οι οποίοι θα ήταν
και οι ωφελημένοι σε περίπτωση επέκτασης και επικράτησης της επανάστασης στην
περιοχή. Αντίθετα, η συμμετοχή στην επανάσταση, μολονότι ριψοκίνδυνη επιλογή,
προσέφερε μια διέξοδο στην οικονομική πίεση και στην ανασφάλεια προκρίτων και
αρματολών. Επιπλέον, η παρατεταμένη αντίσταση του Αλή πασά, ο οποίος, αν
νικούσε, θα στρεφόταν εναντίον όσων δεν τον είχαν υποστηρίξει, δημιουργούσε
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ελπίδες για τη δυνατότητα απαλλαγής από την οθωμανική εξουσία και ενίσχυσης της
δικής τους θέσης σε ένα νέο καθεστώς, χωρίς να συνυπολογίζονται τα οφέλη για τους
ίδιους από την ανεξέλεγκτη, σε συνθήκες πολέμου, εκμετάλλευση των πόρων της
περιοχής.112
Οι επικεφαλής των υδραιοσπετσιώτικων πλοίων στον Κορινθιακό κάλεσαν στις 24
Μαΐου τον Γ. Βαρνακιώτη, αλλά και τους άλλους οπλαρχηγούς του Ξηρόμερου, του
Βάλτου και του Αποκούρου, να συμμετάσχουν στην επανάσταση, ανακοινώνοντάς
τους μάλιστα ότι ο Αλ. Υψηλάντης κατέλαβε την Αδριανούπολη,113 σύμφωνα με τις
φήμες που διέτρεχαν τότε τις ελλαδικές περιοχές. Ο Γ. Βαρνακιώτης, στην
«επαναστατική διακήρυξή» του στο Ξηρόμερο, την επόμενη μέρα, τόνιζε ότι
προσπάθησε να εξασφαλίσει από κάθε κίνδυνο την επαρχία, αλλά οι πληροφορίες του
για σχεδιαζόμενη σφαγή και λεηλασία της περιοχής από τους Οθωμανούς, «το χρέος
της πίστεως και ο πατριωτισμός», τον οδήγησαν να αγωνιστεί για την ελευθερία της
πατρίδας, σε συνεννόηση με τους οπλαρχηγούς όλων των άλλων περιοχών. Τόνιζε
επίσης την ανάγκη για απαλλαγή όλων από δυσβάστακτα δοσίματα και αγγαρείες,
αλλά και από την περιφρόνηση της τιμής, της θρησκείας και της ζωής.114
Έτσι, η σταθεροποίηση της επανάστασης στην Πελοπόννησο, την ανατολική
Στερεά και στα νησιά μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου του 1821, αλλά και η επέκτασή της
ήδη στο Μεσολόγγι, έκανε αναπόφευκτη τη συμμετοχή των οπλαρχηγών της δυτικής
Στερεάς. Η στάση αναμονής των στρατιωτικών της περιοχής σε αυτό το δίμηνο
διάστημα, κυρίως του Γ. Βαρνακιώτη, του ισχυρότερου οπλαρχηγού της περιοχής,
αιτιολογείται από την ανάγκη αποσαφήνισης του συσχετισμού των δυνάμεων, κυρίως
της κυριαρχίας στη θάλασσα, απαραίτητης για τον εφοδιασμό και τη γενικότερη
υποστήριξη των ένοπλων σωμάτων της ενδοχώρας, όπως θα αποδειχθεί και τα
επόμενα χρόνια. Αντίθετα, φαίνεται ότι οπλαρχηγοί πρόσφατα εγκατεστημένοι στις
περιοχές τους, άρα και λιγότερο ισχυροί στα πλαίσια του παλαιού καθεστώτος, ο
μυημένος παλαιότερα στην Φιλική Αλ. Βλαχόπουλος, στον Βλοχό και ο Δ. Μακρής
στον Ζυγό, ήταν περισσότερο έτοιμοι. Η κατάλληλη συγκυρία παρουσιάστηκε με την
εμφάνιση στην περιοχή τμήματος του ελληνικού στόλου, γεγονός που συνέβαλε
καθοριστικά στην απόφαση των ισχυρών οπλαρχηγών να συμπαραταχθούν με τους
επαναστάτες.115
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οπλαρχηγών της περιοχής, δηλαδή ο φόβος τους ότι θα έχαναν τη «δικαιωματική και απόλυτη»
εξουσία που απολάμβαναν, ευθύνονται, μαζί με τη γειτνίαση με την «ημιάγρια» Αλβανία και τη
χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα της περιοχής, για την καθυστερημένη συμμετοχή τους (Ι. Φιλήμων,
ό. π., τ.3, 66-68, 420).
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Ν. Φυσεντζίδης, Επιστολές, Αλεξάνδρεια 1893, 60-61.
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Ι. Φιλήμων, ό. π., τ. Γ΄, 333-34.
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Εκθέσεις W. Meyer, ό. π., 391-92, 396, ΑΚΥ, τ. 7, 196, Ι. Φιλήμων, ό. π., 328-30, Π. Στάθης, «Ο Αλή
πασάς και η επανάσταση στη Στερεά», ό. π., 131.
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Κεφάλαιο Δεύτερο. Η νέα πραγματικότητα: 1821-1822
2.1. Η πληθυσμιακή αναστάτωση
H επανάσταση επεκτάθηκε γρήγορα στη δυτική Στερεά και μέσα στο καλοκαίρι οι
εξεγερμένοι κατέλαβαν ολόκληρη την περιοχή, με σημαντικότερη εξαίρεση τη
Ναύπακτο. Στις συγκρούσεις στο Βραχώρι, στα τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου,
συμμετείχαν και σώματα από το Μεσολόγγι, το Ανατολικό και την ευρύτερη περιοχή
του Ζυγού, υπό τον Δ. Μακρή. Μεσολογγίτες ένοπλοι συμμετείχαν στη συνέχεια στις
μάχες στο Ζαπάντι και στις συγκρούσεις στα στενά του Μακρυνόρους και στην
περιοχή της Άρτας. Επικεφαλής τους ήταν ο Αθ. Ραζηκότσικας, γιος του Αναστάσιου
και ανιψιός του γιατρού Δ. Ραζή.116 Στο πρόσωπο του Αθανάσιου είναι ήδη σαφής ο
επιδιωκόμενος διπλός ρόλος προκρίτων του Μεσολογγίου, εκείνος του πολιτικού και
του στρατιωτικού παράγοντα. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, κάθε άμεση απειλή εκ
μέρους των Οθωμανών από την ξηρά θα προέρχεται από το στρατιωτικό και
διοικητικό κέντρο της Άρτας.
Σύντομα η πόλη του Μεσολογγίου δέχθηκε μεγάλες ομάδες προσφύγων από τις
βορειότερες περιοχές, με πρώτους τους Ηπειρώτες. Άλλη μεγάλη ομάδα προσφύγων
προερχόταν από την περιοχή της Άρτας, μολονότι κάποιοι επέστρεψαν στις εστίες
τους λίγο αργότερα. Ως καταλύματά τους στο Μεσολόγγι χρησιμοποιήθηκαν σπίτια
που ανήκαν ως τότε στους μουσουλμάνους, αλλά και κάθε ελεύθερος χώρος, όπως
εκκλησίες. H διαφορά στην ποιότητα των καταλυμάτων φαίνεται να μην είναι άσχετη
με την προηγούμενη κοινωνική θέση των προσφύγων και τις γνωριμίες τους μεταξύ
των επαναστατών. Ταυτόχρονα, πέρα από τη φυγή αμάχων σε θεωρούμενα ως
ασφαλή σημεία της υπαίθρου, η πληθυσμιακή εικόνα του Μεσολογγίου και της
δυτικής Στερεάς επηρεαζόταν από ένα παράλληλο ρεύμα, τη μετακίνηση μεγάλου
μέρους των προσφύγων προς τα Επτάνησα και την Ιταλική χερσόνησο. 117 Προφανώς,
όσοι πρόκριτοι και άλλοι κάτοικοι του Μεσολογγίου το επιθυμούσαν, μπορούσαν να
απομακρύνουν τις οικογένειές τους.
Ο κομβικός ρόλος του Μεσολογγίου στην κίνηση του προσφυγικού ρεύματος στην
περιοχή από τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης αποδεικνύεται και από την ανησυχία
των αγγλικών Αρχών για τον μεγάλο αριθμό των προσφύγων που περνούσαν από το
Μεσολόγγι στα Επτάνησα. Ο Άγγλος πρόξενος στην Πρέβεζα W. Meyer έδωσε
οδηγίες στο υποπροξενείο Μεσολογγίου για τον περιορισμό της βρετανικής
116

Σπ. Τρικούπης, Ιστορία, τ. Α΄, ό. π., 262, 267, Ι. Φιλήμων, ό. π., 349, Κ. Στασινόπουλος, Οι
Μεσολογγίται, Αθήνα 1826, 27, 116. Η συνολική δύναμη των επαναστατών στη δυτική Στερεά
υπολογιζόταν σε 10-12.000 (Εκθέσεις W. Meyer, τ. Α΄, ό. π., 407, ΑΚΥ, τ. 7, 160). Αναλυτικότερα για
τα πολεμικά γεγονότα της περιόδου, βλ. Σπ. Τρικούπης, ό. π., 261-77, Ι. Φιλήμων, ό. π., 332-50,
Εκθέσεις W. Meyer, ό. π., 396-99, 405-08, 413-14, 423-24, ΑΚΥ, ό. π., 178, 193.
117
M. Raybaud, Mémoires sur la Grèce, τ. Α΄, Παρίσι 1824, 293, Σπ. Ασδραχάς (εισαγ-σχόλια),
Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα, ό. π., 60-63, Εκθέσεις W. Meyer, τ. Α΄, 397, τ. Β΄, Αθήνα 1996, 5-6,
9, Γ. Ζώρας (επιμ.), Έγγραφα του Αρχείου Βατικανού περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ακαδημία
Αθηνών, Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας 10, τ. Α΄, Αθήνα 1979, 181, 183, ΚΕΙΝΕ/Αρχείο Κωλέττη, τ.
Α΄, μέρος πρώτο, Αθήνα 1996, λβ΄, 188, Α. Π. Κουτσαλέξης Διαφέροντα και περίεργά τινα ιστορήματα,
Αθήνα 1882, 51-54, Christian Müller, Journey through Greece and the Ionian Islands, in June, July,
and August 1821, Λονδίνο 1822, 14, 31. Για τη φυγή μουσουλμάνων «από την Στερεάν» στην Ιταλία,
βλ. Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.1, 47. Για μια επισκόπηση του θέματος της προσφυγοποίησης κατά την
Επανάσταση, βλ. Κ. Κόμης, «Πληθυσμιακές μετακινήσεις με αφετηρία το 1821: το παράδειγμα της
Σάμου», Ιστορικά, τχ. 24-25 (1996) 157-76, ο ίδιος, «Προσφυγικές μετακινήσεις, πολεμικές
καταστροφές και νέες εγκαατστάσεις», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, τ.3, Αθήνα 2003,
235-44.
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προστασίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κυρίως για λόγους «ανθρωπισμού», στα
πλαίσια της βρετανικής πολιτικής για αυστηρή ουδετερότητα. Εξαιρούνταν οι Άγγλοι
και Επτανήσιοι υπήκοοι και όσοι είχαν αποκτήσει νόμιμα την αγγλική προστασία,
ενώ η απαγόρευση αφορούσε και όσους ήθελαν να καταφύγουν από την περιοχή
δικαιοδοσίας του υποπροξενείου Μεσολογγίου σε κάθε άλλη αγγλική κτήση ή ξένο
κράτος. Επίσης, ο ίδιος κατηγόρησε τον υποπρόξενο στο Μεσολόγγι Vincenzo
Azzopardi για επ’ αμοιβή διευκόλυνση των προσφύγων και έστειλε στην πόλη τον
προξενικό υπάλληλο Π. Χρυσομάλλη, ο οποίος θα αντικαταστήσει σε λίγο τον
Azzopardi, με συγκεκριμένες εντολές για έλεγχο στα ιονικά σκάφη που θα απέπλεαν
από την περιοχή δικαιοδοσίας του για τα Επτάνησα. Οι οδηγίες στάλθηκαν στα τέλη
Αυγούστου 1821, ακριβώς μετά την κορύφωση του προσφυγικού ρεύματος προς την
πόλη. Εντολές με έμφαση στους ένοπλους φυγάδες και στους Πελοποννήσιους
πρόσφυγες στα Επτάνησα είχαν δοθεί αρκετούς μήνες πριν.118
Το πολυπληθέστερο αναλογικά με την έκτασή του (25 τ. χλμ.) καταφύγιο
προσφύγων ήταν το νησάκι Κάλαμος, νοτιοανατολικά της Λευκάδας, σε ένα ρόλο
που είχε και κατά τις πολεμικές αναστατώσεις του παρελθόντος στην περιοχή. Ο
Meyer αναφέρθηκε στους πρόσφυγες στον Κάλαμο επανειλημμένα από το
Φεβρουάριο του 1822, σημειώνοντας ότι οι Έλληνες οπλαρχηγοί είχαν ήδη μεταφέρει
εκεί πολλά μέλη των οικογενειών τους και χρησιμοποιούσαν το νησί σαν σημείο
στήριξης και συνάντησης, ενώ οι περισσότερες από τις οικογένειες των επαναστατών
είχαν μεταφερθεί στις ακτές της Ακαρνανίας με την προοπτική να διαφύγουν όταν θα
πιέζονταν από τις σουλτανικές δυνάμεις.119
Ο Γάλλος εθελοντής M. Raybaud παρατήρησε τον Μάιο του 1822, χωρίς αναφορά
σε αριθμούς, ότι ο πληθυσμός της πόλης είχε διπλασιαστεί από τα κύματα των
προσφύγων, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σχολιάζει ότι πρόκειται ίσως για την
πόλη με την πιο γρήγορη πληθυσμιακή μεγέθυνση στην επαναστατημένη Ελλάδα.120
Με βάση την εκτίμηση αυτή, ο πληθυσμός του Μεσολογγίου θα έφτανε τους 10.000
ανθρώπους. Επιπλέον, έρχονταν κατά διαστήματα στο Μεσολόγγι ένοπλοι, όπως οι
εκατοντάδες Επτανήσιοι εθελοντές, ένα ρεύμα που δεν σταμάτησε μετά την ήττα στο
Πέτα, αλλά και ένοπλοι από άλλες ελλαδικές περιοχές, όπως από τη Μακεδονία.121
Διακριτή κατηγορία αποτελούσαν οι ομάδες των ξένων εθελοντών, οι οποίες θα
ξεχώριζαν με τη διαφορετική τους εμφάνιση, γλώσσα και συμπεριφορά, μολονότι
χρησιμοποιούσαν συχνά τα ίδια πλοία με τους Έλληνες που έρχονταν από
ευρωπαϊκές χώρες. Έλληνες εθελοντές έφταναν στην πόλη και από περιοχές όπως η
118

Εκθέσεις W. Mayer, ό. π., τ. Α΄, 361-65, 435-37, 452-53, 459-62, 500-01. Ο παρών τότε στο
Μεσολόγγι Αλ. Καντακουζηνός κάνει λόγο για εχθρική στάση των προξένων της Αγγλίας και της
Αυστρίας απέναντι στην Επανάσταση, προσθέτοντας ότι ο νέος πρόξενος της Αγγλίας στην πόλη
αντιμετώπισε προβλήματα με την αναγνώρισή του από τις τοπικές Αρχές (Δύο πρίγκιπες στην Ελληνική
Επανάσταση, επιμ. Β. Παναγιωτόπουλος Αθήνα 2015, 254-55). Στα τέλη Δεκεμβρίου ο συνεργάτης
του Μαυροκορδάτου Γ. Πραΐδης κάνει λόγο για την «κακία του υποπρόξενου Χρυσομάλλη». Τον
Αύγουστο του 1822, ο Μαυροκορδάτος τόνιζε στους εφόρους του Μεσολογγίου ότι έπρεπε να
δέχονται τους προξένους μόνο «ως σταλμένους εις επικρατείαν ελληνικήν και όχι εχθρικήν» (Αρχείο
Μαυροκορδάτου, τ.1, 97, τ.2, 194).
119
ΚΕΙΝΕ/Αρχείο Κωλέττη, ό. π., 188, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 211, Εκθέσεις W. Mayer, τ. Β΄, ό.
π., 31, 33. Για τον Κάλαμο κατά τη βενετοκρατία και τη φυγή στο νησί ενόπλων από τις ηπειρωτικές
περιοχές προεπαναστατικά, βλ. Κ. Σ. Κώνστας, «Το Ιόνιο νησί Κάλαμος, ένας ευεργετικός γείτονας
της δυτ. Ελλάδος», Στερεά Ελλάς, τ. Ε΄, (1973), 368-70. Ο W. Meyer κάνει λόγο για λίγους μόνιμους
κατοίκους στο αφρούρητο νησί το 1822 (Εκθέσεις W. Mayer, ό. π, 236).
120
M. Raybaud, Mémoires sur la Grèce, τ. Α΄, Παρίσι 1824, 286.
121
Κ. Μεταξάς, Ιστορικά Απομνημονεύματα εκ της ελληνικής επαναστάσεως, Εμμ. Πρωτοψάλτης
(επιμ.), Απομνημονεύματα Αγωνιστών του 21, τ.6, Αθήνα 1956, 40, 42, 45-46, Εκθέσεις W.Meyer, ό. π,
τ. Α΄, 440, Β΄, 172-76, 183-84, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.1, 152, τ. 2, 128-29.
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Σμύρνη, αλλά και από τις Ηγεμονίες, έχοντας υπηρετήσει υπό τον Αλ. Υψηλάντη,122
μολονότι δεν παρέμεναν όλοι στο Μεσολόγγι, καθώς είχαν την ίδια, τουλάχιστον,
κινητικότητα με τις ομάδες των αμάχων. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω
ρευστών, πολύμορφων και συνεχών μετακινήσεων, ο πληθυσμός της πόλης είχε μεν
αυξηθεί συνολικά αλλά η ακριβής σύνθεσή του μεταβαλόταν, καθώς νέες ομάδες
ανθρώπων, άμαχοι και ένοπλοι, συνέρρεαν στη θέση όσων αναχωρούσαν
Η πληθυσμιακή εικόνα της περιοχής άλλαξε μετά και την εξόντωση μεγάλου
μέρους του μουσουλμανικού και της πλειονότητας του εβραϊκού πληθυσμού.
Προεπαναστατικές καταγραφές σημείωναν 40 μουσουλμανικές οικογένειες στο
Ανατολικό και 500 στο Βραχώρι, μαζί με 100 ελληνικές και 40 εβραϊκές, ενώ η
καταγραφή του 1828 έκανε λόγο για 2.060 μουσουλμάνους κατοίκους το 1821 στο
σαντζάκι του Κάρλελι. Μετά την έναρξη της επανάστασης, Μεσολογγίτες
μουσουλμάνοι κατέφυγαν σε αδιευκρίνιστο χρόνο στην Πάτρα. Κατά τον Σπ.
Τρικούπη, οι περισσότεροι από τους 40-50 μουσουλμάνους του Μεσολογγίου
αναχώρησαν χωρίς να ενοχληθούν και κατέφυγαν στο Βραχώρι πριν ακόμα από την
εκδήλωση της επανάστασης στην πόλη τους, ενώ τους ακολούθησε η φρουρά του
Μεσολογγίου, σκηνή που επαναλήφθηκε στο Ανατολικό μετά την έναρξη της
επανάστασης. Ο Ι. Φιλήμων κάνει λόγο για 16 μουσουλμανικές οικογένειες του
Μεσολογγίου που κατέφυγαν στο Βραχώρι ύστερα από συνεννόηση με τους
χριστιανούς συμπολίτες τους. Αμέσως μετά τη συνθηκολόγηση των οθωμανικών
δυνάμεων, οι Εβραίοι, κατά τον Τρικούπη, «υπέφεραν τα πάνδεινα και οι πλείστοι
εφονεύθησαν ανηλεώς επί προφάσει, ότι οι ομόπιστοί των έσυραν εις τας οδούς της
Κωνσταντινουπόλεως το σώμα του Πατριάρχου, και κατεμήνυαν τους κρυπτόμενους
Χριστιανούς». Οι περισσότεροι προσθέτει ο Φιλήμων, «ελαφυραγωγήθησαν» πριν
δολοφονηθούν. Σύμφωνα και με τους δύο ιστορικούς, οι μουσουλμάνοι αιχμάλωτοι
στο Βραχώρι και αλλού δεν είχαν την ίδια τύχη, διασκορπίστηκαν σε διάφορα χωριά
ή τέθηκαν υπό την προστασία ισχυρών οπλαρχηγών.123 Συνεπάγεται ότι οι
αιχμάλωτοι έχασαν κάθε περιουσιακό τους στοιχείο, ενώ δεν υπάρχει καμιά αναφορά
για το βίαιο τέλος των οικονομικών δοσοληψιών μεταξύ Ελλήνων και των Εβραίων
θυμάτων τους.
Όσον αφορά τους μουσουλμάνους αιχμαλώτους, φαίνεται ότι, παρά τις περί του
αντιθέτου αναφορές και την ασάφεια ως προς τον ακριβή τόπο και χρόνο των
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M. Raybaud, ό. π., 269-70, Εκθέσεις W.Meyer, ό. π, 26, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 22, Ερρίκος
Τράιμπερ, Αναμνήσεις από την Ελλάδα 1822-1828: Ανέκδοτο χρονικό του Αγώνος, επιμ: Χρ.
Αποστολίδης, Αθήνα 1960, 41, Petros Mengous, Narrative of a Greek soldier, Νέα Υόρκη 1830, 109110, 113. Για τη διαμόρφωση και τα χαρακτηριστικά του φιλελληνικού ρεύματος στον ευρωπαϊκό
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και η δράση του, από την Ανατολή στη Δύση και από τη Δύση στην Επανάσταση (1791-1821),
διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1998, 304-05.
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Greece, τ. 1, ό. π., 122, ΑΕΠ, τ.4, 246, Ν. Φυσεντζίδης, Επιστολές, ό. π., 145, Σπ. Τρικούπης, Ιστορία,
τ. Α΄, 260-61, 266, 361, τ. Β΄, 341, Ι. Φιλήμων, ό. π., τ. 3, 331, 338, 343, 345. Κατά τον Κ.
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γεγονότων, η μεγάλη πλειοψηφία των αρρένων εκτελέστηκε τμηματικά και σε
διαφορετικές τοποθεσίες ανάμεσα στο Βραχώρι και το Μεσολόγγι κάποια στιγμή
μετά την παράδοσή τους. Κυριότερη εξαίρεση αποτέλεσαν όσοι αιχμάλωτοι
παρέμειναν υπό την προστασία του Γ. Βαρνακιώτη και μεταφέρθηκαν αργότερα στην
Πρέβεζα. Κατά τον πρόξενο Meyer, ο οποίος επικαλείται πληροφορίες αυτόπτη,
αιχμάλωτοι στο Βραχώρι και αλλού τουφεκίστηκαν, αφού βασανίστηκαν για να τους
αποσπαστούν χρήματα. Αυτοί οι φόνοι φέρονται να συνέβησαν «κάτω από τις ελιές
κοντά στην πόλη του Μεσολογγίου και μέσα στην πόλη», τα σώματα αφέθηκαν
άταφα και εκτεθειμένα στην οργή του πλήθους πριν καούν, ενώ ήταν ο επικεφαλής
στην περιοχή οπλαρχηγός Δ. Μακρής εκείνος που διέταξε τις εκτελέσεις για να
καταστήσει συμμέτοχο τον πληθυσμό ώστε να αντισταθεί αργότερα στην οθωμανική
αντεπίθεση. Μεταγενέστερα, ο J. Millingen αναφέρει επίσης ως γεγονός τη σφαγή
των αιχμαλώτων του Βραχωρίου και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μακρή.124 Κατά
τον Κ. Στασινόπουλο, ο οποίος επικαλείται προφορική παράδοση, στο Μεσολόγγι
σκοτώθηκαν μόνο εκείνοι που είχαν φυλακιστεί εκεί από την αρχή, μάλιστα «οι
αγριώτεροι των Μεσολογγιτών τους επιστόλιζαν δένοντες αυτούς ανά δύο δια να
δοκιμάζουν την βλητικήν των πιστολίων των δύναμιν». Ανάμεσα στους αιχμαλώτους
ήταν και ο γέροντας Μπέης Μούστος, ο οποίος καταράστηκε τους Μεσολογγίτες
πεθαίνοντας. Έμεινε από τότε η φράση «η κατάρα του Μπέη-Μούστου μάς
παιδεύει», κάτι που οι Μεσολογγίτες «ενθυμούνται οσάκις κακόν τι ενσκήπτει εις την
πόλιν».125
Βέβαια, μια μαζική σφαγή δεν αποκλείει την επιβίωση σε συνθήκες δουλείας,
κυρίως γυναικών και παιδιών, μέσω αναγκαστικών βαπτίσεων, ούτε γάμους, με στόχο
τις πρώην μουσουλμανικές ιδιοκτησίες, γεγονότα που είχαν ακολουθήσει την
καταστροφή τζαμιών και άλλων μουσουλμανικών ιερών χώρων, ενώ ισχυροί
πρόκριτοι και οπλαρχηγοί είχαν κίνητρο να κρατήσουν διακεκριμένους αιχμαλώτους
με στόχο την ανταλλαγή. Άλλοι αιχμάλωτοι πέθαναν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες,
πιθανότατα από ασθένειες και τις κακουχίες της αιχμαλωσίας. Στις αρχές του 1824,
ύστερα και από προσπάθειες του Byron, απελευθερώθηκαν είκοσι ως τριάντα
μουσουλμάνοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, ντόπιοι αλλά και αιχμάλωτοι από την
ευρύτερη περιοχή. Ορισμένοι άλλοι επέλεξαν τότε να παραμείνουν στην πόλη, ενώ
κάποιοι ανταλλάχθηκαν λίγο αργότερα.126
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.6, 362, Εκθέσεις W.Meyer, τ. Α΄, 464, 471-72, J. Millingen, ό. π., 165, Γ.
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2010, 124-25).
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Επιστολές από την Ελλάδα, 1809-1811 & 1823-1824, επιμ--εισαγ-σχόλια: L. Marchand, μτφ. Δημ.
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βαπτίσεις αιχμαλώτων, για λόγους κυρίως εσωτερικής ασφάλειας, με εξαίρεση τους κάτω των δώδεκα
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Η τελευταία ανταλλαγή έγινε με αιχμάλωτους Μεσολογγίτες στο Καστέλι του
Μοριά. Προκειμένου να μην εκτελεστούν οι Έλληνες αιχμάλωτοι χρειάστηκε η
επιτυχής μεσολάβηση του Σουλεϊμάν εφέντη, Μεσολογγίτη που είχε διαφύγει στην
Πελοπόννησο. Σε επιστολή του στους Μεσολογγίτες, ο Σουλεϊμάν τους αποκαλεί
«πρώην συμπατριώτες» και προσθέτει: «εγώ δεν είμαι εις το εξής Μεσολογγίτης δεν
θέλω να ηξεύρω εάν είναι Μισολόγγι ή Μισολογγίται δια πολλά δίκαια…τώρα όμως
σας λέγω σαν μισολογγίτης και καθώς ομιλούσαμεν όντας ήμεθα συμπατριώται και
μάλιστα συγγενείς έπρεπε να μας γράψετε με άλλον τρόπον…όμως δεν πειράζει θέλει
εύρομεν και καιρόν να γράψομεν ένας του άλλου και χωρατά…σας λέγω να ειπήτε
τους πρέποντας χαιρετισμούς εις όσους στοχασθήτε ότι δεν πειράζονται».127 Πίσω
από το προσεκτικό και αξιοπρεπές ύφος του συντάκτη φαίνεται το χάσμα ανάμεσα σε
δύο διακριτές πλέον ομάδες, το οποίο είχε αποκαλυφθεί μετά από μια επανάσταση με
νέο, εθνικό, προσανατολισμό και είχε διευρυνθεί από τις αμοιβαίες αγριότητες του
πολέμου.
Οι σφαγές Εβραίων και μουσουλμάνων αιχμαλώτων στην επαναστατημένη
Ελλάδα ερμηνεύονται συχνά ως αποτέλεσμα πολεμικών σκοπιμοτήτων, μακρόχρονης
πολιτιστικής καθυστέρησης, θρησκευτικού και φυλετικού μίσους, πάθους για
εκδίκηση μετά από αιώνες καταπίεσης, απουσίας φιλελεύθερων θεσμών και
εκπαίδευσης, χωρίς να λείπει και η αναφορά στην ιδιοκτησία γης από τους
μουσουλμάνους. Ουσιαστικά, μόνο η «εμπορική αξία» τους μπορούσε να σώσει τους
αλλόθρησκους αιχμαλώτους.128 Γενικότερα, κοινωνίες με ανύπαρκτη κρατική
οργάνωση διαφυλάσσουν τη ζωή των αιχμαλώτων μόνο όταν αυτό έχει κάποιο
οικονομικό όφελος.129 Αυτό που είναι αναμφισβήτητο είναι ότι οι σφαγές φαίνονται
αναπόφευκτες και αλληλοτροφοδοτούμενες, διευρύνοντας το χάσμα εκατέρωθεν.
Από την πλευρά των επαναστατών, δεν υπήρχε, ακόμα και πολύ μετά την έναρξη των
εχθροπραξιών, κάποια ισχυρή εξουσία που να μπορεί για λόγους ανθρωπισμού ή
τακτικής να αντιταχθεί σε τέτοιες πράξεις επιβάλλοντας κανόνες για τη μεταχείριση
των άλλων εθνοτικών ομάδων ή των αιχμαλώτων. Μολονότι σε κάποιες περιπτώσεις
θα υπήρχε επιπλέον η πρόθεση ενοχοποίησης του υπόλοιπου πληθυσμού, οι
μουσουλμάνοι αιχμάλωτοι, όταν δεν μπορούσαν να ανταλλαγούν, να εξαγοραστούν ή
να υπηρετήσουν ποικιλοτρόπως τους νικητές, ήταν απλώς «βάρος» το οποίο,
ταυτόχρονα, προκαλούσε με την ιδιότητα του προ ολίγου καταπιεστή, αλλά και με τη
διαφορετικότητά του απέναντι σε μια νέα προοδευτικά διαμορφούμενη εθνική
ταυτότητα. Επιπλέον, η εξόντωσή τους φαινόταν να κατοχυρώνει τα δικαιώματα των
νικητών στις επαναστατημένες περιοχές. Είδαμε ότι το ποσοστό της μουσουλμανικής
ιδιοκτησίας γης ήταν αρκετά υψηλό στον Βλοχό και στο Βραχώρι, ίσως και στο
Μεσολόγγι. Προκαταλήψεις και προαιώνια μίση, ιδιαίτερα στην περίπτωση των
ετών. Το Yπουργείο της Θρησκείας ενέκρινε την εθελούσια βάπτιση των αγοριών έως 12 ετών, των
κοριτσιών, των γυναικών και, υπό προϋποθέσεις των ηλικιωμένων. Επιδοκίμαζε την κατοχή
Οθωμανών «δούλων» έπειτα από άδεια της Διοίκησης. Αποφασίστηκε να επιτρέπεται η βάπτιση των
παιδιών έως 12 ετών και των γυναικών, με άδεια των γονέων (ΑΕΠ, τ.1, 293-94, 388-89, Σπ.
Τρικούπης, Ιστορία, τ. Β΄, 239-40). Όλες οι παραπομπές στα Ελληνικά Χρονικά αναφέρονται στην
έκδοση του συνόλου των φύλλων της με τίτλο: Ελληνικά Χρονικά, τ. Α΄-Β΄, φωτοτυπική αναπαραγωγή
του πρωτοτύπου, εκδ: Χ. Σπανός-Ν. Νίκας, Αθήνα 1958.
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μεσολάβηση ξένων προξένων ή μέσω Ζακύνθου.
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M. Raybaud, ό. π., τ. Α΄, 513-14, W. St Clair, ό. π., 9, 12, 39, 52, 92, 237, Ι. Φιλήμων, ό. π., 72-73,
191-92). Για τη μαζική εξόντωση των μουσουλμάνων και την πολιτική εργαλειοποίησής της, ως
προϋπόθεση κατοχύρωσης του ελληνικού εθνικού χώρου, βλέπε: Σπ. Πλουμπίδης, «Η έννοια του
«θανάτου» στην Ελληνική Επανάσταση (1821-1832)», Μνήμων 32 (2011-2012) 79-84.
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L. H. Keeley, War Before Civilization, Νέα Υόρκη 1996, 83-88.
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Εβραίων, αλλά και περισσότερο υλικές παρορμήσεις, όπως η οικειοποίηση
περιουσιών και η εκκαθάριση ποικίλων προσωπικών και οικογενειακών διαφορών,
αποτελούσαν επαρκή κίνητρα για μια μαζική σφαγή στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής
κοινωνίας εξοικειωμένης με την ένοπλη βία. Προκειμένου για την οθωμανική
πλευρά, η στάση της απέναντι στα δεινά των χριστιανών αμάχων, προσφυγοποίηση ή
αιχμαλωσία, αποκαλύπτεται στα λόγια του Μεχμέτ Ρεσίτ πασά (Κιουταχή) κατά τη
φάση της προέλασης των οθωμανικών δυνάμεων προς το Μεσολόγγι τον Αύγουστο
του 1822: «αι δυστυχίαι οπού έγιναν και θέλουν γίνει εις τες καρελιότικες φαμελιές
είναι από την ανοησίαν τους οπού ηθέλησαν να φανούν αποστάται εις τον Βασιλέαν
τους… παρακινημένοι από κάποιους κακοποιούς ομογενείς τους, εστάθηκαν εις την
ισχυρογνωμίαν τους, και δικαίως πρέπει να παιδευθούν κατά τον Βασιλικόν Νόμον δια
την αταξίαν τους και δια παράδειγμα παρομοίων αποστατών».130 Βέβαια, ακόμα και αν
υπήρχε μια άλλη αντίληψη για τον οικονομικό αντίκτυπο αυτής της πολιτικής ή αν
απουσίαζε ο στόχος της τρομοκράτησης του πληθυσμού, είναι αμφίβολο αν θα
αποτρέπονταν φόνοι και λεηλασίες από τα απείθαρχα οθωμανικά στρατεύματα.
2.2. Οι οργανωτικές προσπάθειες και το οικονομικό πλαίσιο
2.2.α. Το διοικητικό πλαίσιο
Αφετηρία των οργανωτικών προσπαθειών αποτέλεσε η άφιξη του Αλ.
Μαυροκορδάτου στο Μεσολόγγι στις 20 Ιουλίου 1821. Η εξαιρετικά ευμενής
υποδοχή του στην πόλη αποδίδεται από τον Σπ. Τρικούπη στο γνωστό οικογενειακό
του όνομα, στη γενική πεποίθηση για την αναγκαιότητα υποστήριξης από το
εξωτερικό, αλλά και στα πολεμοφόδια που έφερνε με το ίδιο πλοίο στην πόλη,
προσφορά φιλελληνικών οργανώσεων. Κατά τον Ι. Φιλήμονα, ο Μαυροκορδάτος
έφερε συστάσεις για το πρόσωπό του, από τον μητροπολίτη Ιγνάτιο και άλλους, προς
τους οπλαρχηγούς της Στερεάς και τους Πελοποννήσιους προκρίτους. Ωστόσο, ο
ίδιος αναγνωρίζει και την παιδεία και την πολιτική πείρα του Μαυροκορδάτου, τη
συγκρότησή του «δια νοός ωρίμου και πνεύματος γενικού», το ζήλο και τη
μετριοπάθειά του «…εις παν πολιτικόν βήμα, από των κατωτέρων προβαίνων εις τα
ανώτερα».131 Η συγκρότηση συνταγματικού και κοσμικού κράτους, κράτους δικαίου,
με τη δικαιοσύνη και τη διοίκηση να λειτουργούν κατά τα δυτικά πρότυπα,
στηριγμένου σε τακτικό στρατό, αποτελούσαν τους βασικούς στόχους του
Μαυροκορδάτου, όπως και άλλων νεοφερμένων στις επαναστατημένες περιοχές
στελεχών με δυτική παιδεία, εμπειρία και γνώση των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι από τους στόχους αυτούς έρχονταν σε αντίθεση με τις
καθιερωμένες πρακτικές και τα συμφέροντα ισχυρών κοινωνικών ομάδων, του
κλήρου, των προεστών και των οπλαρχηγών.132
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and Turkey, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2005, 67-84.
131
Σπ. Τρικούπης, Ιστορία τ. Β΄, 108, Ι. Φιλήμων, ό. π., τ. 4, Αθήνα 1861, 189-90.
132
John A. Petropulos, Πολιτική και Συγκρότηση Κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο 1833-1843, Αθήνα
2
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Οι διοικητικές ικανότητες του Μαυροκορδάτου ήταν απόλυτα αναγκαίες στο
πολιτικό περιβάλλον του Μεσολογγίου και της δυτικής Στερεάς, από την οποία
απουσίαζε ένα αποτελεσματικό οργανωτικό σχήμα, όπως άλλωστε συνέβαινε τότε
στο σύνολο της επαναστατημένης Ελλάδας.133 Ο απεσταλμένος του Δ. Υψηλάντη
Ήβος Ρήγας δεν είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των ντόπιων. Κατά τον αυτόπτη M.
Raybaud, οι διάφοροι οπλαρχηγοί που επισκέπτονταν τον Μαυροκορδάτο, φιλόδοξοι,
ατομιστές και φιλοχρήματοι, δεν φαίνονταν να συμφωνούν σε τίποτα. Αντίθετα, ο
τελευταίος ήταν απόλυτα προετοιμασμένος για το ρόλο του μεσολαβητή, με την
ευγλωττία και με την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό που ενέπνεε ο χαρακτήρας
του.134
Αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων ήταν η συμφωνία σχηματισμού «διοίκησης» με
επικεφαλής τον Μαυροκορδάτο και μελλοντικά εκλεγμένους αντιπροσώπους κάθε
επαρχίας. Η συμφωνία υπογράφηκε στις 27 Ιουλίου, λίγο πριν την αναχώρηση του
Μαυροκορδάτου για την Πελοπόννησο, από τους Αλ. Τσιμπουράκη, Π. Παπαλουκά,
Απ. Καψάλη, προκρίτους του Μεσολογγίου και εφόρους τότε, από τον επικεφαλής
των ενόπλων της πόλης Αθ. Ραζηκότσικα, από προκρίτους του Ανατολικού, του
Βλοχού, τους του Ζυγού, αλλά και τους επικεφαλής οπλαρχηγούς του Βλοχού και
Ζυγού, Αλεξ. Βλαχόπουλο και Δημ. Μακρή, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα τέσσερα
άρθρα της, οι κατά τόπους οπλαρχηγοί θα διατηρούσαν την ισχύ τους, εξαρτώμενοι
τώρα, όπως και το σύνολο των κατοίκων της δυτικής Στερεάς, από τη νέα Αρχή.
Ταυτόχρονα οι υπογράφοντες ζητούσαν την έγκριση και των απόντων προκρίτων και
οπλαρχηγών των περιοχών Ξηρόμερου, Βάλτου και Βόνιτσας, Γ. Βαρνακιώτη, Α.
Ίσκου και Γ. Τσόγκα.135 Μολονότι το κείμενο αυτό αντιμετωπίζεται συχνά ως
δημιούργημα του Μαυροκορδάτου και των φιλοδοξιών του,136 πραγματικών ή
φανταστικών, δεν ήταν παρά μια πρώτη οργανωτική προσπάθεια, την οποία
απαιτούσαν οι άμεσες περιστάσεις, προάγγελος ουσιαστικά της ευρύτερης
προσπάθειας του φθινοπώρου. Για την ώρα, ο Αλ. Μαυροκορδάτος κατάφερε, κυρίως
δράση του, από την Ανατολή στη Δύση και από τη Δύση στην Επανάσταση (1791-1821), ό. π., 145-74,
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χάρη στις ικανότητες και στην προσωπικότητά του, να καλύψει κάτι από το κενό
ηγεσίας στην περιοχή. Χαρακτηριστικό της σχετικότητας της προόδου και της
ρευστότητας των συνθηκών είναι ότι μία μέρα μετά την υπογραφή της παραπάνω
συμφωνίας, και πριν ακόμα από την αναχώρηση του Μαυροκορδάτου, οι πρόκριτοι
Μεσολογγίου και Ανατολικού αποφασίζουν να βάλουν «καπιτάνον εις το βιλαέτι του
Ζυγού» τον Δημ. Μακρή, με 100 ενόπλους στη διάθεσή του.137 Ουσιαστικά ο
Μακρής επιδίωκε να κατοχυρώσει τη θέση του στην περιοχή που θεωρούσε ότι ανήκε
στη δική του σφαίρα επιρροής, χωρίς να αμφισβητεί ανοικτά τον Μαυροκορδάτο,
ενδεχομένως και με την έγκρισή του. Όσο για τους οπλαρχηγούς της ευρύτερης
περιοχής, επωφελήθηκαν από την κατάρρευση του καθεστώτος του Αλή πασά για να
επιβληθούν στους κατά τόπους πρόκριτους ήδη κατά την πρώτη περίοδο της
επανάστασης.138 Το ζητούμενο επομένως ήταν το αν, σε ποιο βαθμό και μέσα από
ποιες διαδικασίες μπορούσε να συμβιβαστεί η επιδίωξη για κεντρική διεύθυνση των
πολιτικών και στρατιωτικών θεμάτων, κάτι που τυπικά αναγνωριζόταν απ’ όλους ως
αρχή, με την κατοχυρωμένη ως τότε δύναμη των ισχυρών παραγόντων της περιοχής,
οπλαρχηγών και προκρίτων.
Ένα κομβικό θέμα που τονίζει κάποιες όψεις της κοινωνικής πραγματικότητας και
της οικονομίας του Μεσολογγίου και λειτουργεί ως μακροχρόνιο πεδίο διαμάχης και
κατοχύρωσης θέσεων στην πόλη, είναι το ζήτημα της οχύρωσής της. Ο M. Raybaud
σημειώνει ότι τότε, τον Ιούλιο του 1821, έχουν μόλις αρχίσει οι εργασίες. Κάνει λόγο
για ένα μικρό τείχος με επάλξεις, ελάχιστα ικανό να αντισταθεί και στο πιο ελαφρύ
πυροβολικό, και για μια τάφρο, η οποία θα γέμιζε με θαλασσινό νερό και θα χώριζε
την πόλη από την υπόλοιπη ξηρά. Κατά τον ίδιο, οι εργασίες είχαν άσχημη
κατεύθυνση, παρά τις δυνατότητες τις περιοχής για οχύρωση: για να μη θυσιάσουν
δυο μικρές εκκλησίες, έδωσαν μεγαλύτερη απ’ ότι έπρεπε ανάπτυξη στο έργο,
πολλαπλασιάζοντας έτσι τις δυσκολίες της άμυνας.139
Την πρωτοβουλία για την οχύρωση είχαν οι πρόκριτοι της πόλης, όπως προκύπτει
από τους σχετικούς λογαριασμούς. Ο «Λογαριασμός της Πολιτικής Δοσοληψίας»,
συνταγμένος από τον Αθ. Ραζηκότσικα, καταγράφει τη συνολική δαπάνη, 18.391
γρόσια μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου του 1821, συμπεριλαμβανομένων κάποιων
εξόδων για την υποστήριξη των επαναστατών της ενδοχώρας, και εγκρίνεται από
τους εφόρους Π. Παπαλουκά, Αλ. Τσιμπουράκη, Απ. Καψάλη. Τα αντίστοιχα έσοδα
συγκεντρώθηκαν από συνεισφορές, από τις οποίες η μεγαλύτερη ήταν τα 1000 γρόσια
των Ι. Τρικούπη, Δ. Πλατύκα, Μ. Τζιτζιλόνη, Στ. Σιδέρη, και τα 900 και 800 γρόσια
των Αν. Παλαμά και Π. Μπονισέρη, αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο ποσό, 2250 γρόσια,
αντλήθηκε από τα έσοδα της εκκλησίας του Αγ. Σπυρίδωνα. Στο συνολικό ποσό
συνέβαλαν άλλα 60 περίπου πρόσωπα, αλλά και τα έσοδα από τις αλυκές και το
τελωνείο, με άγνωστο το ακριβές ποσό των τελευταίων.140
Η δαπάνη αυτής της κατασκευής ήταν μάλλον σημαντική, στο ύψος του ετήσιου
φόρου, ύψους 15000 γροσίων για την περιοχή του Μεσολογγίου-Ανατολικού, χωρίς
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να υπολογίζεται το άγνωστο ποσό των έκτακτων φόρων και δοσιμάτων. Είδαμε
επίσης ότι στους οκτώ μήνες πριν την επανάσταση το Κάρλελι είχε καταβάλει
περίπου 270.000 γρόσια, κυρίως για έξοδα των σουλτανικών στρατευμάτων, από τα
οποία ένα σημαντικό ποσό θα αναλογούσε στο Μεσολόγγι. Οι πρόκριτοι της πόλης,
μετά από αυτές τις αυθαίρετες επιβαρύνσεις, ίσως δεν είχαν τότε πολύ μεγαλύτερες
δυνατότητες. Οι οικογένειες με τις μεγαλύτερες συνεισφορές, μαζί βέβαια με την
οικογένεια Ραζηκότσικα, θα πρωταγωνιστήσουν και στο επόμενο χρονικό διάστημα
στα τοπικά δρώμενα. Σύμφωνα με μια πολύ μεταγενέστερη αναφορά, στην οχύρωση
αυτή συνεισέφεραν οι γυναίκες της πόλης «εκ της ύλης των πατρώων των οικιών»,
ενώ κουβαλούσαν «περί το εσπέρας εις το παράλιον τους λίθους των ερειπωμένων
οικιών δια να μετακομισθώσι την επιούσαν με τα πλοιάρια εις τον χάνδακα προς
κατασκευήν του τείχους».141 Μολονότι φαίνεται ότι η συγκεκριμένη αναφορά
συγχωνεύει διαφορετικές χρονικές περιόδους, είναι σαφείς οι περιορισμένες
δυνατότητες της πόλης στη συγκεκριμένη συγκυρία, τόσο για τη συγκέντρωση
χρημάτων, όσο και για την απαραίτητη εργατική δύναμη για την οχύρωση και την
ασφάλειά της. Είναι φυσικό οι πρόκριτοι να είχαν υπόψη τους την αδυναμία αυτή,
κάτι που τους έκανε περισσότερο ανασφαλείς και απρόθυμους να «επενδύσουν» σε
οτιδήποτε πέρα από τον ορίζοντα της πόλης, έχοντας και επίγνωση της υπεροχής
ισχυρών οπλαρχηγών στην ευρύτερη περιοχή.
Από τον Σεπτέμβριο, μετά την επιστροφή του από την Πελοπόννησο, ξεκίνησε με
πρωτοβουλία του Μαυροκορδάτου μια ευρύτερη οργανωτική προσπάθεια, στην
οποία συμπεριλήφθηκε η οχύρωση του Μεσολογγίου. Ο ίδιος ο Μαυροκορδάτος
σημειώνει ότι επέμεινε να οχυρωθεί η πόλη, ενώ ο πληθυσμός ήταν τρομοκρατημένος
από την εμφάνιση του οθωμανικού στόλου στον Κορινθιακό.142 Είδαμε ότι έφοροι
της πόλης τον Αύγουστο ήταν οι Αλ. Τσιμπουράκης, Π. Παπαλουκάς και Απ.
Καψάλης. Τον Δεκέμβριο βρίσκονταν στη θέση αυτή οι Ι. Τρικούπης, Δημ. Πλατύκας
και Βενδραμής Οικονόμου.143
Ωστόσο, δεν είναι απόλυτα σαφείς οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες συνέβη αυτή
η μεταβολή. Όπως αφηγείται πηγή κοντά στον Μαυροκορδάτο τότε, ίσως ο πρίγκιπας
Αλ. Καντακουζηνός, τον Σεπτέμβριο εκτελούνταν ακόμα οχυρωματικά έργα στην
πόλη, αλλά και πάνω στο Βασιλάδι, νησάκι με κομβική θέση για την επικοινωνία του
Μεσολογγίου με τη θάλασσα, εργασίες που επιταχύνθηκαν μετά την επίθεση μοίρας
του οθωμανικού στόλου στο Γαλαξίδι. Κατά την ίδια πηγή, ο Αλ. Μαυροκορδάτος
επιδίωξε, μετά από πρόταση φιλελλήνων αξιωματικών της συνοδείας του, την κοπή
μέρους του ελαιώνα, καθώς κρίθηκε ότι αυτό θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα της
οχύρωσης, σε μια χρονική στιγμή που οι πρόκριτοι ανέμεναν μια καλή συγκομιδή.
Στο σημείο αυτό, πάντα κατά την ίδια πηγή, προέκυψε διαφωνία και για τη
συντήρηση των ένοπλων σωμάτων, των Αλβανών ενόπλων που συνόδευαν τον
Καντακουζηνό αλλά και ενός «τακτικού» λόχου από περίπου 120 ενόπλους, τμήμα
που φαίνεται ότι είχε συσταθεί στο Μεσολόγγι από τους Μαυροκορδάτο και
Καντακουζηνό, στελεχωμένο από υπηρετήσαντες στα Επτάνησα. Οι Μαυροκορδάτος
και Καντακουζηνός απείλησαν ότι θα εγκαταλείψουν την πόλη, κερδίζοντας έτσι την
υποστήριξη του «λαού», ο οποίος καθαίρεσε τους εφόρους και εξέλεξε νέους με
επικεφαλής τον Ι. Τρικούπη. Τα δέντρα κόπηκαν αμέσως και οι νέες Αρχές αύξησαν
την προθυμία συμμετοχής στο έργο, δίνοντας την ξυλεία κάθε δέντρου σε όποιον το
έκοβε. Ωστόσο, κατά την ίδια πηγή, χρειάστηκε η επέμβαση ενός επισκόπου για να
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πειστούν να κόψουν τα κυπαρίσσια που επίσης υπήρχαν εκεί, κάτι που θεωρούσαν
όλοι ότι διατάρασσε την ηρεμία των νεκρών που είχαν ταφεί δίπλα τους.144 Ο
τελευταίος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον επίσκοπο Ρωγών Ιωσήφ, με
ποικίλη δράση στο Μεσολόγγι τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με μεταγενέστερη αναφορά Μεσολογγιτών προκρίτων, το επίμαχο τμήμα
του ελαιώνα, αλλά και άλλο αργότερα, κόπηκε «με κοινήν γνώμην και συμφωνίαν
αποζημιώσεως» υπέρ της ασφάλειας της οχύρωσης,145 ωστόσο η εικόνα αυτή είναι
εξωραϊσμένη και εξυπηρετεί τους συσχετισμούς και τις σκοπιμότητες της συγκυρίας,
δηλαδή την ομόφωνη διεκδίκηση αποζημίωσης. Η σύγκρουση, χωρίς άλλες
λεπτομέρειες, προκύπτει έμμεσα από τα γραφόμενα του Μαυροκορδάτου προς τον Γ.
Κουντουριώτη στις 15 Σεπτεμβρίου: «ημείς εδώ… φροντίζομεν ν’ ασφαλίσωμεν εδώ
την πόλιν, και υποφέρομεν με υπομονή όλας τας βαρβαρότητας των κατοίκων
της».146 Είναι πολύ πιθανό ότι η αλλαγή των εφόρων να έγινε επίσημα τον Οκτώβριο,
και μέχρι την ψήφιση του Οργανισμού της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, τον επόμενο
μήνα.147 Όσον αφορά τα ένοπλα σώματα, στις αρχές Οκτωβρίου γίνεται λόγος για
επικείμενη διάλυση του «τακτικού» σώματος, το οποίο οι Μεσολογγίτες είχαν
συμφωνήσει να συντηρούν για ένα μήνα «μέχρι να μπουν σε τάξη τα πράγματα», και
υπάρχει η ιδέα να παραμείνουν σε υπηρεσία 12 άτομα ως πυροβολητές. Ο
Μαυροκορδάτος φαίνεται να θεωρεί αναπόφευκτη τη διάλυση, λόγω της άρνησης
των Μεσολογγιτών να το συντηρούν: «δεν έχω τι να ειπώ, όταν δε γίνεται άλλως,
χρειάζεται υπομονή», σημειώνει.148
Χαρακτηριστικά των οργανωτικών προβλημάτων κατά την περίοδο αυτή είναι και
τα περιστατικά σχετικά με την τύχη του πλοίου του Δ. Πανούτσου, με το οποίο είχαν
φτάσει στο Μεσολόγγι ο Μαυροκορδάτος και η συνοδεία του, και των πολεμοφοδίων
που μετέφερε. Κατά τον Μαυροκορδάτο, η μεγαλύτερη ποσότητα από τα
πολεμοφόδια ξεφορτώθηκε στην πόλη, ενώ το πλοίο παρέμεινε για την υποστήριξη
της περιοχής, ύστερα και από παράκληση των προκρίτων του Μεσολογγίου και του
Ανατολικού. Τον Σεπτέμβριο, λόγω της ξαφνικής παρουσίας του οθωμανικού
στόλου, ο Πανούτσος υποχρεώθηκε να βυθίσει το πλοίο του μαζί με αρκετή
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ποσότητα πολεμοφοδίων, χωρίς να μπορέσει έκτοτε να το ανελκύσει.149 Ωστόσο,
κατά την απουσία του Μαυροκορδάτου τον Αύγουστο, οι συνεργάτες του Γ. Πραΐδης
και Α. Λουριώτης διαμαρτυρήθηκαν στους εφόρους του Μεσολογγίου ότι πάνω από
το μισό μπαρούτι, το οποίο ανήκε «στο κοινόν», κλάπηκε από ανθρώπους που
μπήκαν στο χώρο αποθήκευσής από τα πλαϊνά οικήματα. Πρόκειται προφανώς για
τμήμα του φορτίου του Πανούτσου. Οι ίδιοι αντιμετώπιζαν δυσκολίες στο να
κρατήσουν το πλοίο στην περιοχή, λόγω απροθυμίας των εφόρων να καλύψουν και
αυτά τα έξοδα, όπως και άλλα μικρότερα αλλά επείγοντα, για ένα πιο ευρύχωρο
κατάλυμα ή για τη φροντίδα ξένων και ασθενών στην πόλη. Οι προσπάθειες τους
επικεντρώθηκαν στην επάνδρωση του πλοίου με ναύτες από το Μεσολόγγι και το
Ανατολικό, κάτι για το οποίο οι πρόκριτοι του Ανατολικού φαίνονταν περισσότερο
πρόθυμοι. Αντίθετα, ο Δημήτριος Ραζηκότσικας, αδελφός του Αθανασίου, κατάφερε
να βρει μόνο τέσσερις από τους 20 ξένους «μισθωτούς» ναύτες που είχε ζητήσει ο
Λουριώτης. Όταν είδαν ότι πλησίαζαν τα οθωμανικά πλοία, έφυγαν και αυτοί.150
Μετά την αναγκαστική αυτοβύθιση του πλοίου του, ο Πανούτσος διέσωσε τμήμα
των εφοδίων και του οπλισμού του στην πόλη, κυρίως οκτώ κανόνια, τα οποία
τοποθετήθηκαν στις νέες οχυρώσεις και στο Βασιλάδι. Τον Οκτώβριο, κατά τους
συνεργάτες του Μαυροκορδάτου, ενώ προσπαθούσε να μεταφέρει μέρος του φορτίου
στο Ανατολικό, κάποιοι Μεσολογγίτες «διεγείροντες και μέρος του λαού»,
επιτέθηκαν στη βάρκα του και λεηλάτησαν το φορτίο. Όχι μόνο δεν πληρώθηκε,
αλλά, όταν ζήτησε τα κανόνια του πλοίου, θέλησαν κάποιοι να τον σκοτώσουν
«διεγείροντες κατ’ αυτού τον λαόν», με αποτέλεσμα «οι στασιασταί» να
πολιορκήσουν το σπίτι του και να αναγκαστεί ο ίδιος να μείνει κρυμμένος στο σπίτι
των ανθρώπων του Μαυροκορδάτου. Τον επόμενο μήνα, όταν επιχειρήθηκε η
ανέλκυση του πλοίου, οι έφοροι αρνήθηκαν να δανείσουν τα αναγκαία χρήματα.151
Φαίνεται ότι ο Α. Λουριώτης είχε προειδοποιήσει τον Πανούτσο, κατηγορώντας τον
για ισχυρογνωμοσύνη, ότι θα χάσει το πλοίο, το φορτίο, και θα θέσει σε κίνδυνο τη
ζωή του, «διότι ηξεύρετε με ποιους έχετε να κάμετε», όπως σημείωνε. Επίσης, του
ζήτησε να παραδώσει το διασωθέν φορτίο στους εφόρους για να μην τους αναγκάσει
να το πάρουν με τη βία μέσα στην απελπισία τους.152 Οποιεσδήποτε κι αν ήταν οι
οικονομικές τους δυνατότητες, οι πρόκριτοι του Μεσολογγίου δεν ήταν διατεθειμένοι
να αγοράσουν τα εφόδια, καθώς μάλιστα η πόλη, για την οχύρωση της οποίας είχαν
μόλις συμβάλει, έπρεπε να αναλαμβάνει δαπάνες συντήρησης διάφορων ένοπλων
σωμάτων της περιοχής, ενώ αντιμετώπιζε την άμεση απειλή του οθωμανικού στόλου.
Η υπόθεση του πλοίου του Πανούτσου θα είχε συμβάλει στην αντικατάσταση των
εφόρων του Μεσολογγίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μαυροκορδάτος επισήμανε στους
συνεργάτες του ότι με έκπληξή του διαπίστωσε πως οι έφοροι του Μεσολογγίου «και
πολλά άλλα άτομα τα οποία αντιμετωπίστηκαν από την πλευρά μας με περισσότερη ή
λιγότερη οξύτητα, διέδωσαν ότι εμείς ήρθαμε εδώ για να σφετεριστούμε τη φροντίδα της
Κυβέρνησης, ότι σκοπός μας είναι να μη σεβαστούμε ούτε τους καπετάνιους ούτε τους
προκρίτους, να τους επιβάλουμε ένα ζυγό βαρύτερο από εκείνον των Τούρκων
πασάδων, ότι θέλουμε να ιδιοποιηθούμε τα εισοδήματα του τόπου και για να πετύχουμε
αυτόν το στόχο ξεσηκώνουμε το λαό εναντίον των πλουσίων». Ο ίδιος, προσέθετε,
μολονότι δεν είχε γνωρίσει ακόμα αρκετά πρόσωπα, προσπάθησε να μεταπείσει
149

ΙΑΜΜ/Αρχείο Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου/φ.146/4/1151. Πολεμικό υλικό από το φορτίο του
πλοίου μοιράστηκε στους ενόπλους της περιοχής και στην Πελοπόννησο (ΕΙΕ-Αρχείο Ανδρέα
Λουριώτη/φ. Β΄, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.1, 58, 63, 67, τ.2, 2-3, 5-6, 18).
150
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 10-17, ΕΙΕ-Αρχείο Ανδρέα Λουριώτη/φ. Β΄/547-548.
151
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ. 1, 72-73, τ. 2, 23.
152
ΕΙΕ/Αρχείο Ανδρέα Λουριώτη/φ. Β΄/593, 539.

59

όσους είχαν αυτή την εντύπωση και συνιστούσε στους συνεργάτες του μετριοπάθεια
στους χειρισμούς τους, το μόνο μέσο για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη «του
κόσμου».153 Είναι εμφανής η δυσκολία συνεννόησης με παραδοσιακές κοινωνικές
ομάδες, οι οποίες ήταν αναμενόμενο να ανησυχούν για τη διατήρηση της θέσης τους
στην κοινωνική ιεραρχία της επαναστατικής περιόδου.154 Έτσι, ο Μαυροκορδάτος
συμπεραίνει, ίσως και με κάποια διάθεση αυτοκριτικής, την ανάγκη για αλλαγή της
τακτικής απέναντι στις ομάδες αυτές και για μια περισσότερο συμβιβαστική
προσέγγιση. Κάτι τέτοιο ήταν αναγκαίο, με δεδομένη την ισχύ των προκρίτων στις
πόλεις και των οπλαρχηγών στην ύπαιθρο της δυτικής Στερεάς, σε σχέση και με τα
πενιχρά ακόμη μέσα της «διοίκησης». Για την ώρα, προκειμένου να εξοικειωθεί
καλύτερα με τον τόπο και τους ανθρώπους, πραγματοποίησε μια περιοδεία στη
δυτική Στερεά, φτάνοντας μέχρι την περιοχή της Άρτας και τις παρυφές του Σουλίου.
Κατά τον συνεργάτη του, M. Raybaud, γνώρισε τα ήθη και τις ανάγκες του
πληθυσμού και απέκτησε μεγάλη δημοφιλία με το πνεύμα και τη μετριοπάθειά του,
προβάλλοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για τη δημιουργία ενός πολιτικού οργανισμού
με στόχο την επιτυχή διεξαγωγή του απελευθερωτικού αγώνα.155
Για τον ίδιο τον Μαυροκορδάτο, η διοικητική οργάνωση, τοπική και κεντρική, ήταν
αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη ευρύτερων στόχων: την αναγνώριση από το
εξωτερικό του επαναστατημένου έθνους, τη σύναψη δανείων, την αποστολή
πρέσβεων, την πρόσκληση διακεκριμένων ομογενών, τη σύναψη συμμαχιών, την
επιτυχία των στρατιωτικών επιχειρήσεων.156 Η πρόσκληση ομογενών θα αφορούσε
και τον μητροπολίτη Ιγνάτιο, οι απόψεις του οποίου είχαν επηρεάσει αρκετά τις
θέσεις του Μαυροκορδάτου για την ανάγκη συγκρότησης ολιγομελούς διοίκησης,
έως ότου προσκληθεί κάποιος ικανότερος, αλλά και για εγκατάλειψη κάθε ύποπτου
στις ευρωπαϊκές δυνάμεις τίτλου και συμβόλου που αφορούσε τη Φιλική. 157 Από την
επιτυχία της οργανωτικής προσπάθειας ο ίδιος περίμενε πολύ περισσότερα από τα
προσωρινά οφέλη και τους μεγάλους κινδύνους που συνεπαγόταν η «ελληνοαλβανική
συμμαχία», στην οποία στήριζαν πολλές ελπίδες οι Αλβανοί σύμμαχοι του Αλή πασά
και Έλληνες οπλαρχηγοί, πρόκριτοι αλλά και απλός κόσμος στο Μεσολόγγι κατά την
ίδια περίοδο.158
Η σύγκληση της συνέλευσης των 30 αντιπροσώπων της επαρχιών της δυτικής
Στερεάς στο Μεσολόγγι στις 4 Νοεμβρίου συνέβαλε στην ανάδειξη της πόλης ως
κυρίαρχο πολιτικο-διοικητικό κέντρο στην περιοχή. Η παρουσία του Ι. Τρικούπη
153
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στην πρώτη θέση των τεσσάρων Μεσολογγιτών αντιπροσώπων159 τονίζει την
προεξάρχουσα πια θέση του ίδιου και της οικογένειάς του στο σώμα των τοπικών
προκρίτων. Η συνέλευση, με εκλεγμένο πρόεδρο τον Αλ. Μαυροκορδάτο, ψήφισε
στις 9 Νοεμβρίου τη σύσταση «προσωρινής διοίκησης» στη δυτική Στερεά, με βάση
συγκεκριμένο Οργανισμό. Στη βάση της διοικητικής πυραμίδας, οι πρόκριτοι των
χωριών και των κοινοτήτων θα εκλέγονταν από τους γέροντες και τους «εν
υπολήψει» κατοίκους, θα είχαν κυρίως οικονομικές και δικαστικές αρμοδιότητες, και
θα εξέλεγαν σε κάθε τμήμα εφόρους με ετήσια επίσης θητεία, τις εντολές των οποίων
θα ακολουθούσαν. Οι πόλεις του Μεσολογγίου και του Ανατολικού θα είχαν τους
δικούς τους εφόρους. Η διεύθυνση όλων των δημοσίων υποθέσεων, πολιτικών και
στρατιωτικών, ανατέθηκε στη δεκαμελή Γερουσία, αποτελούμενη αποκλειστικά από
προκρίτους. Τα μέλη της θα εκλέγονταν για ένα έτος από κοινή σύνοδο των εφόρων,
πόλεων και επαρχιών, και των τοπικών οπλαρχηγών, αλλά θα βρισκόταν υπό τον
έλεγχο της μελλοντικής κεντρικής Βουλής. Η Γερουσία θα φρόντιζε για τη
στελέχωση όλων των υπηρεσιών της διοίκησης και θα είχε υπό τις εντολές της τους
οπλαρχηγούς και τους εφόρους. Επίσης, θα ασκούσε τον οικονομικό έλεγχο σχετικά
με τα «κοινά εισοδήματα», μπορούσε να συνάπτει δάνεια, μέχρι του ποσού που θα
καθόριζε η Βουλή, ενώ θα ασκούσε και ευρείες δικαστικές αρμοδιότητες. Οι κατά
τόπους οπλαρχηγοί θα μπορούσαν να στρατολογούν, με διαταγή της Γερουσίας, το
σύνολο των μάχιμων κατοίκων της περιφέρειάς τους, πέραν των καθορισμένων
μισθωτών ενόπλων, ενώ θα συνεργάζονταν με τη Γερουσία ακολουθώντας τις
διαταγές της, όπως θα συνεργάζονταν και με τους εφόρους. Προκειμένου για την
πρώτη εκλογή των γερουσιαστών, παρά την πρόβλεψη για εκλογή τους από τους
εφόρους, η συνέλευση αποφάσισε να ορίσει η ίδια τα μέλη αυτού του σώματος. Με
τον τρόπο αυτό, ο έφορος Ι. Τρικούπης εκλέχθηκε και μέλος της Γερουσίας. Ο Αλ.
Μαυροκορδάτος εκλέχθηκε με θέσπισμα της Γερουσίας πρόεδρός της στις 18
Νοεμβρίου, με «επίτροπο» κατά την απουσία του τον Γ. Πραΐδη. Αρχιγραμματέας
του σώματος εκλέχθηκε ο συνεργάτης του Μαυροκορδάτου Ν. Λουριώτης, ενώ ως
έδρα του σώματος ορίστηκε προσωρινά το Βραχώρι.160
Ο ίδιος ο Αλ. Μαυροκορδάτος σημείωνε, με βάση προσχέδιο του Οργανισμού, ότι
οι οπλαρχηγοί είχαν φαινομενικά μεγάλη δύναμη, κάτι που το δικαιολογούσε η
παραδοσιακή κυριαρχία τους επί των προκρίτων. Τώρα, κατά τον ίδιο, οι οπλαρχηγοί
θα συνεργάζονταν με τους υπέρτερους σε αριθμό προκρίτους και θα δέχονταν τις
διαταγές των προκρίτων της Γερουσίας, η οποία θα είχε υπό τις εντολές της
περισσότερους ενόπλους απ’ ότι ο κάθε οπλαρχηγός, ενώ ο Οργανισμός μπορούσε να
βελτιωθεί στην πράξη. Φαινομενικά, η δύναμη των στρατιωτικών δεν θιγόταν, αλλά
στην πραγματικότητα, σημείωνε, «αρκεί να ενωθούν οι προεστώτες με το μέσον του
προβαλλόμενου συστήματος, δια να είναι πάντοτε η δύναμίς των ανωτέρα εκείνης
των καπιτάνων». Για τους τελευταίους θεωρούσε ότι δεν έχουν την παλαιά ισχύ τους
στη Ρούμελη λόγω των διώξεων εκ μέρους του Αλή πασά, με αποτέλεσμα τώρα να
είναι «άνευ πραγματικής δυνάμεως» έχοντας 15-20 ενόπλους, διατηρώντας όμως την
υπεροψία των παλαιών αρματολών. Αυτό που τον προβλημάτιζε, δεν ήταν τόσο,
159
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τόνιζε, η ριζωμένη από το παρελθόν «κακοήθειά» τους, όσο η ασυμφωνία και
διχόνοια των τοπικών προκρίτων, οι οποίοι με την ένωσή τους μπορούσαν ωστόσο να
καταφέρουν πάρα πολλά.161 Η υποβάθμιση των οπλαρχηγών στα γραφόμενα του
Μαυροκορδάτου, μολονότι συμφωνεί με τα στρατιωτικά δεδομένα της περιοχής, θα
οφείλεται και στην προσπάθειά του να απαντήσει στην πιθανή ανησυχία των
Πελοποννήσιων προκρίτων για την αφοσίωση και τον μελλοντικό πολιτικό ρόλο των
οπλαρχηγών της Ρούμελης. Όσο για τους προκρίτους του Μεσολογγίου, θα
συμπεριλαμβάνονταν στον προβληματισμό του Μαυροκορδάτου για τη δυνατότητα
συνεργασίας τους, ως σώμα, με την τοπική διοίκηση.
Κατά μία άποψη, ο νέος Οργανισμός παγίωνε και εξισορροπούσε την ισχύ των
τοπικά ισχυρών παράγοντων, ενώ η υπαγωγή των οπλαρχηγών στη Γερουσία ήταν
μεν κατόρθωμα του Μαυροκορδάτου, αλλά έμενε κενή περιεχομένου, από τη στιγμή
που οι καπετάνιοι μονοπωλούσαν την ένοπλη δύναμη.162 Σε κάθε περίπτωση, ο
συγκεντρωτισμός του Οργανισμού, η ανάδειξη της Γερουσίας στην κορυφή του
διοικητικού μηχανισμού, προέκυπτε ως απαίτηση των περιστάσεων, δηλαδή του
πολέμου. Η επιτυχής διεξαγωγή των επιχειρήσεων απαιτούσε ταχύτητα και
συντονισμό, κάτι που δεν μπορούσε να επιτευχθεί αν οι πρόκριτοι ανταγωνίζονταν
τους οπλαρχηγούς με δικά τους ένοπλα σώματα ή αν οι τελευταίοι δεν ακολουθούσαν
ένα ενιαίο σχέδιο. Οποιοδήποτε άλλο διοικητικό σχήμα που θα αγνοούσε εντελώς την
ισχύ των παραδοσιακών παραγόντων θα ήταν μη ρεαλιστικό, ενώ η υπεροχή του
Μαυροκορδάτου στο πλαίσιο λειτουργίας της Γερουσίας ήταν αναπόφευκτη, με
δεδομένες τις πολιτικές και οργανωτικές ικανότητές του, σε ένα περιβάλλον
σπαρασσόμενο από τοπικές και προσωπικές διαμάχες. Οι στρατιωτικοί ενισχύονταν
στον δικό τους προνομιακό χώρο, καθώς μπορούσαν να απαιτούν τη συμμετοχή των
τοπικών προκρίτων στις πολεμικές επιχειρήσεις, υπό τις διαταγές των οπλαρχηγών.
Άλλωστε, οι τελευταίοι θα συμμετείχαν στην εκλογή των μελών της Γερουσίας, της
οποίας η επιβολή στους στρατιωτικούς εξαρτιόταν στην πράξη και από το κατά πόσο
θα μπορούσε να εκπληρώσει το καθήκον του εφοδιασμού των ενόπλων. Ωστόσο, οι
εξισορροπητικές διατάξεις του Οργανισμού λειτουργούσαν υπέρ των ασθενέστερων
ως τότε προκρίτων, καθώς οι ισχυροί οπλαρχηγοί καλούνταν να ακολουθούν τις
εντολές των προυχόντων-μελών της Γερουσίας. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία
είναι ότι η συγκεκριμένη οργανωτική προσπάθεια είχε βασιστεί σε συγκεκριμένες
αρχές: της λήψης των σημαντικών αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο, της φροντίδας
για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και την απονομή δικαιοσύνης, της
ισορροπημένης κατανομής αρμοδιοτήτων. Η προσπάθεια εφαρμογής αυτών των
κανόνων θα απαιτήσει ένα πραγματικό αγώνα, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που θα
στελεχώσουν τόσο την τοπική όσο και την κεντρική διοίκηση τα επόμενα χρόνια.
Από την άποψη αυτή, ο Οργανισμός δεν ήταν καθόλου πρόχειρος, απλός και
προσωρινός.
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Ι. Φιλήμων, ό. π., 512, ΙΑΜΜ/Αρχείο Αλ. Μαυροκορδάτου, φ.146.2/1256.
Γ. Δημακόπουλος, ό. π., 64, 67, 85, 116. Για διατήρηση των υφιστάμενων δομών και προσπάθεια
υποταγής του αρματολικού συστήματος στους πολιτικούς θεσμούς, στους οποίους θα
πρωταγωνιστούσαν οι άρχοντες και οι μορφωμένοι, κάνει λόγο ο G. Hering (Τα πολιτικά κόμματα στην
Ελλάδα 1821-1936, τ. Α΄, Αθήνα 22006, 132). Τονίζεται επίσης η ένταξη των προκρίτων και των
οπλαρχηγών στο πλαίσιο μιας νέας, συγκεντρωτικής, τοπικής διοίκησης, η οποία θα λειτουργούσε
εκτός των παραδοσιακών πολιτικών πρακτικών τους (Γ. Θεοδωρίδης, ό. π., 357-59, 364-65). Ο Ι.
Φιλήμων σημειώνει ότι ο Οργανισμός της δυτικής Στερεάς ανταποκρινόταν με τον καλύτερο δυνατό
τότε τρόπο στα ήθη και τις περιστάσεις του τόπου (Ι. Φιλήμων, ό. π., 336-41). Για την πολύπλοκη
Νομική Διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, το αντίστοιχο καταστατικό κείμενο συνταγμένο από
τον Θ. Νέγρη και ψηφισμένο από την συνέλευση των Σαλώνων στις 15 Νοεμβρίου, βλ. Α. Μάμουκας,
ό.π., 43-79, Γ. Δημακόπουλος, ό. π., 67-74, 116.
162

62

Ο Ι. Φιλήμων αιτιολογεί την προσκόλληση των ισχυρών κοινωνικών ομάδων της
Στερεάς, ιδιαίτερα της δυτικής, στους νέους τοπικούς οργανισμούς, με βάση τις
προσδοκίες τους στο νέο πολιτικό περιβάλλον. Οι πρόκριτοι, σημειώνει, «όλως
ανίσχυροι και τεταπεινωμένοι ενώπιων των οπλαρχηγών», αυτό που κυρίως
επιθυμούσαν, με κάθε τρόπο και από τον οποιονδήποτε, ήταν η καταστολή ή ο
περιορισμός της «μαχαιροκρατίας», δηλαδή των κάθε είδους πιέσεων από τους
ισχυρούς οπλαρχηγούς της υπαίθρου. Οι τελευταίοι, συνεχίζει, αποδέχτηκαν τους
νέους τοπικούς πολιτικούς σχηματισμούς αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητά τους για
τη διεξαγωγή του πολέμου, αλλά και γιατί πίστεψαν ότι έτσι θα είχαν την ευκαιρία να
κυριαρχήσουν και πολιτικά.163 Η αιτιολόγηση αυτή συμβάλει στην ερμηνεία της
αποδοχής του Αλ. Μαυροκορδάτου στη δυτική Στερεά και κατά το προηγούμενο
διάστημα. Ωστόσο, πρόκειται για εκτίμηση ανεπαρκή μέσα στη γενικότητά της,
προκειμένου να κατανοηθούν οι δυσχέρειες και οι συγκρούσεις κατά το προηγούμενο
αλλά και το επόμενο διάστημα ανάμεσα στους προκρίτους του Μεσολογγίου και
στους επικεφαλής ή εκπροσώπους της Διοίκησης στην περιοχή. Η ανάγκη για την
προάσπιση των συμφερόντων της ιδιαίτερής τους πατρίδας, όπως τα κατανοούσαν οι
ίδιοι, η καχυποψία ή οι ανταγωνισμοί εντός της κοινωνικής τους ομάδας, οδηγούσαν
τους Μεσολογγίτες προκρίτους σε φαινόμενα απείθειας, που κατέληγαν συνήθως σε
βάρος της επιρροής της Διοίκησης, ακόμα και με τη συνεργασία προκρίτων και
οπλαρχηγών.
Γενικότερα, η έλλειψη ισχυρής κεντρικής εξουσίας, η οποία θα μπορούσε να ασκεί
έναν ικανοποιητικό έλεγχο στους οικονομικούς πόρους των επαναστατημένων
περιοχών και να κινητοποιεί τις απαραίτητες στρατιωτικές και ναυτικές δυνάμεις στα
διάφορα μέτωπα, είναι κάτι που εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί, κυρίως κατά τα
πρώτα δύο χρόνια της Επανάστασης. Το κενό που άφησε η απομάκρυνση των
Οθωμανών έσπευσαν να καλύψουν οι ισχυροί παράγοντες της προεπαναστατικής
περιόδου, πρώην αρματολοί και πρόκριτοι, αλλά και άλλοι που αναδείχθηκαν από τις
νέες συνθήκες. Οι σχέσεις ανταγωνισμού και συνεργασίας, τόσο μεταξύ τους όσο και
με τις νέες επαναστατικές αρχές, με στόχο τη διατήρηση και την αύξηση της ισχύος
τους σε τοπικό επίπεδο, καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των γεγονότων αλλά
και την καθημερινή πραγματικότητα στα αστικά κέντρα και στην ύπαιθρο. Η δυτική
Στερεά δεν αποτελούσε εξαίρεση. Σε ένα τέτοιο πολύ ρευστό πλαίσιο, που δεν
διέφερε ουσιαστικά από ό,τι συνέβαινε στις περιοχές επιρροής των οπλαρχηγών στην
ύπαιθρο, η τοπική διοίκηση, στην οποία είχαν κυρίαρχη θέση το 1821-1822 ο Αλ.
Μαυροκορδάτος και οι συνεργάτες του, αναζήτησε συμμαχίες και στηρίγματα στο
Μεσολόγγι και στην ευρύτερη περιοχή, βασιζόμενος σε μεγάλο βαθμό στη
μεσολογγίτικη οικογένεια Τρικούπη.
Η ίδια η συνέλευση του Μεσολογγίου εξέλεξε στις 15 Νοεμβρίου τους παραστάτες
της δυτικής Στερεάς, μέλη της Α΄ Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου. Εκλέχθηκαν οι
Αλ. Μαυροκορδάτος, Ι. Κωλέττης, Φ. Καραπάνος, Αλ. Τσιμπουράκης, Σπ.
Κουρκουμέλης, Ι. Πλακωτής, Φ. Μπόμπορης.164 Η αναχώρηση του Μαυροκορδάτου
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Ι. Φιλήμων, ό. π., 334-35.
Εφημ. Αχελώος, φ.1/24.2.1822, Αικ. Κουμαριανού, ό. π., 27, 32-33. Οι ΤσιμπουράκηςΚουρκουμέλης ήταν πρόκριτοι Μεσολογγίου (Ζυγού) και Ανατολικού αντίστοιχα. Ο Φ. Μπόμπορης
εκπροσωπούσε τους αγωνιζόμενους στην Ήπειρο Σουλιώτες. Ο Φ. Καραπάνος ήταν απόφοιτος της
σχολής του Μεσολογγίου και δάσκαλος στη Βόνιτσα το 1821. Διακρίθηκε και σε επόμενες
κυβερνητικές περιόδους, ενώ τον Μάιο του 1823 εκλέχθηκε έπαρχος Νάξου και Πάρου (ΑΕΠ, τ.1, 92,
96, τ.2, 17-18, 436, τ.10, 60). Η εκλογή του Κωλέττη θα αντιπροσώπευε τους πολυάριθμους
Ηπειρώτες πρόσφυγες.
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για την Πελοπόννησο, στις 19 Νοεμβρίου, δεν θα μπορούσε παρά να συμβάλει
αρνητικά στα αποτελέσματα της οργανωτικής προσπάθειας. Το αμέσως επόμενο
διάστημα εκδηλώθηκαν ανταγωνισμοί και αντιπαραθέσεις με κίνητρο και έπαθλο τη
διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και με επίκεντρο τους γερουσιαστές από το
Ανατολικό, το Απόκουρο και τον Βάλτο. Ο Πραΐδης προσπάθησε να λύσει τα
προβλήματα παρεμβαίνοντας υπέρ του Μ. Φραγκούλη στο Ανατολικό, επιτρέποντας
την εκλογή και δεύτερου γερουσιαστή από τον Βάλτο, και προτρέποντας την
ανεμπόδιστη εφαρμογή του Οργανισμού. Ταυτόχρονα, οπλαρχηγοί της δυτικής
Στερεάς, ζήτησαν αλλαγές στο κείμενο του Οργανισμού.165 Οι απαιτήσεις τους δεν
διευκρινίζονται, αλλά, με βάση τα μεταγενέστερα γεγονότα, φαίνεται πιθανότερο ότι
οι ισχυρότεροι θα διεκδικούσαν, τουλάχιστον, την εκλογή τους στη Γερουσία.
Στις αρχές του 1822, η Γερουσία ζήτησε από τον Αλ. Μαυροκορδάτο να σταλούν
στη δυτική Στερεά 200.000 γρόσια για τις άμεσες ανάγκες, τονίζοντας προς τη
νεοσύστατη κυβέρνηση ότι ο πληθυσμός της περιοχής «βεβαρυμένος από πολλών
καταχρήσεις», δεν πίστευε στη βοήθεια της κυβέρνησης αν δεν την έβλεπε. Αντίθετα,
σημείωνε, «ωθούμενος από κακοβούλους, παραφρονεί». Η ίδια η Γερουσία δεν είχε
ξεκινήσει τις εργασίες της και ήταν εντελώς ανίσχυρη για λόγους που λίγο
σχετίζονταν με τις πολεμικές επιχειρήσεις, τόνιζε. Η προσπάθεια να εκλεγεί
αντιπρόεδρος ο Ηπειρώτης Αλ. Νούτσος, ως πρόσωπο ξένο στις τοπικές διαμάχες,
δεν ολοκληρώθηκε, ενώ ζητήθηκε ακόμα και η αποστολή από από τον
Μαυροκορδάτο ενός «επιτρόπου» του στην περιοχή,166 κινήσεις χαρακτηριστικές της
αδυναμίας καθιέρωσης των νέων θεσμών μπροστά στις ισχυρές αντιστάσεις.
Ενδεικτική της δύναμης και των ανταγωνισμών των στρατιωτικών στην ύπαιθρο
ήταν η φιλονικία μεταξύ του ισχυρότερου οπλαρχηγού στο Ξηρόμερο και στη δυτική
Στερεά Γ. Βαρνακιώτη και του ανερχόμενου Γ. Τσόγκα, κυρίαρχου στην περιοχή της
Βόνιτσας. Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1821, οι πρόκριτοι του Ξηρόμερου
παραχώρησαν στον Βαρνακιώτη απόλυτη εξουσία στην περιοχή: «και όχι μόνον εις
τους ανθρώπους… αλλά και δια την δεκατίαν, και δια κάθε άλλην κυβέρνησιν». Τον
επόμενο Ιανουάριο, ο Βαρνακιώτης κατόρθωσε να επεκτείνει την εξουσία του στο
κόλι της Κατούνας, τμήμα του παλιού αρματολικιού του Ξηρόμερου, με απόφαση
των τοπικών προεστών, οπλαρχηγών, αλλά και μελών της Γερουσίας, όχι όμως του
Πραΐδη. Με επιχείρημα «την καλήν διοίκησιν του τόπου, και ησυχίαν του λαού»,
αποφασίστηκε για την περιοχή, η οποία «κατά παραδρομήν» δόθηκε παλιότερα στον
Γ. Τσόγκα, να είναι «υπό την εξουσίαν του καπετάν γεωργάκη Βαρνακιώτη καθώς
και το όλον ξερόμερον». Όποιος «κατά κακήν τύχην πέση εις αυτό το αδιόρθωτον
λάθος…επίβουλος της πατρίδος και κακογνώμων, να κατακρίνεται, να γίνεται
εξόριστος από την πατρίδα του, και τα μούλκιά του και ό,τι άλλο έχει να γίνη υπό την
εξουσίαν του καπετάν γεωργάκη», οριζόταν ρητά σε ύφος σύμφωνο με τα
αρματολικά και αληπασαδικά ήθη. Μετά από τέσσερις μέρες, ο Γ. Τσόγκας απάντησε
με τρόπο εξίσου κατηγορηματικό, αν και με κάπως μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα
στις νέες συνθήκες: με στοχάζεσε δια κανένα μορόν παιδί ή δια καμία γυναίκα και μου
λες οπού να έλθης μόνος σου με τους ιδικούσου να φυλάξωμε μαζί το εδώ πόστον μου,
και τον ναχαέν μου… πρέπει να αφήσωμεν τα πάθη και τας κενοδοξίας…αφού γίνο και
εγώ με τους ιδικούς μου ως η αφεντιά σου και ο ανδρέας [Ίσκος] σου τάζω, και σου
υπόσχομαι τόπον μου τον φιλάτο μόνος μου, και η αφεντιά σου πάλιν με τους εδικούσου
στέκεσε εις τον τόπον σου…αλέως δεν γίνετε επειδή και ούτε οι εντοπιοί μου το
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 24-26, 28, 30, 32, 41. Πολύ αργότερα, η εφημερίδα του Μεσολογγίου
κατηγόρησε τον Γ. Βαρνακιώτη για υπονόμευση της Γερουσίας, με στόχο την αρπαγή των τοπικών
προσόδων (Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ. 52/28.6.1824).
166
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.1, 102, 116, ΑΕΠ, τ.1, 469-70.

64

ευχαριστούνται ούτε εγώ το δέχομαι ενόσω είμαι ζωντανός…να μη σας κακοφανή αυτά
όσα σας γράφω …διότι αδελφέ εγώ δεν τα λέγω ούτε με πάθος, ούτε με αντηρήσης,
αλλά από αγάπην της ελευθερίας μας, και της πατρίδος…ο κόσμος κρέμονται από τον
λεμόν μας και ως επιτοπλοίστον της αφεντιάσου διότι είσθε μεγαλιώτερος εις όλα.167
Η συνέλευση των στρατιωτικών και πολιτικών παράγοντων της δυτικής Στερεάς
στο Βραχώρι, στις 22 Φεβρουαρίου, αποφάσισε την άμεση έναρξη των εργασιών της
Γερουσίας, στην οποία όλοι δήλωσαν «υποταγή», όπως και στην εκλεγμένη κεντρική
Βουλή, και η κατάργηση των αρματολικιών, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Α΄
Εθνοσυνέλευσης. Ο Γ. Βαρνακιώτης διορίστηκε στρατηγός της δυτικής Ελλάδας.
Άλλοι είκοσι οπλαρχηγοί της περιοχής, ανάμεσά τους οι Α. Ίσκος, Δ. Μακρής, Αλ.
Βλαχόπουλος, Γ. Τσόγκας, Κ. Σιαδήμας, Γ. Καραϊσκάκης, Γ. Βαλτινός, Γ. Ράγκος, Ν.
Στορνάρης, Α. Σαφάκας, Γ. Μπακόλας, Μ. Κουτελίδας, ονομάστηκαν χιλίαρχοι, ενώ
θα ακολουθούσε απονομή κατώτερων βαθμών. Την απόφαση υπέγραψαν οι
κυριότεροι πρώην αρματολοί της περιοχής και 14 γερουσιαστές, επιπλέον του Γ.
Πραΐδη. Απουσιάζει η υπογραφή του Ι. Τρικούπη,168 ίσως ένδειξη προχειρότητας στη
λειτουργία της Γερουσίας. Ωστόσο, η απουσία Μεσολογγιτών και από τον
στρατιωτικό κατάλογο τονίζει την κυριαρχία των οπλαρχηγών και την
αποφασιστικότητά τους να μη μοιραστούν με άλλους τα οικονομικά και συμβολικά
οφέλη που συνεπάγονταν οι στρατιωτικοί βαθμοί, τακτική που θα ακολουθήσουν και
στο επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, η αύξηση του αριθμού των μελών της Γερουσίας
δήλωνε την ανάγκη για ικανοποίηση αιτημάτων, αλλά και την προσπάθεια
γεωγραφικής διεύρυνσης της επιρροής της Διοίκησης.
Οι αποφάσεις της συνέλευσης επικυρώθηκαν την επομένη από τη Γερουσία, με τη
συμμετοχή του Ι. Τρικούπη, η οποία διαβεβαίωσε για την υπεροχή των νόμων και την
επικράτηση της δικαιοσύνης, αποκαλύπτοντας έτσι την κατάσταση στην ύπαιθρο και
τα αιτήματα του πληθυσμού. Επίσης, όρισε ως διοικητικές περιφέρειες υπό τη
δικαιοδοσία της τα Κράβαρα, το Καρπενήσι, το Απόκουρο, το Βενέτικο, τον Ζυγό, το
Βλοχό, το Ξηρόμερο, τον Βάλτο, τη Βόνιτσα και όλα όσα θα απελευθερώνονταν στο
εξής «προς το δυτικοβόρειον»,169 κάτι που δικαιολογεί την απονομή βαθμού στους
Στορνάρη, Μπακόλα, Καραϊσκάκη και Κουτελίδα, αγωνιζόμενους ήδη στην περιοχή.
Έτσι, οι ισχυροί στρατιωτικοί αναγνώρισαν, τουλάχιστον τυπικά, τις διατάξεις του
Οργανισμού και τις σχετικές αποφάσεων της Α΄ Εθνοσυνέλευσης, έναντι της
απονομής των βαθμών-τεκμηρίων της εξουσιαστικής τους παρουσίας στην ύπαιθρο.
Αντίστροφα, η Διοίκηση επιβεβαίωσε τη βούλησή της να εντάξει αυτούς τους
τοπικούς παράγοντες στο νέο συγκεντρωτικό πολιτικο-στρατιωτικό σχήμα, με
δεδομένη και την άμεση απειλή οθωμανικής εισβολής μετά το τέλος της αντίστασης
του Αλή πασά.
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Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή επιτεύχθηκε χάρη στη συγκατάθεση των Γ. Βαρνακιώτη
και Α. Ίσκου, οι οποίοι παρουσιάζονταν και πάλι ως εξαιρετικά ισχυροί στρατιωτικοί
παράγοντες. Σε «μυστική συνέλευση» στις 25 Φεβρουαρίου, η Γερουσία αναγνώρισε
ότι η συγκατάθεση των δύο οπλαρχηγών ήταν το μόνο που επέτρεψε στο σώμα να
ξεκινήσει τις εργασίες του. Σημείωσε επίσης ότι είναι οι ίδιοι οπλαρχηγοί που πρέπει
να εγγυηθούν την τήρηση των αποφάσεων της συνέλευσης, με δεδομένη «την
αμάθειαν του λαού των μερών τούτων, την κακοήθειαν των οπλοφορούντων, την
κλίσιν των προς την σφαγήν» και τον κίνδυνο που συνεπαγόταν η έλλειψη σταθερής
διοίκησης. Έτσι, αποφάσισε ότι οι εν λόγω οπλαρχηγοί και τα μέλη των οικογενειών
τους θα είχαν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γερουσία και σε κάθε άλλο πολιτικό
αξίωμα, ανάλογα τις ικανότητές τους, «κάθε φοράν οπού ήθελαν αφήσει το
στρατιωτικόν επάγγελμα».170 Πρόκειται για μια προσπάθεια συμβιβασμού ανάμεσα
στην απαίτηση των στρατιωτικών να συμμετέχουν στο ανώτερο πολιτικό όργανο της
περιοχής και στη βούληση της Διοίκησης να υπαγάγει τους οπλαρχηγούς στη
δικαιοδοσία της, μετατρέποντάς τους από αμφισβητίες σε κατ’ όνομα εγγυητές των
νέων θεσμών.
Η ρύθμιση αυτή αποδείχθηκε προσωρινή. Σύντομα ακολούθησε νέα απόφαση της
Γερουσίας, με το ίδιο σκεπτικό, με την οποία ο Γ. Βαρνακιώτης και η οικογένειά του
«λέγεται μέλους του πολιτικού τούτου συστήματος, τόσον εις την Γερουσίαν, ωσάν
και εις κάθε άλλο αξίωμα». Επιπλέον, κάθε συμφωνία ή επικοινωνία με άλλη
περιοχή, κάθε απόφαση σχετικά με μουσουλμανικές περιουσίες, δάνεια, τοποθετήσεις
σε αξιώματα, «και σχεδόν κάθε σύστημα οπού να γίνη εις την πατρίδα… και εις όσα
αγροικούνται οι πολιτικοί της πατρίδος» θα έπρεπε να γίνεται με τη συμμετοχή του Γ.
Βαρνακιώτη, αλλά και του Α. Ίσκου, για τον οποίο εκδόθηκε όμοια απόφαση την ίδια
μέρα.171 Τα έγγραφο, σε αντίθεση με εκείνο της 25ης Φεβρουαρίου, δεν υπογράφεται
από τον Γ. Πραΐδη, τον αναπληρωτή του Μαυροκορδάτου στη Γερουσία. Ο
τελευταίος εκτίμησε ότι η «συνθήκη» Βαρνακιώτη και Γερουσίας θα απέβαινε
ωφέλιμη γιατί, καταρχάς, ο στρατηγός θα λειτουργούσε ως φράγμα απέναντι στην
απείθεια των στρατιωτικών, αλλά και γιατί ίσως εμπόδιζε «πολλάς αδικίας και
αισχροκερδείας» των γερουσιαστών, με τους ισχυρότερους των οποίων είχε αντίθετα
συμφέροντα. Ωστόσο, «ημείς δεν ηθέλομεν υπογράψει, και θέλομεν εύρει τρόπον
ώστε να μη δυσαρεστηθή και μάλιστα εξηγηθή καλύτερα προς ημάς», σημείωνε.
Πραγματικά, ο Πραΐδης δικαιολογεί στον Βαρνακιώτη την απουσία της υπογραφής
του με το επιχείρημα-πρόφαση ότι ο ίδιος δεν ήταν ο πραγματικός πρόεδρος της
Γερουσίας, διαβεβαιώνοντάς τον ότι ο Μαυροκορδάτος δεν θα σταματήσει να τον
υποστηρίζει.172 Η αναγνώριση από τον Πραΐδη των απαιτήσεων των Βαρνακιώτη και
Ίσκου θα ισοδυναμούσε με ακύρωση των αρχών τις οποίες προέβαλλε η Διοίκηση,
καθώς οι συγκεκριμένοι οπλαρχηγοί αναγορεύονταν σε ισότιμους ουσιαστικά φορείς
εξουσίας με εκείνη. Το αποτέλεσμα ήταν μια ασταθής ισορροπία, ουσιαστικά μέχρι
τη μάχη στο Πέτα. Ωστόσο, το χάσμα ανάμεσα στην συμμόρφωση στις επιταγές μιας
εκλεγμένης κεντρικής διοίκησης και στις διεκδικήσεις, αλλά και στην καχυποψία,
των παραδοσιακά ισχυρών παραγόντων θα πρέπει ήδη να φαινόταν και στις δύο
πλευρές τεράστιο.
Έτσι, η απόσταση ανάμεσα στις διακηρύξεις και στην πραγματικότητα παρέμενε
μεγάλη. Τον Μάρτιο η Γερουσία ανησυχούσε, καθώς η περιοχή, εκτεθειμένη σε
εχθρική εισβολή, παρέμενε «ακατάστατη» και «ανυπότακτη». Στα τέλη του μήνα
είχαν οργανωθεί έντεκα τοπικές εφορείες, αριθμός που αντιστοιχούσε με τον αριθμό
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των περιφερειών όπως είχε καθοριστεί τον Φεβρουάριο, συμπεριλαμβανομένων των
εφορειών Μεσολογγίου και Ανατολικού. Επίσης, ο Ήβος Ρήγας διορίστηκε υπουργός
του πολέμου για τη δυτική Στερεά, ενώ ο Ν. Λουριώτης ασκούσε επιπλέον καθήκοντα
υπουργού της Θρησκείας και Εσωτερικών. Υπεύθυνοι για την οικονομική διαχείριση
φαίνεται ότι ήταν οι Γ. Πραΐδης και Μ. Φραγκούλης. Επίσης, η Γερουσία, η οποία
στα τέλη Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου είχε μεταφέρει την έδρα της στο
Μεσολόγγι, ζητούσε την αποστολή πολλών αντιτύπων του Προσωρινού Πολιτεύματος
αλλά και των κυβερνητικών πράξεων, προκειμένου να διανεμηθούν στις εφορείες και
στους στρατιωτικούς. Το υπουργείο Εσωτερικών έστειλε δέκα τουλάχιστον αντίτυπα
του Συντάγματος. Ο Πραΐδης επισήμανε επίσης την αναγκαιότητα εκλογής προέδρου
περισσότερου δραστήριου απ’ ό,τι ο ίδιος, ξένου ή εκτός της Γερουσίας, θεωρούσε
ότι θα είναι αρκετή η παρουσία του Μαυροκορδάτου για δέκα μέρες ώστε να μπουν
όλα σε τάξη, ενώ τόνιζε την ανάγκη ενημέρωσης «του λαού» για την υπεροχή της
κεντρικής Βουλής έναντι της Γερουσίας,173 μια σαφής ομολογία αδυναμίας της
τελευταίας. Οι προσπάθειες αυτές δεν βελτίωσαν την κατάσταση. Η στελέχωση των
χιλιαρχιών προκάλεσε ανταγωνισμούς και διαλυτικά φαινόμενα σε ορισμένα σώματα.
Στα τέλη Απριλίου, οι Βαρνακιώτης, Ίσκος και μέλη της Γερουσίας έκαναν λόγο για
ανυπακοή, ασυμφωνία και διχόνοια στην ύπαιθρο, κατηγορώντας κυρίως τους Γ.
Τσόγκα, Δ. Μακρή και Αλ. Βλαχόπουλο. Η ύπαιθρος είναι «εις αθλίαν κατάστασιν»,
ανέφερε ο Πραΐδης, τονίζοντας ότι αν ο Μαυροκορδάτος δεν επέστρεφε «με δύναμιν»
το ταχύτερο, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει Διοίκηση στη δυτική Στερεά.174
2.2.β. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων
Οι οργανωτικές αδυναμίες, οι συγκρούσεις και οι ανταγωνισμοί στην ύπαιθρο και
στο Μεσολόγγι, δεν ήταν φαινόμενα άσχετα με τη διαχείριση των τοπικών πόρων.
Αντίστροφα, οι ανεπάρκειες του διοικητικού μηχανισμού δυσχέραιναν την
προσπάθεια ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης. Μέχρι την ψήφιση του σχετικού
φορολογικού νόμου τον Απρίλιο του 1822, οι Αρχές στη δυτική Στερεά, όπως και
στις άλλες περιοχές, βασίστηκαν στην είσπραξη των καθιερωμένων από την
προεπαναστατική περίοδο φόρων, κυρίως της δεκάτης αλλά και των διάφορων
δασμών και τελωνειακών δικαιωμάτων, ενώ ο κεφαλικός φόρος καταργήθηκε. Η
εκχώρηση της είσπραξης των φόρων ακολουθούσε την πρακτική της εκμίσθωσης
ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.175 Σε κάποιες περιπτώσεις σχηματίζονταν
«συντροφίες» για την ενοικίαση προσόδων, όπως συνέβη με την ενοικίαση το 1821
του ιχθυοτροφείου της Κλείσοβας από τους Χρ. Καψάλη, Αθ. Παπαλουκά και Στ.
Στάικο. Η ενοικίαση απέβη ζημιογόνα λόγω της πολιορκίας του επόμενου έτους.176 Ο
Μαυροκορδάτος είχε συστήσει στους συνεργάτες του στο Μεσολόγγι, ήδη από τον
Αύγουστο, να μην αφήνουν «τους εκεί να κάμνουν ό,τι θέλουν τα κοινά χρήματα». Ο
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ίδιος εμφανίζεται λίγο αργότερα να δανείζει τη Γερουσία, αλλά και να δανείζεται από
τον Ι. Τρικούπη, συναλλαγές με στόχο την κάλυψη διαφόρων δαπανών.177
Στην ύπαιθρο, οι διάφοροι οπλαρχηγοί έπρεπε να συντηρούν τα σώματά τους από
τις τοπικές προσόδους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού, οι έφοροι κάθε
περιοχής υποχρεούνταν να παραδίδουν τους μηνιαίους «λογαριασμούς των κοινών
εισοδημάτων» της περιφέρειάς τους στη Γερουσία, η οποία θα καθόριζε το πλαίσιο
διαχείρισης των εσόδων αυτών, ωστόσο δεν υπήρξε η απαιτούμενη οργάνωση, ενώ τα
έσοδα δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των δαπανών. Στην πραγματικότητα, η
αυθαιρεσία των οπλαρχηγών δεν θα μπορούσε να μην αφορά και τις τοπικές
προσόδους. Ο Γ. Βαρνακιώτης κατηγορήθηκε πολύ αργότερα για παράνομη
οικειοποίηση των εσόδων από το φόρο στα «εθνικά χειμαδιά» εκείνου του έτους. Η
αδυναμία της τοπικής διοίκησης να ελέγξει τους πόρους, άρα και την εξουσία στην
ύπαιθρο, αποκαλύπτεται από την παραδοχή της ίδιας της Γερουσίας, η οποία τόνιζε τη
δυσκολία να εξαλείψει «παλαιάς δεσποτικάς καταχρήσεις» και να συγκεντρώσει από
τα δημόσια έσοδα εκείνα που δεν αρπάχθηκαν. Ταυτόχρονα, ήταν επείγουσα η
ανάγκη της κάλυψης των εξόδων των ελληνικών πλοίων που περιπολούσαν στην
περιοχή. Η Γερουσία, ύστερα από διαμαρτυρίες των ναυτών και αίτημα των
καπετάνιων, αναγκάστηκε να καταβάλλει και μέρος, τουλάχιστον, των μισθών των
πληρωμάτων. Σύμφωνα με ανώνυμο αυτόπτη στο Μεσολόγγι, υπήρχε μεγάλη
σύγχυση εξαιτίας δύο-τριών «αισχρότατων υποκειμένων». Οι καθημερινές ανάγκες
ήταν τέτοιες, ώστε «απηύδησαν οι εκεί δίδοντες»,178 προφανώς οι πρόκριτοι και
άλλοι ευκατάστατοι. Η κάλυψη της δαπάνης των πλοίων που θα δρουν στην περιοχή
θα αποτελέσει στο εξής μια από τις βασικότερες φροντίδες της τοπικής διοίκησης.
Όσο για την καταβολή των μισθών των ενόπλων, το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα
της διοίκησης κατά την επαναστατική περίοδο, ο Οργανισμός της δυτικής Στερεάς
έκανε λόγο για «προσδιορισμένους μισθωτούς στρατιώτες». Η Γερουσία αποφάσισε
στις αρχές Ιανουαρίου να συγκροτηθεί «μισθωτόν στράτευμα» της τάξης των 3000
ενόπλων και στη συνέλευση του Φεβρουαρίου στο Βραχώρι υιοθετήθηκε η καταβολή
μηνιαίου μισθού είκοσι γροσίων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α΄ Εθνοσυνέλευσης.
Η Γερουσία ανέφερε τον κίνδυνο εγκατάλειψης των συνόρων, αν καθυστερούσε η
καταβολή των μισθών. Στην περίπτωση της Μέσα Βόνιτσας τον Ιούνιο του 1822,
εισπράχθηκε με διαταγή του Μαυροκορδάτου το 1/5 του ποσού που είχε πάρει μια
βδομάδα πριν ο «καπετάνιος», πιθανότατα ο Γ. Τσόγκας, προκειμένου να πληρώσει
κυρίως στρατιωτικούς μισθούς, ποσό που έφτανε στο ήμισυ σχεδόν των εσόδων της
τοπικής εφορείας. Το Μεσολόγγι είχε πρόσφατα επιβαρυνθεί και από την παρουσία
του σώματος του Γενναίου Κολοκοτρώνη, ο οποίος είχε ενθαρρύνει χρηματικές
απαιτήσεις και άλλων στρατιωτικών. Αλλά και σε κεντρικό επίπεδο, αναγνώριση της
αδυναμίας τακτικής καταβολής των μισθών, ανεξάρτητα από άλλες σκοπιμότητες,
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αποτελούσε η κυβερνητική απόφαση της 7ης Μαΐου για ανταμοιβή με ένα στρέμμα
«εθνικής» γης για κάθε μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας, με όσους Πελοποννήσιους
εκστράτευαν εκτός της Πελοποννήσου να αμείβονται με ενάμισι στρέμμα.179
Ο Αλ. Μαυροκορδάτος, πρόεδρος ήδη του Εκτελεστικού, επέστρεψε στο
Μεσολόγγι στις 24 Μαΐου με τη φαινομενικά επιβλητική αρμοδιότητα της «γενικής
διεύθυνσης των πολιτικών και στρατιωτικών πραγμάτων» της δυτικής Στερεάς, αλλά
και επικεφαλής σημαντικών στρατιωτικών δυνάμεων από την Πελοπόννησο. Αμέσως
ξεκίνησε μια ευρεία οργανωτική προσπάθεια, με στόχο τη γενική κινητοποίηση
ανθρώπων και πόρων για την υποστήριξη της εκστρατείας στην Ήπειρο και των εκεί
μαχόμενων Σουλιωτών. Ωστόσο, στη σκέψη του Μαυροκορδάτου, οι δύο στόχοι θα
ήταν αλληλένδετοι: η απαιτούμενη κινητοποίηση διευκόλυνε την ισχυροποίηση μιας
κεντρικής διοίκησης, η οποία θα ενισχυόταν αποφασιστικά με την επιτυχία της
εκστρατείας.
Ο ίδιος προσπάθησε να συντονίσει τις υπάρχουσες Αρχές, «τους εφόρους και
προεστώτας» σε συνεργασία με τους στρατιωτικούς των επαρχιών. Στο πλαίσιο αυτό,
διόρισε τον συνεργάτη του Γ. Σπανιολάκη Γενικό Γραμματέα και Διευθυντή των
δημοσίων υποθέσεων στη δυτική Στερεά και τους Γ. Πραΐδη, Μ. Φραγκούλη και
Αναγν. Αθανασίου ως φροντιστές της οικονομίας, με γραμματέα τους τον, επίσης
συνεργάτη του, Ν. Λουριώτη. Ο χιλίαρχος Ι. Βαλτινός διορίστηκε γενικός φροντιστής
των πολεμικών στην περιοχή, ενώ τοποθετήθηκαν επιστάτες των κοινών υποθέσεων
κατά περιοχές, με αποστολή τη συγκέντρωση χρημάτων και εφοδίων. Καθώς όλοι οι
παραπάνω παράγοντες υπάγονταν στην κυβέρνηση, παραμερίστηκε ακόμα
περισσότερο η Γερουσία.180
Τον ίδιο στόχο, τη συντονισμένη κινητοποίηση όλων των δυνάμεων, είχε η ρύθμιση
που αφορούσε την εκκλησιαστική οργάνωση της περιοχής. Ο πρώην μητροπολίτης
Άρτας και Ναυπάκτου Πορφύριος, διάδοχος του Ιγνατίου και διωγμένος από τους
σουλτανικούς το 1820, είχε από τον Φεβρουάριο αποκατασταθεί με απόφαση της
Γερουσίας ως προσωρινός «αρχιεπίσκοπος της ελευθέρας Δυτικής Ελλάδος» με
δικαιοδοσία στο χώρο της πρώην μητρόπολής του. Ο Αλ. Μαυροκορδάτος επικύρωσε
την απόφαση αυτή και στις 22 Ιουνίου επιδοκίμασε την «ένωση πολεμικών και
πολιτικών δια του αγίου μητροπολίτου Άρτης», αναφερόμενος πιθανότατα στη
συμφωνία προσδιορισμού των εισοδημάτων του Πορφύριου, την οποία είχαν
υπογράψει δύο μέρες πριν πρόκριτοι και οπλαρχηγοί της δυτικής Στερεάς στο
Κομπότι της Άρτας.181 Έτσι, η εκκλησιαστική ιεραρχία καλούνταν να υποστηρίξει
την υπό συγκρότηση διοικητική και στρατιωτική, με αμοιβαίο όφελος.
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Η ενίσχυση του διοικητικού συγκεντρωτισμού γύρω από τον Μαυροκορδάτο, κάτι
αναμενόμενο ενόψει και των πολεμικών επιχειρήσεων, ήταν συχνά επιφανειακή,
καθώς δεν έλειπαν οι ταραχές και τα φαινόμενα ανυπακοής στην ύπαιθρο, στον
Βλοχό, στο Καρπενήσι, στα Κράβαρα, στο Απόκουρο. Τον Ιούνιο ο Μαυροκορδάτος
σημείωνε την «έλλειψη προθυμίας των ανθρώπων», ενώ προέτρεπε «με γλυκόν
τρόπον να ξεκινούν τον κόσμον δια την εκστρατείαν». Ο Γάλλος εθελοντής O.
Voutier, από την οπτική του ευρωπαίου αξιωματικού, είχε παρατηρήσει ήδη από τον
Ιούνιο για τους οπλαρχηγούς: «η θέση του προέδρου ήταν σκληρή: τους
υποψιαζόταν, κι ήταν υποχρεωμένος να τους φέρεται με το καλό, εξαιτίας της
μεγάλης επιρροής τους, κι ακόμα και να τους χρησιμοποιεί σαν να τους είχε απόλυτη
εμπιστοσύνη». Στις βορειότερες περιοχές, οι παραδοσιακές αρματολικές στρατηγικές
προοιώνιζαν την καταστροφική έκβαση της εκστρατείας. Τον Ιούνιο, ο
Μαυροκορδάτος ζήτησε από τον Γ. Βαρνακιώτη «να πληροφορήση τους κατοίκους
των Τζουμέρκων, οι οποίοι ανταποκρίνονταν με τους Τούρκους, ότι ο καιρός αυτών
των οικονομιών απέρασε και πρέπει και αυτοί, καθώς και οι λοιποί χριστιανοί, να
κάμουν το χρέος των».182
Η συγκέντρωση των αναγκαίων χρηματικών ποσών ήταν βασικός στόχος της
οργανωτικής προσπάθειας. Από τις πρώτες κινήσεις του Μαυροκορδάτου ήταν η
διαταγή για συμμετοχή σε «έρανο», δηλαδή σε αναγκαστικό δάνειο με την αγορά
ομολογιών, σύμφωνα με την ισχύουσα κυβερνητική νομοθεσία. Προσπαθούσε να
συγκεντρώσει έτσι 102.550 γρόσια από «ευκατάστατους» και 57.500 από
μοναστήρια. Από το ποσό αυτό, 16.550 γρόσια, το 1/6 των αναλογούντων στα φυσικά
πρόσωπα, οριζόταν να δοθούν από Μεσολογγίτες, από τα οποία 3000 από τον Αθ.
Ραζηκότσικα και 2500 από τους Ι. Τρικούπη και Αν. Παλαμά. Κατά τον ίδιο
κατάλογο, τις μεγαλύτερες υποχρεώσεις είχαν πρόκριτοι της ευρύτερης περιοχής,
7500, 15.000, ακόμα και 20.000 γρόσια. Στην ίδια διαταγή γινόταν λόγος για
επικείμενο νέο κατάλογο υπόχρεων, ενώ ο Μαυροκορδάτος είχε την πρόθεσή να
συγκεντρώσει συνολικά 500.000 γρόσια, για τα οποία ζήτησε από την κυβέρνηση
επιπλέον ομολογίες.183 Τον Ιούνιο, ο ίδιος έκανε λόγο για απόφαση συνεισφοράς
300.000 γροσίων, κατανεμημένη ανά επαρχία, αλλά μόνο στις αρχές του επόμενου
μήνα συμφώνησε με την πρόταση του Σπ. Τρικούπη να συνταχθεί ονομαστικός
κατάλογος για την ταχεία είσπραξη των χρημάτων. Στην περίπτωση του Ξηρόμερου
και του Αποκούρου, ο Μαυροκορδάτος επισήμανε στις τοπικές Αρχές ότι η κατανομή
της εισφοράς ήταν άδικη, υπέρ των πλουσίων, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για την
έλλειψη προθυμίας των αρχόντων των Κραβάρων για την καταβολή της εισφοράς,
αλλά και της δεκάτης. Τα Κράβαρα δεν κατέβαλαν την εισφορά, ενώ από τον Βάλτο
δεν εισπράχθηκε τίποτα, τουλάχιστον ως τα μέσα Ιουλίου. Ειδική χρηματική εισφορά
αποτέλεσε και το ψυχόγροσο, τουλάχιστον ένα γρόσι για κάθε άτομο, σύμφωνα με
κυβερνητική απόφαση του Ιανουαρίου, του οποίου η προσπάθεια είσπραξης
συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η τροφοδοσία των στρατευμάτων
182
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επιδιωκόταν να καλυφθεί και με την συγκέντρωση εισφορών σε τρόφιμα. Λίγες μέρες
μετά την ήττα στο Πέτα επιβλήθηκε νέα εισφορά 700.000 γροσίων στη δυτική
Στερεά, από τα οποία τα 100.000 ορίστηκε να καταβάλει το Μεσολόγγι και τα 75.000
το Ανατολικό, ενώ ταυτόχρονα διατάχθηκε η παράδοση και ο έλεγχος των
κατάστιχων όλων των εφορειών. Ο σχετικός κατάλογος στο Ανατολικό ήταν
«άτακτος», προκάλεσε παράπονα και έγινε προσπάθεια για σύνταξη άλλου, από
λίγους ευκατάστατους. Ταυτόχρονα, υπήρχε αντίδραση στο Μεσολόγγι για το ύψος
των χρηματικών συνεισφορών, ενώ ο Μαυροκορδάτος συνέστησε αργότερα τη
μείωση του αριθμού των συνεισφερόντων. Ο Σπ. Τρικούπης ανέλαβε κάποιο ρόλο
στην κατανομή αυτή.184 Ωστόσο, είναι πιθανό ότι η ανάμειξη του Τρικούπη θα
συνέβαλε σε μια διαμάχη εντός του σώματος των προκρίτων της πόλης για τη δίκαιη
κατανομή των βαρών. Γενικότερα, το ύψος των παραπάνω ποσών δηλώνει και την
αδυναμία συγκέντρωσής τους, είτε λόγω των ποικίλων «καταχρήσεων» από τους
οπλαρχηγούς, είτε και από αντικειμενική αδυναμία είσπραξης μέσα στις πολεμικές
συνθήκες. Ωστόσο, οι επιβαρύνσεις των προκρίτων, συμπεριλαμβανομένων των
Μεσολογγιτών, δεν ήταν έξω από τις δυνατότητές τους, υπό την διόλου αυτονόητη
προϋπόθεση ότι θα εκτιμούσαν την αξία της κοινής ασφάλειας και θα αντιμετώπιζαν
τη φορολογία ως μέσο κατοχύρωσης αυτού του υπερτοπικού συμφέροντος.
Η ενοικίαση των διαφόρων προσόδων και η είσπραξη των δασμών ήταν οι άλλες
δυνητικές πηγές εσόδων του δημόσιου ταμείου. Στη δυτική Στερεά, αλυκές,
ιχθυοτροφεία και τελωνεία εκμισθώθηκαν γρήγορα στα τέλη Μαΐου, εκτός από όσα
κατακρατούνταν «από τον ένα και τον άλλον» και τα οποία επιχειρήθηκε τώρα να
πωληθούν με τη νόμιμη δημοπρασία. Για τις αντίστοιχες προσόδους των χωριών δεν
υπήρχαν αγοραστές και διορίστηκαν κατά τόπους επιστάτες για την είσπραξή τους,
ενώ το «χειμαδιάτικο», η πρόσοδος από την παραχώρηση λιβαδιών σε κτηνοτρόφους
το χειμώνα, είχε χαθεί λόγω της κακής διαχείρισης, σύμφωνα με έναν πρώτο
απολογισμό του Μαυροκορδάτου. Τον Ιούνιο πωλήθηκε η δεκάτη όλης της περιοχής
στον Μ. Μπότσαρη, ύστερα από δημοπρασία. Η πώληση των προσόδων των
τελωνείων Μεσολογγίου και Ανατολικού, μάλλον η εκ νέου δημοπράτησή τους, δεν
είχε γίνει μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Η δημοπράτηση περίπου 25 «εθνικών εργαστηρίων»,
μαγαζιών, φούρνων και καφενείων στην πόλη του Μεσολογγίου ορίστηκε για τις 2
Ιουλίου, ενώ για την επομένη προγραμματίστηκε η δημοπράτηση στην αγορά της
πόλης τριών ελαιοτριβείων και αρκετών σπιτιών. Πολλά από τα παραπάνω είχαν
ενοικιαστεί παλαιότερα με συμφωνίες που οριζόταν τώρα ότι θα τηρηθούν μέχρι τη
λήξη τους.185
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Όσον αφορά την ταυτότητα των ενοικιαστών των προσόδων, ενοικιαστές του
ιχθυοτροφείου της Κλείσοβας κατά το 1821-1822, ήταν Χρ. Καψάλης, Αθ.
Παπαλουκάς και Στ. Στάικος. Ο Χρ. Καψάλης (1751-1826) ήταν πρόκριτος με
σημαντική συμμετοχή στα κοινά της πόλης πριν και μετά το 1821. Ο Αντ.
Παπαλουκάς (γεν. 1796) ανήκε επίσης σε οικογένεια προκρίτων του Μεσολογγίου,
ενώ ο Στ. Στάικος ανήκε στην ισχυρή οικογένεια προκρίτων του Βλοχού. Οι τρεις δεν
φαίνονται να κατείχαν τότε κάποιο τοπικό ή κυβερνητικό αξίωμα. Χωρίς κάποια
ιδιαίτερη θέση στον διοικητικό ή στρατιωτικό μηχανισμό ήταν και οι ενοικιαστές
ιχθυοτροφείων της λιμνοθάλασσας στα τέλη του 1822, Μ. Μπαλάσκας και
Πατζαλιάς, αλλά και οι ενοικιαστές των προσόδων των τελωνείου Νεοχωρίου και
Δραγαμέστου. Αντίθετα, η δεκάτη στο σύνολο του Κάρλελι ενοικιάστηκε από τον
Μάρκο Μπότσαρη, ενώ ο Δ. Δεληγιώργης, ο οποίος δήλωσε πολύ αργότερα ότι ήταν
φρούραρχος Μεσολογγίου από το 1821, ήταν ενοικιαστής του ιχθυοτροφείου στο
Βασιλάδι.186
Στις συνθήκες άμεσης ανάγκης που επικρατούσαν, πρέπει να θεωρείται δεδομένο
ότι οι συμφωνίες ενοικίασης των δημόσιων προσόδων θα ήταν αρκετά επωφελείς για
τους ενδιαφερόμενους. Οι πάσης φύσεως «καταχρήσεις» γύρω από τις δημόσιες
προσόδους θα αποτέλεσαν σημαντική πηγή εισοδήματος για τους εμπλεκόμενους.
Στο ίδιο το Μεσολόγγι ο Αλ. Μαυροκορδάτος διόρισε την 1η Ιουλίου 1822 τον Ν.
Κομπότη «επιστάτη των κοινών υποθέσεων», σε συνεργασία με τους προκρίτους της
πόλης και τον οπλαρχηγό της περιοχής Δ. Μακρή, με καθήκον, εκτός από τον έλεγχο
και τη διαχείριση των προσόδων της δεκάτης, του τελωνείου και των ιχθυοτροφείων,
τη θεώρηση παλαιότερων λογαριασμών «παρόντων μερικών εκ των πολιτών».
Ωστόσο, ο Μαυροκορδάτος σημείωσε αργότερα ότι ο Κομπότης δεν εκτελούσε τις
εντολές του. Επιπλέον, οι αγοραστές των προσόδων της Μαύρης Αλυκής
παραιτήθηκαν, με αποτέλεσμα την απώλεια δημόσιων εσόδων. Πέρα από την
αδράνειά τους στην υπόθεση αυτή, οι ίδιοι οι πρόκριτοι δεν είχαν «τακτικόν
έγγραφον» της πώλησης των προσόδων των ιχθυοτροφείων, ενώ, προκειμένου για
την Άσπρη Αλυκή, υπήρχαν παράπονα από τους ενοικιαστές. Στην περίπτωση του
Ανατολικού, οι σχετικοί λογαριασμοί έδειξαν τον Οκτώβριο ότι δεν εισπράχθηκαν
σημαντικά ποσά από τα δημόσια έσοδα των δύο τελευταίων ετών. «Από όσα
απεφασίσαμεν και υπογράψαμεν», σημείωνε ο Μαυροκορδάτος στον διορισμένο
διαχειριστή και στους προκρίτους της πόλης, «ο σκοπός μερικών είναι πάντοτε ο
σφετερισμός των κοινών… το αυτό έπεται και εις Μεσολόγγιον».187 Στην ύπαιθρο, ο
Μαυροκορδάτος ασχολήθηκε επανειλημμένα με πρωτοφανείς, όπως τις χαρακτήρισε,
παρανομίες στα τελωνεία Δραγαμέστου, διορίζοντας διευθυντή τον συνεργάτη του Γ.
Λουριώτη, καθώς κάποιοι ντόπιοι οικειοποιήθηκαν τις προσόδους του τοπικού
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τελωνείου και επέτρεψαν την εξαγωγή, πιθανότατα στα Επτάνησα, αναγκαίων για
τους επαναστάτες τροφίμων. Επίσης, κατηγόρησε τους υπεύθυνους στο τελωνείο του
Νεοχωρίου, αλλά και τους τοπικούς προκρίτους, ότι εμπόδιζαν την είσπραξη των
δασμών αποβλέποντες σε ίδια συμφέροντα.188
Προκειμένου για τους εισαγωγικούς και εξαγωγικούς δασμούς της δυτικής
Στερεάς, στις αρχές Ιουνίου διορίστηκαν επιστάτες για την είσπραξή τους, από κάθε
πλοίο που συναλλασσόταν με την περιοχή, οι Μεσολογγίτες Μ. Παλαμάς και Αναστ.
Παπαλουκάς, υπό τη γενική εποπτεία του συνεργάτη του Μαυροκορδάτου Δ.
Λουριώτη. Η Γερουσία είχε προσπαθήσει νωρίτερα να ρυθμίσει την είσπραξη των
δασμών, διατηρώντας τους στα ισχύοντα επίπεδα, μαζί με ορισμένα, επίσης
προεπαναστατικά, πρόσθετα τέλη. Το τελευταίο θέμα προκάλεσε την αντίδραση του
υποπρόξενου της Αγγλίας στο Μεσολόγγι Π. Χρυσομάλλη, με την υποστήριξη του
προξένου W. Meyer, καθώς θεωρήθηκε επιβαρυντικό του αγγλικού εμπορίου στην
περιοχή και αντίθετο με τις αποφάσεις της ίδιας της ελληνικής κυβέρνησης. Ωστόσο,
ο Αλ. Μαυροκορδάτος εξέδωσε τον Ιούλιο νέο κατάλογο με επιπλέον υποκείμενα σε
δασμό προϊόντα, σύμφωνα με τα ισχύοντα προεπαναστατικά. Για την είσπραξη των
δασμών αλλά και για τη δεκάτη, κλήθηκαν όσοι είχαν τους σχετικούς λογαριασμούς,
από την περίοδο του Αλή πασά ή μεταγενέστερα, να τους καταθέσουν υποχρεωτικά,
ώστε η τοπική διοίκηση να έχει ακριβή εικόνα των ποσών. 189 Η επιδιωκόμενη
συνέχεια είχε προφανή στόχο την εξασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατού ποσού.
Ξεχωριστή περίπτωση «κατάχρησης» αποτέλεσε η οικειοποίηση των πρώην
μουσουλμανικών ιδιοκτησιών στην ύπαιθρο και στις πόλεις. Από την αρχή υπήρξαν
περιστατικά καταπάτησης κτημάτων από αγρότες και διαμάχες για το δικαίωμα
καλλιέργειάς τους. Η τοπική διοίκηση προσπάθησε να τα αντιμετωπίσει με βάση τις
δικαστικές αρμοδιότητες τις Γερουσίας, όπως στην περίπτωση της διαμάχης των
κατοίκων των χωριών Προυσός και Καινούριο, στον Βλοχό. Τοπικοί πρόκριτοι μαζί
με τον οπλαρχηγό της περιοχής Αλ. Βλαχόπουλο είχαν παρέμβει υπέρ των δεύτερων.
Το επιχείρημα των αντιπροσώπων του Προυσού, ενώπιον της Γερουσίας, στα τέλη
Νοεμβρίου, ήταν ότι δεν είχαν καλλιεργήσιμη γη και ότι δεν έκαναν τίποτα
περισσότερο απ’ ό,τι «καθώς ένας και άλλος σφετερίζεται τούρκικην γην». Τόνισαν
επίσης ότι «ότι δεν εκέρδισαν τίποτε εις αυτήν την μεταβολήν και ότι είναι χειρότερα
παρά υπό κάτω εις τους Τούρκους». Ο πρόκριτος του Βλοχού και γερουσιαστής Χρ.
Στάικος χρειάστηκε, κατά τον αυτόπτη Γ. Πραΐδη, να επιστρατεύσει όλη τη ρητορική
του για να τους αποδείξει ότι πρέπει να περιμένουν έξι μήνες, όταν «τον τόπον θα τον
πάρη η Διοίκησις και αυτή θα δίδη εις τους πτωχούς να τον δουλεύουν»,
μεταφέροντας τα χωριά που δεν έχουν γη εκεί που υπήρχε διαθέσιμη. Ο ίδιος
προσφέρθηκε μάλιστα να τους δώσει γη στο μεταξύ. Ο Στάικος ανέφερε επίσης ότι η
Διοίκηση θα βγάλει τη γη σε δημοπρασία για να πωληθεί. Ένας από τους πιο
ομιλητικούς αντιπροσώπους τού απάντησε: «Γι’ αυτό που είπες, κυρ Χρηστάκη… εγώ
δεν το δέχομαι, γιατί η αφεντιά σου, οπού έχεις γρόσια, εβγαίνεις και αγοράζεις όλον
τον τόπον και αφήνεις εμένα χωρίς να μπορέσω να πάρω μηδέ σπιθαμή». Επιπλέον,
πάντα κατά τον Πραΐδη, διαμαρτυρήθηκε γιατί είδε να κόβουν τις τζιτζιφιές από κάποια
πρώην οθωμανική ιδιοκτησία: «εγώ μηδ’ έφαγα καμμία φορά τζίτζιφο απ’ αυτές, μηδέ
θα φάγω∙ μα γιατί να χαλούν τα δένδρα. Να, αυτά θά ρχωμαι κάμποτες το καλοκαίρι να
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κάθωμαι από κάτω από τον ίσκιον».190 Δεν πρόκειται βέβαια για κάτι διαφορετικό
από τα δεδομένα αιτήματα των αγροτών επαναστατών του 1821, μολονότι φαίνεται
να εκφράζει μια γενικότερη δυσαρέσκεια για τις προτεραιότητες του νέου
καθεστώτος. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε απόφαση για την τύχη των εθνικών
κτημάτων, ούτε καν συγκροτημένη διοίκηση. Ο Οργανισμός της δυτικής Στερεάς
προέβλεπε ότι οι τοπικοί έφοροι δεν μπορούσαν να «αποξενώσουν» δημόσια κτήματα
χωρίς συγκατάθεση της Γερουσίας. Ο ίδιος ο Πραΐδης δεν πήρε ανοικτά θέση στη
συζήτηση, ένδειξη ανασφάλειας και αδυναμίας ουσιαστικής παρέμβασης σε βάρος
των παραδοσιακά ισχυρών κοινωνικών ομάδων. Ταυτόχρονα, η δυσαρέσκεια των
καλλιεργητών, θα συνέβαλε σε κάποιο βαθμό στην στρατιωτική αποδιοργάνωση και
θα απέτρεψε μια περισσότερο ενεργή συμμετοχή στην πολεμική κινητοποίηση, μετά
τον ενθουσιασμό της πρώτης περιόδου.
Το καλοκαίρι του 1822, ο Μαυροκορδάτος διέταξε να ερευνηθεί η τύχη των
μουσουλμανικών κτημάτων στην περιοχή του Ανατολικού και να γίνει καταγραφή
στο Βενέτικο. Επίσης, ακίνητα, κτήματα και σπίτια, μπορούσαν να παραχωρηθούν ως
ανταμοιβή σε πρόσωπα με κάποια επιρροή για παλαιότερες ή προσδοκώμενες
υπηρεσίες τους, ή μετά από γάμο με τις κληρονόμους αυτών των περιουσιών.191
Επίσης, η διαταγή του Μαυροκορδάτου για επιστροφή των περιουσιών που είχαν
αποσπαστεί εκβιαστικά από τον Αλή πασά, τον επόμενο Φεβρουάριο, υποδηλώνει το
διαφιλονικούμενο καθεστώς τους, όπως δείχνει και η σύγκρουση χωρικών των
Κραβάρων με τον πρόκριτο της περιοχής και γερουσιαστή Γ. Καναβό, το καλοκαίρι
του 1822. Οι χωρικοί κατέλαβαν κτήματα που ανήκαν στον Καναβό και τα
διεκδίκησαν με βάση τη σχέση της οικογένειάς του με τον Αλή πασά. Η τριμελής
επιτροπή που ερεύνησε δικαστικά την υπόθεση δικαίωσε τον Καναβό, καθώς τα
κτήματα βρέθηκαν υπό την κατοχή της οικογένειάς του πριν την κυριαρχία του πασά
των Ιωαννίνων στην περιοχή. Ο ίδιος ο Μαυροκορδάτος είχε απαντήσει στα πρώτα
αιτήματα του Καναβού κάνοντας λόγο για κίνδυνο εμφυλίου πολέμου, υποσχόμενος
να γράψει σχετικά στον οπλαρχηγό της περιοχής Ανδρ. Σαφάκα. Μετά την απόφαση
της επιτροπής, απέφυγε αρχικά την οριστική εξέταση της υπόθεσης, ενδιαφερόμενος
για την είσπραξη της δεκάτης και την αποφυγή περαιτέρω συγκρούσεων σε κρίσιμες
στιγμές. Τον Οκτώβριο όρισε νέα τριμελή δικαστική επιτροπή, αλλά η υπόθεση δεν
είχε συνέχεια.192 Στην περίπτωση των Κραβάρων, όπως και στο Απόκουρο και στον
Βλοχό, είναι φανερή εκ μέρους των προεστών η αξιοποίηση της θέσης τους στη
Γερουσία για τη διατήρηση της κοινωνικής του θέσης, όσο και η αμφισβήτησή της
μέσα στους νέους συσχετισμούς που έτεινε να διαμορφώσει η επανάσταση. Η τοπική
διοίκηση παρουσιαζόταν αδύναμη να ικανοποιήσει τα αιτήματα των χωρικών, όπως
και στο θέμα της ισότιμης κατανομής των φορολογικών βαρών, καθώς ουσιαστικά
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ελεγχόταν από τους ίδιους ισχυρούς προκρίτους και οπλαρχηγούς, η υποστήριξη των
οποίων ήταν αναγκαίος όρος για την ίδια την επιβίωση της επανάστασης.
Έτσι, παρέμεναν μεγάλα τα προβλήματα στην υποστήριξη της εκστρατείας στην
Ήπειρο, βασικό στόχο της οργανωτικής προσπάθειας. Αργότερα ακόμα, ο
Μαυροκορδάτος έδινε εντολή να διερευνηθούν οι δοσοληψίες των πολεμοφοδίων στο
Μεσολόγγι, των οποίων τα αποθέματα φαίνονταν να είχαν μειωθεί απροσδόκητα.
Στις αφηγήσεις των επιζώντων φιλελλήνων, αποδίδεται μεγάλη ευθύνη στους
προκρίτους των δύο πόλεων. Ο Raybaud σημειώνει τις δυσχέρειες στον ανεφοδιασμό,
αλλά και ότι οι δρόμοι και τα καφενεία του Μεσολογγίου ήταν γεμάτα από
πολεμιστές που είχαν εγκαταλείψει το στράτευμα. Όλη η μέρα της 4ης Ιουλίου χάθηκε
στις διαπραγματεύσεις για την πληρωμή των εργατών που θα μετέφεραν τα κανόνια
που είχε κληθεί να παραλάβει. Τελικά, προσθέτει, οι πρόκριτοι αρνήθηκαν να δώσουν
τα 700 γρόσια που ζητούσαν οι εργάτες, ακριβώς τη στιγμή που ο εχθρός θα
μπορούσε να είναι σε 48 ώρες στην πόλη. Ο Γερμανός γιατρός J. Elster θυμάται τον
ενθουσιασμό, την περιέργεια αλλά και τον φόβο με τον οποίο έγιναν δεκτοί στο
Μεσολόγγι. Στις αναμνήσεις του είναι συχνές οι αναφορές στην πείνα, ως
αποτέλεσμα της κακής οργάνωσης, και στα επακόλουθά της, τις διαμάχες, τη
λιποταξία, τις κλοπές. Ύστερα από επίμονες παρακλήσεις, τονίζει, ο προύχοντας του
Ανατολικού πέταξε στα πόδια του ίδιου και των συμπολεμιστών του λίγα χρήματα,
όπως θα έκανε και στον τελευταίο ζητιάνο. Τα καφενεία της πόλης ήταν γεμάτα από
κατοίκους και Έλληνες στρατιώτες. Η περιοχή ήταν γεμάτη με κοπάδια μοσχαριών,
ενώ στο στρατόπεδο έλεγαν ότι η ενδοχώρα είχε λεηλατηθεί από κάθε είδους τρόφιμα
και ο Μαυροκορδάτος απαγόρευε τη λεηλασία ζώων, χωρίς όμως να έχει φροντίσει
για τον εφοδιασμό του στρατού. H ίδια η αναχώρηση από το Μεσολόγγι για την
Ήπειρο είχε καθυστερήσει αρχικά γιατί, όπως τονίζει, «οι έφοροι στο Μεσολόγγι δεν
ήθελαν να ακούσουν τι ήταν αναγκαίο για τον επερχόμενο πόλεμο και μόνο η όψη
των όπλων μπορούσε να τους πείσει γι’ αυτό». Ωστόσο, ο ίδιος σημειώνει ότι οι
άνδρες του τάγματος των Φιλελλήνων, το οποίο θα είχε μια δύναμη περίπου 100
στρατιωτών, μετά την αρχική τους παραμονή στο διοικητήριο του Μεσολογγίου,
είχαν στεγαστεί μαζί με οικογένειες της πόλης.193 Από την οπτική γωνία προκρίτων
και άλλων παραγόντων στην πόλη, η ανάγκη υποδοχής των ενόπλων θα αποτελούσε
μια επιβάρυνση ανάλογη με τα «κονάκια» της προεπαναστατικής περιόδου.
Ο Ιταλός εθελοντής Brengeri αναφέρει επίσης την ενθουσιώδη υποδοχή στο
Μεσολόγγι και το δέος που προκαλούσε η παρουσία των ξένων. Σημειώνει ότι έπειτα
από αίτημα των Μεσολογγιτών, οι οποίοι έπρεπε να συντηρούν το στράτευμα και
έβλεπαν με δυσαρέσκεια να καταναλώνονται οι προμήθειές τους, παρέμεινε στην
πόλη μόνο το τάγμα των φιλελλήνων, ενώ το τακτικό σύνταγμα μετακινήθηκε στο
Ανατολικό. Τα προβλήματα άρχισαν την τρίτη μέρα, όταν ο Μαυροκορδάτος ζήτησε
από τους προκρίτους του Μεσολογγίου 150.000 γρόσια για τους μισθούς των
στρατιωτών. Όταν εκείνοι ισχυρίστηκαν ότι δε μπορούσαν να βρουν τόσα χρήματα, ο
Μαυροκορδάτος τους απάντησε: «πολύ καλά, αν δε μου δώσετε τα χρήματα οι
Ευρωπαίοι πρέπει να τα βρουν». Τότε, προσθέτει, οι πρόκριτοι κοιτάχτηκαν μεταξύ
τους και την επόμενη μέρα τα χρήματα βρέθηκαν. Όταν οι ξένοι ένοπλοι ζητούσαν
193

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 189, M. Raybaud, ό. π., τ. Β΄, 279-80, 315-16, J. D. Elster, Το τάγμα
των Φιλελλήνων, ό. π., 99, 101, 112, 114, 122, 138, 140, 149-55, 172, 182, 189, 194-200. Για τις
προσπάθειες του Μαυροκορδάτου να εφοδιάσει με τρόφιμα το στράτευμα, βλ. Αρχείο Μαυροκορδάτου,
τ.2, 101, 106, 108, 112-13, 121, 131-32, 138-39. Προφανώς, οι σχετικές εντολές δεν εκτελούνταν ή τα
εφόδια δεν έφταναν στους καθορισμένους αποδέκτες. Για τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει τις
λιποταξίες, βλ στο ίδιο, 105-06, 124, 130-31, 138.

75

τρόφιμα, οι πρόκριτοι τους απαντούσαν: «Ποιος σας ζήτησε να έρθετε εδώ; Δεν
μπορούμε να σας δώσουμε τροφή. Πηγαίνετε στην ύπαιθρο και πάρτε την από τους
Τούρκους». Ο Brengeri θεωρεί το περιστατικό ως απόδειξη της δυνατότητας του
Μαυροκορδάτου να επιβληθεί αν ήταν περισσότερο αυστηρός απέναντι στις διάφορες
ομάδες, οπλαρχηγούς και Μεσολογγίτες. Τότε, γράφει, θα αποκτούσε τέτοια ισχύ
ώστε θα συγκέντρωνε γύρω του αρκετούς Ευρωπαίους που θα τον υποστήριζαν στην
προσπάθειά του να επιβάλει πειθαρχία και σεβασμό.194 Ο ίδιος ο Μαυροκορδάτος,
είχε δώσει εντολή να παραμείνουν στο Μεσολόγγι 60 στρατιώτες για την εκτέλεση
των εντολών της Αστυνομίας και των φροντιστών της οικονομίας, ενώ λίγες μέρες
μετά την ήττα στο Πέτα χρησιμοποίησε την απειλή των όπλων για να συγκεντρώσει
αμέσως τα βιβλία των εφορειών από την ύπαιθρο και τις πόλεις.195
Βέβαια, η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη αλλού. Στην ίδια την Κόρινθο, έδρα της
κυβέρνησης τότε, ο Brengeri είχε σημειώσει την ανατροπή των κυβερνητικών
οργανωτικών σχεδίων από «τοπικές αρχές που ξεφύτρωναν σε όλες τις μικρές
πόλεις… κανείς δεν κατέβαλε συνεισφορές, ούτε πλήρωνε τους τακτικούς φόρους. Τι
μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση που δεν είχε χρήματα και η οποία αντιμετώπιζε
ανοικτή αντίσταση σε κάθε προσπάθειά της να συγκεντρώσει κάποιο ποσό; Ο
Μαυροκορδάτος βρήκε ως μέσο την έκδοση συναλλαγματικών πληρωτέων σε δύο
χρόνια με τον εξαναγκασμό όσων γνώριζε ότι ήταν πλούσιοι να τις αποδεχθούν».196
Ο Brengeri θα μπορούσε να προσθέσει ότι τα μέλη της κυβέρνησης προέρχονταν
κατά κανόνα από τις ίδιες ισχυρές κοινωνικές ομάδες οι οποίες την αψηφούσαν. Κατά
τον Κ. Πολυχρονιάδη, άνθρωπο του περιβάλλοντος του μητροπολίτη Ιγνατίου,
υπήρχαν φήμες ότι πολλοί πρόκριτοι και οπλαρχηγοί της Πελοποννήσου μετέφεραν
τα πλούτη τους στα Επτάνησα και αλλού για ασφάλεια.197 Κάτι τέτοιο είναι πιθανό
και στην περίπτωση της δυτικής Στερεάς ήδη από το 1821, για όλους όσους διέθεταν
χρηματικές περιουσίες από την προεπαναστατική περίοδο.
Η απόσταση ανάμεσα στις ανάγκες και στις οικονομικές δυνατότητες των Αρχών,
αφενός, και στις αντιστάσεις των τοπικά ισχυρών παραγόντων, μπορεί να εκτιμηθεί
καλύτερα αν συνυπολογιστούν κάποιες άλλες όψεις της πραγματικότητας στην ίδια
την πόλη του Μεσολογγίου. Μετά τη μεταφορά της έδρας της από το Βραχώρι, η
Γερουσία συνεδρίαζε στο «Παλάτιον», το πρώην οθωμανικό διοικητήριο, απόδειξη
των καλύτερων συνθηκών που προσέφερε η πόλη σε σχέση με το Βραχώρι. Το
194
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Μεσολόγγι, σημείωνε ανώνυμος αυτόπτης, «κατεστάθη μία μεγάλη μητρόπολις∙
έγινεν κέντρον των της ξηράς στρατευμάτων και του στόλου».198 O M. Raybaud
βλέπει τόσες αλλαγές στο Μεσολόγγι σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ώστε μόλις
που μπορεί, γράφει, να αναγνωρίσει την πόλη. Το Μεσολόγγι, προσθέτει, έχει τώρα
διπλάσιο πληθυσμό λόγω της άφιξης των προσφύγων, ενώ η όψη μιας άναρχης πόλης
της Ανατολής είχε χαθεί κάτω από τη φροντίδα μιας άγρυπνης αστυνομίας που
καθάρισε τους βρώμικους δρόμους.199 Κατά τον J. Elster, η πόλη, στην οποία είχε
συγκεντρωθεί ένα πλήθος Ελλήνων ενόπλων και ναυτικών εν όψει της εκστρατείας
στην Ήπειρο, έμοιαζε με πανηγύρι, με τα καφενεία να είναι γεμάτα από αργόσχολους
και την ατμόσφαιρα να μοιάζει με μια διαρκή γιορτή. Όλοι παρουσίαζαν τα πολεμικά
δήθεν ανδραγαθήματά τους, ενώ οι φιλήσυχοι Μεσολογγίτες και οι Έλληνες που δεν
ήταν στρατιώτες τραπέζωναν τους ήρωες. Αφθονία τροφίμων που πωλούνταν από
τους ντόπιους υπήρχε και στο Ανατολικό. Κατά τον Π. Μέγγο, παρόντα στο
Μεσολόγγι μαζί με άλλους εθελοντές τον Νοέμβριο του 1821, για όσους είχαν έστω
και λίγα χρήματα, οι τιμές στην πόλη ήταν πολύ χαμηλές. 200 Το Μεσολόγγι θα
ανέκτησε οπωσδήποτε κάτι από την ακμαία εμπορική και ναυτική του δραστηριότητα
κατά τον 19ο αιώνα. Παρά τις τυχόν υπερβολές των φιλελλήνων, είναι σαφές ότι το
Μεσολόγγι, ευνοημένο από την μετατροπή του σε διοικητικό και στρατιωτικό
κέντρο, διένυε μία από τις ευτυχέστερες περιόδους του μέσα στην Επανάσταση.
Φαίνεται σαν ένα διάστημα μακάριας όσο και θορυβώδους επανάπαυσης, μάλλον και
ευημερίας για αρκετούς, η οποία ασφαλώς θα είχε κάποιες πηγές εσόδων σε μια
χρονική στιγμή πριν από την άφιξη των χρημάτων από τα εξωτερικά δάνεια.
Μια σειρά από παράγοντες προκάλεσαν αυτή την αλλαγή. Καταρχάς, η πόλη
προσέφερε ασφάλεια στους προσφυγικούς πληθυσμούς λόγω της γειτνίασής της με τα
Επτάνησα και την Πελοπόννησο. Η οχύρωση, παρά τις ατέλειές της, ενίσχυε τόσο
την αίσθηση της προστασίας όσο και τις αντικειμενικές δυνατότητες άμυνας. Η
επικοινωνία με τα Επτάνησα ενίσχυε και το αντίθετο ρεύμα, την άφιξη ποικίλων
ομάδων, εθελοντών, εμπόρων, ναυτικών, πολεμικού υλικού και εφοδίων, ενώ η
γεωγραφική θέση της έκανε την πόλη κόμβο διακίνησης φημών και ειδήσεων από το
εξωτερικό και το εσωτερικό.201 Οι αλλαγές θα διευκολύνθηκαν από την ανάγκη για
ικανοποίηση των απαιτήσεων που δημιουργούσε η συσσώρευση των προσφύγων, της
στέγασης και κάθε είδους βοήθειας, της προσπάθειας για αποφυγή των επιδημιών. Το
νέο πολιτικό πλαίσιο είχε επίσης το δικό του ρόλο στις νέες συνθήκες. Τώρα υπήρχε
η δυνατότητα να ληφθούν και να εφαρμοστούν αποφάσεις από τους προύχοντες της
πόλης, παρά τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς και τις συγκρούσεις, χωρίς τη
μεσολάβηση Οθωμανών αξιωματούχων. Στο σημείο αυτό συνέβαλε η άφιξη του Αλ.
Μαυροκορδάτου και των συνεργατών του, προσώπων με γνώσεις και παραστάσεις
από τον ευρωπαϊκό χώρο. Η συνέλευση του Μεσολογγίου και η κατάρτιση του
Οργανισμού, αλλά και οι πολιτικές διεργασίες που απαιτήθηκαν, έδωσαν στην πόλη
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έναν προσωρινό πρωταγωνιστικό πολιτικό ρόλο,202 ο οποίος κατοχυρώθηκε τυπικά με
τη μετακίνηση της Γερουσίας. Ο σημαντικός αριθμός των εθελοντών, Ελλήνων και
ξένων, που πέρασαν από την πόλη για μικρό ή μεγάλο διάστημα θα ενίσχυσε την
τοπική οικονομία με πολύ μικρά κατά κεφαλήν, αλλά αθροιστικά σημαντικά ποσά. Η
άφιξη των στρατευμάτων που θα εκστράτευαν στην Ήπειρο και η ανάγκη
υποστήριξής τους από τη θάλασσα,203 μετέβαλε για μερικούς μήνες το Μεσολόγγι σε
σημαντική ναυτική βάση και ισχυρό, τουλάχιστον αριθμητικά, στρατιωτικό κέντρο. Ο
συνδυασμός των παραπάνω οδήγησε και στις πρώτες προσπάθειες για την οργάνωση
νοσοκομειακής περίθαλψης και της απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και στην
έκδοση εφημερίδων.
Επίσης, οι παραγωγικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο της νότιας Αιτωλίας δεν θα
είχαν πληγεί στις μικρής διάρκειας πολεμικές επιχειρήσεις του καλοκαιριού του 1821.
Ο Raybaud παρατήρησε τον Ιούλιο τις καλά εφοδιασμένες αγορές του Μεσολογγίου
και, κατά μήκος του δρόμου προς το Ανατολικό, τα άριστα καλλιεργημένα και
εύφορα αρδευόμενα περιβόλια, ενώ τον εντυπωσίασε η έκταση του ελαιώνα.
Παρόμοιες είναι και οι εντυπώσεις του πρόσφυγα τότε Κουτσαλέξη, από την αντίθετη
κατεύθυνση: καλλιέργειες, αμπέλια και σταφιδάμπελοι, ελαιώνες. Ακόμα και τον
Νοέμβριο του 1822, ο Αμερικανός εθελοντής G. Jarvis σημείωνε ότι η κοντινή στο
πολιορκημένο Μεσολόγγι ύπαιθρος είναι όμορφη και πλούσια.204 Το τμήμα του
ελαιώνα που κόπηκε για την οχύρωση του Μεσολογγίου το φθινόπωρο του 1821 θα
στέρησε τους ιδιοκτήτες τους από ένα σημαντικό εισόδημα, αλλά δεν φαίνεται να
αποτελούσε μεγάλο τμήμα της συνολικής έκτασης. Αντίθετα, υπάρχει αναφορά στα
τέλη του ίδιου χρόνου για πολύ περιορισμένη παραγωγή βελανιδιού στην ευρύτερη
περιοχή, το οποίο έχει εξαχθεί, ενώ την άνοιξη του 1822 γίνεται λόγος για ξηρασία
που έπληξε τα πρόβατα.205
Επίσης, δεν φαίνεται να είχε σταματήσει το εμπόριο με τις υπό οθωμανικό έλεγχο
περιοχές. Ωστόσο, οι συναλλαγές μπορούσαν να έχουν και ανεπιθύμητες συνέπειες
για την οικονομία της πόλης. Κατά τον Χρ. Κωλέττη, οι «πραγματευταί» από τα
Γιάννενα έχουν κέρδος πάνω από 20% από τις συναλλαγές τους στο Μεσολόγγι
εκμεταλλευόμενοι τη διαφορά της ισοτιμίας των νομισμάτων. Έτσι, το βενετικό
φλορίνι, αντιστοιχούσε με 22 γρόσια στα Γιάννενα και με 17,5 στο Μεσολόγγι, με
αποτέλεσμα, πάντα κατά τον ίδιο, η τελευταία πόλη να χάνει ισχυρά ασημένια και
χρυσά νομίσματα και να γεμίζει από «λιανοπαράδες», άχρηστους για τις ζωτικές
εξωτερικές συναλλαγές των επαναστατών. Ο Χρ. Κωλέττης πρότεινε να εκδοθεί
εθνικό νόμισμα το ταχύτερο.206
Οι εισαγωγές αγαθών στα Επτάνησα από την ηπειρωτική χώρα, κυρίως από την
περιοχή νότια της Πάργας, δεν είχαν σταματήσει, παρά τις δυσκολίες από τις κατά
καιρούς πολεμικές επιχειρήσεις.207 Στο λιμάνι της Κέρκυρας έφτασαν από τον Μάιο
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έως το τέλος του 1821 επτά πλοία από το Μεσολόγγι και άλλα επτά το 1822. Οι
αφίξεις στο λιμάνι της Ζακύνθου το β΄ εξάμηνο του 1821 και το 1822 ήταν δώδεκα
και δεκαπέντε πλοία αντίστοιχα, ενώ στα νησιά μεταφέρθηκαν τρόφιμα, μαλλιά,
δέρματα, υφάσματα, ξυλεία, καπνός, βελανίδια, και άλλα είδη. Το 1821-1822
αναχώρησαν από την Κέρκυρα εννέα πλοία για το Μεσολόγγι, ενώ από τη Ζάκυνθο
αναχώρησαν το β΄ εξάμηνο του 1821 δεκατρία και επτά πλοία αντίστοιχα. Οι αφίξεις
στην Κέρκυρα από το Μεσολόγγι ήατν πολύ ανώτερες των ετών 1819-1820, ενώ οι
αναχωρήσεις ήατν στα ίδια επίπεδα. Στο Μεσολόγγι φαίνεται να μεταφέρονταν
δημητριακά, σαπούνι, δέρματα, καπνός, διάφορα τρόφιμα, ενώ αρκετά από τα πλοία
έρχονταν άδεια στην πόλη. Τα σκάφη είχαν ιονική σημαία, αλλά και αγγλική ή
αυστριακή, ενώ τα περισσότερα επώνυμα των Ελλήνων καπετάνιων δεν απαντούν
ανάμεσα σε εκείνα των ναυτικών οικογενειών του προεπαναστατικού Μεσολογγίου.
Τα πλοία που έφταναν στην πόλη θα ήταν πολύ περισσότερα, αν συνυπολογιστούν
και τα μικρότερα σκάφη, καΐκια και βάρκες, που αναχωρούσαν παράνομα από μικρά
λιμάνια των νησιών με προορισμό το Μεσολόγγι. Ναυτιλιακή κίνηση προς και από τα
Επτάνησα καταγράφεται και από άλλα σημεία, όπως το Δραγαμέστο και η Κατοχή.208
Η τοπική διοίκηση επεδίωξε να αξιοποιήσει πολιτικά τις συναλλαγές αυτές, όπως
δείχνει η εντολή του Μαυροκορδάτου στους εφόρους του Μεσολογγίου, να είναι
αρμόδιες για τα αναγκαία ναυτιλιακά έγγραφα «των φραγκοκαραβίων και βαρκών»
οι τοπικές Αρχές και όχι οι πρόξενοι στην πόλη.209
Ο υποστηρικτικός ρόλος των Επτανήσων ήταν πολύ ευρύτερος, για λόγους που θα
πρέπει να αναζητηθούν στα κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα των νησιών κατά τις
τελευταίες προεπαναστατικές δεκαετίες. Κατά την Επανάσταση, τα Επτάνησα
αποτέλεσαν την ουσιαστική ενδοχώρα των επαναστατών και των αμάχων της δυτικής
Στερεάς, ως καταφύγιο σε κάθε εισβολή των οθωμανικών στρατευμάτων αλλά και ως
μια διαρκής βάση υποστήριξης. Οι αφίξεις των πλοίων με εφόδια και εθελοντές από
τα Ιόνια ή εφοδίων αγορασμένων με την υποστήριξη Επτανησίων, αποτελούσαν μια
σημαντική ενίσχυση. Στα τέλη Απριλίου 1822, μοίρα του οθωμανικού στόλου
αιχμαλώτισε αριθμό πλοίων που έφερναν εφόδια στο Μεσολόγγι, υπό αγγλική ή
ιονική σημαία, τα οποία ωστόσο απελευθερώθηκαν, με αποζημίωση για το φορτίο
τους. Οι αγγλικές Αρχές επέτρεπαν τις αγορές των επαναστατών από τα Επτάνησα
γιατί γίνονταν μέσω ιδιωτών, χωρίς την παραβίαση της πολιτικής της ουδετερότητας
Έγιαν επίσης χρηματικές εισφορές μέσω ομολογιών, για τη συγκέντρωση των οποίων
στάλθηκε από τον Μαυροκορδάτο στην Ιθάκη ο Σπ. Τρικούπης.210
208

Ν. Στ. Βλασσόπουλος, Η ναυτιλία των Ιονίων Νήσων (1700-1864), τ.1, Αθήνα 1995, 215, 248, 269,
272, 274, 281, 283, 286, 291, 309-10, 312, 316-28, 371-72, 382-83. Ο συγγραφέας βασίζεται στις
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για το πλοίο που φορτώνει από αλυκή τον Σεπτέμβριο του 1822 (τ. 2, 236).
209
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 194. Το αυστριακό υποπροξενείο λειτούργησε τουλάχιστον μέχρι τον
Ιούνιο του 1822, ενώ ο προξενικός πράκτορας της Γαλλίας Αντ. Μαρίτζας έμεινε στην πόλη και κατά
την Α΄ πολιορκία. Ο πρόξενος της Ρωσίας είχε αναχωρήσει πολύ πριν τον Μάρτιο του 1822, ενώ ο
υποπρόξενος της Αγγλίας Π. Χρυσομάλλης αναχώρησε στις 28 Ιουλίου 1822 (Αρχείο Μαυροκορδάτου,
τ. 2, 4, 97, 173, 254-55, ΚΕΙΝΕ/Αρχείο Κωλέττη, τ. Α΄, ό. π., 183, 200, Εκθέσεις W. Mayer, τ. Β΄, ό. π.,
251, 325).
210
ΑΕΠ, τ.1, 480, 482, Εκθέσεις W. Mayer, τ. Α΄, 527, τ. Β΄, ό. π., 89, 104, P. J. Green, Sketches of the
war in Greece, Λονδίνο 1827, 102-03, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ. 1, 109, τ.2, 95, 140, 153, 340-41.

79

Τμήμα των χρημάτων που τροφοδοτούσαν την οικονομία της πόλης, αλλά όχι
απαραίτητα και τα έσοδα της τοπικής διοίκησης, ήταν τα προερχόμενα από την
πειρατική δραστηριότητα, καθώς η αναταραχή λόγω του πολέμου ευνόησε τη δράση
Επτανησίων και άλλων ναυτικών, για τους οποίους τα όρια ανάμεσα στην πειρατεία
και την επαναστατική δράση ήταν αρκετά ρευστά. Ήδη στα τέλη Μαΐου του 1821
αναφέρεται η παρουσία 80 σκαφών στο Μεσολόγγι, και εκτεταμένη συνεργασία των
εξεγερμένων με τα πληρώματα αυτών των σκαφών, «πειρατές» από τα Επτάνησα,
εκπατρισμένους ή εξόριστους Επτανήσιους και άλλους τυχοδιώκτες, οι οποίοι τα
τελευταία δύο χρόνια είχαν εγκατασταθεί κυρίως στην Πάτρα. Είχαν προηγηθεί
επιθέσεις από πλοιάρια από το Γαλαξίδι και τους Παξούς σε βάρος επτανησιακών
σκαφών.211 Λίγο αργότερα ο πρόξενος Meyer αναφέρθηκε στην «πειρατική» δράση
του Ζακυνθινού Γ. Αντίοχου σε βάρος επτανησιακών πλοίων, τονίζοντας την
αναταραχή που προκαλούσαν Επτανήσιοι εξόριστοι που είχαν συγκεντρωθεί, όπως
σημείωνε, στο Μεσολόγγι, προτείνοντας την περιπολία βρετανικών πλοίων γύρω από
τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Κατά τον ίδιο, ο Αντίοχος είχε την προστασία του
υποπρόξενου της Αγγλίας στο Μεσολόγγι V. Azzopardi, που τού επέτρεψε να
πραγματοποιήσει στο υποπροξενείο εικονική πώληση του πλοίου του. Τον επόμενο
Φεβρουάριο, ο Meyer σημειώνει ένα νέο περιστατικό επίθεσης, στον Αμβρακικό, με
πρωταγωνιστή τον κορσικανό συνεργάτη των επαναστατών Antonio Bassano, στον
οποίο αποδίδει επίσης εικονική πώληση του σκάφους του στο Μεσολόγγι, για να
επωφεληθεί από την αλλαγή σημαίας. Τον Σεπτέμβριο, ο Meyer αναφέρεται στην
παρουσία στο Μεσολόγγι του Κεφαλλονίτη καπετάνιου Ανδρέα Κουβαρά,
«προδότη» και «επικεφαλής των πειρατών εκεί».212
Από τη στιγμή που οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θεωρούσαν πειρατικά τα ελληνικά
πλοία, καθώς δεν αναγνώριζαν το ελληνικό έθνος ως εμπόλεμο,213 o Meyer
χαρακτήριζε πειρατική μια δραστηριότητα που συνδεόταν με τη διεξαγωγή των
πολεμικών επιχειρήσεων. Η Αγγλία αναγνώρισε τον ελληνικό αποκλεισμό τον
Νοέμβριο του 1822, όπως έκανε σιωπηρά η Γαλλία και η Ρωσία αργότερα, ενώ είχε,
από τον Μάιο του 1821, αναγνωρίσει τον οθωμανικό αποκλεισμό στην Πελοπόννησο
και στο Ιόνιο, και είχε διακηρύξει την ουδετερότητά της τον Οκτώβριο του ίδιου
έτους. Τη συνεχιζόμενη πειρατική δραστηριότητα συνόδευσε η μεγάλη ανάπτυξη των
«καταδρομών», των επιθέσεων στον εμπορικό στόλο και στις επικοινωνίες του
αντιπάλου, ύστερα από έγγραφη κυβερνητική άδεια και σχετικές οδηγίες. Αυτή η
«οργανωμένη από το κράτος πειρατεία», διογκώθηκε μετά από την διακήρυξη της
ελληνικής κυβέρνησης, στις 13 Μαρτίου 1822, για θαλάσσιο αποκλεισμό των
ελληνικών παραλίων από πλοία οποιασδήποτε σημαίας. Η ασάφεια στα γεωγραφικά
όρια του αποκλεισμού, από τις ηπειρωτικές ακτές μέχρι τη Θεσσαλονίκη και σε όλα
211
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τα λιμάνια του Αιγαίου και της Κρήτης, επέτρεπε την καταδρομική αυθαιρεσία και
έκανε δυσδιάκριτη τη διαφορά πειρατείας και καταδρομής. Η κυβέρνηση διευκρίνισε
στις 11 Αυγούστου ότι η κήρυξη αποκλεισμού αφορούσε μόνο τα υπό εχθρική
κατοχή φρούρια στην ακτογραμμή Πρέβεζας-Βόλου και στα φρούρια Εύβοιας και
Κρήτης.214
Η Γερουσία της δυτικής Στερεάς εξέδωσε στις 24 Απριλίου κήρυξη αποκλεισμού,
κυρίως των λιμανιών της Πάτρας, της Ναυπάκτου και της Βόνιτσας, αλλά και της
εισόδου του Αμβρακικού και του Πατραϊκού. Αποφάσισε ταυτόχρονα να εξοπλίσει
πλοία εφοδιασμένα με τη διακήρυξη αυτή και με όλα «τα αναγκαία προς πειρατείαν
γράμματα». Προβλεπόταν επίσης ότι, μέχρι τη σύσταση γενικού θαλάσσιου
δικαστηρίου, μια επιτροπή στο Μεσολόγγι θα δίκαζε τις υποθέσεις των πλοίων που
θα είχαν συλληφθεί, οποιασδήποτε σημαίας, και των φορτίων τους. Η διακήρυξη
αυτή διέφερε από την κυβερνητική της 13ης Μαρτίου, καθώς η τελευταία δεν
προέβλεπε την άσκηση νηοψίας σε πλοία στην ανοικτή θάλασσα, δεχόμενη την αρχή
ότι η σημαία κάλυπτε την εχθρική ιδιοκτησία επί του φορτίου. Σχεδόν αμέσως, η
διακήρυξη αυτή ανακλήθηκε, υπό τον φόβο σύγκρουσης με τις αγγλικές Αρχές των
Επτανήσων, ύστερα και από τα επεισόδια της παραβίασης της ουδετερότητας στη
Λευκάδα από ελληνικά πολεμικά πλοία και της κατακράτησης ελληνικού πλοίου
στην Κέρκυρα, και δημοσιοποιήθηκε αντίγραφο της κυβερνητικής απόφασης της 13ης
Μαρτίου.215
Τον Ιανουάριο του 1822 το πλοιάριο υπό ιονική σημαία στο οποίο βρισκόταν ο
Βρετανός υποπρόξενος στην Πάτρα Richard Lee Green αιχμαλωτίστηκε από
ελληνικά πλοία μεταξύ Ζακύνθου και Πατρών. Κατά τον ίδιο, οι επιβάτες
μεταφέρθηκαν στο Μεσολόγγι και το πλοίο λεηλατήθηκε εκεί, όπως συνέβη και σε
ένα ιονικό και δύο αυστριακά πλοία. Οι «πειρατές», γράφει, χρησιμοποίησαν και ένα
αυστριακό πλοίο που είχαν πιάσει, όπως και άλλα τρία συνολικά σκάφη. Τα
αυστριακά πλοία απελευθερώθηκαν την επόμενη μέρα και έφτασαν στον προορισμό
τους, στη Ναύπακτο, όπως και το πλοίο του Green, στην Πάτρα, λίγο αργότερα.216
Στις αρχές Μαΐου, ο πρόξενος P. Green έκανε λόγο για αρκετά περιστατικά
«πειρατείας» που μάστιζαν το πέρασμα μεταξύ Ζακύνθου και Πάτρας, τα οποία
ανάγκασαν τις βρετανικές αρχές να λάβουν μέτρα. Σε μια συμπλοκή με αγγλικό
στρατιωτικό απόσπασμα σκοτώθηκε ένα μέλος «πειρατικού» πληρώματος, γνωστός
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εγκληματίας και δραπέτης από φυλακή της Ζακύνθου, κατά τον Green, ενώ υπήρχαν
και αρκετοί τραυματίες «πειρατές», κυρίως Ζακυνθινοί και Κεφαλλονίτες.217
Τον ίδιο μήνα κρατήθηκε από ελληνικά πλοία το σκάφος υπό αυστριακή σημαία
La Fedelta, με βάση την διακήρυξη αποκλεισμού της 13ης Μαρτίου. Η Γερουσία
αποφάσισε την κράτησή του, έως ότου ολοκληρωνόταν η έρευνα για το φορτίο, και
την άμεση πώληση των πιθανών φθαρτών ειδών. Με την άφιξή του στο Μεσολόγγι, ο
Αλ. Μαυροκορδάτος απελευθέρωσε το πλοίο χαρακτηρίζοντας την υπόθεση
«άτακτον κίνημα». Κάτω από την πίεση των αυστριακών προξενικών Αρχών,
υποχρεώθηκε να πληρώσει αποζημίωση, την οποία αποφάσισαν δύο «εξετασταί»
διορισμένοι για τον σκοπό αυτό. Ο ίδιος ενέκρινε τον Σεπτέμβριο τη σύλληψη ενός
πλοίου και την κατάσχεση του φορτίου του, αλλά ζήτησε από τους Μεσολογγίτες τη
σύγκληση τριμελούς «θαλάσσιας επιτροπής», προκειμένου η διαδικασία να είναι
νόμιμη. Στον Μεσολογγίτη Ν. Καρβούνη ανατέθηκε η σύσταση θαλασσίου κριτηρίου,
ώστε να συγκεντρώνει εκείνος όλες τις λείες. Σε λίγες μέρες, ο Μαυροκορδάτος
ζήτησε από τους εφόρους της πόλης να σταματήσουν να κατακρατούν συλληφθέντα
πλοία, μεγάλο μέρος του φορτίου των οποίων έχει πωληθεί, παρά τις εντολές του. Δεν
είναι σαφές αν οι συλλήψεις αυτές έγιναν από μεσολογγίτικα πλοιάρια, με άδεια της
τοπικής διοίκησης ή χωρίς, ή από τα ελληνικά πολεμικά που περιπολούσαν στην
περιοχή.218 Οι αγγλικές και αυστριακές παρεμβάσεις φαίνεται ότι κατόρθωσαν να
περιορίσουν κάπως τις πειρατικές και καταδρομικές δραστηριότητες, τουλάχιστον σε
σχέση με την άναρχη κατάσταση που επικρατούσε στους πρώτους μήνες της
Επανάστασης στην περιοχή, με επίκεντρο το Μεσολόγγι. Ωστόσο, τα σχετικά
φαινόμενα θα είχαν πολύ μικρότερη έκταση αν δεν ήταν επωφελή για τους ναυτικούς
και τους ενόπλους της περιοχής, αλλά και για κάθε εμπλεκόμενο στη διαχείριση των
λαφύρων που προέκυπταν από αυτή τη ναυτική-πειρατική δράση.
Συγγενής με την παραπάνω πρακτική συσσώρευσης πλούτου, που μπορούσε όμως
να διαφεύγει ολοκληρωτικά από τον έλεγχο των Αρχών, ήταν η λαφυραγώγηση
όπλων, χρημάτων και άλλων αγαθών ύστερα από τις πολεμικές επιχειρήσεις. Για τους
ενόπλους που δεν είχαν σταθερούς πόρους ζωής, συμπεριλαμβανομένων των
Μεσολογγιτών, με προβληματική έως ανύπαρκτη μισθοδοσία, η απόκτηση λαφύρων
ήταν σημαντικό κίνητρο, αν όχι αυτοσκοπός, της συμμετοχής στις επιχειρήσεις.
Σημαντικής αξίας λάφυρα θα είχαν συγκεντρωθεί στο Βραχώρι και στο Ζαπάντι,
αλλά και από τις λεηλασίες των μουσουλμανικών και εβραϊκών ιδιοκτησιών στο
σύνολο της δυτικής Στερεάς. Τον Αύγουστο του 1821, η χειρόγραφη εφημερίδα
Αιτωλική, με πιθανότερο εκδότη τον συνεργάτη του Μαυροκορδάτου Ν. Λουριώτη,
καλούσε τους επαναστάτες να συνειδητοποιήσουν «την φύσιν του πολέμου» που
διεξάγουν: «Τι τρέχετε λαφυραγωγούντες… θαρρείτε πως τα πλούτη ημπορούν να
σώσουν την πατρίδα, ή να φυλάξουν εσάς κατά μέρος… τι μας ωφελούσι λοιπόν τα
πλούτη πολλά ή ολίγα, αν δεν τα μεταχειρισθώμεν εις τοιούτον ιερόν πόλεμον;…
πλούτος και Έλληνες, είναι δύο άκρα εναντία», σημείωνε.219 Μολονότι ο κύριος
σκοπός του συντάκτη ήταν να προτρέψει στην προσφορά των ιδιωτικών περιουσιών
για τις ανάγκες της επανάστασης, αποκάλυπτε το κυρίαρχο κλίμα και την εκτεταμένη
λαφυραγώγηση που συνόδευε τις μικρές και μεγαλύτερες πολεμικές συγκρούσεις.
Ανάλογα φαινόμενα σημειώθηκαν και τον Νοέμβριο, εναντίον χριστιανών και
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P. J. Green, ό. π., 104-06. Ίσως πρόκειται για το περιστατικό του φόνου δύο Επτανησίων από
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μουσουλμάνων, κατά την άλωση και πρόσκαιρη κατοχή της Άρτας από τους Έλληνες
και Αλβανούς συμμάχους. Στο πλαίσιο της γενικότερης οργανωτικής προσπάθειας, η
Γερουσία προσπάθησε να περιορίσει την ανεξέλεγκτη λαφυραγώγηση, όπως φαίνεται
από τη διαταγή της ενόψει επιχειρήσεων στα Άγραφα τον Μάρτιο του 1822. Λάφυρα
δεν επιτρέπονταν, τόνιζε, παρά μόνο από τους εχθρούς, τα οποία έπρεπε να
συγκεντρωθούν και να καταγραφούν πριν διανεμηθούν, σύμφωνα με τον νόμο.220
Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 1822, ο Μαυροκορδάτος απαίτησε να καταγραφούν
και να επιστραφούν στο δημόσιο ταμείο τα κάθε είδους οθωμανικά περιουσιακά
στοιχεία, με εξαίρεση όσα «οι στρατιώται και εθελονταί με τα όπλα εις χείρας έλαβον
και έγιναν ίδιά των κτήματα». Καθώς δεν παρουσιάστηκε κανένας, ζήτησε από τον
επίσκοπο Πορφύριο να εκδώσει «αφορισμόν έγγραφον», σε αρκετά αντίγραφα, ώστε
«οι έχοντες και οι εξεύροντες» να ενημερώσουν την τοπική διοίκηση. Όποιος
Οθωμανός αποδείκνυε τον σφετερισμό θα κρατούσε το ένα πέμπτο της ιδιοκτησίας
του, ενώ το υπόλοιπο θα έμενε στο δημόσιο ταμείο. Επίσης, ζήτησε έρευνα και για τα
«τουρκικά πράγματα» που οικειοποιήθηκαν διάφοροι στο Απόκουρο, και κυρίως ο
γερουσιαστής Μακρυσεγκούνας, «κατά την βοήν όλων σχεδόν των Αποκουριτών»,
όπως σημείωνε.221 Από την άλλη πλευρά, η πρόβλεψη για ό,τι αποκτήθηκε με τα
όπλα, εξαίρεση δύσκολο να τεκμηριωθεί, νομιμοποιούσε την οικειοποίηση μέρους
των λαφύρων. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να υπήρχαν αυταπάτες για την
απήχηση παρόμοιων διαταγών, ούτε βέβαια το φαινόμενο είχε περιοριστεί στη δυτική
Στερεά, καθώς η υπό συγκρότηση διοίκηση, τοπική και κεντρική, δεν διέθετε ισχυρά
μέσα επιβολής. Σύμφωνα με πολύ μεταγενέστερο υπολογισμό, από τον Απρίλιο μέχρι
το Δεκέμβριο του 1821 οι επαναστάτες οικειοποιήθηκαν περισσότερα από 70
εκατομμύρια γρόσια, κυρίως κατά την άλωση των φρουρίων της Πελοποννήσου,
κατά πρώτο λόγο της Τριπολιτσάς, από τα οποία οι τοπικές διοικήσεις μπόρεσαν να
συγκεντρώσουν λιγότερο από ένα εκατομμύριο. Οι αντίστοιχες δαπάνες έφτασαν
μόλις τα 10 εκατομμύρια, με το υπόλοιπο ποσό να σχηματίζει ιδιωτικές περιουσίες.
Το 1822 υπήρξαν αξιόλογες ανάλογες επιτυχίες στην Πελοπόννησο, με τα λάφυρα να
έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ίδια τύχη.222 Άλλωστε, οι λεηλασίες των ενόπλων
ήταν μόνο μία από τις μορφές «κατάχρησης», δηλαδή ανομίας και αυθαιρεσίας με
στόχο την επιβίωση ή τον πλουτισμό των εμπλεκομένων.
Συμπερασματικά, η οικονομική δραστηριότητα στη δυτική Στερεά και στο
Μεσολόγγι, από την έναρξη της επανάστασης μέχρι και το καλοκαίρι του 1822,
αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό έξω από τον έλεγχο των, υπό συγκρότηση άλλωστε,
κεντρικών και τοπικών Αρχών. Οι λεηλασίες κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις, το
εμπόριο με τα Επτάνησα, η εμπλοκή του Μεσολογγίου στις πειρατικές και
καταδρομικές δραστηριότητες, συνοδεύονταν από αδιαφάνεια και κάθε είδους
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αυθαιρεσία στη διαχείριση των τοπικών πόρων, λόγω και της απουσίας επαρκών
διοικητικών και ελεγκτικών μηχανισμών. Το αποτέλεσμα ήταν η διαρκής έλλειψη
χρημάτων από το ταμείο της τοπικής διοίκησης. Ωφελημένοι θα ήταν καταρχάς όσοι
μικροκαλλιεργητές κατάφεραν να οικειοποιηθούν πρώην μουσουλμανικές
ιδιοκτησίες, άνεργοι Μεσολογγίτες και Ανατολικιώτες ναυτικοί, εμπορευόμενοι με τα
Επτάνησα, διάφοροι επαγγελματίες στις πόλεις, οπλισμένοι χωρικοί που συμμετείχαν
στη διανομή της λείας στο Βραχώρι και το Ζαπάντι. Ωστόσο, εκείνοι που ήταν σε
θέση να ευνοηθούν περισσότερο ήταν οι ισχυροί οπλαρχηγοί, οι οποίοι φαίνονται
παντοδύναμοι κατά την περίοδο αυτή. Η δυνατότητα των ισχυρών στρατιωτικών και
προκρίτων να εκμεταλλεύονται τις παραπάνω πηγές εσόδων συντελούσε και στην
απροθυμία συμμετοχής τους στα κυβερνητικά ομολογιακά δάνεια, πέρα από το
άγνωστο και επισφαλές της επένδυσης.
Όσον αφορά τους προκρίτους του Μεσολογγίου, στα αδιευκρίνιστου ύψους
εισοδήματά τους θα πρέπει να υπολογιστούν και οι δαπάνες κατά την ίδια περίοδο,
τουλάχιστον για την πρώτη οχύρωση της πόλης, τη συμμετοχή τους στις πρώτες
πολεμικές επιχειρήσεις, και την οικονομική συνεισφορά τους τον Μάιο του 1822.
Από την άλλη, καταγράφεται η απροθυμία τους να υποβληθούν σε επιπλέον
οικονομική δαπάνη για την επίτευξη ευρύτερων, κεντρικών επαναστατικών στόχων.
Προσβλέποντας σε υποστήριξη απέναντι στην παντοκρατορία των οπλαρχηγών,
προσπαθούσαν να συνδυάσουν τη συνεργασία τους με τη νέα Διοίκηση με την κατά
περίπτωση απείθεια και την εμμονή στον ορίζοντα του Μεσολογγίου, βάζοντας σε
δεύτερη μοίρα ό,τι έκριναν πως δεν είχε άμεση σχέση με την ασφάλεια και τα
συμφέροντα της πόλης τους, όπως τα κατανοούσαν. Όπως και οι ισχυροί οπλαρχηγοί
στην ύπαιθρο, φαίνονταν να πιστεύουν ότι μπορούσε να υπάρξει μια διακριτή τοπικά
οικονομική δραστηριότητα, όπως και η αντίστοιχη δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε
τοπικό επίπεδο για σημαντικά θέματα, παράλληλα με τη συμμετοχή τους σε
συλλογικά υπερτοπικά όργανα που επεδίωκαν συλλογικούς, εθνικούς πια στόχους.
2.3. Η Α΄ Πολιορκία του Μεσολογγίου (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1822)
2.3α. Προσπάθειες ανασυγκρότησης και στρατιωτική κατάρρευση
Παρά τη νίκη των οθωμανικών δυνάμεων στο Πέτα, η καταστολή της επανάστασης
στη δυτική Στερεά και κάθε σχεδιασμός για προώθηση νοτιότερα προϋπέθεταν τον
έλεγχο του Μεσολογγίου. Η πόλη, ανεφοδιαζόμενη από τη θάλασσα, ήταν σε θέση να
υποστηρίζει τα ελληνικά ένοπλα σώματα της υπαίθρου, τα οποία θα καθιστούσαν
επισφαλή οποιαδήποτε οθωμανική στρατιωτική παρουσία στην ύπαιθρο. Αντίστροφα,
η κατάληψη της πόλης και του λιμανιού της θα διευκόλυνε τον εφοδιασμό των
οθωμανικών δυνάμεων, δίνοντας νέες δυνατότητες στην προέλασή τους. Στις 20
Ιουλίου, η εμφάνιση του ενισχυμένου οθωμανικού στόλου έξω από τη λιμνοθάλασσα
του Μεσολογγίου πανικόβαλε την πόλη για αρκετές μέρες. Οι προσπάθειες απόβασης
στο Βασιλάδι αποκρούστηκαν από τους λίγους Μεσολογγίτες υπερασπιστές του
νησιού, ενώ ένοπλοι υπό τον Δ. Μακρή συνέβαλαν στην αποτροπή απόβασης
ανατολικότερα και στην αποχώρηση των εχθρικών πλοίων στον Πατραϊκό. Στις αρχές
Αυγούστου, ενώ ο οθωμανικός στόλος δεν είχε απομακρυνθεί, τμήμα Αλβανών
ενόπλων υπό τον Μεχμέτ Ρεσίτ πασά (Κιουταχή), διέπλευσε τον Αμβρακικό,
αποβιβάστηκε στο Λουτράκι και προωθήθηκε νοτιότερα. Στις 10 του ίδιου μήνα
αναχαιτίστηκε μετά από σύντομη σύγκρουση κοντά στο χωριό Αετός από τους
ενόπλους του Γ. Βαρνακιώτη και επέστρεψε στο Λουτράκι περιμένοντας το τέλος
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των επιχειρήσεων στο Σούλι και την άφιξη του κύριου σώματος του στρατού υπό τον
Ομέρ πασά. Ο οθωμανικός στόλος αποχώρησε από τον Πατραϊκό στις 20 Αυγούστου,
κάτι που προκάλεσε πανηγυρισμούς στο Μεσολόγγι.223 Η προώθηση των
οθωμανικών δυνάμεων στο νότο καθυστέρησε έτσι για περισσότερο από ένα μήνα,
ενώ η συνθηκολόγηση και αποχώρηση των Σουλιωτών από την πατρίδα τους,
γεγονός που απελευθέρωσε τα οθωμανικά στρατεύματα, ολοκληρώθηκε μόλις στις
αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτές οι αμυντικές επιτυχίες ήταν ουσιαστικά οι μοναδικές μέσα
σε ένα σύνολο αποτυχιών, λαθών και διαλυτικών φαινομένων στο στρατόπεδο των
επαναστατών, εξαιτίας των οποίων βρέθηκαν να υπερασπίζονται το Μεσολόγγι τον
Οκτώβριο λίγες εκατοντάδες ένοπλοι.
Λίγες μέρες μετά το Πέτα, ο Μαυροκορδάτος διέταξε τη φρούρηση των στενών
του Μακρυνόρους και τη γενική ένοπλη κινητοποίηση των κατοίκων της δυτικής
Ελλάδας από 16 έως 60 ετών. Όποιος δεν υπάκουε διατασσόταν «να αποκηρύττεται
και να χάνη κάθε δικαίωμα πολίτου, τα δε υπάρχοντά του να πωλούνται δια
δημοπρασίας». Την ίδια ποινή θα είχαν και όσοι ένοπλοι φυγάδες, τους οποίους ο
ίδιος υπολόγιζε σε 1500 άνδρες, δεν επέστρεφαν μέσα σε τρεις μέρες από τα
Επτάνησα, όπου στάλθηκαν «προκηρύξεις», πιθανότατα με παρόμοιο περιεχόμενο.
Οι απειλές αυτές επαναλήφθηκαν σε λίγο για τους κατοίκους του Βραχωρίου και του
Βλοχού που δεν υπάκουσαν στην κινητοποίηση, ενώ το Βραχώρι, τα χωριά και οι
αποθήκες του κάμπου πυρπολήθηκαν, ώστε να αναχαιτιστεί η εχθρική προέλαση. Τα
παραπάνω μέτρα αποτελούσαν μέρος μιας νέας οργανωτικής προσπάθειας, μεταξύ
Ιουλίου και Οκτωβρίου, εκτός από τα αιτήματα στρατιωτικής και οικονομικής
βοήθειας από την Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και τα ναυτικά νησιά.224
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της άμυνας παρέμενε η συνεργασία των
οπλαρχηγών, κάθε άλλο παρά δεδομένη. Η ως τότε αδυναμία των ελληνικών
επαναστατικών Αρχών, με αποκορύφωμα την ήττα στο Πέτα και την καταστροφή του
«τακτικού» σώματος, του μόνου πραγματικά αφοσιωμένου στην κυβέρνηση
στρατιωτικού σχηματισμού, αλλά και η εμπλοκή των οθωμανικών δυνάμεων εναντίον
του Αλή πασά, είχαν ισχυροποιήσει τους οπλαρχηγούς του ορεινού χώρου μεταξύ της
δυτικής Στερεάς, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Οι ελληνικές και οι οθωμανικές
αρχές αναγνώριζαν στην πράξη τη διπλή επικοινωνία και συνεργασία των
οπλαρχηγών αυτών, όπως ο Καραϊσκάκης στα Άγραφα και ο Ν. Στορνάρης στον
Ασπροπόταμο, και με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, περιμένοντας τη στιγμή που θα
μπορούσαν να τους επιβληθούν οριστικά. Η επιδείνωση του συσχετισμού δυνάμεων
μετά το Πέτα δεν μπορούσε παρά να επιτείνει τα προβλήματα συνοχής στην πλευρά
των επαναστατών. Ο Αλ. Μαυροκορδάτος μπορούσε μόνο να παρατηρεί την
προσπάθεια των περισσοτέρων οπλαρχηγών να υπερασπιστούν τα τοπικά τους
συμφέροντα, συνεργαζόμενοι ακόμα και με την οθωμανική πλευρά. Όπως ανέφερε
στην κυβέρνηση τον Αύγουστο, οι στρατιωτικοί της περιοχής «δεν φρονούσι εναντία
της Διοικήσεως, τινές όμως εξ αυτών έχουν πολύ το ενσυμβίβαστον με τους εχθρούς,
ελπίζοντες, οι μωροί, εις παλαιάς σχέσεις, ή, επειδή επλούτησαν, στοχαζόμενοι να
γλυτώσουν αυτοί και αδιαφορούντες δια τους άλλους». Ο ίδιος προσπαθούσε μέχρι
223
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τον Οκτώβριο να διατηρήσει την επαφή με τους «προσκυνημένους» οπλαρχηγούς
Γώγο Μπακόλα, Μ. Κουτελίδα και Ν. Στορνάρη, να εξομαλύνει τη διαφορά
Καραϊσκάκη και Ράγκου για το αρματολίκι των Αγράφων, ενώ υποψιαζόταν τον ίδιο
τον Βαρνακιώτη, τον οπλαρχηγό του Βάλτου Α. Ίσκο και τον χιλίαρχο Κ. Σιαδήμα
στο Απόκουρο για συνεννοήσεις με τους Οθωμανούς. Έτσι, δικαιολογούσε στην
κυβέρνηση την απόφασή του να παραμείνει στη δυτική Στερεά προβάλλοντας τον
κίνδυνο υποταγής της περιοχής.225
Η αποστολή του προξένου Meyer στην περιοχή του Μεσολογγίου, ύστερα από
αίτημα του Μ. Μπότσαρη, προφανώς με εντολή του Μαυροκορδάτου, ήταν απόδειξη
της κρισιμότητας της κατάστασης. Η συνάντηση Μπότσαρη και Meyer έλαβε χώρα
στο Βασιλάδι στις 27 Ιουλίου, ενώ ο οθωμανικός στόλος κρατούσε ακόμα
αποκλεισμένη την πόλη. Κατά την υπερβολικά αρνητική κρίση του Meyer για τους
Μεσολογγίτες, πιθανότατα βασισμένη σε αναφορές του υποπρόξενου Χρυσομάλλη,
το κύρος της παρουσίας του Μαυροκορδάτου ήταν το μόνο που συγκρατούσε τον
«άνομο» και «βίαιο» πληθυσμό της πόλης ώστε να μην εκτραπεί σε πράξεις
αιματοχυσίας και λεηλασίας. Ο Μαυροκορδάτος, σημειώνει, δεν τον συνάντησε γιατί
δεν τολμούσε να αφήσει την πόλη ούτε για δύο ώρες λόγω της καχυποψίας των
κατοίκων. Όσον αφορά το κύριο θέμα της συζήτησης, ο Μπότσαρης εξέφρασε, κατά
τον Meyer, τη θέση πως αν η Αγγλία μπορούσε να δεχθεί υπό την προστασία της την
Ελλάδα, ολόκληρο το έθνος θα εναπέθετε την τύχη του στα χέρια της. Ωστόσο, κατά
την εκτίμηση του Meyer, ο Σουλιώτης οπλαρχηγός δεν περίμενε κάποιο άμεσο
όφελος από την πρόταση αυτή, ενώ εξέφρασε την ελπίδα πως οι ευρωπαϊκές δυνάμεις
θα επενέβαιναν για να επιτευχθεί αρχικά μια ανακωχή δύο μηνών για να σταματήσει
η αιματοχυσία και η καταστροφή. Με την προοπτική αυτή, θα παρότρυνε τους
Σουλιώτες να αντισταθούν μέχρι τέλους. Σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε, ο Meyer
περιορίστηκε να απαντήσει πως θα μεταφέρει στους ανωτέρους του την πρόταση.
Επίσης, με βάση την πληροφόρησή του από τον Χρυσομάλλη ότι ο Μαυροκορδάτος
σκόπευε να υψώσει την αγγλική σημαία στο Μεσολόγγι και την περιοχή του,
επιδιώκοντας την αγγλική παρέμβαση, επανέλαβε προηγούμενη διαταγή του στον
Χρυσομάλλη να εγκαταλείψει την πόλη, όπως και έγινε στις 28 Ιουλίου. Κατά τον
Μαυροκορδάτο, η απάντηση του προξένου στο ερώτημα για το ενδεχόμενο αγγλικής
προστασίας ήταν η εκτίμησή του ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο καθώς θα συσπείρωνε
εναντίον της Αγγλίας όλες τις άλλες ευρωπαϊκές Αυλές, ενώ φιλικά και κατ’ ιδίαν
έδωσε τη συμβουλή στους επαναστάτες να αντέξουν με κάθε τρόπο για δύο μήνες,
ενόψει και του επικείμενου συνεδρίου των ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ιταλία.
Μολονότι ο ίδιος δυσπιστούσε για τις αγγλικές προθέσεις, θεωρώντας, όπως
αναφέρει, ότι η Αγγλία επιθυμεί την υποταγή των επαναστατών, ο Μαυροκορδάτος
επικεντρώθηκε στο επόμενο διάστημα στην άμυνα της περιοχής. 226 Η συζήτηση περί
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 147, 153, 156, 159 168, 172, 176, 190, 211-14, 217-18, 222, 234-35,
240, 245, 255, 347, Ν. Φυσεντζίδης, Επιστολές, ό. π., 145-46, Εκθέσεις W. Mayer, τ. Β΄, 195, 200, 207,
249, 265, 280, Δ. Τζάκης, Γεώργιος Καραϊσκάκης, ό. π., 44-50. Ο Ομέρ πασάς έχει προσπαθήσει να
πετύχει τη συνεργασία των Ράγκου και Βαρνακιώτη στα τέλη του 1821. Η ίδια η Γερουσία είχε
αναλάβει τη διεξαγωγή εικονικών διαπραγματεύσεων, μέχρι τις αρχές του 1822, ώστε να κερδηθεί
χρόνος (Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ. 1, 115, τ.2, 37, 44-45, 47, 57, 59-60, Εκθέσεις W. Mayer, ό. π., 810, 17-18).
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Εκθέσεις W. Mayer, ό. π., 185-86, 192-94, 201-05, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 344-45, Στ.
Παπαγεωργίου (επιμ.), Το Αρχείο Γιαννάκη Ράγκου, Αθήνα 1982, 6. Ο Meyer θεωρούσε ότι η ιδέα για
το αίτημα των επαναστατών προερχόταν από «τους φίλους τους» στα Επτάνησα. Κατά τον ίδιο, ο
Μαυροκορδάτος σκόπευε να αποσυρθεί στα βουνά ή στον Κάλαμο μετά την καταστροφή του
Βραχωρίου και του Μεσολογγίου από τους επαναστάτες και την εκκένωσή τους από τον ελληνικό
πληθυσμό. Η φυγή στην Πελοπόννησο ήταν πια αδύνατη, επειδή, υπονοεί ο Meyer, εκεί κυριαρχούσε
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αγγλικής προστασίας θα είχε προκύψει μέσα στις κρίσιμες περιστάσεις για την
επανάσταση συνολικά, και θα επανέλθει αργότερα σε ανάλογες συνθήκες. Άλλωστε,
η προσδοκία, των επαναστατών για παρέμβαση και βοήθεια από το εξωτερικό ήταν
διαρκής, κυρίως έπειτα από αποτυχίες στα πολεμικά μέτωπα.
Την κατάσταση για τους επαναστάτες επιδείνωναν οι εσωτερικές διαμάχες. Ύστερα
από την αποτυχημένη απόπειρα επίθεσης εναντίον των εχθρικών θέσεων στο
Λουτράκι, οι φήμες περί προδοσίας και κάποιες κακόβουλες διαδόσεις όξυναν τις
διαφωνίες και τις διαμάχες μεταξύ των οπλαρχηγών, ώστε σε λίγο, μετά και την
είδηση για επικείμενη εισβολή του Ομέρ πασά, το στρατόπεδο των επαναστατών
στον Μαχαλά διαλύθηκε, με καταστροφικά αποτελέσματα στο ηθικό του άμαχου
πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής. Ο Μαυροκορδάτος σημείωνε ότι ήταν αδύνατο
να περιγράψει τις διαμάχες μεταξύ των στρατιωτικών, αλλά και μεταξύ αυτών και
κάποιων προκρίτων, ενώ ο κίνδυνος εμφυλίου πολέμου ήταν και πάλι υπαρκτός, μετά
τις αιματηρές συγκρούσεις Καραϊσκάκη και Βαλτινών στα Άγραφα, μεταξύ Πηλάλα
και Καναβού στα Κράβαρα, και μεταξύ της οικογένειας Στάϊκου και του Αλ.
Βλαχόπουλου στον Βλοχό. Στην τελευταία περίπτωση, ο Μαυροκορδάτος ανέθεσε
συμφιλιωτικό ρόλο στον Δ. Μακρή και προσκάλεσε τους αντιμαχόμενους να
συμπράξουν στην άμυνα, όπως είχε ήδη προτρέψει τους διεκδικητές των Αγράφων.
Πηγή ανησυχίας αποτελούσε και η συμπεριφορά του χιλίαρχου Θ. Γρίβα, ο οποίος
στις αρχές Οκτωβρίου είχε καταφύγει στο Ανατολικό και αποσπούσε με τη βία
χρήματα. Ο Μαυροκορδάτος, επιθυμώντας να απαλλαγεί απ’ αυτόν, του έθεσε το
δίλημμα της συμμετοχής στην άμυνα ή της αναχώρησης για την Πελοπόννησο,
απειλώντας τον με βίαιη επέμβαση εκ μέρους του Δ. Μακρή. Ο Γρίβας επέλεξε τη
δεύτερη λύση.227
Στις πόλεις, η συνεργασία των προκρίτων με την τοπική διοίκηση δεν ήταν χωρίς
προβλήματα. Αμέσως μετά το Πέτα, κατά τον Brengeri, οι πρόκριτοι του
Μεσολογγίου, οι οποίοι είχαν μεταφέρει τις περιουσίες τους από την πόλη, είπαν ότι
δεν είχαν δεκάρα και αρνήθηκαν να καλύψουν τα έξοδα για τους μισθούς και την
τροφοδοσία των περίπου 200 επιζώντων ανδρών του τακτικού συντάγματος, ώστε να
παραμείνει στο Μεσολόγγι, και προέτρεψαν τον επικεφαλής Gubernatis να πάει στα
Σάλωνα, όπου θα έβρισκε πλούσιους που θα μπορούσαν να τους συντηρήσουν. Όταν
ο Μαυροκορδάτος προσπάθησε να τους εξηγήσει πόσο μεγάλη ανάγκη υπήρχε από
στρατεύματα, εκείνοι του απάντησαν: «μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Εμείς θα
εγκαταλείψουμε την πατρίδα μας». Πάντα κατά τον Brengeri, ο Μαυροκορδάτος
αναγκάστηκε να ζητήσει από τους επιζώντες να καταφύγουν στα Σάλωνα, καθώς δεν
είχε τα μέσα να τους συντηρεί.228 Μολονότι η αφήγηση του Brengeri συμφωνεί με
όσα είχαν διαδραματιστεί το προηγούμενο έτος σχετικά με τη διατήρηση «τακτικού»
ο πολιτικός του αντίπαλος Θ. Κολοκοτρώνης (Εκθέσεις W. Meyer, ό. π., 202-04, 206). Τον
Φεβρουάριο του 1823 έγιναν συζητήσεις στη Ζάκυνθο ανάμεσα στον απεσταλμένο του
Μαυροκορδάτου, Ι. Παπαδάκη, και στον πλοίαρχο Hamilton, απεσταλμένο του ύπατου αρμοστή των
Ιονίων Νήσων, T. Maitland, ύστερα από πρωτοβουλία του τελευταίου, με θέμα έναν πιθανό
«συμβιβασμό» ανάμεσα στους επαναστάτες και στους Οθωμανούς, με αγγλική μεσολάβηση (Αρχείο
Μαυροκορδάτου, τ.3, 148-51).
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Σπ. Τρικούπης, Ιστορία, τ. Β΄, ό. π., 300-01, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ 1, 317-18, τ.2, 175-76, 21214, 226, 230-31, 257, 260, 267, 352-53, 356.
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G. Brengeri, «Adventures of a foreigner in Greece», ό. π., 535. O επίσης παρών H. Treiber
σημειώνει απλώς ότι οι 350 επιζώντες του τακτικού σώματος επιθυμούσαν να επιστρέψουν στην
Πελοπόννησο, κάτι που ενέκρινε επιτέλους ο Μαυροκορδάτος λόγω της έλλειψης τροφίμων,
χρημάτων και εφοδίων (H. Treiber, ό. π., 45-46). Κατά τον M. Raybaud, το μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού της «Αιτωλίας», και μάλιστα εκείνοι που θα έπρεπε να δίνουν το παράδειγμα του θάρρους
και των θυσιών, έκρυψαν τις περιουσίες τους ή και κατέφυγαν στον Κάλαμο (M. Raybaud, ό. π., τ. Β΄,
386-87).
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τμήματος στην πόλη, πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι οι πρόκριτοι του
Μεσολογγίου και του Ανατολικού συνόδευσαν τον Αλ. Μαυροκορδάτο στην
ύπαιθρο, ενισχύοντας την εκεί οργανωτική προσπάθεια μέχρι και τον Σεπτέμβριο.
Επίσης, μολονότι η επιχειρούμενη τον Ιούλιο από τον Μαυροκορδάτο στρατολόγηση
στο Μεσολόγγι και στο Ανατολικό δεν απέδωσε αμέσως, η αναχώρηση του
οθωμανικού στόλου επέτρεψε στα μέσα Σεπτεμβρίου τη συμμετοχή στην άμυνα της
περιοχής ένοπλων σωμάτων από τις δύο πόλεις. Από την άλλη, οι πρόκριτοι του
Μεσολογγίου φρόντιζαν την ίδια στιγμή για την ενίσχυση της οχύρωσης της πόλης
τους, ενώ πρόκριτοι και κάτοικοι του Ανατολικού ήταν έτοιμοι να εγκαταλείψουν την
πατρίδα τους λίγο πριν την εμφάνιση των οθωμανικών δυνάμεων, τον Οκτώβριο.229
Ουσιαστικά, οι πρόκριτοι του Μεσολογγίου και του Ανατολικού προσπαθούσαν και
πάλι να ισορροπήσουν ανάμεσα στις απαιτήσεις της τοπικής διοίκησης και στην
προσήλωσή τους στην ασφάλεια των πόλεων, όπως την κατανοούσαν.
Επίσης, οι πρόκριτοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε προτάσεις συνθηκολόγησης εκ
μέρους του επικεφαλής του οθωμανικού στόλου στην περιοχή. Φαίνεται ότι υπήρχε
σχέδιο υποταγής της δυτικής Στερεάς με τη βία ή μέσω προτάσεων συνθηκολόγησης
και αμνηστίας, εντός 35 ημερών. Στην ανεπιτυχή αυτή προσπάθεια εμπλεκόταν και ο
Βρετανός προξενικός πράκτορας στο Καστέλι του Μοριά Barthold, ο οποίος ανέλαβε
μεσολαβητικό ρόλο απευθύνοντας τις σχετικές προτάσεις μέσω του βρετανικού
υποπροξενείου στο Μεσολόγγι. Ο Μαυροκορδάτος ενημερώθηκε για το θέμα από τον
πρόξενο W. Meyer, όταν εκείνος έφτασε στο Βασιλάδι, στα τέλη Ιουλίου.230
Το γεγονός που επιτάχυνε τις εξελίξεις ήταν η προσχώρηση στους Οθωμανούς του
ισχυρότερου στρατιωτικού παράγοντα της περιοχής, του στρατηγού Γ. Βαρνακιώτη.
Ο Μαυροκορδάτος είχε επικυρώσει απόφαση στρατιωτικών και προκρίτων της
δυτικής Στερεάς με την οποία ο Βαρνακιώτης αναλάμβανε τη γενική αρχηγία στην
περιοχή, κρίνοντάς την ωφέλιμη για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Στα τέλη
Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου, με δεδομένη την κρισιμότητα της κατάστασης,
ανατέθηκε εσπευσμένα στον Βαρνακιώτη, από τον Μαυροκορδάτο και ομάδα
προκρίτων, κυρίως των δύο πόλεων, «προσποιητική διαπραγμάτευσις
προσκυνήσεως», ώστε να κερδηθεί χρόνος για την οργάνωση της άμυνας. Ωστόσο, ο
Βαρνακιώτης κατευθύνθηκε στην Άρτα, όπου, αντίθετα με κάθε λογική
παρελκυστικών διαπραγματεύσεων, οριστικοποίησε στα μέσα Σεπτεμβρίου τη
συμφωνία του με τον Ομέρ πασά, με τον οποίο τον συνέδεαν δεσμοί φιλίας και
συνεργασίας από την προεπαναστατική περίοδο. Στις 17 Σεπτεμβρίου, ο
Μαυροκορδάτος διόρισε τον Βαρνακιώτη «γενικό διευθυντή των πολιτικών» της
δυτικής Στερεάς, αρμόδιο για την διοικητική οργάνωση της περιοχής, ενώ επικύρωσε
229

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.1, 314, τ.2, 160, 171, 173, 224, 262-63, 268, 351, 353, Ν Φυσεντζίδης, ό.
π., 141-46, Σπ. Τρικούπης, Ιστορία τ. Β΄, ό. π., 299. Περίπου 500 ένοπλοι από το Μεσολόγγι, το
Ανατολικό και τον Ζυγό συμμετείχαν στη νικηφόρα σύγκρουση στο Κομπότι, στις παραμονές της
μάχης του Πέτα, ωστόσο, κατά τον Μαυροκορδάτο, εγκατέλειψαν σύντομα το εκεί στρατόπεδο με τη
δικαιολογία ότι οι ίδιοι είναι «θαλασσινοί», ενώ ο ίδιος έδωσε εντολή να σταλούν στη Σπλάντζα, κατά
την προσπάθεια ενίσχυσης των Σουλιωτών (Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 116, 119, 124-25, Σπ.
Τρικούπης, ό. π., 254, 258). Σύμφωνα με μεταγενέστερη αναφορά του Γιαν. Ραζηκότσικα, το σώμα
αυτό πολέμησε στη Σπλάντζα (Κ. Α. Στασινόπουλος, Οι Μεσολογγίται, ό. π., 116).
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 189-91, 344-45, Ν. Φυσεντζίδης, ό. π., 159-60. Κατά τον Meyer, ο
Barthold είχε παρακινήσει και τον Φεβρουάριο την τοπική διοίκηση στο Μεσολόγγι σε
συνθηκολόγηση. Ωστόσο, είναι λανθασμένη η εκτίμησή του ότι η άφιξη του ελληνικού στόλου
ματαίωσε συμφωνία των προκρίτων με τους Οθωμανούς. Για τις προτάσεις του Αυγούστου, ο Meyer
κάνει λόγο για μεσολάβηση του υποπρόξενου της Γαλλίας στην πόλη Αντ. Μαρίτσα. Ωστόσο, είναι
ανακριβή τα γραφόμενά του για ετοιμασίες αναχώρησης των Μαυροκορδάτου και Μ. Μπότσαρη από
τη πόλη (Εκθέσεις W. Mayer, ό. π., 36, 42, 251).
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την προαγωγή του σε στρατηγό και διόρισε τους αδελφούς του Ιωάννη και Γιώτη
χιλίαρχους, σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του, έστω και την
τελευταία στιγμή. Ο ίδιος ο Βαρνακιώτης θα επιμείνει αργότερα ότι έδρασε με
κριτήριο την ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού και σύμφωνα με την αποστολή που
είχε αναλάβει, με δεδομένη την αδιαφορία των άλλων στρατιωτικών για προβολή
οργανωμένης αντίστασης. Φαίνεται επίσης ότι το Ξηρόμερο και ο Βάλτος, οι
περιοχές υπό την επιρροή των Βαρνακιώτη και Ίσκου, στα όρια με την οθωμανική
ζώνη, είχαν δοκιμαστεί περισσότερο από τις ως τότε πολεμικές επιχειρήσεις. Το
«προσκύνημα» του Βαρνακιώτη συνοδευόταν από την προτροπή του προς
προκρίτους και οπλαρχηγούς της ευρύτερης περιοχής να πράξουν το ίδιο. Οι όροι της
υποταγής περιελάμβαναν την παράδοση των όπλων, την απόδοση ομήρων, και την
καταβολή των καθυστερημένων φόρων της τριετίας. Υποτάχθηκαν επίσης οι Α.
Ίσκος, Γιαν. Ράγκος, ο οποίος κάλεσε σε υποταγή τους προκρίτους του Ανατολικού,
Γ. Βαλτινός, Γ. Καραϊσκάκης, Μ. Κοντογιάννης. Οι ίδιοι οι Οθωμανοί πασάδες, σε
επιστολή τους στον πρόξενο Meyer στις αρχές Νοεμβρίου, ανέφεραν ότι είχαν δεχθεί
την υποταγή των επαναστατών σε Ξηρόμερο, Βάλτο, Βλοχό, Απόκουρο, Κράβαρα
και Καρπενήσι. Ο Μαυροκορδάτος χαρακτήρισε την πράξη του Βαρνακιώτη
«προδοσία» και κατάφερε να δοθεί στον Μ. Μπότσαρη ο βαθμός του στρατηγού, με
δικαιοδοσία στο σύνολο της δυτικής Στερεάς.231
Πρέπει να σημειωθεί ότι η υποταγή των συγκεκριμένων οπλαρχηγών, μολονότι
συνέβαλε στην αποδιοργάνωση της άμυνας, δεν ακολουθήθηκε από την υποταγή του
συνόλου των ενόπλων και των προκρίτων των περιοχών αυτών, οι οποίοι ωστόσο
πρόκριναν τη φυγή σε ασφαλέστερες περιοχές, όπως στην περίπτωση προκρίτων του
Βάλτου και του Ξηρόμερου, έναντι της ενεργής συμμετοχής στην άμυνα.232 Ισχυροί
τοπικά οπλαρχηγοί, όχι όμως οι ισχυρότεροι της αμέσως προεπαναστατικής περιόδου,
οι Δ. Μακρής, Γ. Τσόγκας, Αλ. Βλαχόπουλος, αγωνίστηκαν το επόμενο διάστημα στο
πολιορκημένο Μεσολόγγι και στην ύπαιθρο της δυτικής Στερεάς. Η επιλογή τους
ερμηνεύεται από την εθελούσια συμμετοχή τους στα επαναστατικά γεγονότα της
διετίας, χάρη στην οποία είχαν αυξήσει την επιρροή τους σε συγκεκριμένες περιοχές.
Οι οθωμανική πλευρά δεν μπορούσε να τους εγγυηθεί τη διατήρηση αυτών των
πρόσφατων κεκτημένων. Η εκτίμηση του συσχετισμού δυνάμεων από τον κάθε
οπλαρχηγό, συνέβαλαν στη στάση του.
Το θέμα του προσκυνήματος του Βαρνακιώτη έμεινε αμφιλεγόμενο στην ευρύτερη
βιβλιογραφία μέχρι και σήμερα, στενά συνδεδεμένο με την παραφιλολογία γύρω από
το ρόλο του Μαυροκορδάτου στη δυτική Στερεά και γενικότερα στην Επανάσταση.233
Η σοβαρότερη συζήτηση αφορά το κατά πόσο ο χαρακτηρισμός της «προδοσίας»
είναι ακριβής και επαρκής για μια συμπεριφορά που είναι απόλυτα συναφής με τις
231

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.1, 311, 313-14, 316-17, 320, 325-26, 334, τ.2, 192-93, 228-29, 231, 233,
244, 250, 254-55, 353, 355-58, Εκθέσεις W. Mayer, ό. π., 276, 282, 286, 300, 330, Ν. Φυσεντζίδης, ό.
π., 164-65, 189-92, 196-200, 259, 263, Σπ. Τρικούπης, Ιστορία, τ. Β΄, ό. π., 301-04, 382-83. Κατά τον
γραμματέα τότε του Βαρνακιώτη Γ. Γαζή, η επίθεση του Βαρνακιώτη εναντίον των δυνάμεων του
Κιουταχή τον Αύγουστο έγινε μετά από συνεννόηση με τον Ομέρ πασά, αντίζηλο του τελευταίου (Γ.
Γαζής, Λεξικόν της Επαναστάσεως και άλλα έργα, ό. π., 27-28).
232
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 259, Αρχείο Ρώμα, τ. Α΄, 140-41.
233
Αρκετά τεκμηριωμένη και νηφάλια παραμένει η παρουσίαση των γεγονότων από τον Δ. Κόκκινο (Η
Ελληνική Επανάστασις, τ.3, 61974, 132-63), μολονότι δεν αποφεύγει πάντα να δώσει μια υπερβολική
διάσταση προσωπικής σύγκρουσης Μαυροκορδάτου-Βαρνακιώτη. Αντίθετα, η αφήγηση του Απ.
Βακαλόπουλου, μάλλον αντιφατική, με κάποιες ερμηνευτικές ακροβασίες, και με εμμονή στον
«φίλαρχο» και «Φαναριώτη πολιτικό» Αλ. Μαυροκορδάτο, υποστηρίζει έμμεσα τη θεωρία της
παγίδευσης και εγκατάλειψης του Βαρνακιώτη από τους αντιπάλους του στρατιωτικούς και από τον
Μαυροκορδάτο (Ιστορία, τ. ΣΤ΄, ό. π., 176-92). Θερμότερος οπαδός της θεωρίας αυτής είναι ο Κάρπος
Παπαδόπουλος (Τα κατά Βαρνακιώτην και ανάκτησις του Μεσολογγίου, Αθήνα 1861).
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στρατηγικές επιβίωσης των ενόπλων και των κοινωνιών του αρματολικού χώρου. Αν
για τους επαναστάτες η ελευθερία και η προστασία της κοινότητας οδηγούσαν στην
επιλογή του αγώνα μέχρις εσχάτων σύμφωνα με το σχήμα «ελευθερία ή θάνατος»,
για τους προσκυνημένους οπλαρχηγούς η επιδείνωση των συσχετισμών μετά το Πέτα
σήμαινε, αντίθετα, ότι οι ίδιες αξίες, δηλαδή το συμφέρον της κοινότητας αλλά και η
αναπαραγωγή της ισχύος τους στην περιφέρειά τους, συνεπάγονταν την υποταγή.234
Κατά την περίοδο από την έναρξη της επανάστασης έως το φθινόπωρο του 1822, ο
συσχετισμός των δυνάμεων ανάμεσα στους οπλαρχηγούς της δυτικής Στερεάς είχε
αρχίσει να αλλάζει σε βάρος του Γ. Βαρνακιώτη καθώς εμφανίζονταν ισχυροί
καπετάνιοι, όπως ο Δ. Μακρής στο Ζυγό, ο Γ. Καραϊσκάκης στα Άγραφα, και,
κυρίως, ο Γ. Τσόγκας στο Ξηρόμερο, όπου και η βάση της επιρροής του
Βαρνακιώτη. Είδαμε τη διαμάχη Βαρνακιώτη-Τσόγκα για το κόλι της Κατούνας. Οι
συχνές αναφορές του πρώτου στην απειθαρχία ανυπακοή και αδιαφορία των
χιλιάρχων της περιοχής, ως δικαιολογία για τη στάση του, αποκαλύπτουν και την
αμφισβήτηση του δικού του κύρους εκ μέρους των υφισταμένων του. Ο ίδιος ο Γ.
Βαρνακιώτης φαίνεται να έχει την ισχύ, κατά κάποιο τρόπο, του «πρώτου μεταξύ
ίσων», χωρίς ιδιαίτερη υπεροχή όσον αφορά των αριθμό των ενόπλων υπό τις άμεσες
διαταγές του, άρα και της οικονομικής του βάσης. Όμως, είχε τις ίδιες απαιτήσεις
ανεφοδιασμού και υποστήριξης από τις τοπικές Αρχές. Η βοήθεια αυτή δεν
παρεχόταν χωρίς συνέπειες. Η τοπική Διοίκηση, στηριγμένη κυρίως στο πρόσωπο
του Μαυροκορδάτου, επιδίωκε να προωθήσει σταδιακά να αυξήσει την επιρροή της
στις πόλεις και στην ύπαιθρο, θέτοντας έτσι τις προϋποθέσεις για την αναπόφευκτη
σύγκρουσή της με τους παραδοσιακά ισχυρούς στρατιωτικούς παράγοντες. Ο Γ.
Βαρνακιώτης αυτοπαγιδεύθηκε, ακριβώς λόγω της προεπαναστατικής ισχύος και των
άκαμπτων φιλοδοξιών του, αρνούμενος να περιοριστεί σε ένα ρόλο υφισταμένου των
κυβερνητικών Αρχών, υπό την απειλή μάλιστα των νέων ανταγωνιστών της
κυβερνητικής εύνοιας. Αντίθετα, η ανατροπή της πολεμικής ισορροπίας μετά το Πέτα
και την αποδέσμευση των οθωμανικών δυνάμεων από το Σούλι έμοιαζε να του
προσφέρει τη δυνατότητα ανάκτησης της κυρίαρχης θέσης του, ή τουλάχιστον τη
διατήρηση της επιρροής του στο Ξηρόμερο και στο πρώην Κάρλελι, στο πλευρό των
Οθωμανών. Σε περίπτωση επικράτησης των επαναστατών στη δυτική Στερεά, κάτι
που θα του φαινόταν απίθανο με δεδομένη τη στρατιωτική κατάρρευσή τους, στην
οποία και ο ίδιος θα συνέβαλε, θα μπορούσε να βασιστεί στις σχέσεις του με
παράγοντες των επαναστατών ή και να επιστρέψει στο στρατόπεδό τους, κατά την
παραδοσιακή αρματολική τακτική διαχείρισης της ισχύος. Η περιθωριοποίησή του τα
επόμενα χρόνια δείχνει το μέγεθος της αποτυχίας του να εκτιμήσει τις μεταβολές που
η ίδια η επανάσταση είχε φέρει στον κόσμο των ενόπλων.
Από την άλλη πλευρά, οι στρατιωτικές αδυναμίες των επαναστατών, κυρίως η
έλλειψη πειθαρχίας και συντονισμού, ο ανεπαρκής εφοδιασμός, η αδυναμία
αντιμετώπισης των οθωμανικών δυνάμεων σε ανοικτό χώρο,235 προϋπήρχαν της
υποταγής των οπλαρχηγών, και θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν και πολύ αργότερα.
234

Για την ανάλυση αυτή, η οποία εξετάζει τα «καπάκια» από την οπτική του κοινωνικού χώρου των
ενόπλων μπροστά στις προκλήσεις που αντιμετώπισε αυτός μετά το 1821, και όχι σε σχέση με τις
θετικές ή αρνητικές συνέπειες αυτών των συμπεριφορών για την ίδια την Επανάσταση, βλ. Δ. Τζάκης,
Αρματολισμός, κοινωνικά δίκτυα και εθνικό κράτος. Οι ορεινές επαρχίες της Άρτας στο πρώτο ήμισυ του
18ου αιώνα, διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1997, 206-26.
235
Για την πολεμική τακτική των επαναστατών και την έλλειψη πειθαρχίας, βλ. Απ. Βακαλόπουλος, Τα
ελληνικά στρατεύματα του 1821, οργάνωση, ηγεσία, τακτική, ήθη, ψυχολογία, ανατύπωση, Θεσσαλονίκη
1991, 115-56. Για την συχνά απαξιωτική στάση φιλελλήνων με εμπειρία σε ευρωπαϊκούς στρατούς,
βλ. J. Millingen, Memoirs of the affairs of Greece, ό. π., 169, Brengeri, «Adventures of a Foreigner in
Greece», ό. π., 182-83, 187.
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Η απάντηση της κυβέρνησης στα προβλήματα αυτά, η οργάνωση τακτικών σωμάτων
με τη χρησιμοποίηση και ευρωπαίων αξιωματικών, είχε μόλις αποδειχθεί τραγικά
αναποτελεσματική στο Πέτα, με ευθύνη και των οπλαρχηγών που είχαν κληθεί να
πλαισιώσουν τη νέα τακτική. Η θέση του Μαυροκορδάτου ότι η κατάσταση θα ήταν
διαφορετική αν ο ίδιος ή άλλος επικεφαλής είχε στη διάθεσή του μεγαλύτερη
στρατιωτική δύναμη, την οποία προσδιορίζει κατά καιρούς σε δυόμισι ή και τέσσερις
χιλιάδες άνδρες, προκειμένου να επιβληθεί,236 έχει νόημα μόνο αν αναφέρεται σε
«τακτικό», οργανωμένο, εξοπλισμένο, εφοδιασμένο και πειθαρχημένο στους
αξιωματικούς και στην κυβέρνηση στράτευμα. Διαφορετικά, αργά ή γρήγορα, θα
ακολουθούσε και πάλι μια κατάσταση στασιμότητας. Έτσι, αμέσως μετά την άφιξη
των πελοποννησιακών στρατευμάτων τον Νοέμβριο, ο Μαυροκορδάτος σημείωνε ότι
τότε θα γινόταν αυτό που δεν έγινε τον Μάιο «από την τουρκομανίαν».237 Ωστόσο,
δεν έγινε τίποτα περισσότερο από την αποκατάσταση του εδαφικού ελέγχου των
επαναστατών στα επίπεδα του Μαΐου, χωρίς μάλιστα το Σούλι. Αυτά τα επίπεδα
επέβαλαν οι δημογραφικοί, οικονομικοί και στρατιωτικοί περιορισμοί του
επαναστατικού στρατοπέδου, ενώ μια ισχυρή επιθετική κίνηση των αντιπάλων ήταν
ικανή να αποδιοργανώσει την άμυνά τους και τα επόμενα χρόνια. Η συγκρότηση
πειθαρχημένου στρατού ήταν ένα πολιτικό, κατά κύριο λόγο, πρόβλημα, του οποίου η
λύση απαιτούσε τη σύγκρουση με κατοχυρωμένα δικαιώματα οπλαρχηγών και
προκρίτων, και δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την απλή συνάθροιση
στρατευμάτων και την οργανωτική υπερδραστηριότητα ενός ανθρώπου και του
επιτελείου του.
2.3.β. Το νέο προσφυγικό ρεύμα
Το καλοκαίρι του 1822, η εμφάνιση του οθωμανικού στόλου μπροστά στο
Μεσολόγγι και στα παράλια της δυτικής Στερεάς, σε συνδυασμό με την επικείμενη
προέλαση των σουλτανικών δυνάμεων προς τον νότο, δημιούργησαν μια νέα μαζική
προσφυγική κίνηση. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού κατέφυγε στα ορεινά και στα
δυσπρόσιτα καταφύγια της υπαίθρου, άλλοι στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της
Γαστούνης, ή σε νησάκια των Επτανήσων, κυρίως στον Κάλαμο. Επιστρέφοντας
στην Πρέβεζα στα τέλη Ιουλίου, o πρόξενος W. Meyer είχε ήδη πληροφορηθεί ότι
σχεδόν 3000 πρόσφυγες είχαν περάσει στον Κάλαμο και παρατήρησε πολυάριθμους
άλλους να συνωστίζονται στο πέρασμα ανάμεσα στην ηπειρωτική ακτή και στο νησί,
προσπαθώντας να επιβιβαστούν σε 15-20 σκάφη. Ο Αλ. Μαυροκορδάτος ανέφερε ότι
«μετά μυρίας δοκιμάς και τρόπους» κατόρθωσε ο ίδιος να διωχθούν απ’ αυτά τα
νησιά, τον Κάλαμο, το Μεγανήσι και άλλα, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να βγουν
στην ηπειρωτική ακτή πάνω από 500 ένοπλοι, από τους 1500 που υπολόγιζε ότι
βρίσκονταν εκεί. Σημείωνε επίσης ότι ο Μαίτλαντ ήρθε στον Κάλαμο και έδιωξε
όλους τους πρόσφυγες, παλαιότερους και πρόσφατους, ενέργεια την οποία ο
Μαυροκορδάτος εκτιμούσε ως κίνηση των Άγγλων ώστε να αναγκάσουν τους
επαναστάτες να δεχτούν τη μεσολάβησή τους για να υποταχθούν.238

236

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ. 2, 257, 341, 353.
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ. 2, 283.
238
Εκθέσεις W. Meyer, τ. Β΄, ό. π., 205-06, 246, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 173-74, 178, 187, 205,
259, 342, 346, 353, ΑΚΥ, τ. 8, ό. π., 523, M. Raybaud, ό. π., τ. Β΄, 386-87, Σπ. Τρικούπης, ό. π., τ. Β΄,
349-50. Για εκδίωξη 30.000 προσφύγων κάνει λόγο ο Κάρπος Παπαδόπουλος (ό. π., 21). Κατά τον
Μαυροκορδάτο, υπήρξε προσφορά του Maitland να καταφύγουν οι άμαχοι «στα ξερονήσια της Αγίας
237
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Ο Meyer σημείωσε στα τέλη Αυγούστου ότι οι πρόσφυγες που διώχτηκαν από τον
Κάλαμο είχαν σταλεί από τους εξεγερμένους στα βουνά. Στις οδηγίες που έλαβε από
τους ανωτέρους του τον επόμενο μήνα, τονιζόταν, επιπλέον της ανάγκης να δοθούν
στην οθωμανική πλευρά διαβεβαιώσεις για την αγγλική στάση, ότι όταν γυναίκες και
παιδιά ζητούν βοήθεια προσπαθώντας να αποφύγουν τη σφαγή ή την αιχμαλωσία, δεν
είναι δυνατό για τις αγγλικές Αρχές να τους αρνηθούν καταφύγιο. Στις 30 Οκτωβρίου
στάλθηκαν οδηγίες στον Άγγλο διοικητή του Καλάμου σχετικά με την υποδοχή
Ελλήνων προσφύγων. Την ίδια στιγμή, ο Meyer πληροφορήθηκε, ταυτόχρονα με τις
νέες οθωμανικές διαμαρτυρίες, την παρουσία 36 επτανησιακών σκαφών μπροστά από
το Μεσολόγγι και αντιλήφθηκε ότι σε αυτά είχαν καταφύγει κάτοικοι και άλλοι
πρόσφυγες από την πόλη, από το Ανατολικό και από άλλα μέρη, καθώς οι
οθωμανικές δυνάμεις ήταν μπροστά στο Μεσολόγγι.239 Έτσι, ακόμα και αν η εκδίωξη
αφορούσε πράγματι το σύνολο των αμάχων, το πιθανότερο είναι ότι ομάδες
προσφύγων επέστρεψαν πολύ γρήγορα σε μεγάλα και μικρά νησιά, με πρώτη επιλογή
τους τον Κάλαμο, και με την ανοχή των αγγλικών Αρχών, παρά τις περί του
αντιθέτου διαβεβαιώσεις προς την οθωμανική πλευρά. Άλλωστε, η παρουσία των
αγγλικών πλοίων δε μπορούσε να είναι συνεχής καθώς τα σημεία επιβίβασης και
αποβίβασης ήταν αρκετά για μικρά σκάφη, ενώ αν όλοι οι άμαχοι πρόσφυγες
κατέφευγαν τότε στο Μεσολόγγι θα είχαν φέρει τον εφοδιασμό και την άμυνα σε
πολύ πιο δύσκολη θέση, ενώ θα είχαν δώσει στην πόλη μια τελείως άλλη όψη.
Πολλοί κάτοικοι του Μεσολογγίου ακολούθησαν το ευρύτερο προσφυγικό ρεύμα.
Οι πρόκριτοι Χρ. Καψάλης και ο Αθ. Παπαλουκάς έφυγαν χωρίς την άδεια του
Μαυροκορδάτου. Πολλές οικογένειες κατέφυγαν στη Γαστούνη. Κάποια από τα
πράγματα, φυγάδων και μη, του Καψάλη, του επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ, του Π.
Παπαλουκά και άλλων, στάλθηκαν στην Τεργέστη με αυστριακό πλοίο. Η έξοδος
κάποιων οικογενειών από το Μεσολόγγι στην Πελοπόννησο συνεχίστηκε σε όλη τη
διάρκεια της πολιορκίας, σε προφανώς μικρότερο αριθμό. Κατά τον αυτόπτη
Raybaud, τα νησιά του Ιονίου και η Ηλεία δέχτηκαν ένα μέρος του πληθυσμού του
Μεσολογγίου μετά τη συνθηκολόγηση του Σουλίου. Κατά τον Σπ. Τρικούπη,
στάλθηκαν στα Επτάνησα «οι πλείστοι των γερόντων, των γυναικών, των παιδίων και
των ασθενούντων δια κρυπτών διάπλων», στις αρχές της πολιορκίας. Ο Ιωάννης
Τρικούπης σημείωσε, στις 11 Νοεμβρίου, ότι η οικογένειά του δεν έγινε δεκτή στην
Ιθάκη και στάλθηκε στον Κάλαμο, όπως συνέβη σε όλες τις άλλες οικογένειες.240
Επίσης, η τοποθέτηση της φυγής των αμάχων από το Μεσολόγγι μετά τη
συνθηκολόγηση των Σουλιωτών, άρα από τον Σεπτέμβριο, ή ακόμα αργότερα,
επιβεβαιώνει την άφιξη προσφύγων στον Κάλαμο μετά την εκδίωξη του Ιουλίου,
σύμφωνα με την ανεπίσημη πολιτική ανοχής των αγγλικών Αρχών.
Μαύρας», ο ίδιος όμως θεωρούσε ανώφελη την πρόταση, καθώς οι άμαχοι δεν θα είχαν κανένα πόρο
ζωής και θα ήταν πάλι στη διάθεση των Άγγλων ή και των Οθωμανών (Ν. Φυσεντζίδης, ό. π., 157-58).
239
Εκθέσεις W. Meyer, τ. Β΄, ό. π., 246, 252, 257, 310, 312, E. Prevelakis, H. Gardikas-Katsiadakis
(επιμ.), Correspondence between the Foreign Office and the British Embassy and Consulates in the
Ottoman Empire 1820-1833, A Descriptive List, v.1, Monuments of Greek History- 14, Αθήνα 1996, 35758. Ο J. Millingen σχολιάζει αργότερα ότι η ιονική κυβέρνηση δεν μπορούσε να αρνηθεί την προστασία
σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό ανυπεράσπιστων γυναικόπαιδων χωρίς να εκτεθεί στο αίσχος αυτής της
πράξης (J. Millingen, ό. π., 44). Για την πρωτοβουλία ομάδας προσφύγων που εγκατέλειψε τα παράλια
της δυτικής Στερεάς παρά την αρχική αγγλική αντίδραση, βλέπε την μεταγενέστερη αλλά όχι χωρίς αξία
αφήγηση του Α. Κουτσαλέξη (Διαφέροντα και περίεργα τινά ιστορήματα, Αθήνα 1882, 65-68).
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ. 2, 315-16, τ.4, 23-24, 963, Εκθέσεις W. Meyer, ό. π., 246, Αρχείο Ρώμα,
τ. Α΄, 140-41, M. Raybaud, ό.π., τ. Β΄, 452, Σπ. Τρικούπης, ό. π., 344, ΕΛΙΑ/Αρχείο Σπ.
Τρικούπη/φ.1/υποφ.2, Ολ. Κατσιαρδή-Hering, Η ελληνική παροικία της Τεργέστης (1751-1830), τ.1,
Αθήνα 1986, 365. Σε κάποιες καταγραφές, η αναφορά σε οικογένειες «από το Μεσολόγγι» είναι
δυνατό να δηλώνει αμάχους και από χωριά της περιοχής.
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Ωστόσο, άμαχοι είχαν παραμείνει στο Μεσολόγγι, λιγότερες από 300 οικογένειες
κατά τον Σπ. Τρικούπη. Ο Raybaud κάνει λόγο για την παρουσία χιλιάδων
γυναικοπαίδων στο πολιορκημένο Μεσολόγγι τον Οκτώβριο, προσθέτοντας ότι
εκατοντάδες γυναικόπαιδα, χωρίς να διευκρινίζει αν ήταν ντόπιοι ή πρόσφυγες στην
πόλη, συσσωρεύτηκαν στο Βασιλάδι, όπου έμειναν για τρεις εβδομάδες. Τους
αμάχους στο Βασιλάδι, «γυναίκες και πρόσφυγες από την πόλη», σημειώνει ο
Αμερικανός εθελοντής G. Jarvis να υποδέχονται με ζητωκραυγές τα ελληνικά πλοία,
τον Νοέμβριο, αλλά και ο παρών Brengeri, προσθέτοντας ότι αυτός ο «τεράστιος
αριθμός» περίμενε την ευκαιρία να φύγει για την Πελοπόννησο, κάτι που έκαναν
ορισμένοι με πλοιάρια κάποιες νύχτες. Άλλες οικογένειες στάλθηκαν κατά τη
διάρκεια της πολιορκίας στην Πελοπόννησο,241 πιθανότατα με τα πλοία που έλυσαν
τον αποκλεισμό στα μέσα Νοεμβρίου, φαίνεται ωστόσο ότι η πλειονότητα των
αμάχων αυτών παρέμεινε στο Βασιλάδι ή και στην πόλη μέχρι τη λύση της
πολιορκίας.
2.3.γ. Η πολιορκία
Καθώς η κύρια εισβολή των οθωμανικών στρατευμάτων ήταν σε πλήρη εξέλιξη,
τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ο Μαυροκορδάτος αποδοκίμασε επανειλημμένα
το σχέδιο των προκρίτων του Μεσολογγίου και των στρατιωτικών που δεν είχαν
αποσκιρτήσει για ενίσχυση της οχύρωσης της πόλης, καθώς θεωρούσε ότι το
Μεσολόγγι και το Ανατολικό δεν μπορούσαν να αντισταθούν για πολύ χωρίς
υποστήριξη, ούτε ήταν δυνατό να συντηρήσουν το σύνολο του πληθυσμού της
περιοχής. Αντίθετα, έκρινε ότι μπορούσε να προβληθεί αποτελεσματική αντίσταση
στις φύσει οχυρές θέσεις βορειότερα και στα περάσματα του Αχελώου, ώστε να
εμποδιστεί και η διείσδυση του εχθρού προς τη Ναύπακτο, κατηγορώντας για δειλία
τους οπλαρχηγούς που υποχωρούσαν. Επίσης, διέταξε στις 25 Σεπτεμβρίου τους
προκρίτους του Μεσολογγίου να σταματήσουν την παροχή τροφής σε όλους, με
εξαίρεση κυρίως τους ασθενείς και όσους έρχονταν στην πόλη για δημόσια
υπηρεσία,242 επιδιώκοντας να ενισχύσει την άμυνα στην ύπαιθρο. Μολονότι δεν
υπάρχουν πληροφορίες για τη στάθμη του Αχελώου, είναι βέβαιο ότι από την οπτική
γωνία των οπλαρχηγών, όπως δείχνει και η γενικότερη στάση τους, ότι η άμυνα στον
ποταμό, αλλά και συνολικά, φαινόταν καταδικασμένη.
Δύο ή τρία μόνο οθωμανικά πλοία από τη βάση της Πάτρας απέκλεισαν το
Μεσολόγγι στις 22 Οκτωβρίου, γεγονός χαρακτηριστικό της τρωτότητας της πόλης
από τη θάλασσα. Ο Μαυροκορδάτος σημείωσε την παρουσία των πολιορκητών σε
απόσταση 900 έως 1500 βήματα στις 27 Οκτωβρίου, και την έναρξη του
βομβαρδισμού της πόλης μετά από τρεις μέρες. Οι πηγές, μολονότι διαφωνούν στους
αριθμούς, συμφωνούν για τον δυσμενή για τους πολιορκημένους συσχετισμό
δυνάμεων. Στα τέλη Οκτωβρίου, ο Μ. Μπότσαρης είχε αποσυρθεί στο Μεσολόγγι
αλλά κανένας από τους άλλους στρατιωτικούς που δεν είχαν υποταχθεί: «αυτοί
προκρίνουν τα δάση», σημείωνε ο Μαυροκορδάτος. Στην ύπαιθρο παρέμεναν και οι
Δ. Μακρής και Γ. Τσόγκας, διαφωνώντας μεταξύ τους, μολονότι σαράντα άνδρες από
το σώμα του Τσόγκα βρέθηκαν από την αρχή στην πόλη. Το πιθανότερο είναι ότι στο
κρίσιμο δεκαπενθήμερο, μέχρι την άφιξη των ενισχύσεων από την Πελοπόννησο, η
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άμυνα στηρίχθηκε σε περίπου 200-300 ξένους ένοπλους, κυρίως Ρουμελιώτες, οι
οποίοι έφτασαν προοδευτικά, και σε περίπου άλλους 300-400 Μεσολογγίτες. Από την
πρώτη στιγμή βρέθηκαν στην πόλη οι λίγες δεκάδες Σουλιώτες του Μπότσαρη.
Υπήρχαν επίσης ελάχιστοι φιλέλληνες, κάποιοι από τους οποίους ήταν ασθενείς ή
τραυματίες, όπως ο στρατηγός Normann. Κατά τον Σπ. Τρικούπη, οι αμυνόμενοι
διέθεταν πολεμοφόδια για ένα μήνα. Οι πολιορκητές ήταν τουλάχιστον 7000 μπροστά
στο Μεσολόγγι, οι περισσότεροι Αλβανοί, και διέθεταν, κατά τον Τρικούπη, 11
κανόνια και 4 βομβοβόλα.243
Όσο για τον αριθμό των ενισχύσεων, υπάρχουν διαφορετικές καταγραφές, αν και
είναι δύσκολο να διαχωριστούν οι Πελοποννήσιοι από τον αδιευκρίνιστο αριθμό
Μεσολογγιτών ενόπλων που επέστρεψαν από την Γαστούνη, αλλά και από τους
ένοπλους του Μακρή και του Τσόγκα, οι οποίοι ενίσχυσαν το Μεσολόγγι τον
Νοέμβριο. Φαίνεται, κυρίως με βάση τις αναφορές των καπετάνιων των ελληνικών
πλοίων, ότι 3-4000 ένοπλοι, κυρίως Πελοποννήσιοι υπό τους Π. Μαυρομιχάλη, Α.
Ζαΐμη και Καν. Δεληγιάννη, ενίσχυσαν την άμυνα από τις 14 Νοεμβρίου και στις
επόμενες εβδομάδες. Οι περισσότεροι αποβιβάστηκαν στο Μεσολόγγι, όπως και λίγα
κανόνια, ενώ κάποιες εκατοντάδες αλλού, για να δράσουν στα μετόπισθεν των
πολιορκητών.244
Ανεξάρτητα από την απόλυτη ακρίβεια των παραπάνω αριθμών, είναι αυτονόητη η
συμμετοχή στην άμυνα των κατοίκων που είχαν παραμείνει, για παράδειγμα στην
επισκευή των οχυρώσεων και σε άλλες βοηθητικές αλλά απαραίτητες εργασίες. Οι
διάφορες πηγές διαφοροποιούνται ως προς τα μεγέθη της τότε οχύρωσης,
περιγράφοντας την τάφρο να έχει πλάτος 2,1-4 μέτρα, βάθος 1-2,4 μέτρα, και μήκος
περίπου 1500 μέτρα, και το τείχος με ύψος 1,2-2 μέτρα και πλάτος 0,6 μέτρα, αλλά
συμφωνούν για την κακή κατάστασή της. Ο Σπ. Τρικούπης υπογραμμίζει καταρχάς
τη φύσει οχυρή θέση του Μεσολογγίου, καθώς η θάλασσα και ο έλεγχος που
μπορούσε να ασκεί στην πεδιάδα το πυρ των πολιορκημένων ήταν πλεονεκτήματα
για την άμυνα. Ωστόσο, προσθέτει ότι η τάφρος ήταν παραμελημένη και ατελής, ενώ
το τείχος ήταν πρόχειρα κατασκευασμένο με πλίνθους και πέτρες, χωρίς πύργους, με
σαθρά θεμέλια, εξοπλισμένο με 14 παλιά σιδερένια κανόνια. Ο Μαυροκορδάτος είχε
αντιδράσει στην προσπάθεια των ντόπιων να οχυρώσουν την πόλη «με τρίτον
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χάρακα»245, κάτι που δηλώνει την ύπαρξη και δεύτερης τάφρου, πιθανότατα
εσωτερικής, ανάμεσα στο τείχος και την πόλη.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατάσταση ήταν τραγική, το ηθικό χαμηλό λόγω των
συνεχών αποτυχιών, και οι δυνατότητες επιτυχούς άμυνας αρκετά περιορισμένες. Τα
παραπάνω αιτήματα του Μαυροκορδάτου για βοήθεια από την Πελοπόννησο και η
παρατήρησή του «επί πολύν ν’ ανθέξω αδύνατον»246 εκφράζουν αυτή τη γενική
αίσθηση, την οποία επιβεβαίωνε η φυγή των οπλαρχηγών στην ύπαιθρο, και όχι
προσωπική δειλία. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το πολιορκημένο Μεσολόγγι
συμπεριφερόταν σαν νησί: η βοήθεια σε χρήματα, άνδρες, τρόφιμα, πολεμοφόδια,
από τα οποία ήταν εξαρτημένο ηθικό των πολιορκημένων, η θέλησή τους για
αντίσταση, η επιβίωση των αμάχων, αναμένονταν από τη θάλασσα και ελάχιστα ή
καθόλου από την ύπαιθρο, όπως θα αποδειχθεί και τα επόμενα χρόνια. Τα Επτάνησα
μπορούσαν να προσφέρουν κάθε είδους βοήθεια, και πάλι από τη θάλασσα. Η
βούληση του Αλ. Μαυροκορδάτου και όλων των ένοπλων να πολεμήσουν στην πόλη
το 1822, συνδεόταν, λόγω αυτής της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας, με τη ρεαλιστική,
μετά τις ευνοϊκές πρόσφατες εξελίξεις στην Πελοπόννησο, προσδοκία διάλυσης του
θαλάσσιου αποκλεισμού και άφιξης ενισχύσεων και εφοδίων, με προϋπόθεση την
εξασφάλιση της ναυτικής υπεροχής, άρα την άφιξη και παραμονή πολεμικών πλοίων
από τα ναυτικά νησιά. Όπως και κατά την τελευταία πολιορκία, υπήρξε ένα κρίσιμο
πρώτο διάστημα στο οποίο η συνθηκολόγηση ή η εγκατάλειψη της πόλης ήταν κάτι
παραπάνω από απλή σκέψη, αν η κυβέρνηση δεν επιβεβαίωνε την ικανότητά της να
κινητοποιεί τον στόλο για να στείλει βοήθεια. Έτσι, η έκβαση της πολιορκίας κρίθηκε
σε μεγάλο βαθμό αρκετά νωρίς, ήδη στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα άλλωστε με την
εκτίμηση του Μαυροκορδάτου, ήδη στις 10 του μήνα: «τα ελληνικά πλοία οπού
επεριμένοντο, έφθασαν και η παρουσία των εστάθη ικανή να σώση την Δυτικήν
Ελλάδα».247
Οι πολιορκημένοι ήταν αυτονόητο ότι θα προσπαθούσαν να κερδίσουν χρόνο μέχρι
την άφιξη ενισχύσεων. Η προσφορότερη μέθοδος ήταν αυτή των διαπραγματεύσεων,
με δεδομένες και τις σχέσεις, παλαιότερες και πρόσφατες, στις περιστάσεις της
«ελληνοαλβανικής συμμαχίας», των Αλβανών πολιορκητών με τους Ρουμελιώτες και
Σουλιώτες ένοπλους. Κατά τον Σπ. Τρικούπη, με την απόφαση του Μαυροκορδάτου
για αντίσταση συμφώνησαν το συμβούλιο των Μεσολογγιτών προκρίτων, Ι.
Τρικούπη, Αν. Παλαμά, Π. Παπαλουκά, Αθ. Ραζηκότσικα, και του αρχιεπίσκοπου
Πορφύριου, αλλά και όλοι οι κάτοικοι. Μετά από διήμερο βομβαρδισμό, οι
πολιορκητές πρότειναν υποταγή υπό όρους. Επικράτησε έτσι η άποψη του Ομέρ πασά
για το εφικτό της παράδοσης της πόλης, με βάση το προηγούμενο των οπλαρχηγών
της περιοχής, και για την ανάγκη διαφύλαξής της, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως
χειμερινό στρατόπεδο. Ωστόσο, κατά τον Σπ. Τρικούπη, τα γράμματα του Γ.
Βαρνακιώτη περί υποταγής «στους γνωστούς του προκρίτους του Μεσολογγίου»
έμειναν αναπάντητα, ενώ οι πολιορκημένοι προσπαθούσαν με τεχνάσματα,
πυροβολώντας μαζικά, τοποθετώντας ξιφολόγχες στο τείχος και χτυπώντας τύμπανα,
να φανούν πολυάριθμοι και να πείσουν για την παρουσία ευρωπαίων στρατιωτών.
Ακολούθησε, με εντολή του Ομέρ πασά, συζήτηση του Αλβανού πολέμαρχου Άγου
Βασιάρη με τον Μ. Μπότσαρη («φιλική διαπραγμάτευση» κατά τον Τρικούπη), όπου
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ο πρώτος προσέφερε γενική αμνηστία και δυνατότητα αναχώρησης του
Μαυροκορδάτου, του ίδιου του Μπότσαρη και όποιου άλλου το επιθυμούσε. Ενώ οι
πολιορκημένοι κωλυσιεργούσαν, παρενέβη ο επικεφαλής του οθωμανικού στολίσκου,
Γιουσούφ πασάς, απαιτώντας την παράδοση του Μαυροκορδάτου, των προκρίτων,
των οπλαρχηγών, αλλά και δύο χριστιανών για κάθε μουσουλμάνο που είχε
δολοφονηθεί κατά την πρόσφατη σύλληψη ενός οθωμανικού πλοίου στην περιοχή,
μαζί με χρηματική αποζημίωση. Οι όροι αυτοί κοινοποιήθηκαν στον Ομέρ πασά από
τον Μπότσαρη, ο οποίος επιδίωξε έτσι νέα καθυστέρηση. Συμφωνήθηκε τελικά
οκταήμερη ανακωχή, από την 6η Νοεμβρίου, για την εύρεση πλοίων ώστε να
αναχωρήσουν ο Μαυροκορδάτος, οι συνεργάτες του, ο Μ. Μπότσαρης, ο οπλαρχηγός
Γ. Κίτσος, οι πρόκριτοι, και τριακόσιες οικογένειες («αι ευπορώτεραι»),
περισσότερες από όσες υπήρχαν τότε στην πόλη. Πάντα κατά τον Τρικούπη, η
ανακωχή χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση της οχύρωσης, εν γνώσει και με την
άδεια του Ομέρ πασά, ο οποίος ξεγελάστηκε από το επιχείρημα των πολιορκημένων
ότι αυτό ήταν απαραίτητο για να μη μάθει ο πληθυσμός τα περί διαπραγματεύσεων,
πριν την κατάλληλη στιγμή. Η άφιξη των ελληνικών πλοίων στις 8 Νοεμβρίου και η
διάλυση του θαλάσσιου αποκλεισμού δεν διέκοψαν την ανακωχή και τις
διαπραγματεύσεις, γιατί οι πολιορκητές απαίτησαν την αναχώρηση των παραπάνω με
αυτά τα πλοία. Η αποκάλυψη της απάτης οδήγησε στην έναρξη σφοδρότερων
εχθροπραξιών.248
Κατά τον Brengeri, ο οποίος επιβεβαιώνει πολλά από τα παραπάνω αλλά δεν
αναφέρει τον ρόλο του Βαρνακιώτη, η πτώση της πόλης ήταν βέβαιη αν οι
οθωμανικές δυνάμεις επιτίθονταν αμέσως. Κατά τον ίδιο, o Ομέρ πασάς προσέφερε
οκταήμερη ανακωχή αμέσως πριν ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση μέσω του Μ.
Μπότσαρη, ύστερα από τις πρώτες αψιμαχίες. Ο τελευταίος απάντησε ότι υπήρχαν
800 ξένοι και 2000 Έλληνες ένοπλοι με 24 κανόνια στην πόλη. Μετά την πρώτη
συνάντηση, ο Μπότσαρης καθησύχασε τους αμυνόμενους λέγοντας ότι οι αντίπαλοι
θεωρούσαν ότι υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις στην πόλη. Οι πολιορκημένοι φρόντισαν
να ενισχύσουν την εντύπωση αυτή τοποθετώντας 300 ξιφολόγχες στις οχυρώσεις, τις
οποίες είχε φέρει ο Μαυροκορδάτος τον προηγούμενο χρόνο, και κατασκευάζοντας
εικονικές θέσεις για πυροβολαρχίες, ενώ έσκαψαν και μια δεύτερη τάφρο. Ο Ομέρ
πασάς προσέφερε 15000 γρόσια σε κάθε Ευρωπαίο εθελοντή, αλλά και πλοία για την
αναχώρησή τους, όπως και ελεύθερη έξοδο στους Σουλιώτες του Μπότσαρη. Ζήτησε,
πάντα κατά τον Brengeri, τους Μεσολογγίτες και τον Μαυροκορδάτο, μαζί με όσους
ήταν μαζί του. Ενώ ο Μπότσαρης κωλυσιεργούσε, οι βροχές προκάλεσαν ζημιές στο
οθωμανικό στρατόπεδο, με συνέπεια την αναπόφευκτη επιπλέον καθυστέρηση για
την επισκευή τους. Σε λίγο ξεκίνησε ο αρκετά αναποτελεσματικός βομβαρδισμός της
πόλης, παράλληλα με τις συζητήσεις με τους πολιορκητές, οι οποίοι προσέφεραν όλο
και πιο ευνοϊκούς όρους και φαίνονταν να διαφωνούν μεταξύ τους. Κατά τον
Brengeri, ο Ρεσίτ πασάς δεν πίστευε στη δυνατότητα συνθηκολόγησης και ζητούσε
άμεση επίθεση, Ομέρ και Ρεσίτ ανταγωνίζονταν για να καρπωθούν την πτώση της
πόλης, ενώ ο Γιουσούφ πασάς προσέφερε την ασφαλή αποχώρηση όλων των πολιτών
με την περιουσία τους, με τον όρο της παράδοσης είκοσι προσώπων, με πρώτο τον
Μαυροκορδάτο, τα οποία θα μπορούσαν ίσως να «συγχωρεθούν», αν εμπιστεύονταν
248

Σπ. Τρικούπης, Ιστορία, τ. Β΄, ό. π., 344-49. Ο Ιωάννης Τρικούπης κάνει λόγο στις 11 Νοεμβρίου
για αδιάκοπο όσο και αναποτελεσματικό βομβαρδισμό, τον οποίο οι πολιορκημένοι έχουν συνηθίσει,
(ΕΛΙΑ/Αρχείο Σπ. Τρικούπη/φ.1/υποφ.2), στοιχείο που δεν συμφωνεί με τις πρακτικές μιας ανακωχής.
Ωστόσο, ο επίσης αυτόπτης G. Jarvis κάνει λόγο για ανακωχή οκτώ ημερών, μεταξύ 10 και 18
Νοεμβρίου και την επανέναρξη του βομβαρδισμού με τη λήξη της (G. Jarvis, His journal and related
documents, ό. π., 133-34).

96

τον ίδιο. Η γνωστοποίηση από τον Μπότσαρη των όρων αυτών στον Ομέρ πασά
προκάλεσε μεγαλύτερες διαμάχες στους πολιορκητές και νέα καθυστέρηση. Οι
διαπραγματεύσεις, οι οποίες έδωσαν χρόνο για την οργάνωση της άμυνας,
συνεχίστηκαν μέχρι την εμφάνιση των ελληνικών πλοίων στις 8 Νοεμβρίου. Ο
Brengeri κάνει επίσης λόγο για προσέγγιση άοπλων Αλβανών στις οχυρώσεις για να
συνομιλήσουν με τους πολιορκημένους, ακόμα και μετά την άφιξη των πλοίων και
την επανάληψη των εχθροπραξιών, οι οποίοι έλεγαν ότι ήταν τα ασιατικά
στρατεύματα υπό τον Ρεσίτ πασά εκείνα που έκαναν τις επιθέσεις, αναζητώντας
κάποια επιτυχία.249
Ο πρόξενος W. Meyer αναφέρει στις 19 Οκτωβρίου την «αγχώδη επιθυμία» του
Ομέρ πασά να προσφέρει συμβιβαστικούς όρους «για να σώσει τον πληθυσμό και τις
πόλεις από την καταστροφή», ενώ πιστευόταν τότε ότι στο Μεσολόγγι είχαν
καταφύγει 6000 επαναστάτες. Στις 21 Οκτωβρίου, έχει την πληροφορία ότι ο Ομέρ
πασάς έχει απευθύνει όρους στους Έλληνες και απειλεί να επιτεθεί αν δεν έχει θετική
απάντηση σε δυο μέρες. Στις 4 Νοεμβρίου, ο Meyer, ο οποίος δεν κάνει λόγο για
ανακωχή, σημειώνει ότι οι προετοιμασίες για έφοδο είχαν από μέρες ολοκληρωθεί,
αλλά ο Ομέρ πασάς επιδίωκε να αναγκάσει τους επαναστάτες να παραδώσουν τους
αρχηγούς τους, με τον όρο να σώσουν τους εαυτούς τους και την πόλη από την
καταστροφή. Ο Meyer, ο οποίος κάνει λόγο για κακές σχέσεις ανάμεσα στους Ομέρ
και Κιουταχή ήδη από τον Αύγουστο, αναφέρει επίσης ότι οι άλλοι δυο πασάδες
διαφωνούσαν με αυτή την τακτική, θεωρώντας ότι προσφέρει χρόνο στους Έλληνες.
Λίγο αργότερα προσθέτει ότι οι πολιορκητές εξακολουθούν να προσφέρουν
«αμνηστία», αλλά ο Γιουσούφ πασάς απαιτούσε την καταβολή αποζημίωσης 850.000
γροσίων και την παράδοση πέντε αρχηγών: του Μαυροκορδάτου, του Μπότσαρη, του
Τσόγκα, του Μακρή, και του Αλ. Βλαχόπουλου. Ο Meyer πληροφορείται στις 6
Νοεμβρίου ότι υπήρχαν περίπου 800 ένοπλοι στο Μεσολόγγι, αλλά και ότι
αναμένονταν ελληνικά πλοία στην πόλη, κάτι που, σημειώνει, θα ανατρέψει τον
εφοδιασμό και το οθωμανικό σχέδιο επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο. Το
ενδεχόμενο, γράφει, προκαλεί επικρίσεις για την τακτική διαπραγματεύσεων του
Ομέρ πασά. Ο Meyer προσθέτει ότι ο κίνδυνος προέρχεται από τη δυσαρέσκεια και
τη λιποταξία των Αλβανών, οι οποίοι αποχωρούσαν μαζικά, λεηλατούσαν την
περιοχή και επέστρεφαν στη χώρα τους, λέγοντας ότι οι πασάδες τούς εξαπάτησαν
και δεν θα τους πληρώσουν. Ο Meyer θεωρούσε ότι υπήρχε πια ένα μεγάλο χάσμα
ανάμεσα στους Αλβανούς και στην Πύλη, το οποίο περιόριζε τους στόχους της
εκστρατείας στην κατάληψη του Μεσολογγίου και στον εφοδιασμό των οθωμανικών
φρουρίων στην Πελοπόννησο. Μετά την άφιξη των πλοίων, ο ίδιος σημείωσε ότι οι
πολιορκητές κινδύνευαν να έχουν την τύχη του Δράμαλη, και απέδωσε την αποτυχία
σε πράξεις τους με ιδιοτελή κίνητρα. Με επιστολή τους στον Meyer στις 9
Νοεμβρίου, οι Ομέρ πασάς και Ρεσίτ πασάς τόνιζαν ότι, όπως και στην ύπαιθρο,
επιθυμούσαν τη «συγγνώμη» των Μεσολογγιτών, παρά την άφιξη των ελληνικών
ενισχύσεων: «επειδή ένα καλόν οπού τους έτυχε φαίνεται να τους εμποδίζει, πλην
τους προσμένομεν… να κάμουν την πρέπουσαν υποταγήν», σημείωναν, ενώ ο Meyer
πληροφορείται και για αίτημα Οθωμανών αξιωματούχων για συμμετοχή του
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Brengeri, «Adventures of a foreigner in Greece», ό. π., 536-41. Ο M. Raybaud θεωρεί ότι το κίνητρο
των εισβολέων για τις διαπραγματεύσεις ήταν η επιθυμία τους να λεηλατήσουν άθικτη την πόλη
(Mémoires sur la Grèce, τ. Β΄, ό. π., 454). Ο Voutier, κάνει λόγο για απαίτηση του Γιουσούφ πασά να
του παραδοθούν ο Μαυροκορδάτος και άλλοι 20 «αρχηγοί», βάσει καταλόγου που έστειλε, και να
εξοριστούν άλλοι τόσοι (Απομνημονεύματα, ό. π., 217). Για τους όρους του Γιουσούφ πασά προς τους
Μεσολογγίτες κάνει λόγο και ο Καν. Δεληγιάννης, ο οποίος φτάνει στις 11 Νοεμβρίου στην πόλη:
«πολλά προνόμια, πλήρη αμνηστίαν και επταετή ατέλειαν» (Καν. Δεληγιάννης, ό. π., 91).
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Μαυροκορδάτου στις συνομιλίες. Στις αρχές Δεκεμβρίου, κάνει λόγο για πρόταση
των πολιορκημένων, η οποία απορρίφθηκε γιατί οι πολιορκητές είχαν ήδη εξαπατηθεί
δυο φορές. Ο ίδιος αποδίδει την αποτυχία του Ομέρ πασά στην εμπιστοσύνη του σε
πολλούς αναξιόπιστους «Έλληνες και Αλβανούς» δίπλα του.250
Η τελευταία παρατήρηση υπονοεί τη σύμπραξη των προσκυνημένων Ελλήνων και
κάποιων Αλβανών οπλαρχηγών στην εξαπάτηση του Ομέρ πασά. Άλλωστε, ο ρόλος
των πρώτων, τουλάχιστον του Γ. Βαρνακιώτη, είναι μάλλον δεδομένος στην πρώτη
τουλάχιστον φάση των εικονικών, για τους πολιορκημένους, διαπραγματεύσεων.251
Επίσης, με βάση τα γραφόμενα του Meyer, δεν μπορεί να αποκλειστεί κάποια
προηγούμενη προσπάθεια των πασάδων για συνθηκολόγηση μέσω του Βαρνακιώτη,
κάτι που ίσως συνέβαλε σε ολιγοήμερη καθυστέρηση της άφιξης των οθωμανικών
δυνάμεων στο Μεσολόγγι, όπως θα ήταν και ο στόχος των αμυνόμενων. Ωστόσο, η
απόκρυψη από τους Οθωμανούς, εκ μέρους των υποταγμένων οπλαρχηγών, της
αδυναμίας των πολιορκημένων, αλλά και η ανάμειξή τους στις διαπραγματεύσεις,
ήταν καιροσκοπική, στόχευε δηλαδή στη διατήρηση επαφών με την πλευρά των
επαναστατών, δυνητικά χρήσιμων στο μέλλον.
Χαρακτηριστικό της ασταθούς κατάστασης στο Μεσολόγγι κατά την περίοδο αυτή
είναι το περιστατικό με πρωταγωνιστή τον πρόκριτο Αθ. Ραζηκότσικα, ο οποίος
φέρεται να συγκέντρωσε «τον λαό» και αναρωτήθηκε φωνάζοντας: «ποιος είν’
εκείνος ο άτιμος που θέλει να παραδώσει το Μεσολόγγι; ποιος είν’ εκείνος που θα το
πουλήσει; παράδες θέλει; Ας πάρει παράδες». Στη συνέχεια άρχισε να σκορπά
ασημένια νομίσματα στο πλήθος.252 Το περιστατικό ή κάποια έκφραση δυσαρέσκειας
εκ μέρους του Ραζηκότσικα που επενδύθηκε αργότερα με μυθιστορηματικά στοιχεία,
δεν φαίνεται ασύμβατο με τη ζοφερή ατμόσφαιρα στην πόλη και δείχνει καταρχάς
την διαρκώς υποβόσκουσα αντίθεση ανάμεσα σε προκρίτους και σε κάθε μη γηγενή
αρχή που ασκούσε εξουσία στην πόλη. Ο Ραζηκότσικας ήταν από τον Μάιο του 1821
επικεφαλής των ντόπιων ενόπλων, δηλαδή της μισής τουλάχιστον φρουράς εκείνη τη
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Εκθέσεις W. Meyer, τ. Β΄, ό. π., 249, 304, 307, 318, 320-24, 326-31, 342, 349. Όλες οι χρονολογίες
αφορούν το παλαιό ημερολόγιο.
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Ο Γ. Βαρνακιώτης ισχυρίστηκε αργότερα ότι ο ίδιος έσωσε το Μεσολόγγι (Ν. Φυσεντζίδης,
Επιστολές, ό. π., 199). Ο Κάρπος Παπαδόπουλος θεωρεί ότι ο Βαρνακιώτης έπεισε τον Ομέρ πασά να
διαπραγματευτεί αντί να επιτεθεί αμέσως (Τα κατά Βαρνακιώτην και ανάκτησις του Μεσολογγίου, ό. π.,
42-43). Παρόμοιος είναι και ο ισχυρισμός του ως πριν από λίγο γραμματέα του Βαρνακιώτη, Γ. Γαζή
(Λεξικόν της Επαναστάσεως και άλλα έργα, ό. π., 26-28). Τα αναφερόμενα από τον Δεληγιάννη περί
μυστικής συνεννόησης Βαρνακιώτη-Ομέρ πασά υπέρ των πολιορκημένων και σε βάρος του Κιουταχή
προέρχονται μάλλον από αφηγήσεις του Γ. Βαρνακιώτη στον ίδιο (Καν. Δεληγιάννης, ό. π., 89-90).
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Το περιστατικό αναφέρει ο Κ. Στασινόπουλος, προσθέτοντας ότι οι «μικρότεροι οπλαρχηγοί»
πίστεψαν ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν πραγματικές. Ο ίδιος συνδυάζει το περιστατικό με τα
αναφερόμενα από τον Αμβρόσιο Φραντζή (Επιτομή της Ιστορίας της Αναγεννηθείσης Ελλάδος, τ. 2,
Αθήνα 1839, 417-18), ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ εμπόδισε πραγματικές
διαπραγματεύσεις με τους πολιορκητές. Ο Στασινόπουλος σημειώνει, βασιζόμενος και σε τοπική
«παράδοση», ότι οι Μεσολογγίτες αγνοούσαν τη σκοπιμότητα των διαπραγματεύσεων (Κ.
Στασινόπουλος, Οι Μεσολογγίται, ό. π., 44-47). Βασιζόμενος σε πηγές αμφίβολης αξιοπιστίας, ο Ι.
Θεοφανίδης κατασκευάζει, με σειρά παραλογισμών, τη θεωρία των πλαστών διαπραγματεύσεων πριν
από την έναρξη της πολιορκίας, μετά από την οποία υποτίθεται ότι δεν έγινε καμιά διαπραγμάτευση
γιατί οι Μεσολογγίτες και ο Ραζηκότσικας αντέδρασαν, με την παρακίνηση του επισκόπου Ιωσήφ (Ι.
Θεοφανίδης, Ιστορικόν Αρχείον, τ. Γ΄, Αθήνα 1938, 65-77). Την άποψη περί πραγματικών
διαπραγματεύσεων τις οποίες εμπόδισε ο Αθ. Ραζηκότσικας υποστηρίζει και ο Ι. Ραζή-Κότσικας
(Συμβολή εις την ιστορίαν των πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου, Αθήνα 1932, 19-23).
Απόψεις όπως οι παραπάνω, στα όρια της συνωμοσιολογίας, στοχεύουν στην ανάδειξη της προσφοράς
των Μεσολογγιτών ή άλλων παραγόντων της περιοχής στην Επανάσταση, προσφορά που υποτίθεται
ότι έχει αποσιωπηθεί ή πιστωθεί στον Αλ. Μαυροκορδάτο, κυρίως μέσα από την αφήγηση του συγγενή
του, Σπ. Τρικούπη.
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στιγμή, αλλά ήταν υποχρεωμένος να βλέπει τον Μ. Μπότσαρη και τον Αλ.
Μαυροκορδάτο να διαχειρίζονται την τύχη της πόλης. Παρακινημένος από φήμες,
αναπόφευκτες με δεδομένη την προεπαναστατική παράδοση συνδιαλλαγής και την
παρουσία των «προσκυνημένων» οπλαρχηγών στο πλευρό των πολιορκητών, ο
Ραζηκότσικας διεκδίκησε, ίσως όχι μόνο για τον εαυτό του, το δικαίωμα μεγαλύτερης
συμμετοχής στις αποφάσεις. Μέσα στην αβεβαιότητα των περιστάσεων, καθώς η
πλειονότητα των κατοίκων που είχαν απομείνει στην πόλη δεν ήταν σκόπιμο να
γνωρίζει τις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων, πρόσωπα με επιρροή μπορούσαν
να προκαλούν θορυβώδεις διαμαρτυρίες, μάλλον επιζήμιες στη συγκεκριμένη
περίπτωση. Ο Αθ. Ραζηκότσικας, αλλά και άλλοι στην πόλη, θα χρησιμοποιήσουν το
μέσο αυτό στο μέλλον, εφόσον θεωρούσαν ότι αδικούνται από την τοπική διοίκηση.
Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι τέτοια περιστατικά ήταν αναμενόμενα μέσα σε ένα
κλίμα καχυποψίας, αλληλοκατηγοριών, συγκρούσεων και προσπάθειας διασφάλισης
προσωπικών θέσεων, σταθερό στοιχείο της πολιτικής ατμόσφαιρας στην πόλη μέχρι
και την τελευταία πολιορκία της.
Στην πραγματικότητα, παρά τις άμεσες ή έμμεσες ειρωνικές αναφορές των Brengeri
και Τρικούπη για «ανοησία» των πολιορκητών, τα προβλήματα συνοχής και
υποστήριξης, όπως προκύπτουν και από τις δικές τους αφηγήσεις, είχαν υπονομεύσει
την ισχύ του οθωμανικού στρατοπέδου και συνέβαλαν αρκετά στην επιλογή των
διαπραγματεύσεων ως μέσο για την κατάληψη των δύο πόλεων, αν μάλιστα οι
εισβολείς πίστευαν ότι θα αντιμετωπίσουν 6000 ενόπλους στο Μεσολόγγι. Το
σημαντικότερο πρόβλημα για τις οθωμανικές δυνάμεις αποτελούσε η ανεπαρκής
συνεργασία των Αλβανών ενόπλων. Η διάλυση της «ελληνοαλβανικής συμμαχίας»
και η εξόντωση του Αλή κάθε άλλο παρά είχαν οριστικοποιήσει την υποστήριξη των
Αλβανών οπλαρχηγών στα οθωμανικά στρατιωτικά σχέδια.
Κατά τον πρόξενο Meyer, η Πύλη είχε απόλυτη ανάγκη τους Αλβανούς
προκειμένου να καταστείλει την ελληνική επανάσταση. Ο διορισμός του ομόφυλού
τους Ομέρ πασά ως επικεφαλής στην πρώην επικράτεια του Αλή, αλλά και η
αμνηστία που δόθηκε στους συνεργάτες του Αλή, φάνηκε αρχικά να λειτουργούν
θετικά προς την κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο, τα προβλήματα συνεργασίας και η
καχυποψία για τη στάση των Αλβανών παρέμεναν, όπως και, κατά τον Meyer, μια
βαθύτερη «φυλετική» προκατάληψη της Πύλης απέναντί τους, παρά την κοινή πίστη.
Οι Αλβανοί από την πλευρά τους βίωναν με απέχθεια την παρουσία των οθωμανικών
στρατευμάτων στην πατρίδα τους, δεν φαίνονταν να έχουν κάποιο κίνητρο να
αγωνιστούν εναντίον των επαναστατών, ενώ, πάντα κατά τον Meyer, αντιμετώπιζαν
με κάποια περιφρόνηση τον Ομέρ πασά, ο οποίος δεν είχε τις ικανότητες, την ισχύ,
αλλά και τους θησαυρούς του Αλή. Η κατάσταση φάνηκε να βελτιώνεται λίγο πριν τη
μάχη στο Πέτα, αλλά σύντομα σημειώθηκαν εμφύλιες συγκρούσεις στην Αλβανία, ως
αποτέλεσμα των ανταγωνισμών για την κάλυψη του κενού πού άφησε η πτώση του
Αλή πασά. Λίγο πριν την προέλαση στην Αιτωλία, τον Σεπτέμβριο, ο ίδιος ο Ομέρ
εξομολογήθηκε στον Meyer τη δυσκολία να επιβληθεί στην επικράτειά του, καθώς
άλλες περιοχές ελέγχονταν από τους επαναστάτες και αλλού υπήρχαν εσωτερικές
συγκρούσεις. Στις παραμονές της πολιορκίας, ο Meyer σημείωσε την λιποταξία
πολλών Αλβανών, καθώς η υποταγή της υπαίθρου εξαφάνιζε το μόνο τους κίνητρο,
την προοπτική λεηλασίας, και επανέλαβε τα προβλήματα που προκαλούσε στην
προσπάθεια κινητοποίησης των Αλβανών η δυσαρέσκειά τους για τον Ομέρ πασά.253
253

Εκθέσεις W. Meyer, τ. Β΄, ό. π., 27-28, 48, 52, 59-60, 68, 80-81, 87, 157, 246, 276, 300, 304. Για τα
πολεμικά ήθη, με στόχο τη λεηλασία και την καταβολή του μισθού και αποτέλεσμα το μεγάλο κόστος
των επιχειρήσεων σε χρόνο και χρήμα, βλ. W. Leake, Travels in Northern Greece, τ.1, ό. π., 44-47. Για
τη δυσπιστία της Πύλης στην αφοσίωση των Αλβανών, λόγω του μισθοφορικού χαρακτήρα τους αλλά
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Η επιλογή της άμεσης επίθεσης θα απορρίφθηκε κάτω από την επίδραση και
άλλων δυσχερειών, κυρίως των προβλημάτων στον ανεφοδιασμό των οθωμανικών
δυνάμεων, μολονότι η κατάσταση στον τομέα αυτό φαίνεται να επιδεινώνεται λίγο
αργότερα. Η αδυναμία αυτή θα οφειλόταν σε σημαντικό βαθμό στις αρνητικές
επιπτώσεις στην οικονομία της Ηπείρου των μακροχρόνιων επιχειρήσεων εναντίων
του Αλή πασά.254 Προκειμένου να υποστηρίξουν την εισβολή του 1822 στον νότο,
Οθωμανοί αξιωματούχοι προσπαθούσαν να αγοράσουν προμήθειες από την Κέρκυρα.
Ο ίδιος ο Ρεσίτ πασάς ζήτησε για τον σκοπό αυτό τη βοήθεια του Meyer, κατά τον
οποίο, λόγω των εμφύλιων συγκρούσεων στην Αλβανία αλλά και των περιστατικών
πανώλης στα Ιωάννινα, η δύναμη εισβολής μπορούσε να βασιστεί ελάχιστα στις
περιοχές αυτές. Η πανώλη είχε ήδη πλήξει τις οθωμανικές δυνάμεις που
πολιορκούσαν το Σούλι. Τον Σεπτέμβριο, ο Meyer συνόδευε αναφορές του για την
πρόοδο των οθωμανικών σχεδίων με πληροφορίες για τα κρούσματα πανώλης στα
Γιάννενα και στην Άρτα. Κατά την προέλασή τους, οι οθωμανικές δυνάμεις
λεηλατούσαν την ύπαιθρο, ενώ στις 21 Οκτωβρίου, μπροστά από το Ανατολικό, οι
Ομέρ πασάς και Ρεσίτ πασάς προσφέρθηκαν να αγοράζουν εκείνοι εφόδια από τους
Επτανήσιους σε καλύτερες τιμές απ’ ότι οι επαναστάτες. Αμέσως μετά, οι
οθωμανικές δυνάμεις κινήθηκαν προς τα χωρία Μποχώρι και Γαλατάς, ανατολικά του
Μεσολογγίου, όπου και λεηλάτησαν τα εκεί τρόφιμα, πριν στρατοπεδεύσουν
οριστικά μπροστά στο Μεσολόγγι.255 Ωστόσο, θα αντιμετώπιζαν την ίδια στιγμή τις
αρνητικές συνέπειες από την τακτική των επαναστατών για καταστροφή κάθε
αποθέματος τροφίμων και γενικά των υποδομών που θα μπορούσαν να διευκολύνουν
τους εισβολείς. Επίσης, ένας αριθμός ενόπλων θα ήταν υποχρεωμένος να
εγκαταλείπει για όλο και μεγαλύτερα διαστήματα το στρατόπεδο για να αναζητήσει
τρόφιμα στην περιοχή.
Για τα οθωμανικά στρατεύματα η προοπτική μιας μακρόχρονης πολιορκίας ήταν
κάτι που θα έπρεπε να αποφύγουν με δεδομένη την έλλειψη συνοχής αλλά και
ικανοποιητικού εφοδιασμού ενόψει του χειμώνα. Η πανώλη αποτελούσε μια επιπλέον
απειλή, η οποία μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση. Ο Ομέρ πασάς,
γνωρίζοντας ότι ο χρόνος κυλούσε σε βάρος του, λόγω και των αναμενόμενων από
τους επαναστάτες ενισχύσεων, επέλεξε τη λύση της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων,
σύμφωνη άλλωστε με τον παραδοσιακό τρόπο πολέμου που επέβαλλε την οικονομία
των δυνάμεων. Η στάση του επηρεάστηκε από λανθασμένες αρχικές εντυπώσεις για
τη δύναμη των πολιορκημένων, από την ανάγκη για διασφάλιση της πόλης του
Μεσολογγίου για περαιτέρω επιχειρήσεις, αλλά και από το επιτυχημένο προηγούμενο
της συνθηκολόγησης των Σουλιωτών και της υποταγής οπλαρχηγών της περιοχής.
Απέφυγε έτσι το ρίσκο μιας εφόδου που θα διεξήγαγαν απείθαρχα, κακοπληρωμένα
και δυσαρεστημένα στρατεύματα, διακινδυνεύοντας όμως να επιδεινώσει την
κατάσταση αυτή αν οι διαπραγματεύσεις αποτύγχαναν για οποιονδήποτε λόγο, όπως
και εξαιτίας της δυσαρέσκειας που προκάλεσε ανάμεσά τους το τέλος του Αλή πασά, βλ. Hakan
Erdem, «‘Perfidious Albanians’ and ‘Zealous Governors’: Ottomans, Albanians, and Turks in the
Greek War of Independence», A. Anastasopoulos-E. Kolovos (ed.), ό. π., 214-21.
254
Κατά την περίοδο αυτή, ο Meyer είχε σχολιάσει συχνά τις μεγάλες επιβαρύνσεις του πολέμου στην
οικονομία των Ιωαννίνων και της Άρτας, αλλά και την οικονομική εξάντληση ολόκληρης της Ηπείρου
(Εκθέσεις W. Meyer, τ. Α΄, ό. π., 216, 230, 234-35, 239, 255, 275, 549-51).
255
Εκθέσεις W. Meyer, τ. Β΄, ό. π., 248, 278-79, 285-86, 288, 310, 359, Σπ. Τρικούπης, Ιστορία, τ. Β΄, ό.
π., 305, Ν. Φυσεντζίδης, ό. π., 156. Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, ο Mayer και ο προξενικός
πράκτορας του παπικού κράτους στην Πρέβεζα A. Nardini εξέφρασαν φόβους για το ενδεχόμενο
εξάπλωσης της επιδημίας στην Πρέβεζα, απ’ όπου τροφοδοτούνταν όλη η περιοχή (Εκθέσεις W.
Meyer, ό. π., 319, Έγγραφα του Αρχείου Βατικανού περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Α΄, ό. π.,
229).
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και έγινε. Αν η απόφασή του ήταν απλώς «ανόητη», αποκλειστικά αποτέλεσμα
εξαπάτησης και όχι βασισμένη και στην επίγνωση των αδυναμιών του, μια γενική
επίθεση στο Μεσολόγγι ήταν πιθανότερο να ακολουθούσε αμέσως μετά τη διακοπή
των διαπραγματεύσεων, ή ακόμα και μετά την είδηση για την άφιξη ελληνικών
πλοίων, πριν οι πολιορκημένοι ενισχυθούν περαιτέρω, επίθεση όμως που δεν
εκδηλώθηκε πριν τα τέλη Δεκεμβρίου. Υποτιθέμενες «εξυπνότερες» στρατηγικές θα
αποτύχουν τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των δραστήριων μεθόδων και
επιθέσεων του Κιουταχή το 1825. Οι αιτίες γι’ αυτό θα είναι περισσότερες από μία,
αλλά οι σταθερές οθωμανικές οργανωτικές αδυναμίες ήταν αναμφισβήτητες, άρα και
η επίπτωσή τους τη λήψη των αποφάσεων.
Η άμυνα και η επιβίωση των πολιορκημένων βασιζόταν στον εφοδιασμό από τις
γειτονικές περιοχές. Οι ανάγκες σε χρήματα και εφόδια επιδιωκόταν να καλυφθούν
από τα Επτάνησα. Είδαμε ότι τον Ιούλιο του 1822 στάλθηκαν από το Μεσολόγγι
ομολογίες αξίας 12100 γροσίων στον έμπορο στην Κέρκυρα Κ. Γεροστάθη. Τον
Οκτώβριο, ο Κ. Γεροστάθης έστειλε 5600 γρόσια στην πόλη «ως δάνεια από
διαφόρους» έναντι ομολογιών, ενώ άλλα 7700 περίπου γρόσια συγκεντρώθηκαν στην
Κεφαλονιά, πιθανότατα από τον έμπορο Δ. Κοργιαλένιο ή τον Ανδρέα Κοντογούρη,
επίσης με τη χρήση ομολογιών. Την ίδια στιγμή στάλθηκαν στην Κέρκυρα, στους Κ.
Γεροστάθη, Κ. Μόστρα και Βιάρο Καποδίστρια, όπως και στην Κεφαλονιά,
ομολογίες αξίας 30000 γροσίων για να εξαργυρωθούν «από τους εκεί ομογενείς».
Από τα τέλη Δεκεμβρίου στάλθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά νέες ομολογίες,
έσοδα από τις οποίες εισπράχθηκαν το επόμενο έτος. Το 20% των ομολογιών του
Οκτωβρίου είχαν ονομαστική αξία μόλις 100 γρόσια, λόγω της επιδιωκόμενης
διασποράς τους σε λιγότερο εύπορα πρόσωπα, σε αντίθεση με τις ομολογίες του
Ιουλίου και του Δεκεμβρίου. Από ένα σύνολο 46.000 περίπου γροσίων
καταγεγραμμένων εσόδων στο Μεσολόγγι μεταξύ 19 Νοεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου,
4600 γρόσια προήλθαν από τον Κερκυραίο Ι. Τιόπουλο και στάλθηκαν από τον Κ.
Γεροστάθη.256 Όλα τα παραπάνω πρόσωπα, όπως και ο Λ. Ζαβός στην Ιθάκη,
έμποροι, εμπορευόμενοι και συχνά πρώην Φιλικοί, συγκροτούσαν ένα άτυπο αλλά
αποτελεσματικό δίκτυο που συντονιζόταν μέσω απεσταλμένων του Μαυροκορδάτου,
όπως οι Ι. Τρικούπης, Στ. Λεβίδης και Γ. Μόστρας, με στόχο τη συγκέντρωση
χρημάτων και εφοδίων από εύπορα μέλη της κοινωνίας των Επτανήσων με
προορισμό το Μεσολόγγι και τη δυτική Στερεά.257
Τμήμα των εσόδων προερχόταν από τους τοπικούς πόρους. Στις παραμονές της
πολιορκίας οι έφοροι της πόλης συγκέντρωσαν περίπου 11000 γρόσια, πιθανότατα
από έκτακτη εισφορά. Στα μέσα Νοεμβρίου συγκεντρώθηκαν 3400 γρόσια από την
πώληση των προσόδων των ιχθυοτροφείων της λιμνοθάλασσας. Από την πώληση των
προσόδων των ιχθυοτροφείων Βασιλαδίου στους Μ. Δεληγεωργόπουλο και Σπ.
Κορφιάτη εισπράχθηκαν τον Δεκέμβριο άλλα 2000 γρόσια, ενώ άλλα 650 περίπου
256

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.1, 109-10, 324-25, 330, 342-45, 350, 359, τ.2, 296-97, 358, 360. Επιπλέον
ποσό φαίνεται ότι αποτελούν τα 15000 γρόσια που ζητούνται από τους «Εφόρους και φιλογενείς» της
Ζακύνθου, με την αποστολή ομολογιών μέσω του Γ. Μόστρα, στις 6 Νοεμβρίου (Αρχείο Ρώμα, τ. Α΄,
ό.π., 140-41). Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην Κεφαλονιά, οι καταβολή χρημάτων γίνεται χωρίς
αντάλλαγμα και οι δωρητές λαμβάνουν απροσδόκητα ομολογίες αργότερα (Αρχείο Μαυροκορδάτου,
τ.2, 367). Κατά τον Π. Στεφανίτση, οι Λευκαδίτες έστειλαν μέσω Ιθάκης 2000 τάλιρα στο
πολιορκημένο Μεσολόγγι (Απλή και μεμαρτυρημένη έκθεσις των εν Ελλάδι πράξεων και τυχών αυτού
απ’ αρχής του αγώνος της επαναστάσεως μέχρι σήμερον, ό. π., 5).
257
Η περιστασιακή χρήση του μυστικού αλφαβήτου της Φιλικής και του τίτλου έφοροι για Ζακυνθινούς
υποστηρικτές των επαναστατών, τονίζουν αυτή την όψιμη επιβίωση της οργάνωσης στα τέλη του
1822-αρχές του 1823 (Αρχείο Ρώμα, ό. π., Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.1, 360-61, τ.2, 297, τ.3, 71).
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γρόσια εισπράχθηκαν από τον Στ. Στάικο, ενοικιαστή του ιχθυοτροφείου Κλείσοβας,
απόδειξη ότι η πολιορκία δεν διέκοψε εντελώς την παραγωγική δραστηριότητα των
ιχθυοτροφείων,. Από την πώληση των προσόδων του τελωνείου εισπράχθηκαν 4000
γρόσια, ενώ μικρά ποσά δάνεισαν ιδιώτες, ανάμεσά τους οι Μ. Μπότσαρης, Αλ.
Βλαχόπουλος, Ι. Παπαδάκης, όλοι στελέχη του διοικητικού και στρατιωτικού
μηχανισμού. Λίγες μέρες μετά τη λύση της πολιορκίας εισπράχθηκαν 7000 γρόσια
από εισφορά Μεσολογγιτών και την πώληση οπλισμού, πιθανότατα λαφύρων από το
οθωμανικό στρατόπεδο. Από το παραπάνω σύνολο των 46000 γροσίων, για την
περίοδο από 19 Νοεμβρίου έως τη λύση της πολιορκίας, 5600 γρόσια προέρχονταν
από εισφορά στο Ανατολικό, η είσπραξη της οποίας ανατέθηκε στους Ν. Λουριώτη
και στον επίσκοπο Ρωγών Ιωσήφ, ενώ άλλα 1000 περίπου γρόσια εισπράχθηκαν λίγο
πριν τη λύση της πολιορκίας Tο Ανατολικό, καθώς οι πολιορκητές φαίνονταν να το
αγνοούν, συνεισέφερε και κάθε είδους εφόδια, τα οποία αγοράζονταν από τις δικές
του προσόδους, όπως το τελωνείο, σύμφωνα με τις συνεχείς εντολές του
Μαυροκορδάτου προς τον Μιχ. Σεβαστό, διορισμένο από τις 19 Οκτωβρίου
«επιστάτη των κοινών υποθέσεων» της πόλης, ή βρίσκονταν αποθηκευμένα εκεί. Ο
Σπ. Τρικούπης κάνει λόγο και για την άφιξη στο Μεσολόγγι ενός πλοίου από το
Λιβόρνο με πολεμοφόδια, ωστόσο υπήρχαν ελλείψεις, παρά τις μικρές αγορές από
Επτανησίους μετά τη λύση του αποκλεισμού.258
Ένα μεγάλο ποσό θα μπορούσε να είχε ενισχύσει τους αμυνόμενους ήδη από τα
τέλη Σεπτεμβρίου, όταν ένοπλοι του χιλίαρχου Δ. Μακρή αιχμαλώτισαν το πλήρωμα
και τους επιβάτες ενός οθωμανικού πλοίου, κυρίως Αλβανούς ενόπλους, το οποίο
είχε προσαράξει στην περιοχή. Η λεία που αποκόμισε ο Μακρής έφτασε τουλάχιστον
τα 90.000 γρόσια. Οι Μεσολογγίτες οικειοποιήθηκαν τα λάφυρα από το ίδιο το πλοίο,
το ένα τρίτο των οποίων διεκδίκησε η τοπική διοίκηση. Από την πώλησή τους
εισπράχθηκαν περίπου 5400 γρόσια. Ο Αλ. Μαυροκορδάτος, αφού δεν κατάφερε να
αποτρέψει την εκτέλεση όλων των αιχμαλώτων, επιδίωξε να δοθούν τα χρήματα της
λείας στην τοπική διοίκηση, με τη μεσολάβηση και των Μεσολογγιτών προκρίτων Ι.
Τρικούπη και Χρ. Καψάλη, χωρίς άμεσο αποτέλεσμα, λόγω και της έναρξης της
πολιορκίας. Τελικά, στα τέλη Νοεμβρίου καταβλήθηκαν από τον Δ. Μακρή περίπου
27.400 γρόσια, το κύριο τμήμα από τα καταγεγραμμένα έσοδα, 46000 γρόσια, της
τοπικής διοίκησης από τις 19 Νοεμβρίου μέχρι το τέλος της πολιορκίας. Επίσης,
μέρος της λείας των Μεσολογγιτών ανακαλύφθηκε στην Ηλεία, στο πλοίο του Αθ.
Ραζηκότσικα, από τη δημοπράτηση της οποίας εισπράχθηκαν 3200 γρόσια, τον
Φεβρουάριο πια του 1823. Κατά τον Brengeri, στο πλοίο επέβαιναν 140 Αλβανοί,
καθένας από τους οποίους κατείχε 8000 έως 20000 γρόσια και είχαν παραδοθεί υπό
τον όρο να αφεθούν ελεύθεροι. Οι Μεσολογγίτες, προσδοκώντας το μερίδιό τους,
συμφώνησαν με τον Μακρή να εξαγοραστούν δώδεκα αξιωματικοί, ή να
ανταλλαγούν με αιχμαλώτους όπως ο Bassano, με τον οποίο οι ίδιοι είχαν καλές
σχέσεις στο παρελθόν. Ωστόσο, ο Μακρής δεν τήρησε τη συμφωνία και τους
σκότωσε όλους, για να μην αποκαλυφθεί η αξία της λείας. Έπειτα, μοίρασε 200.000
γρόσια στους Μεσολογγίτες λέγοντας ότι είναι το σύνολο του ποσού, και έφυγε στα
βουνά για να θάψει τον θησαυρό. Ο Μεσολογγίτες αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν,
μολονότι γνώριζαν ότι τα χρήματα δεν αποτελούσαν ούτε το 1/20 της λείας.259 Εκτός
258

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.1, 342-45, τ.2, 270, 275-76, 283-85, 287, 290-91, 295-96, 359-60, 384,
386, 388, Σπ. Τρικούπης, Ιστορία, ό. π., 349. Κατά τον Κ. Στασινόπουλο, τα πολεμοφόδια από το
Λιβόρνο είχαν παραγγελθεί και πληρωθεί από τον Αθ. Ραζηκότσικα («Αι πολιορκίαι του
Μεσολογγίου», ΔΙΕΕΕ, 9, 1926, 29).
259
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 241, 243, 247-48, 251-53, 256, 258, 260, 267, 270-71, 287-88, 292-93,
315-16, 384, 386, 389-90, Brengeri, ό. π., 545-47. Κατά τον πρόξενο Meyer, το πλοίο είχε πλήρωμα
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της οικονομικής διάστασης, το περιστατικό αναδεικνύει τόσο την αυθαιρεσία του
Μακρή, όσο και την ασταθή ισορροπία που χαρακτήριζε τη σχέση του με τους
Μεσολογγίτες, στοιχεία σταθερά σε όλη την επαναστατική περίοδο.
Ιδιαίτερη φροντίδα, σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, απαιτούσε η κατά
καιρούς συγκέντρωση χρημάτων για την καταβολή των μισθών στα πληρώματα των
ελληνικών πολεμικών πλοίων, προκειμένου αυτά να παραμείνουν στα παράλια της
δυτικής Στερεάς. Οι ναύτες έπρεπε να πληρώνονται τακτικά, καθώς δεν είχαν άλλους
πόρους για την επιβίωση των οικογενειών τους. Παρά την πραγματοποίηση
τεράστιων κερδών πριν την κρίση της τελευταίας προεπαναστατικής περιόδου,260 οι
αρχοντικές οικογένειες της Ύδρας και των Σπετσών δεν ήταν δυνατό να επωμιστούν
το σύνολο του σχετικού κόστους, ακόμα και αν το επιθυμούσαν. Μέσα στις
πολεμικές αβεβαιότητες και στον πολιτικό ανταγωνισμό των επαναστατικών ετών, η
χρηματοδότηση της αποστολής πλοίων περνούσε μέσα από την αντιπαράθεση όλων
των παραγόντων, Υδραίων και Σπετσιωτών, πλοιοκτητών και πληρωμάτων, ναυτικών
νησιών και κυβέρνησης, Διοίκησης και τοπικών αρχών, με επίκεντρο την ανάληψη
του οικονομικού κόστους.
Το πρόβλημα του εφοδιασμού των πλοίων στη δυτική Στερεά, όπου θα είχε ίσως
χρησιμεύσει το ναυτικό του Γαλαξιδίου αν δεν είχε καταστραφεί στις αρχές της
Επανάστασης, παρουσιάζεται στις αναφορές των πλοιάρχων από τις πρώτες
επιχειρήσεις στην περιοχή. Το αποτέλεσμα στο πέρασμα του χρόνου θα είναι μια
επιδεινούμενη κατάσταση, καθώς τα πολεμικά πλοία θα αποπλέουν με καθυστέρηση,
κάποτε σε ανεπαρκείς αριθμούς, και με την προσδοκία πληρωμής και εφοδιασμού σε
τρόφιμα στον τόπο των επιχειρήσεων. Το επιχείρημα των καπετάνιων των τριών
νησιών διατυπώνεται και από το Μεσολόγγι τον Φεβρουάριο του 1822,
επαναλαμβανόμενο έκτοτε με διαφορετική διατύπωση: «κατεβάλομεν όχι μόνον την
περιουσία μας, συνισταμένην εις πλοία, αλλά και την ιδίαν ζωήν εις σωτηρίαν της
πατρίδος. Πλην, ημπορούμεν να βιάσωμεν εις τούτο και τον λαόν; Και πως έχει να
ζήσει ο άθλιος;»261 Είδαμε ότι η τοπική Γερουσία αναγκάστηκε τότε να καταβάλλει
μέρος, τουλάχιστον, των σχετικών δαπανών. Συνεχής ήταν και η φροντίδα του Αλ.
Μαυροκορδάτου το καλοκαίρι για την καταβολή των μηνιαίων εξόδων για την
παραμονή των πλοίων στην περιοχή, με χρήματα από την είσπραξη της δεκάτης ή
από άλλους τοπικούς πόρους, ζητώντας ταυτόχρονα οικονομική βοήθεια από την
ανατολική Στερεά για τον σκοπό αυτό. Ο ίδιος προσπαθούσε, μέσω του υπουργείου
των Ναυτικών, να μειώσει το κόστος της παραμονής για κάθε ένα από τα οκτώ πλοία
σε 6000 από 10000 γρόσια, ποσό υπέρογκο για τους πόρους της περιοχής και
υπερβολικό σε σχέση με το μέγεθος των πλοίων και τον αριθμό του πληρώματος,
180 Οθωμανούς και Αλβανούς. Δολοφονήθηκαν 130 αιχμάλωτοι, ενώ η λεία έφτανε τα 150.000
γρόσια. Τα κανόνια του πλοίου χρησιμοποιήθηκαν στην οχύρωση του Μεσολογγίου (Εκθέσεις W.
Meyer, τ. Β΄, ό. π., 320-21). Το ίδιο ποσό αναφέρει ως λεία του Μακρή και ο Κ. Στασινόπουλος, ο
οποίος προσθέτει, μάλλον με βάση τοπική παράδοση, ότι οι Μεσολογγίτες δυσαρεστήθηκαν από τη
διανομή και, αφού αναζήτησαν μάταια τον Μακρή, σκότωσαν το θείο του, Σαγώνα (Οι Μεσολογγίται,
Αθήνα 1926, 35-36, 118-19). Για τη μεταγενέστερη τοπική παράδοση που ήθελε τον Μακρή να έχει
κρυμμένο θησαυρό από την εποχή της Επανάστασης, βλ. ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/κατάλογος
Δ΄/κυτίο 39.
260
Για την προεπαναστατική αριστοκρατία της Ύδρας, τις κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις,
την οικονομική ανάπτυξη και κρίση, βλ. Ελ. Ζέη, Κανάρης, Κουντουριώτης, Τομπάζης, Ο Αγώνας στη
Θάλασσα, Οι Ιδρυτές της Νεότερης Ελλάδας, τ. 13, Αθήνα 2010, 44-56, 80-92, 94, 97-98, Αντ. Λιγνός,
Ιστορία της Νήσου Ύδρας, τ.1, Αθήνα 1946, 79-137, 206-07.
261
ΑΚΎ, τ. 8, 37. Στο πρώτο εξάμηνο του 1822 είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες για τη σύσταση
μόνιμης ναυτικής δύναμης στον Κορινθιακό, σε συνδυασμό με αποζημίωση των Γαλαξιδιωτών (ΑΕΠ,
τ.1, 3, 52, 68), χωρίς αποτέλεσμα.
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όπως τόνιζε. Οι πρόκριτοι της Ύδρας συνιστούσαν στους καπετάνιους να επιδιώξουν
κάποιον συμβιβασμό με τον Μαυροκορδάτο ή τουλάχιστον να μην αναχωρήσουν
χωρίς προειδοποίηση και πριν την άφιξη άλλων πλοίων. Οι καπετάνιοι απέρριψαν με
οργή κάθε συμβιβασμό, κάνοντας λόγο για διπλάσια τιμή των εφοδίων στην περιοχή.
Μέχρι την έναρξη της πολιορκίας, οι Υδραίοι πρόκριτοι, θεωρώντας ότι έχουν
δαπανήσει εξ ιδίων μεγάλα ποσά και ότι άλλα νησιά δεν κατέβαλλαν τα καθορισμένα
και απαραίτητα ποσά για την υποστήριξη του στόλου, ζητούσαν πιεστικά την
καταβολή του υπολοίπου των οφειλόμενων από τη δυτική Στερεά ως προϋπόθεση για
νέα βοήθεια.262
Στην πραγματικότητα, ο καθαρά οικονομικός παράγοντας, η κάλυψη του κόστους
των πλοίων, εμπλεκόταν με τον πολιτικό. Γενικότερα, η διαχείριση των οικονομικών
της Επανάστασης δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τις τοπικιστικές και τις άλλες
πολιτικές διαμάχες. Λίγο πριν την πολιορκία, οι Υδραίοι πρόκριτοι διαβεβαίωσαν ότι
είχαν έτοιμα έξι πλοία για τη δυτική Στερεά και ότι επιδίωκαν τη συμμετοχή των
Σπετσιωτών. Ταυτόχρονα, κατηγόρησαν την Πελοποννησιακή Γερουσία και
οπλαρχηγούς ότι μοίρασαν «δεσποτικώς και παρανόμως αξιώματα, πρωτεία και
τιμάς», χωρίς να καταβάλουν τα υπεσχημένα χρήματα. Την ίδια στιγμή ο Θ.
Κολοκοτρώνης ζήτησε από τους Υδραίους να στείλουν 12 πλοία στη δυτική Στερεά:
«σας υπόσχομαι», έγραφε, «όποιον μέρος σας αρέσει δια την αποζημίωσίν σας»,
συναρτώντας έτσι το θέμα με το ζήτημα της διαχείρισης των εθνικών κτημάτων. Τα
επτά πλοία από την Ύδρα αναχώρησαν στις αρχές Νοεμβρίου και έφτασαν ανοιχτά
του Μεσολογγίου στις 8 του μήνα, με τα τέσσερα πλοία από τις Σπέτσες να
ακολουθούν λίγες μέρες αργότερα.263
Η φροντίδα για τον εφοδιασμό των πλοίων αυτών ήταν κυριολεκτικά καθημερινή
από τη στιγμή της άφιξής τους μέχρι και μετά τη λήξη της πολιορκίας. Ο Αλ.
Μαυροκορδάτος ζητούσε από την Πελοποννησιακή Γερουσία και την κυβέρνηση να
φροντίσουν σχετικά, ενώ προσπαθούσε να εξασφαλίσει τρόφιμα από τον πρόκριτο
της Γαστούνης Γ. Σισίνη, χωρίς ικανοποιητικό αποτέλεσμα, αλλά και από την
παραγωγή των ιχθυοτροφείων στο Βασιλάδι. Βοήθεια για το θέμα ζήτησε και από
τους «φιλογενείς» των Επτανήσων. Στην κάλυψη των δαπανών για τον στόλο
αποσκοπούσε και η αποστολή ομολογιών στα Επτάνησα, αλλά και κάποιες εισφορές
στο Μεσολόγγι τον Δεκέμβριο, έναντι ομολογιών. Στις αρχές Δεκεμβρίου ο
Μαυροκορδάτος είχε καλύψει τους μισθούς των ναυτών για τον πρώτο μήνα της
εκστρατείας, απέμενε όμως ένα επιπλέον ποσό που είχε συμφωνηθεί για τα υδραίικα
πλοία, ενώ υπήρχαν μεγάλα προβλήματα στον εφοδιασμό τους με τρόφιμα. Η
Πελοποννησιακή Γερουσία συγκέντρωσε 54000 γρόσια μέχρι τις 13 Νοεμβρίου και
πρότεινε την πληρωμή των οφειλομένων σε είδος, ενώ έλπιζε στη λεία από την
αναμενόμενη συνθηκολόγηση του φρουρίου του Ναυπλίου. Υδραίοι και Σπετσιώτες
συμφώνησαν να πληρωθούν με 2000 περίπου βαρέλες από το λάδι της Κορώνης.
Ωστόσο, οι Μανιάτες οικειοποιήθηκαν και πούλησαν για λογαριασμό τους το λάδι,
ποσότητα του οποίου είχε λίγους μήνες νωρίτερα εκχωρήσει η κυβέρνηση στους
προκρίτους της Μάνης. Οι Υδραίοι, που ζητούσαν την καταβολή των χρημάτων και
262

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 122, 150, 161-62, 169, ΑΚΥ, τ.8, 248-53, 267-68, 293, 353, 435-37,
498, 514-15, 544-45.
263
ΑΚΥ, τ.8, 572-75, 578-79, 600, 624-25, 643, G. Jarvis, ό. π., 134-35. Ο Ν. Σταματελόπουλος
προσέφερε στους Υδραίους το σπαθί του, το οποίο εκείνοι του επέστρεψαν (ΑΚΥ, τ.8., 580, 627, 648).
Η ίδια η αποστολή ενόπλων μπορούσε να προκαλέσει τριγμούς στις πολιτικοστρατιωτικές ισορροπίες
στην Πελοπόννησο. Τον Δεκέμβριο, ο Β. Πετμεζάς φέρεται να εμπόδισε τη στρατολόγηση που
οργάνωσε ο Σωτ. Χαραλάμπης για το Μεσολόγγι (ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος Ά/Αρχείο
Αγώνος/φ.4/2375).
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για τον Δεκέμβριο και είχαν εμπλακεί στη διεκδίκηση από τους Πελοποννήσιους
μέρους της λείας από το Ναύπλιο για άλλη οφειλή, απείλησαν στις 21 Δεκεμβρίου να
αποσύρουν τα πλοία τους από τη δυτική Στερεά. Τον Ιανουάριο του 1823
καταβλήθηκαν 33.000 γρόσια στους Υδραίους πλοιάρχους και περίπου 10.500 στους
Σπετσιώτες. Τα διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή χρήματα για τον Ιανουάριο επαρκούσαν
για την παραμονή μόνο των τεσσάρων σπετσιώτικων πλοίων, ενώ τα υδραίικα
αποχώρησαν. Τα υπολειπόμενα χρήματα του Δεκεμβρίου για τα πλοία της Ύδρας,
30.000 γρόσια, καταβλήθηκαν τελικά από τον Πετρόμπεη.264 Αν οι τοπικιστικές και
πολιτικές αντιπαλότητες δεν κόστισαν στο Μεσολόγγι και στην Επανάσταση στα
τέλη του 1822, αυτό οφειλόταν και στην αδυναμία του οθωμανικού στόλου να
αποκλείσει αποτελεσματικά το Μεσολόγγι.
Προκειμένου να εξασφαλίσει τη μόνιμη παρουσία πολεμικών πλοίων στην περιοχή
και να περιορίσει την εξάρτηση από τα ναυτικά νησιά, ο Μαυροκορδάτος επιδίωξε
την αγορά δύο μικρών πολεμικών πλοίων, κατάλληλων για τα αβαθή και τα ποτάμια
της δυτικής Στερεάς. Για το σκοπό αυτό έστειλε τον συνεργάτη του Γ. Σπανιολάκη
στην Ύδρα και τις Σπέτσες. Ο τελευταίος, με τη βοήθεια των Υδραίων αδελφών
Τομπάζη, αγόρασε στις Σπέτσες έναντι 13500 γροσίων το μίστικο Αφροδίτη, το οποίο
έφτασε στο Μεσολόγγι τον Μάρτιο.265 Όσον αφορά το ντόπιο ναυτικό δυναμικό,
πολύ σημαντική είναι η παρουσία της εξοπλισμένης, γολέτας «Εκδικήτρια» του
Μεσολογγίτη καπετάνιου Δ. Σιδέρη, η οποία συμμετείχε στη μεταφορά ενόπλων στα
ηπειρωτικά παράλια για την υποστήριξη των Σουλιωτών. Οι επαναστάτες
χρησιμοποίησαν επιπλέον μια γαλιότα και τουλάχιστον τέσσερα μικρότερα
μεσολογγίτικα σκάφη. Μεσολογγίτικα καΐκια μετέφεραν φυγάδες στην
Πελοπόννησο, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και για την μεταφορά των ενισχύσεων λίγο
αργότερα. Ειδική περίπτωση αποτελούσε το «τραμπάκουλο» του Αθ. Ραζηκότσικα,
απόδειξη των εμπορικών δραστηριοτήτων της οικογένειάς του. Ως πυροβολητές στις
οχυρώσεις υπηρετούσαν ντόπιοι ναύτες, ως εμπειρότεροι, ενώ κατά την έφοδο των
Χριστουγέννων δύο εξοπλισμένα πλοία φρουρούσαν τα δύο άκρα της τάφρου. 266 Όλα
τα παραπάνω ήταν πλοία μικρής χωρητικότητας. Τα καΐκια δεν ξεπερνούσαν τους 19
τόνους κατά μέσο όρο, με πλήρωμα 14 ανδρών. Το δικάταρτο τραμπάκουλο,
κατάλληλο για τη ναυσιπλοΐα στην Αδριατική, έφτανε το 1820 τους 70 τόνους μέση
χωρητικότητα, προκειμένου για τα σκάφη με ιονική σημαία. Η γαλιότα ήταν μικρό
δικάταρτο σκάφος με πλήρωμα από επτά έως εικοσιένα άνδρες, ενώ η επίσης
264

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.1, 341, 348-49, τ.2, 278-93, 295, 304-05, 307-10, 360-61, 398, 401, ΑΚΥ,
τ.8, 625-29, 636-38, 645, 662, 664-67, 669, 686-88, 691-93, τ.9, 1, 7, 9-11, 42, G. Jarvis, ό. π., 136,
147, Κ. Κοτσώνης, «Ο Πετρόμπεης εις το Μεσολόγγι», ό. π., 271, 273. Κατά τον Καν. Δεληγιάννη, η
Πελοποννησιακή Γερουσία είχε καλύψει τα έξοδα δέκα πλοίων για τον Νοέμβριο. Έπειτα,
συγκεντρώθηκαν από εισφορά στην πόλη 48000 γρόσια, τα οποία δόθηκαν στα σπετσιώτικα πλοία. Οι
πρόκριτοι κατέβαλαν 12000, ο Αθ. Ραζηκότσικας επιπλέον 10000, οι αδελφοί Δεληγιάννη 6000, ο Δ.
Μακρής 8000, ο Α. Ζαΐμης 4000, ο μητροπολίτης Πορφύριος 3000, ο Μ. Μπότσαρης και ο Αλ.
Μαυροκορδάτος από 2000, ο Γ. Κίτσος 1000 γρόσια (Κ. Δεληγιάννης, Απομνημονεύματα, ό. π., 81-82).
Καθώς δεν καταγράφονται τέτοια ποσά στο Αρχείο Μαυροκορδάτου, το ύψος τους αμφισβητείται. Ο Α.
Ορλάνδος, κάνει λόγο για σφοδρή λογομαχία Σπετσιωτών και Υδραίων για το ποιοι θα έμεναν στο
Μεσολόγγι (Ναυτικά, τ. Α΄, Αθήνα 1869, 332).
265
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 301-02, 308, τ.3, 116, 309, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.2/11-12.
266
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 79, 81-82, 88, 265, 270, 280, 288, 290, Σπ. Τρικούπης, Ιστορία, τ. Β΄, ό.
π., 352. Ο Ν. Κολόμβας κάνει λόγο για επτά μεσολογγίτικα κανονιοφόρα σκάφη (πάσσαρες και
μύστικα) κατά την πρώτη πολιορκία (Ν. Κολόμβας, Αθανάσιος Ραζηκότσικας: Ο χαρισματικός αρχηγός
των οπλοφόρων Μεσολογγιτών κατά την περίοδο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, Μεσολόγγι 2006, 23). Η
γολέτα του Σιδέρη έχει μετέφερε τον Ιανουάριο αλληλογραφία από την Ανκόνα. Ο Μαυροκορδάτος
σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει το πλοίο για την αποστολή συνεργάτη του στο συνέδριο της Βερόνας, τον
Αύγουστο (Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.1, 119, τ.2, 197, 205).
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δικάταρτη γολέτα, με χωρητικότητα που ποίκιλε πολύ, είχε πλήρωμα από τέσσερις
έως δεκαέξι άνδρες.267
Οι μαρτυρίες από το ίδιο το Μεσολόγγι τονίζουν την πολεμική καθημερινότητα της
πολιορκίας, όπως την επισκευή των οχυρώσεων με υλικά από τα σπίτια των φυγάδων,
πράξη που, κατά τον Brengeri, στόχευε στον παραδειγματισμό των ίδιων και των
άλλων Οι στρατιώτες, σημειώνει, γκρέμιζαν τα σπίτια αυτά με ευχαρίστηση, με τη
βοήθεια μάλιστα ποσότητας κρασιού. Όταν οι φυγάδες επέστρεψαν με τα υδραίικα
πλοία και τις ενισχύσεις, ο Μαυροκορδάτος τους απάντησε ότι η λεηλασία ήταν η
ελάχιστη αμοιβή για όσα υπέφεραν όσοι έμειναν πίσω και ότι θα ήταν χειρότερα αν η
περιουσία τους έπεφτε στα χέρια των Οθωμανών. Ο Brengeri τονίζει τον
ενθουσιασμό των αμυνόμενων όταν είδαν τα ελληνικά πλοία, αλλά και την
καταπόνησή τους, καθώς ήταν βασανιστικό να περιμένουν κάθε βράδυ στους
προμαχώνες, σε συνεχή επιφυλακή, πριν και μετά την ανακωχή, εκτεθειμένοι σε
συνεχή βροχή, μολονότι ο ίδιος ο βομβαρδισμός δεν προκαλούσε πολλές
καταστροφές.268 Ο Μαυροκορδάτος αποφάσισε να δοθεί όλη η περιουσία όσων είχαν
φύγει χωρίς άδεια, σε εκείνους που παρέμειναν στις δύο πόλεις. Στην περίπτωση των
φυγάδων Χ. Καψάλη και Αθ. Παπαλουκά αποφάσισε να μην αποζημιωθούν για τις
ζημιά που είχαν υποστεί από την ενοικίαση του ιχθυοτροφείου της Κλείσοβας. Ο
πρώτος ήταν από τους διακεκριμένους προκρίτους της πόλης, ενώ οι δύο διεκδίκησαν
την αποζημίωση μέχρι τουλάχιστον το 1824.269 Ήταν οπωσδήποτε πιο εύκολο να
επιβληθεί η εφαρμογή τέτοιων αποφάσεων στις κρίσιμες συνθήκες της πολιορκίας,
παρά αργότερα.
Οι Ι. Τρικούπης, Αναστ. Παλαμάς, Αναστάσιος και Πάνος Παπαλουκάς, Αθ.
Ραζηκότσικας ήταν μάλλον οι σημαντικότεροι πρόκριτοι της πόλης που έμειναν και
συμμετείχαν στην άμυνα, όπως ο Στ. Στάϊκος, πρόκριτος του Βλοχού, και οι
πρόκριτοι του Ανατολικού Σπ. Κουρκουμέλης, Κ. Τζάλας και Μ. Φραγκούλης. Στις 5
Νοεμβρίου έκαναν λόγο για καθημερινό πόλεμο, χωρίς απώλειες μέχρι εκείνη τη
στιγμή.270 Την καθημερινή του παρουσία στις οχυρώσεις αναφέρει ο Ι. Τρικούπης:
«δια να με βλέπουν οι συμπατριώτες μου και βλέποντάς με αυξάνει πολύ η
μεγαλοψυχία τους …η εδώ επιμονή του Προέδρου προξενή μεγάλην εμψύχωσιν εις
όλον τον λαόν», σημείωνε στις 11 Νοεμβρίου. Ελπίζουμε να συγκεντρωθούν αρκετοί
Πελοποννήσιοι σε λίγο «να εύγωμεν έξω να κτυπήσωμεν τους Τούρκους, και να τους
καταδιώξωμεν έως εκεί που ο θεός αποφασίση»,271 τόνιζε, αντιδρώντας και σε μια
καταθλιπτική αίσθηση εγκλεισμού.
Ο Αμερικανός G. Jarvis αποβιβάστηκε στο Μεσολόγγι στις 10 Νοεμβρίου και το
βρήκε «ένα άθλιο, βρώμικο μέρος» με πολύ δυσάρεστες αναθυμιάσεις από τα
στάσιμα ύδατα. Στα τέλη του μήνα σημείωσε ότι ο βομβαρδισμός, που είχε
σταματήσει λόγω της βροχής, ξανάρχισε και συνεχιζόταν τη νύχτα. Ένας
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Κεφαλλονίτης που πουλούσε ψωμί σκοτώθηκε στον δρόμο. Ο ίδιος κατέγραψε τότε
μια επιτυχή επίθεση των πολιορκημένων στο εχθρικό στρατόπεδο, αλλά και τον
σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας και ενός κοριτσιού από βόμβα, ενώ κουβαλούσαν
νερό στην πόλη από πηγάδι. Σχολιάζει ότι οι περισσότεροι τραυματίες πεθαίνουν
λόγω έλλειψης γιατρών, ενώ την ίδια τύχη είχε ένας άρρωστος ναύτης του στόλου.272
Ένα από τα πρόσωπα που συνεισέφεραν οικονομικά στην άμυνα τον Δεκέμβριο ήταν
και ο «ιατρός Δασκαλόπουλος». Στις αρχές του ίδιου μήνα, ο Μαυροκορδάτος
ζήτησε από τους υποστηρικτές των επαναστατών στη Ζάκυνθο και «ένα χειρούργο
καλόν». Λίγο αργότερα, ο Ν. Καρβελάς ειδοποίησε από την Ζάκυνθο ότι στέλνει
έναν καλό χειρουργό με υπηρεσία στον γαλλικό στρατό, τον Giovanni Magio. Λίγο
αργότερα καταβλήθηκαν κάποια χρήματα για την αγορά ιατρικών ειδών στον Magio,
ο οποίος φαίνεται ότι ήρθε στο Μεσολόγγι λίγο μετά το τέλος της πολιορκίας.
Καταγράφονται επίσης κάποιες μικρές δαπάνες της τοπικής διοίκησης για την
περίθαλψη τραυματιών, ενώ στις αρχές Ιανουαρίου κάποιοι μεταφέρθηκαν στο
Ανατολικό.273
Ο Καν. Δεληγιάννης κάνει επίσης λόγο για την ενίσχυση των προμαχώνων από
τους αμυνόμενους, για πόλεμο και αδιάκοπο κανονιοβολισμό μέρα και νύχτα, για την
προσέγγιση των αντιπάλων στις οχυρώσεις με την κατασκευή προχωμάτων, για την
ανταλλαγή ύβρεων και προκλήσεων, για τη διανομή κρασιού στους αμυνόμενους, για
την έκθεση στις καιρικές συνθήκες του χειμώνα. Επίσης, τονίζει τη συνεισφορά των
άοπλων Μεσολογγιτών στην άμυνα, με την κατασκευή πολεμοφοδίων από άνδρες,
γυναίκες και παιδιά.274 Ωστόσο, το σημαντικότερο στην αφήγησή του, παρά την
πιθανή υπερβολή και πρόθεση κριτικής στους Ρουμελιώτες για τις ελλείψεις, είναι οι
αναφορές στην πείνα, θέμα ανύπαρκτο σε άλλες πηγές. Το Δεκέμβριο, σημειώνει,
λόγω του χειμώνα δεν ήταν δυνατή η αποστολή τροφίμων στην πόλη, με αποτέλεσμα
αυτά να αρκούν μέχρι το τέλος του μήνα, με την καθημερινή μερίδα στα 50 δράμια
αλεύρι για κάθε ένοπλο και άμαχο. Στις 22 Δεκεμβρίου, ενώ οι αμυνόμενοι είχαν
φτάσει να στερούνται τροφή, καταπονημένοι από τη δριμύτητα του χειμώνα και από
τις κακουχίες, απελπισμένοι σχεδόν λόγω της επικείμενης εξάντλησης των
πολεμοφοδίων, έφτασε στο Βασιλάδι με ποσότητα εφοδίων το υπό ιονική σημαία
πλοίο του Ζακυνθινού Σπ. Βιτάλη. Πάντα κατά τον Δεληγιάννη, το πλοίο μετέφερε
πολεμοφόδια αγορασμένα από εισφορές στη Γαλλία, και 300 καντάρια παξιμάδι του
ίδιου του Βιτάλη, το οποίο αγόρασαν οι οπλαρχηγοί «άνευ κέρδους» και το μοίρασαν
στους στρατιώτες τους. Επιπλέον, ο Βιτάλης έδωσε δωρεάν χίλιες μποτίλιες ρούμι, οι
οποίες μοιράστηκαν στους αμυνόμενους την παραμονή των Χριστουγέννων, λίγο
πριν από την έφοδο των πολιορκητών.275
Στην πραγματικότητα, το πλοίο του Βιτάλη είχε ήδη φτάσει στις 18 Δεκεμβρίου,
ενώ η παραπάνω ποσότητα τροφίμων είναι δυνατό να έφτασε στην πόλη με άλλο
επτανησιακό πλοίο.276 Η αποστολή των εφοδίων με το πλοίο του Βιτάλη, με το όνομα
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Πήγασος, συντονιζόταν από τον εξόριστο στην Πίζα Ιγνάτιο. Το πλοίο μετέφερε και
24 κανόνια με ποσότητα πυρομαχικών, ενώ ο Ιγνάτιος είχε φροντίσει να σταλούν και
100 καντάρια παξιμάδι, αγορασμένο στη Ζάκυνθο. Ο Βιτάλης μετέφερε και
επιστολές από το εξωτερικό προς την κυβέρνηση και άλλα πρόσωπα, ενώ τα κανόνια
με τα πυρομαχικά τους παραλήφθηκαν στην πόλη στις αρχές Ιανουαρίου. 277 Σε κάθε
περίπτωση οι ποσότητες ήταν ανεπαρκείς για τους τουλάχιστον 2500 ενόπλους στην
πόλη, χωρίς να υπολογίζονται οι ποικίλες πιθανότατες «καταχρήσεις» κατά τη
διανομή και οι ανάγκες των αμάχων. Οι συνθήκες διαβίωσης των τελευταίων, ιδίως
όσων είχαν καταφύγει στο Βασιλάδι, θα ήταν απάνθρωπες λόγω του συνωστισμού,
των καιρικών συνθηκών και της πείνας.
Η πείνα επιβεβαιώνεται έμμεσα, από την καθημερινή αγωνιώδη φροντίδα των
τοπικών Αρχών για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα. Σε ολόκληρη της διάρκεια της
πολιορκίας ζητούνταν και στέλνονταν τρόφιμα από το Ανατολικό. Σε μια περίπτωση
κλοπής, ο Μαυροκορδάτος διέταξε να κρεμαστεί ο δράστης Σπ. Γκολφίνος, χωρίς να
είναι σαφές αν είχε προηγηθεί κάποια δικαστική απόφαση. Αιτήματα για προμήθεια
τροφίμων διατυπώνονταν και προς τον πρόκριτο της Γαστούνης Σισίνη, ο οποίος
έστειλε κάποιες μικρές ποσότητες. Τρόφιμα έφτασαν στην πόλη από τη Ζάκυνθο και
την Κεφαλονιά μετά τη λύση του θαλάσσιου αποκλεισμού. Χωρίς να αναφέρεται
ρητά σε πείνα, ο Μαυροκορδάτος έκανε λόγο στα μέσα Δεκεμβρίου για έλλειψη
τροφίμων και για αμέλεια του Σισίνη στο θέμα αυτό. Ο Μαυροκορδάτος προσπάθησε
επίσης να ελέγξει τη διακίνηση των ψαριών από τα ιχθυοτροφεία της λιμνοθάλασσας,
τόσο για τη διατροφή όσο και για τα χρήματα, καθώς γίνονταν πωλήσεις σε ξένους.
Κατά τον Δεληγιάννη, το μόνο φαγητό ήταν τα ψάρια, τα οποία διανέμονταν
αναλογικά στα διάφορα σώματα και σε άπορους πολίτες. Έπρεπε μάλιστα να
προσέχουν, σημειώνει, ώστε τα ψάρια να μην τα πουλούν οι επιστάτες των
ιχθυοτροφείων «καθώς ήτον πάντοτε συνηθισμένοι εις τους Επτανησίους και άλλους
αισχροκερδίας ένεκα».278
Αλλά και στην οθωμανική πλευρά, οι δυσχέρειες στον ανεφοδιασμό συνεχίζονταν
και, σε συνδυασμό με τις κακουχίες της πολιορκίας, επέτειναν τα προβλήματα
συνοχής στο στρατόπεδό τους. Η κατάσταση, έλλειψη τροφίμων και λιποταξίες από
την πλευρά των Αλβανών ενόπλων, είχε επιδεινωθεί στα μέσα Δεκεμβρίου. Οι
πολιορκητές, παρά τις προσπάθειες εφοδιασμού και από την Πάτρα, βασίζονταν στα
τρόφιμα που συγκέντρωσαν από την ύπαιθρο. Κατά τον πρόξενο Meyer, για τους
8000 πια πολιορκητές, στις αρχές Δεκεμβρίου, δεν ήταν εύκολο να εφοδιαστούν από
την Πρέβεζα, επειδή τα κεφάλαια και η πίστωσή τους είχαν εξαντληθεί. Τα ζώα δεν
υπέφεραν λιγότερο. Ο Brengeri σημειώνει ότι οι αμυνόμενοι διασκέδαζαν
πυροβολώντας τα άλογα των πολιορκητών που έρχονταν κάτω από τα τείχη, όπου το
χορτάρι ήταν πυκνό, πριν η αποσύνθεση εκατοντάδων ζώων αρχίσει να βλάπτει και
τους πολιορκημένους. Επίσης, προσθέτει, οι αντίπαλοι είχαν πολλές απώλειες από
μια καταστροφική ασθένεια που ξέσπασε στις γραμμές τους. Επιπλέον, είδαν τις
καλύβες και τις σκηνές τους να παρασύρονται από τη βροχή, ενώ η λάσπη έφτασε
μέχρι το γόνατο, με αποτέλεσμα ο Ρεσίτ πασάς να αποσυρθεί στα χωριά Γαλατάς και
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Μποχώρι περιμένοντας την υποχώρηση της ασθένειας και τη βελτίωση των καιρικών
συνθηκών. Στις συνθήκες αυτές, κατά τον Brengeri, οι Αλβανοί απείλησαν με
εξέγερση. Κατά τον προξενικό πράκτορα του παπικού κράτους στην Πρέβεζα,
Nardini, οι πολιορκητές ήταν για πολλές μέρες αναγκασμένοι να τρέφονται με χόρτα,
ενώ η τρίμηνη καθυστέρηση της μισθοδοσίας συνέβαλε σε ομαδικές λιποταξίες
Αλβανών.279
Πρόσθετες δυσκολίες μεταφοράς εφοδίων στο Μεσολόγγι από την ξηρά
δημιουργούσε η κακή κατάσταση των δρόμων τον χειμώνα και η αναζωπύρωση της
δραστηριότητας των επαναστατών στα μετόπισθεν των οθωμανικών δυνάμεων. Κατά
τον Nardini, πλοίο με σημαία του παπικού κράτους μετέφερε τρόφιμα από την
Πρέβεζα στον Καρβασαρά, όπου, λόγω της ανασφάλειας των μεταφορών, παρέμειναν
μέχρι τουλάχιστον τα μέσα Ιανουαρίου. O Σπ. Τρικούπης κάνει λόγο για αποκοπή της
επικοινωνίας με την Άρτα και την Πρέβεζα λόγω της δράσης των ένοπλων σωμάτων
που είχαν συγκροτηθεί στο Ξηρόμερο και το Βάλτο με πυρήνα τους διωγμένους από
τον Κάλαμο ενόπλους. Οι ενισχύσεις από την Πελοπόννησο προσέφεραν νέες
δυνατότητες επέκτασης των επιχειρήσεων στην ύπαιθρο, αλλά και διπλής επίθεσης
στο στρατόπεδο των πολιορκητών. Την προσπάθεια ανέλαβε να συντονίσει ο
Μαυροκορδάτος, επιδιώκοντας τη συμμετοχή των ενόπλων του Βλοχού, του Βάλτου
των Κραβάρων, του Απόκουρου, όπως και των δυνάμεων του Ν. Στορνάρη στον
Ασπροπόταμο και του Γ. Καραϊσκάκη από τα Άγραφα, σε συνδυασμό με τη
σχεδιαζόμενη απόβαση στρατευμάτων υπό τον Πετρόμπεη στο Ξηρόμερο. Στα μέσα
Δεκεμβρίου, Meyer και Nardini έκαναν λόγο για επικείμενη εξέγερση όλου του
πληθυσμού της περιοχής σε περίπτωση ήττας των οθωμανικών δυνάμεων στο
Μεσολόγγι και για κινήσεις ένοπλων σωμάτων σε διάφορα μέρη.280
Κατά τον Μ. Μπότσαρη, στις 25 Δεκεμβρίου, «μόνον Βαρνακιώτης και Ίσκος
μένουν Τούρκοι». Η αποσκίρτηση των Ίσκου, Ράγκου και Γ. Βαλτινού από το
οθωμανικό στρατόπεδο, αλλά και η αλλαγή της στάσης του Καραϊσκάκη, μπορεί να
σημειωθεί με ασφάλεια μετά την αποτυχία της εφόδου των Χριστουγέννων. Λίγο
αργότερα, Γ. Βαρνακιώτης και Α. Ίσκος κατέφυγαν στον Κάλαμο.281 Η στάση των
«προσκυνημένων» οπλαρχηγών κατά τη διάρκεια της πολιορκίας ήταν ουσιαστικά
καιροσκοπική. Τελικά, οι κινήσεις τους στην ύπαιθρο στα τέλη Δεκεμβρίου, σε
συνδυασμό με την παρουσία των Πελοποννησίων στο Ξηρόμερο, συνέβαλαν στην
απόφαση των πολιορκητών του Μεσολογγίου να αποχωρήσουν για τις βάσεις τους
στην Ήπειρο. Αλλά και οι Τσόγκας, Μακρής και Βλαχόπουλος, δραστηριοποιήθηκαν
έμπρακτα μόνο μετά την άφιξη των ενισχύσεων από την Πελοπόννησο, συνδέοντας
έτσι τη στάση τους με την εξέλιξη του συσχετισμού των δυνάμεων.
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Σχετικά με την επίθεση των Χριστουγέννων, χωρίς να αποκλείεται κάποια
προηγούμενη πληροφόρηση για επικείμενη έφοδο, κάτι ρεαλιστικό με δεδομένη την
εγγύτητα των αντιμαχόμενων, φαίνεται πιθανότερο ότι οι αμυνόμενοι έμαθαν το
σχέδιο της επίθεσης από τον Γεώργιο Ζούκα, Γιαννιώτη στην υπηρεσία του Ομέρ
πασά, ο οποίος, κατά τον Σπ. Τρικούπη, εξόντωσε αργότερα για εκδίκηση την
οικογένειά του στην Άρτα. Στην έφοδο συμμετείχαν 800 Αλβανοί, στον καθένα από
τους οποίους, κατά τον Brengeri, ο Ομέρ πασάς είχε προσφέρει αμοιβή 500 γρόσια,
ενώ άλλοι 1000 περίμεναν να τους υποστηρίξουν σε ένα δεύτερο κύμα. Αν έκαναν
λιγότερο θόρυβο, προσθέτει ο Brengeri, και αν το πυροβολικό τους δεν έβαλε τόσο
νωρίς, θα είχαν κυριεύσει την πόλη, καθώς οι Έλληνες περίμεναν ότι η έφοδος θα
γινόταν τελικά την ημέρα και όχι στις 4 τα ξημερώματα. Ακολούθησε αγώνας σώμα
με σώμα για μισή ώρα, πριν οι επιτιθέμενοι, ελαφρά οπλισμένοι και με τη βροχή να
δυσχεραίνει τις κινήσεις τους, αναγκαστούν να υποχωρήσουν. Οι απώλειες των
επιτιθέμενων φαίνεται ότι ήταν μεγάλες, έναντι ελάχιστων Ελλήνων νεκρών,
μολονότι ο Καν. Δεληγιάννης, ο οποίος ανεβάζει τον αριθμό των επιτιθέμενων σε
1200, κάνει λόγο για 24 Έλληνες νεκρούς. Ο Σπ. Τρικούπης κάνει λόγο για 2250
αμυνόμενους και για τρίωρη μάχη πριν την υποχώρηση των επιτιθέμενων. Ο Brengeri
τονίζει τον ρόλο του Μαυροκορδάτου και των φιλελλήνων στην οργάνωση της
άμυνας, ιδίως την προσπάθεια να κρατούν ξύπνιους τους Έλληνες. Κατά τον ίδιο, όλη
η πεδιάδα του Μεσολογγίου καλύφθηκε από πτώματα ανθρώπων και αλόγων, λεία
στα όρνια. Κατά τον Κ. Δεληγιάννη, η λεηλασία των πτωμάτων κράτησε τρεις μέρες.
Οι πολιορκητές εγκατέλειψαν το Μεσολόγγι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 30ης προς
την 31η Δεκεμβρίου, πιθανότατα ύστερα από νέες λιποταξίες και μεγάλη πίεση των
Αλβανών ενόπλων στον Ομέρ πασά. Ακολούθησε η λεηλασία του στρατοπέδου τους
από κάθε είδους λάφυρα, ανάμεσά τους και δέκα πυροβόλα, τα οποία, κατά τον
Brengeri, βρέθηκαν θαμμένα από τους πολιορκητές, με την ελπίδα της επιστροφής.
Κατά την κατάληψη των αποθηκών και των νοσοκομείων των αντιπάλων στα χωριά
Μποχώρι και Γαλατάς, οι επιτιθέμενοι, κατά τον Καν. Δεληγιάννη, δεν βρήκαν
τρόφιμα αλλά 56 τραυματίες, τους οποίους σκότωσαν. Ακολούθησε καταδίωξη των
οθωμανικών δυνάμεων, οι οποίες έφτασαν σε κακή κατάσταση στο Βραχώρι. Λόγω
διαφωνίας των Ελλήνων αρχηγών, αλλά, κατά τον Brengeri, και από ασυγχώρητη
αδράνεια του Μαυροκορδάτου επί ένα σχεδόν μήνα, κατάφεραν οι διασωθέντες να
περάσουν στις 28 Ιανουαρίου τον πλημμυρισμένο Αχελώο, με μάλλον σημαντικές
απώλειες, και να φτάσουν στην Πρέβεζα. Κατά τον Nardini, οι Έλληνες ονόμασαν το
Μεσολόγγι «Χριστόπολιν», λόγω της νίκης τους τη συγκεκριμένη ημέρα. Ο ίδιος
σημειώνει ότι οι λιποταξίες των Αλβανών, οι λεηλασίες, η αιχμαλωσία αμάχων από
τα καιόμενα χωριά, συνεχίστηκαν και κατά τη φυγή του ηττημένου στρατού από την
Αιτωλοακαρνανία, ωστόσο η υποχώρηση δεν έλυσε το πρόβλημα του ανεφοδιασμού
τους, με αποτέλεσμα λεηλασίες και αναταραχή μεταξύ των πεινασμένων Αλβανών
ενόπλων και των κατοίκων της Πρέβεζας.282
Η εξέλιξη και η αποτυχία της πολιορκίας, αλλά και η πορεία των γεγονότων από την
έναρξη της οθωμανικής προέλασης, τονίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά των δύο
στρατοπέδων, σε μεγάλο βαθμό κοινά και παγιωμένα. Εξετάζοντας τα πράγματα από
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την κορυφή, από τη σκοπιά αμφοτέρων των ηγεσιών, είναι εντυπωσιακή η έλλειψη
συνοχής και στις δύο πλευρές. Η οθωμανική ηγεσία δεν ήταν ενιαία, υπήρχε
διάσταση απόψεων και μεθόδων, η οποία επηρέαζε την οργάνωση των επιχειρήσεων.
Αυτή η διάσταση πήγαζε από τη διαφοροποίηση της στάσης των Αλβανών ενόπλων,
για τους οποίους η κατάρρευση της δύναμης του Αλή πασά δεν ήταν ένα απλό
πολεμικό γεγονός. Περνώντας αποκλειστικά στην υπηρεσία των σχεδίων της Πύλης,
φαίνονταν να αναζητούν νέες ισορροπίες και κίνητρα, κάτι που δεν ήταν δυνατό να
επιτευχθεί μέσα σε μερικούς μήνες. Στην πλευρά των επαναστατών, η διοίκηση
αντιμετώπιζε τη μεγάλη πρόκληση να εντάξει στη λογική του υπό διαμόρφωση
εθνικού κράτους τον κόσμο των ένοπλων, πρώην αρματολών, αλλά και των τοπικών
προκρίτων. Έννοιες όπως η πειθαρχία στις νέες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, η
οργάνωση των οικονομικών και η απόδοση λογαριασμού, ο συντονισμός των
οικονομικών και στρατιωτικών μέσων σε υπερτοπικό επίπεδο, έπρεπε να
κατακτηθούν στην πράξη, και μάλιστα σε καιρό πολέμου. Τα αιτήματα και οι
προσδοκίες των προεπαναστατικά ισχυρών κοινωνικών ομάδων, η οικειοποίηση των
πόρων και η ανεξαρτησία σε τοπικό επίπεδο, έρχονταν στην πράξη σε σύγκρουση με
τις προϋποθέσεις επιτυχίας της Επανάστασης. Οι όποιες διοικητικές και άλλες
ικανότητες των λίγων στενών συνεργατών του Αλ. Μαυροκορδάτου, ήταν αναγκαίες
αλλά όχι επαρκείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η επιτυχία της διοίκησης
κρινόταν από την ικανότητά της, σε βάθος χρόνου αλλά και σε καθημερινή βάση, να
συμβιβάζεται και ταυτόχρονα να επιτυγχάνει το συντονισμό των επιμέρους δυνάμεων
και συμφερόντων.
Όσον αφορά αμεσότερα την εξέλιξη των επιχειρήσεων, έχει μεγάλη σημασία το ότι
τόσο οι οθωμανικές δυνάμεις στην Ήπειρο-Αλβανία, όσο και οι επαναστάτες της
δυτικής Στερεάς, βρίσκονταν μακριά από τα κέντρα πολιτικής και πολεμικής ισχύος
που μπορούσαν να τους υποστηρίξουν οικονομικά και στρατιωτικά. Στην οθωμανική
πλευρά, η ορεινή γεωγραφική διαμόρφωση μεγάλωνε την απόσταση του μετώπου
από την Άρτα, και τα Ιωάννινα, πόλεις που, όπως και η ευρύτερη ενδοχώρα, δεν
φαίνονται να είχαν το επαρκές οικονομικό υπόβαθρο, ύστερα μάλιστα από τα δεινά
του πολέμου εναντίον του Αλή πασά. Χωρίς να έχει εξασφαλισμένη την ομαλή ροή
εφοδίων από την Ήπειρο, η οθωμανική προέλαση στο νότο το καλοκαίρι του 1822
ήταν από την αρχή μια επικίνδυνη υπόθεση. Έτσι, το οθωμανικό στρατόπεδο στο
Μεσολόγγι κινδύνευσε να διαλυθεί πριν από τα Χριστούγεννα, όταν και έγινε η
πρώτη και τελευταία γενική έφοδος για την κατάληψη της πόλης, από όσους
πολιορκητές είχαν παραμείνει και ήταν διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν,
βασιζόμενοι κυρίως στον αιφνιδιασμό. Μετά την αποτυχία κατάληψης του
Μεσολογγίου, της πόλης-κλειδί για τον ανεφοδιασμό από τη θάλασσα, άρα για τον
έλεγχο της δυτικής Στερεάς, δεν είχαν καμιά δυνατότητα παραμονής στην περιοχή.
Αλλά και η πλευρά των επαναστατών, ήταν αναγκασμένη να βασίζεται στην
υποστήριξη από τη θάλασσα, τόσο πριν όσο και κατά την περίοδο της πολιορκίας.
Είτε πρόκειται για άφιξη ενισχύσεων, είτε για χρήματα και κάθε είδους εφόδια, ήταν
σαφής ήδη από το 1822 η σε μεγάλο βαθμό απομόνωση της δυτικής από την
υπόλοιπη Στερεάς, για λόγους καταρχάς γεωγραφικούς. Το ηθικό αμάχων και
ενόπλων στην πόλη ήταν επίσης εξαρτημένο από τη διατήρηση της θαλάσσιας
επικοινωνίας, κάτι που μόνο η επιτυχημένη δράση του ελληνικού στόλου μπορούσε
να εξασφαλίσει. Αλλά και η παρέμβαση των Πελοποννησίων, των οποίων τα κίνητρα
δεν θα ήταν άσχετα με τις προσδοκίες λεηλασίας, ήταν καθοριστική για την έκβαση
της πρώτης πολιορκίας.
Ωστόσο, με δεδομένη την απειλητική παρουσία και άλλων παραγόντων που
αφορούσαν τη γενικότερη πολιτική και στρατιωτική κατάσταση στην Πελοπόννησο
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και στα ναυτικά νησιά, η τοπική διοίκηση στη δυτική Στερεά και στο Μεσολόγγι θα
έπρεπε να αναζητήσει εναλλακτικά στηρίγματα. Ένα από τα σημαντικότερα
συμπεράσματα από την εμπειρία της πρώτης πολιορκίας ήταν η ανάγκη αξιοποίησης
της, οικονομικής κυρίως, βοήθειας των «ομογενών» των Επτανήσων. Άλλωστε, η
γειτνίαση με τα Επτάνησα είχε πολλαπλά οφέλη για τους επαναστατημένους, κυρίως
σε ότι αφορούσε την παροχή ή τη διέλευση ανθρώπων και εφοδίων, αλλά και ως
κόμβος επικοινωνίας με τις άλλες επαναστατημένες περιοχές. Ταυτόχρονα, τα μεγάλα
και τα μικρότερα νησιά λειτουργούσαν πια ως διαρκές καταφύγιο που εκτόνωνε την
πίεση της πολεμικής αναστάτωσης πάνω στον άμαχο, και όχι μόνο, πληθυσμό.
Για την ίδια την πόλη του Μεσολογγίου η επανάσταση προσέφερε συνεχείς
συγκινήσεις. Η μικρή πόλη, που θα αναπολούσε το ευτυχέστερο παρελθόν,
προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που προσέφερε η απαλλαγή από την
καταθλιπτική κυριαρχία του Αλή πασά. Ήδη από το 1821-1822 αναδείχθηκε ως το
κύριο πληθυσμιακό, με σημαντικό αριθμό προσφύγων, αλλά και διοικητικό και
οικονομικό κέντρο των επαναστατών στην ευρύτερη περιοχή. Ανεξάρτητα από το
βαθμό συνεργασίας κάθε οικογένειας προκρίτων της πόλης με τις νέες επαναστατικές
αρχές, βούλησή τους ήταν να περιορίσουν κατά το δυνατό τους κινδύνους και τα
βάρη που συνεπαγόταν αυτός ο νέος ρόλος. Ωστόσο, η παρ’ ολίγον ανακατάληψη και
λεηλασία της πόλης από τις οθωμανικές δυνάμεις το 1822 αποκάλυψε πόσο
εύθραυστη ήταν αυτή η πρόσφατη πρόοδος. Θα χρειαστούν νέες οργανωτικές
προσπάθειες πάνω σε υγιέστερες βάσεις, κάτι που συνεπαγόταν και νέες αντιστάσεις,
για τη σταθεροποίηση της επανάστασης, με την οποία η πόλη του Μεσολογγίου είχε
ταυτίσει πλέον την τύχη της.
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Κεφάλαιο Τρίτο. Το Μεσολόγγι διοικητικό και οικονομικό κέντρο της
Δυτικής Στερεάς, 1823-1824
3.1. Οι τοπικοί πόροι και η διαχείρισή τους
3.1.α. Η γενική εικόνα
Μετά τη λύση της πολιορκίας επέστρεψαν στις εστίες τους πολλοί από τους
φυγάδες κατοίκους της πόλης και της υπαίθρου. Ωστόσο, ο Κάλαμος και άλλα νησιά
του Ιονίου παρέμειναν κατά το 1823-1824 χώρος φιλοξενίας πολλών προσφύγων από
τη δυτική Στερεά, έστω και παροδικά, ανάλογα με τις πολεμικές εξελίξεις και παρά
τις διαμαρτυρίες των οθωμανικών Αρχών προς την αγγλική κυβέρνηση. 283 Ο Γενικός
Έπαρχος της δυτικής Στερεάς Κων/νος Μεταξάς έκανε λόγο τον Ιούνιο του 1823 για
περίπου 6000 κατοίκους στο Μεσολόγγι, οι περισσότεροι ψαράδες και ναυτικοί, ενώ
υπολόγιζε σε χίλιους τους ένοπλους της πόλης. Ο ίδιος, αναφερόμενος τον Νοέμβριο
στον πληθυσμό της δυτικής Στερεάς, έκανε λόγο για 100.000 ψυχές,284 αριθμός
μάλλον διογκωμένος. Ο Άγγλος G. Waddington, με βάση την πληροφόρησή του στη
Ζάκυνθο και στην Αθήνα, εκτιμά το συνολικό πληθυσμό της δυτικής Στερεάς από τα
όρια της Ηπείρου έως τα Σάλωνα σε 60.000 κατοίκους την άνοιξη του 1824, εκτός
από τους ένοπλους και τους άμαχους που είχαν καταφύγει τότε στην Πελοπόννησο.285
Όσον αφορά τον πληθυσμό του Μεσολογγίου, αυξομειωνόταν ανάλογα με την πορεία
των πολεμικών γεγονότων. Ήδη στα μέσα του 1823 θα υπήρχαν στην πόλη
πρόσφυγες από τα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να
επιστρέψουν στις εστίες τους, λόγω των καταστροφών του πολέμου, αλλά και λόγω
των συνεχιζόμενων αψιμαχιών, των επιδρομών και των λεηλασιών στην ύπαιθρο.
Η προσπάθεια διερεύνησης της δημοσιονομικής διαχείρισης της περιόδου 18231824 για τη δυτική Στερεά στηρίζεται στους κατά καιρούς συγκεντρωτικούς
λογαριασμούς της περιοχής, σε συνδυασμό με επιμέρους διάσπαρτα στοιχεία.
Βέβαια, οι λογαριασμοί αυτοί εξακολουθούν να μην αποκαλύπτουν όλες τις πλευρές
της οικονομικής δραστηριότητας. Οι ποικίλες «καταχρήσεις» και η έλλειψη επαρκούς
καταγραφής, μέσα στις γενικότερες οργανωτικές αδυναμίες, δημιουργούν αρκετά
κενά. Η είσπραξη των δημοσίων προσόδων αποτελούσε αναμφίβολα την πρώτη
προτεραιότητα της τοπικής διοίκησης. Στις αρχές του 1823 τοποθετήθηκαν νέοι
διευθυντές των κοινών υποθέσεων και επιστάτες για τη διαχείριση των τοπικών
προσόδων. Ακολούθησαν δημοπρατήσεις, όπως της δεκάτης των ελαιώνων και των
εσόδων από αλυκές του Ανατολικού και του Μεσολογγίου. Εξαιρέθηκαν εισοδήματα
των οποίων η δημοπράτηση κρίθηκε ασύμφορη, και για τη διαχείρισή τους
διορίστηκαν επιστάτες. Αμετάβλητο παρέμεινε και το ποσοστό της δεκάτης, 10% στα
ιδιόκτητα και 30% στους καλλιεργητές «εθνικών» κτημάτων. Στη δημοπράτηση της
δεκάτης της ελαιοπαραγωγής του Μεσολογγίου πλειοδότησε ο Σπ. Πεταλούδης,
μέλος ευκατάστατης οικογένειας της πόλης και επικεφαλής της φρουράς στο
Βασιλάδι κατά την τελευταία πολιορκία. Τη συμφωνία πώλησης υπέγραψαν
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ορισμένοι από τους σημαντικότερους πρόκριτους, όπως οι Ι. Τρικούπης, Αναστ.
Παλαμάς, Αθ. Ραζηκότσικας, και ο Κ. Πεταλάς ως εκπρόσωπος της διοίκησης. Τη
δημοπρασία των ελαιώνων στο Ανατολικό κέρδισε ο πρόκριτος της πόλης Μ.
Φραγκούλης. Η παραγωγή που αντιστοιχούσε στη «λαδοδεκατιά» του Μεσολογγίου
(2650 λίτρες προς 2,5 οκάδες η λίτρα) φαίνεται πολύ μικρότερη από τα 3500 βαρέλια
(ίσως προς 48 οκάδες) που σημείωνε ο Pouqueville για την παραγωγή της περιοχής
του Μεσολογγίου το 1815, αν αντιστοιχεί στην ίδια έκταση, ακόμα και αν
συνυπολογιστεί η κατά καιρούς κοπή δένδρων προς όφελος της οχύρωσης.286
Πηγή εσόδων αδιευκρίνιστου ύψους αποτέλεσαν οι έκτακτες εισφορές. Για την
κάλυψη αναγκών όπως εκείνες για την οχύρωση, η τοπική διοίκηση επέβαλε τον
Μάρτιο φόρο στο Μεσολόγγι και στο Ανατολικό, έναν παρά ανά οκά εισαγόμενων
δημητριακών. Για τη συντήρηση των ενόπλων στην ύπαιθρο επιβλήθηκε τον Μάιο
εισφορά μισού κάδου σταριού σε κάθε οικογένεια του Μεσολογγίου, «με την καλήν
θέλησιν των κατοίκων», όπως σημείωσαν οι τοπικές Αρχές.287 Όσο για τους
τελωνειακούς δασμούς του Μεσολογγίου, τη δουγάνα και το ντάτζιον, η
δημοπράτησή τους έγινε ήδη κατά τις τελευταίες μέρες της πρώτης πολιορκίας, για να
ακολουθήσει η αντίστοιχη δημοπρασία στο Ανατολικό. Ωστόσο, η δημοπράτησή τους
στο Μεσολόγγι αποτέλεσε αντικείμενο πολύμηνης διαμάχης ανάμεσα στον
Μεσολογγίτη Π. Πολυδώρου, και στον πρόκριτο της πόλης Αναστ. Παλαμά,
πλειοδότες στην πρώτη και στη δεύτερη δημοπράτηση, αντίστοιχα. Ο Πολυδώρου
προσέφυγε στο Πρώτον Δικαστήριον Αιτωλίας, το οποίο είχε ιδρυθεί με έδρα το
Μεσολόγγι τον Φεβρουάριο. Το δικαστήριο τον δικαίωσε, η τοπική διοίκηση
αμφισβήτησε την εγκυρότητα της δικαστικής απόφασης, ενώ το θέμα προκάλεσε
έντονη διαμάχη στην πόλη. Ο Πολυδώρου προσέφυγε στο Βουλευτικό, το οποίο μετά
από πολλές συζητήσεις αποφάσισε τον Μάιο την εκ νέου δημοπράτηση των
προσόδων, κάτι που το Εκτελεστικό ενέκρινε υπό την προϋπόθεση να μην προκληθεί
νέα αναταραχή. Στο πνεύμα αυτό ήταν οι οδηγίες του Αλ. Μαυροκορδάτου για το
ζήτημα στον μόλις διορισμένο Έπαρχο Κ. Μεταξά, τον επόμενο μήνα.288
Τα έσοδα και οι δαπάνες κατά την περίοδο της διοίκησης της δυτικής Στερεάς από
τον Κ. Μεταξά, από τις 13 Ιουλίου μέχρι τα τέλη του 1823, ανήλθαν σε 205.000
περίπου γρόσια, σύμφωνα με τον λογαριασμό που κατάρτισε ο ίδιος στο τέλος της
θητείας του. Σχεδόν τα μισά έσοδα (95.500 γρόσια) προήλθαν από τις δημοπρασίες
των τοπικών προσόδων. Η κυβέρνηση έδωσε 67.600 γρόσια, περίπου το ένα τρίτο του
συνόλου. Από εισφορές στο Μεσολόγγι, στο Ανατολικό και στο Μποχώρι,
εισπράχθηκαν 14.250 γρόσια, ή περίπου 7% του συνόλου. Το υπόλοιπο (28.400
γρόσια) προήλθε από δάνεια, κυρίως για την αγορά τροφίμων, από μη
κατονομαζόμενα πρόσωπα,289 πιθανότατα Επτανήσιους και προκρίτους των πόλεων.
Η σύγκριση των εσόδων αυτών με εκείνα που προβλέπονταν στον «υποθετικό
λογαριασμό εσόδων και εξόδων του έτους 1823», ο οποίος είχε υποβληθεί στη Β΄
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 299-301, 306, 314, 388, 390, τ.3, 63-64, 74. Σημειώνεται η πώληση
λαδιού στο Ανατολικό στον Γενοβέζο έμπορο Ν. Λαφράνκα, ο οποίος φαίνεται ότι ενεργούσε για
λογαριασμό των εμπόρων αδελφών Λεονταρίτη, υποστηρικτές των επαναστατών στη Ζάκυνθο (Αρχείο
Μαυροκορδάτου, τ.2, 318, τ.3, 77, 80-81, 84).
287
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 209-10, ΑΕΠ, τ. 11, 163.
288
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 298, 300-01, 325, τ.3, 221-22, 339 ΑΕΠ, τ.2, 16-17, 29, 452, 457, τ.10,
104, τ.12, 70. Αδιευκρίνιστη πώληση στο Ανατολικό τον Μάιο του 1823, ύψους 54.000 γροσίων,
αφορά πιθανότατα τις προσόδους του τελωνείου. Ο φροντιστής της οικονομίας Ν. Λουριώτης κάνει
λόγο για «διάφορες ραδιουργίες» που εμπόδισαν τη διαδικασία (Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 309).
289
ΓΑΚ/Μικροί Κλάδοι/φ.12/7. Κατά τον Ι. Τρικούπη, στις 20 Σεπτεμβρίου 1823, το Μεσολόγγι έχει
μεγάλες ελλείψεις τροφίμων και πολεμοφοδίων, λόγω της έλλειψης εσόδων από το τελωνείο και την
αλυκή για τους τελευταίους τέσσερις μήνες (Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 493).
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Εθνοσυνέλευση τον Απρίλιο του 1823, αποκαλύπτει το χάσμα ανάμεσα στις
προβλέψεις και την πραγματικότητα. Μόνο από τις προσόδους από το Μεσολόγγι, το
Ανατολικό και το Μποχώρι είχαν προϋπολογιστεί 300.000 γρόσια για ολόκληρο το
έτος.290 Είδαμε ότι, η αξία της παραγωγής του Ζυγού, των ίδιων δηλαδή περιοχών,
έφτανε το 1815, κατά τον Pouqueville, τα 1,3 εκατομμύρια γρόσια.
Προκειμένου για τα έσοδα και τις δαπάνες στην ίδια την πόλη του Μεσολογγίου
κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 1823-Ιανουαρίου 1825, υπάρχει ο σχετικός
λογαριασμός καταρτισμένος από τον γενικό φροντιστή της οικονομίας στη Δυτική
Στερεά Ν. Λουριώτη, και δίνει μια εικόνα της διαχείρισης κατά την τελευταία
περίοδο διοίκησης της περιοχής από τον Αλ. Μαυροκορδάτο. Τα «εισοδήματα του
Μεσολογγίου» υπολογίζονταν σε 260.500 γρόσια, από τα οποία τα 182.500 (70%)
προήλθαν από τις προσόδους του τελωνείου, 26.000 (10%) από τις προσόδους των
ιχθυοτροφείων της περιοχής, 24.500 (9,5%) γρόσια από την Άσπρη Αλυκή. Μόλις
26.400 γρόσια (10% περίπου) εισπράχθηκαν από την δεκάτη, κυρίως του λαδιού και
των δημητριακών (9.700 και 9.000 αντίστοιχα), λιγότερα από τη δεκάτη των εθνικών
ελαιών (των καρπών), της σταφίδας και του κρασιού. Πρόκειται για ποσά πολύ
μεγαλύτερα από όσα είχαν εισπραχθεί στις έκτακτες συνθήκες της πρώτης
πολιορκίας, όταν από την ενοικίαση των ιχθυοτροφείων είχαν εισπραχθεί περίπου
5100 γρόσια.291 Η μεγάλη αύξηση των εσόδων από το τελωνείο, σε σχέση με τα 9000
της αμέσως προεπαναστατικής περιόδου, κατά τον Pouqueville, αντανακλά την
αύξηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας της πόλης. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται
να επιβεβαιώνεται η εικόνα της μεγάλης μείωσης της παραγωγής των αγροτικών
προϊόντων σε σχέση με την ίδια περίοδο.
Από το σύνολο των εξόδων, περίπου 277.000 γρόσια, περίπου 100.000 (πάνω από
το 1/3 του συνόλου) καταβλήθηκαν με τη μορφή μισθών και σιτηρεσίων στα σώματα
των ενόπλων της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για το μικρό ναυτικό
της. Αποδέκτες ήταν οι επικεφαλής του επιτόπου στρατιωτικού μηχανισμού, όπως ο
πολιτάρχης, ο φροντιστής του πολέμου, ο φρούραρχος. Για την οχύρωση του
Μεσολογγίου κατά το 1824 δαπανήθηκαν 55.000 γρόσια, ενώ σε αποζημιώσεις λόγω
της καταδρομικής δραστηριότητας δόθηκαν 21.000 γρόσια, περίπου το 20% και 8%
του συνόλου, αντίστοιχα. Για τη λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού, όπως τα
δικαστήρια, η αστυνομία και σε επιστάτες σε διάφορες θέσεις δόθηκαν για μισθούς
περίπου 35.000 γρόσια, περίπου 13% του συνόλου. Σε διάφορες αποζημιώσεις προς
τους ενοικιαστές των προσόδων για ζημιές που είχαν υποστεί, όπως στην περίπτωση
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ΑΕΠ, τ.3, 121. Βλ. και Π. Δερτιλής, «Συμβολή εις την δημοσιονομικήν ιστορίαν του Αγώνος του
1821», ό. π., 107-110, 113.
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 44-50. Το ίδιο ισχύει και για τα έσοδα του τελωνείου στο Ανατολικό
(F. C. H. L Pouqueville, Voyage de la Grèce, τ.3, ό. π., 544-45). Η είσπραξη των τελωνειακών δασμών
ρυθμίστηκε με νόμο στις 28.7.1823. Καπνός, υφάσματα, δέρματα, καφές, ζάχαρη, σημειώνονταν στις
εισαγωγές. Λάδι, τυρί, μέλι, κρασί, σταφίδα, δέρματα, ζώα, γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα,
συμπεριλαμβάνονταν στα εξαγώγιμα είδη. Ο δασμός διαφοροποιείται από το τελώνιον, το τέλος που
αποτελούσε τη βασική πηγή εσόδων (ΑΕΠ, τ.2, 134-36, 548-49, ΑΚΥ, τ.9, 518-19. Βλ. και Γ. Π.
Νάκος, «Η φορολογική νομοθεσία κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν», ανάτυπο, ΕΕΣΝΟΕ, τ. Ι΄,
Θεσ/νίκη 1978, 1166-68). Τον Σεπτέμβριο του 1824 ο Σπ. Τρικούπης ζήτησε από τον Μαυροκορδάτο
την κατάργηση των δασμών, σημειώνοντας ότι τότε ίσχυαν μόνο στη δυτική Στερεά. Το ύψος του
τελωνίου ρυθμίστηκε με νόμο στις 17.2.1825. Η επιβάρυνση ανερχόταν σε 4%, αλλά το ποσοστό
ποίκιλλε ανάλογα τη φύση της συναλλαγής από 1 έως 8%. Η εισαγωγή δημητριακών ήταν ατελής, ενώ
η εξαγωγή τους επιβαρυνόταν με 8%. Με άλλες αποφάσεις απαγορεύτηκε η εξαγωγή ζώων,
δημητριακών και άλλων τροφίμων. Λόγω των παράνομων εξαγωγών, η κυβέρνηση εξέδωσε τον Μάιο
νέα απαγόρευση (ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.60/216, φ.94/125, ΑΕΠ, τ.7, 129-31). Η είσπραξη των
τελωνειακών δικαιωμάτων στα παράλια της Ακαρνανίας προκάλεσε τον Μάρτιο τη διαμαρτυρία των
αγγλικών Αρχών των Επτανήσων (ΓΑΚ/Μικροί Κλάδοι/φ.12/428, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.76/5410).
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του τελωνείου λόγω του οθωμανικού αποκλεισμού, ή σε παρόμοιες δαπάνες,
απαιτήθηκαν περίπου 30.000 γρόσια, περίπου 12% του συνόλου. Παρόμοιο ποσό
δαπανήθηκε σε διάφορα άλλα έξοδα, χρηματικές καταβολές σε πρόσωπα
αδιευκρίνιστης ιδιότητας, σε ενοίκια ή σε άπορους στην πόλη. Ο Ν. Λουριώτης
διευκρίνισε ότι δεν συμπεριέλαβε σημαντικές δαπάνες για αγορά τροφίμων, όπως και
επικείμενες πληρωμές, σημειώνοντας ότι «ολόκληρον το εισόδημα καρπούνται οι
εντόπιοι με την μίαν και την άλλην αιτίαν».292 Τα μηνιαία έσοδα των τελωνείων
Μεσολογγίου και Νεοχωρίου καλούνταν να καλύψουν κάθε είδους παλιές και νέες
οφειλές της τοπικής διοίκησης, η οποία εξέδιδε εντολές πληρωμής σε βάρος των
ενοικιαστών για οφειλές της. Το ίδιο ίσχυε και για την εκμετάλλευση άλλων
προσόδων, όπως εκείνων από τη Μαύρη Αλυκή και τα ιχθυοτροφεία.293
Με βάση τα παραπάνω, είναι αναμφισβήτητο ότι ένα μέρος του πληθυσμού του
Μεσολογγίου συντηρούνταν αποκλειστικά ή εν μέρει από τις δαπάνες της τοπικής
διοίκησης για διάφορες υπηρεσίες ή εργασίες, και αυτό χωρίς να συνυπολογίζονται
δαπάνες που δεν θα καταγράφηκαν. Η σημαντικότερη πηγή εσόδων ήταν το τελωνείο
της πόλης, κάτι που ερμηνεύει τη διαμάχη του 1823 για την ενοικίαση των σχετικών
προσόδων. Ταυτόχρονα, η υπερβολική εξάρτηση από τα συγκεκριμένα έσοδα
μπορούσε να ανατρέψει κάθε οικονομικό σχεδιασμό σε περίπτωση παρατεταμένης
πολιορκίας. Η τοπική διοίκηση καλούνταν να διαχειριστεί και να κατανείμει τους
τοπικούς πόρους, κατανομή που έγινε προς όφελος όσων κατάφερναν να έχουν κάθε
είδους δοσοληψίες μαζί της. Ωστόσο, πρόκειται για κατανομή μάλλον ισορροπημένη,
αν ληφθούν υπόψη οι δυσχέρειες που προκαλούσε ο πόλεμος στην ομαλή οικονομική
δραστηριότητα, άρα και οι απαιτήσεις του πληθυσμού. Προκύπτει επίσης ότι η
συγκεκριμένη διαχείριση ήταν ελλειμματική, καθώς τα έσοδα υπολείπονταν των
καταγεγραμμένων εξόδων κατά 17.000 γρόσια. Η διαφορά δεν θα μπορούσε να
αντιστοιχεί παρά σε χρέη της τοπικής διοίκησης.
Επιπλέον στοιχεία, κυρίως για την ταυτότητα των ενοικιαστών των προσόδων,
υπάρχουν σε άλλους λογαριασμούς. Ο ισοσκελισμένος «λογαριασμός των επιστατών
του Μεσολογγίου» καταγράφει έσοδα και δαπάνες ύψους 14.863 γροσίων μεταξύ
Μαρτίου και Αυγούστου 1824. Οι σημαντικότερες διαφορές από τον λογαριασμό
Λουριώτη αφορούν τα συνολικά έσοδα από την Άσπρη Αλυκή, της οποίας το
συνολικό ποσό δημοπράτησης ανέβασαν οι επιστάτες σε 27.200 γρόσια, και την
καταγραφή μικροποσών από την ενοικίαση ή πώληση πρώην μουσουλμανικών
ιδιοκτησιών, όπως ελαιοτριβεία. Σημαντικές καταβολές του λογαριασμού των
επιστατών, τουλάχιστον 8000 γρόσια, σε πρόσωπα με αδιευκρίνιστο ρόλο ή για την
κάλυψη παλαιότερων υποχρεώσεων, δεν συμπεριλαμβάνονται στον λογαριασμό
Λουριώτη.294 Οι ετήσιες πρόσοδοι της Άσπρης Αλυκής είχαν δημοπρατηθεί για το
παραπάνω ποσό τον Μάρτιο του 1824 στον πρόκριτο της πόλης Μ. Τζιτζιλόνη, με το
1/3 της τιμής καταβλητέο αμέσως, και το υπόλοιπο σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
από τον Ιούνιο. Η εισαγωγή άλατος άλλης προέλευσης στο Μεσολόγγι και στο
Ανατολικό απαγορευόταν, με εξαίρεση την αλυκή στο Μποχώρι, ενώ η διοίκηση θα
αποζημίωνε τον αγοραστή σε περίπτωση εχθρικής εισβολής.295 Ενοικιαστές του
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 45. Το συμπέρασμα αυτό στόχευε να απαντήσει στις κατηγορίες,
Μεσολογγιτών και μη, εναντίον του Μαυροκορδάτου και του Ν. Λουριώτη.
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ΓΑΚ/Μικροί κλάδοι/φ.12/86, 89-96, 98-112, 123, 202, 219, 294, 308, 333, 339, 342-44.
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ΓΑΚ/Μικροί κλάδοι/φ.12/398-399. Σύμφωνα με έναν τρίτο λογαριασμό, με τα αρχικά του Λουριώτη
και με χρονολογία 3.3.1825, τα έσοδα του Μεσολογγίου ανέρχονταν σε 264.230 γρόσια, βάσει
στοιχείων που απαντώνται στους παραπάνω δύο λογαριασμούς της πόλης, χωρίς αναφορά σε έξοδα
(ΓΑΚ/Μικροί κλάδοι/φ.12/427).
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 261-62.
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ιχθυοτροφείου στο Βασιλάδι το 1824 φαίνεται ότι ήταν οι πρόκριτοι Ιωάννης και
Δημήτριος Ραζηκότσικας. Το ίδιο ίσχυε και για τον Σπ. Πεταλούδη, έναν από τους
ενοικιαστές το 1824 της Μαύρης Αλυκής, στα νοτιοανατολικά του Μεσολογγίου. Ο
ίδιος ήταν διορισμένος ως «ειρηνοποιός κριτής» στην πόλη από τον Φεβρουάριο του
1824 και ενοικιαστής της δεκάτης του λαδιού το προηγούμενο έτος, ενώ συμμετείχε
στις επιτροπές που έκριναν τη νομιμότητα των θαλάσσιων λειών που έφταναν το
1823 στο Μεσολόγγι.296
Τα έσοδα του Ανατολικού παρουσίαζαν παρόμοια χαρακτηριστικά και ανέρχονταν
σε 108.650 γρόσια για το 1824. Σύμφωνα με τον λογαριασμό της 3ης Μαρτίου 1825,
πιθανότατα του Ν. Λουριώτη, προήλθαν κατά κύριο λόγο από το τελωνείο και τους
σχετικούς δασμούς (55.000 γρόσια, 51% του συνόλου), από τις προσόδους των
ιχθυοτροφείων (27.500 γρόσια, 25% του συνόλου), από τη δεκάτη του λαδιού
(14.300, 13% των εσόδων), των δημητριακών (3150 γρόσια, 3% του συνόλου), από
την ενοικίαση «εθνικών περιβολιών» (6500 γρόσια, 6% των εσόδων), και από
διάφορες άλλες προσόδους. Όμως, τα έσοδα του τελωνείου και δύο ιχθυοτροφείων
μειώθηκαν κατά το 1825 σε 37.300 γρόσια, χωρίς να σημειώνεται ο ακριβής
επιμερισμός. Το τρίτο ιχθυοτροφείο, στον Πόρο, απέδωσε ποσό λίγο μεγαλύτερο από
ό,τι το προηγούμενο έτος.297 Είναι φανερό ότι οι πρόσοδοι των ιχθυοτροφείων είχαν
ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία του Ανατολικού. Ωστόσο, ο λογαριασμός δεν
διευκρινίζει το ύψος των εσόδων του 1824 από το τελωνείο Νεοχωρίου-Κατοχής και
από τη δεκάτη των δημητριακών της περιοχής Νεοχωρίου-Μαγούλας, χωριά στην
περιφέρεια του Ανατολικού. Τα προσδοκώμενα έσοδα για το 1825 από τις πηγές
αυτές έφταναν τα 13.250 και 24.000 γρόσια αντίστοιχα, χωρίς όμως να μπορεί να
γίνει σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Προκειμένου για τη δημοσιονομική διαχείριση στο σύνολο της δυτικής Στερεάς,
είναι αρκετά κατατοπιστικός ο λογαριασμός που υπέβαλε ο Ν. Λουριώτης τον
Νοέμβριο του 1825 για το διάστημα 1.12.1823-12.4.1825, από την επιστροφή του
Μαυροκορδάτου μέχρι την έναρξη της τελευταίας πολιορκίας του Μεσολογγίου.298
Οι δαπάνες παρουσιάζονται σε γρόσια και ως ποσοστό επί του συνόλου ως εξής:
Τρόφιμα και σιτηρέσια για τα ένοπλα σώματα
460.432
Μισθοί στρατιωτών
613.389
Μισθοί των ναυτών για την παραμονή πολεμικών πλοίων 106.976
στην περιοχή
Πολεμοφόδια
48.446
Οχύρωση του Μεσολογγίου
71.066299
Έξοδα του στρατοπέδου στο Λιγοβίτζι
107.380
Έξοδα του στρατοπέδου του στρατηγού Τσόγκα
50.005
Έξοδα του στρατοπέδου στο Μακρυνόρος
16.582
Μισθοί των στελεχών της διοίκησης
52.040
Έξοδα του εκκλησιαστικού μηχανισμού
2.250
296

24,9%
33,1%
5,8%
2,6%
3,8%
5,8%
2,7%
0,9%
2,8%
0,1%
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Μάρτιο, τα μέλη των σωμάτων της διοίκησης, οι υπουργοί και οι έπαρχοι. Το ήμισυ των χρημάτων θα
καταβάλλονταν αμέσως και τα υπόλοιπα την 1η Σεπτεμβρίου (ΑΕΠ, τ.6, 40, 59-60, τ.7, 88).
297
ΓΑΚ/Μικροί κλάδοι/φ.12/427, 438.
298
ΓΑΚ/Μικρές Συλλογές-Κ10γ/Αρχείο Ν. Λουριώτη/29, 77.
299
Είδαμε ότι η σχετική δαπάνη παρουσιαζόταν μικρότερη (55.000 γρόσια) στον λογαριασμό
Λουριώτη που αφορούσε την πόλη του Μεσολογγίου.
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Εξόφληση παλαιότερων χρεών
Καταβολή σε Γερμανούς Φιλέλληνες
Εξόφληση εθνικών ομολογιών
Δαπάνες των Επαρχείων της δυτικής Στερεάς
Οφειλόμενα σε διάφορους
Διάφορα έξοδα

105.147
2816
4600
57.195
31.636
120.829

5,7%
0,2%
0,3%
3,2%
1,7%
6,5%

Σύνολο

1.850.796

100%

Τα έσοδα καταγράφονταν σε γρόσια και ως ποσοστό ως εξής:
Καταβολές από το υπουργείο της Οικονομίας
1.051.207 59,5%
Πώληση εθνικών κτημάτων
28.148 1,6%
300
Πρόσοδοι 1824
299.065 16,9%
Δημοπράτηση προσόδων 1825
67.477 3,8%
Λείες
81.536 4,6%
Εισφορές από το γερμανικό «φιλελληνικό κομιτάτο»
31.700 1,8%
301
Δάνεια από διάφορους
206.208 11,7%
Σύνολο

1.765.343

100%

Το απαιτούμενο ποσό για τον ισοσκελισμό του λογαριασμού, 85.452 γρόσια,
οφειλόταν σε διάφορα πρόσωπα για χρήματα, εφόδια και υπηρεσίες που προσέφεραν,
πρόκειται δηλαδή για επιπλέον χρέος της τοπικής διοίκησης, και η κυβέρνηση
κλήθηκε να καλύψει τη διαφορά.302
Βέβαια, ο λογαριασμός Λουριώτη είναι μόνο κατά προσέγγιση πλήρης και
αξιόπιστος.303 Δεν είναι σαφές, για παράδειγμα, σε πια κατηγορία εσόδων
εντάσσονταν οι χρηματικές δωρεές από τα Επτάνησα, για τις οποίες δεν δόθηκαν
ομολογίες, αλλά και οι όποιες προσφορές τροφίμων και άλλων ειδών από
Επτανήσιους, όπως και κάθε άλλη μη χρηματική βοήθεια. Επίσης, δεν φαίνεται να
συνυπολογίζεται μέρος από τις χρηματικές καταβολές του Byron προς διάφορους
αποδέκτες, με ή χωρίς τη μεσολάβηση της τοπικής διοίκησης. Μολονότι οι αναφορές
για τα σχετικά ποσά ποικίλουν, ο ίδιος ο Byron, σημείωσε στα τέλη Μαρτίου ότι η
πόλη τού όφειλε 3000 τάλιρα, εκτός από τις 20.000 που είχε καταβάλει για την άφιξη
ελληνικών πλοίων στο Ιόνιο στα τέλη του 1823. Στις αρχές Απριλίου σημείωσε ότι
στους τρεις τελευταίους μήνες είχε ξοδέψει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 30.000
τάλιρα (59.000 σύμφωνα με άλλη δική του καταγραφή) υπέρ των Ελλήνων. Τμήμα
των χρημάτων αυτών διατέθηκε για την πληρωμή σώματος Σουλιωτών, τους οποίους
300

Τα έσοδα αυτά δεν κατηγοριοποιούνται αναλυτικά από τον Λουριώτη.
Από το σύνολο των δανείων, 56.123 γρόσια οφείλονται σε πρόσωπα από τη Ζάκυνθο, 58.874 στον
Ιταλό Ν. Σούτο (N. Sciutto) και 91.211 σε διάφορους δανειστές. Πιθανότατα σε αυτή την κατηγορία
εσόδων εντάσσει ο Λουριώτης και τις κατά καιρούς καταβολές σημαντικών ποσών από «ομογενείς»
των Επτανήσων, έναντι κρατικών ομολογιών.
302
ΓΑΚ/Μικρές Συλλογές-Κ10γ/Αρχείο Ν. Λουριώτη/29, 77).
303
Κατά τον αυτόπτη Ν. Κασομούλη, ο Αλ. Μαυροκορδάτος παρουσίασε στη συνέλευση του
Ανατολικού, τον Δεκέμβριο του 1824, έναν λογαριασμό εσόδων για το ίδιο διάστημα, το σύνολο των
οποίων έφτανε τα 2,5 εκατομμύρια γρόσια από τα οποία 800.000 στάλθηκαν από την κυβέρνηση και
τα υπόλοιπα ήταν εισφορές από το εξωτερικό και τον Byron (Ενθυμήματα, τ.1, 413, 422, 424, 447-48).
Ο J. Millingen υποτιμά τα έσοδα από τα τελωνεία, υπερεκτιμώντας αντίστοιχα τα έσοδα από τις άλλες
πηγές (Memoires of the affairs of Greece, Λονδίνο 1831, 229). Οπωσδήποτε, δεν ήταν σε θέση να
κάνει ακριβείς εκτιμήσεις βασιζόμενος σε φήμες ή στην απλή παρατήρηση.
301
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είχε αναλάβει να συντηρεί ο ίδιος.304 Ακόμα και αν το σύνολο των ποσών αυτών δεν
δαπανήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της δυτικής Στερεάς αλλά αφορούσε και
δαπάνες υπέρ των επαναστατών κατά την παραμονή του Byron στην Κεφαλονιά,
είναι σαφές ότι οι σημαντικές χρηματικές καταβολές εκ μέρους του στο Μεσολόγγι
κάλυψαν ανάγκες που διαφορετικά θα επιβάρυναν την τοπική διοίκηση.
Σε αναφορά του από την πόλη τον Δεκέμβριο του 1823, ο Αλ. Μαυροκορδάτος
τόνιζε ότι δαπανήθηκαν όλα τα έσοδα από τις προσόδους, των οποίων η είσπραξη
έχει ενοικιαστεί μέχρι την 1η Μαρτίου. Επιπλέον, έκανε λόγο για ένα χρέος της
τοπικής διοίκησης ύψους άνω των 80.000 γροσίων. Ο ίδιος αναφέρθηκε τον Μάιο του
επόμενου έτους σε «κοινόν χρέος το οποίον εξογκώθη εις τον έσχατον βαθμόν» αλλά
και σε προσωπικό του χρέος σε ομολογίες. Σύμφωνα με έναν πρόχειρο λογαριασμό
του Ν. Λουριώη για το σύνολο της δυτικής Στερεάς μεταξύ Δεκεμβρίου 1823 και
Αυγούστου 1824, το έλλειμμα παρουσιαζόταν τότε στα 40.000 γρόσια, τα οποία
οφείλονταν ως «δάνεια προσωρινά» σε διάφορα πρόσωπα, με ένα σύνολο δαπανών
1.178.827 γρόσια.305 Με βάση τα 85.452 γρόσια του παραπάνω λογαριασμού,
φαίνεται ότι το έλλειμμα είχε υπερδιπλασιαστεί μέχρι τον Απρίλιο του 1825.
Με βάση τους παραπάνω λογαριασμούς Λουριώτη, τα έσοδα προέρχονταν κυρίως
από την κυβέρνηση. Αυτή η οικονομική εξάρτηση απαιτούσε την ανάλογη πολιτική
συμμόρφωση, τόσο των στρατιωτικών όσο και της τοπικής διοίκησης, μέσα στις
περιστάσεις και στο πλαίσιο της εμφύλιας σύγκρουσης. Επιπλέον, το σημαντικό
ποσοστό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων υποδηλώνει τη συνεχή αγωνία της τοπικής
διοίκησης να καλύψει τις δαπάνες που προέκυπταν με πιεστικό τρόπο, ιδίως από τους
ένοπλους, αναζητώντας πρόχειρες λύσεις. Ταυτόχρονα, τα περιορισμένα έσοδα από
την ενοικίαση των τοπικών προσόδων επιβεβαιώνουν και πάλι την πτώση της ομαλής
παραγωγικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο, χωρίς βέβαια να συνυπολογίζονται οι
αυθαιρεσίες των ένοπλων σωμάτων σε βάρος της αγροτικής και κτηνοτροφικής
παραγωγής, η οποία έτσι δεν καταγραφόταν με επάρκεια.
Ιδιαίτερα επιζήμια στο θέμα αυτό ήταν η στάση του Δ. Μακρή, του κυρίαρχου
οπλαρχηγού στην επαρχία του Ζυγού. Η συνέλευση των πολιτικών και στρατιωτικών
παραγόντων της δυτικής Στερεάς στο Μεσολόγγι, τον Δεκέμβριο του 1823,
αποφάσισε τη διαχείριση των τοπικών προσόδων από την τοπική διοίκηση.
Απαγόρευσε επίσης την καταβολή «δοσιμάτων» στους στρατιωτικούς και την
άσκηση δικαστικών αρμοδιοτήτων από τους ίδιους. Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο Αλ.
Μαυροκορδάτος κατηγόρησε τον Μακρή και τους ανθρώπους του για έλεγχο των
ενοικιάσεων, οικειοποίηση εθνικών κτημάτων, και κατακράτηση ποικίλων προσόδων.
Τον Σεπτέμβριο του 1824 αλλά και αργότερα, ο Μαυροκορδάτος και η τοπική
διοίκηση επανέλαβαν τις κατηγορίες και πρότειναν την απομάκρυνση του Μακρή
από τον Ζυγό, καταλογίζοντας στους ένοπλους υπό την οδηγία του παράνομη
οικειοποίηση των εισοδημάτων της επαρχίας, η οποία χαρακτηριζόταν ως η
πλουσιότερη και η μόνη σχετικά ανέπαφη από τις εχθρικές εισβολές. Οι άνθρωποι
304

Λόρδου Μπάυρον, Επιστολές από την Ελλάδα, 1809-11 και 1823-1824, ό. π., 201, 203-04, 211, 24245, 257-59, P. Gamba, ό. π., 54, ΑΕΠ, τ.9, 361, 364, ΙΑΜΜ/Αρχείο Αλέξανδρου
Μαυροκορδάτου/φ.146.3/1301: Letters written by Lord Byron during his residence at Missolonghi,
January to April 1824 to Mr. Samuel Barff at Zante, Νάπολι 1884, 9-10, 19, 23.
305
ΑΕΠ, τ.9, 344, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 400, 785. Η υπερχρέωση δεν αφορούσε μόνο τη δυτική
Στερεά. Με νόμο, τον Απρίλιο του 1825, η κυβέρνηση ανέβαλε την πληρωμή των συνολικών
επαρχιακών χρεών «εις άλλην εποχήν». Τα χρέη χωριών και πόλεων θα εξοφλούνταν από τον
Ιανουάριο του 1826 και σε τρεις ετήσιες δόσεις. Ο τόκος για τα δάνεια που είχαν συναφθεί από τον
Απρίλιο του 1821 και εφεξής οριζόταν στο 10%. Οι προβαλλόμενοι στόχοι της ρύθμισης, η οποία
προνοούσε και για τα ατομικά χρέη, ήταν η άρση των εμποδίων στις δοσοληψίες και ο περιορισμός
των «καταχρήσεων» δανειστών και οφειλετών (ΓΑΚ/Μικροί Κλάδοι/φ.1/141).
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του Μακρή, σημειωνόταν, επενέβαιναν στις δημοπρασίες της δεκάτης, των
ιχθυοτροφείων, των αλυκών, αγοράζοντας τις προσόδους στο μισό ή και λιγότερο
από την πραγματική τους τιμή χρησιμοποιώντας βία για να εμποδίσουν άλλους
ενοικιαστές: «αυτοί δεκατίζουν, αυτοί συνάζουν τα εισοδήματα, αυτοί τα πωλούν»,
σημείωναν. Μετά από έρευνα επιτροπής που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό τον
Δεκέμβριο του 1824, βρέθηκαν να παρακρατούνται εισοδήματα από τη δεκάτη στον
Ζυγό, στον Βλοχό και στο Απόκουρο. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες προσπάθησαν
απλώς, τον Μάρτιο του 1825, να συμψηφίσουν την κατακράτηση εισοδημάτων από
τον Μακρή με τους μισθούς του. Όμως, οι παρόντες τότε στο Ναύπλιο Αναστ.
Τζιμπουράκης, πρόκριτος και στρατιωτικός του Ζυγού, Α. Αναστασίου, πρώην
γερουσιαστής της περιοχής, και Τ. Μαγγίνας, συνεργάτης του Αλ. Μαυροκορδάτου,
δήλωσαν άγνοια επικαλούμενοι την απουσία τους από αξιώματα κατά το αμέσως
προηγούμενο διάστημα. Ελλείψει αποδείξεων, διατάχθηκε η καταβολή στον Μακρή
του συνόλου των μισθών του, με την επιφύλαξη του συμψηφισμού αν προέκυπταν
στοιχεία στο μέλλον. Χαρακτηριστικό της νοοτροπίας γύρω από την οικειοποίηση
των δημοσίων προσόδων είναι και το παράδειγμα του Π. Ντόβα, η οικογένεια του
οποίου υπηρετούσε υπό τον Μακρή στο Ζυγό. Ο Ντόβας ζήτησε από την κυβέρνηση
να του δοθεί η εκμετάλλευση της σταφίδας, επικαλούμενος προγενέστερη
παραχώρησή της στον ίδιο από τις τοπικές αρχές, γιατί υπεράσπισε την περιοχή από
τους εχθρούς. Το Εκτελεστικό απάντησε ότι δεν παραχωρείται ό,τι ανήκει στο έθνος
και ότι το πατριωτικό χρέος είναι αρκετή ανταμοιβή.306
Στην πραγματικότητα, οι κατά τόπους οπλαρχηγοί μπορούσαν να έχουν μεγάλα
εισοδήματα από την εκμετάλλευση των πόρων της υπαίθρου. Τέτοια ήταν η
περίπτωση του Γρ. Λιακατά, ο οποίος επιχείρησε να στείλει 100 φορτώματα μάλλινο
ύφασμα στη Ζάκυνθο τον Σεπτέμβριο του 1824, αλλά και η δραστηριότητα του
στρατηγού Ανδρ. Σαφάκα, ο οποίος εφοδίασε με κρέας το Μεσολόγγι και το
Ανατολικό την ίδια περίοδο. Κατά με τον Ν. Κασομούλη, ο Ν. Στορνάρης και Γρ.
Λιακατάς, καπετάνιοι στα αρματολίκια Ασπροποτάμου και Κλεινοβού, είχαν
συγκεντρώσει 40.000 και 300.000 γρόσια αντίστοιχα όταν πέρασαν οριστικά στο
στρατόπεδο των επαναστατών στα τέλη του 1824, εκτός από την αξία της
συμμετοχής τους σε εμπορικές «συντροφίες», αλλά και από το ίδιο το κτηνοτροφικό
τους κεφάλαιο. Ο Γ. Καραϊσκάκης συγκέντρωσε από τα «προβατιάτικα» στα Άγραφα
100.000 γρόσια στα μέσα του 1823, λίγο πριν υποχρεωθεί να εγκαταλείψει την
επαρχία. Σημαντική επίσης φαίνεται η εμπορική δραστηριότητα του Δ. Μακρή σε
συνεργασία με τον πρόκριτο του Μεσολογγίου Αναστ. Παλαμά (Καραπιπέρη), καθώς
γίνεται λόγος για «τα μαλλιά οπού έστειλεν εις Αγκόνα πρώτον χρόνον και
δεύτερον»,307 συναλλαγή που δεν θα ήταν η μοναδική και προστίθεται στις παραπάνω
306

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 196, 863-64, 909, 995, ΓΑΚ/Μικρές Συλλογές/Κ45Δ-Αρχείο Υακίνθης
Θέμελη, αρ.16, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.45/1783, φ.69/90, φ.73/96-97, φ.75/59, Ελληνικά Χρονικά, τ.1,
φ.6/19.1.1824, φ.105/27.12.1824, φ.106/31.12.1824, τ.2, φ.3/10.1.1825. Καταγεγραμμένο είναι το
αίτημα προς τον Δ. Μακρή των Γ. Φαράντου και Μ. Φραγκούλη, προκρίτων Μεσολογγίου και
Ανατολικού αντίστοιχα, για δάνειο προκειμένου να αγοράσουν τη «λαδοδεκατιά» μη αναφερόμενης
περιοχής, πιθανότατα στις αρχές του 1825 (ΕΒΕ/Αρχείο Ν. Μακρή/9503). Στην περίπτωση απώλειας
της προσόδου μιας αλυκής, ο Μακρής απείλησε τους νέους ενοικιαστές, για να τους αναγκάσει να
απομακρυνθούν. Έπειτα, οι άνθρωποι του θα καταλάμβαναν ξανά την αλυκή με πρόφαση την
αποζημίωσή τους για δήθεν προηγούμενες ζημιές. Πιθανόν να πρόκειται για τη Μαύρη Αλυκή, της
οποίας τις προσόδους είχε ενοικιάσει τότε ο Μακρής χωρίς να καταβάλει τα οφειλόμενα (Αρχείο
Μαυροκορδάτου, τ.3, 53, τ.4, 196).
307
ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Ιδιωτικές Συλλογές/Αρχείο Ι. Κωλέττη/φ.233/194, Ο Ρουμελιώτης
καπετάνιος Ανδρούτσος Σαφάκας και το Αρχείο του, επιμ. Δημ. Λουκόπουλος, Αθήνα 1931, 80-82, 87,
Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα, τ.1, Αθήνα 1939, 323, 436-37, ΕΒΕ/Αρχείο Ν. Μακρή/9521.

120

περιπτώσεις συνεργασίας προκρίτων και στρατιωτικών γύρω από την ενοικίαση των
προσόδων.
Κατά την εφημερίδα του Μεσολογγίου, τον Φεβρουάριο του 1825, οι πρόσοδοι των
πόλεων του Μεσολογγίου και του Ανατολικού κατέληγαν στο δημόσιο ταμείο. Η
εφημερίδα μάλιστα έκανε λόγο για αύξησή τους εξαιτίας «διαφόρων περιστάσεων»,
χωρίς διευκρινίσεις. Στην ύπαιθρο όμως, σημείωνε, ο «λαός» προσέφερε ό,τι ανήκε
στη διοίκηση, αλλά μεσολαβούσε «έν είδος βδελλών, αι οποίαι βυζάνουσαι ικανόν
μέρος των δημοσίων προσόδων» στερούσαν οικονομικά μέσα από τη διοίκηση και
έβλαπταν θανάσιμα το έθνος. Αυτοί οι «σπεκουλατόροι», τόνιζε η εφημερίδα χωρίς
να τους κατονομάζει, αγόραζαν τις προσόδους μιας επαρχίας στο 1/5 της
πραγματικής τους απόδοσης. Ακόμα και το ποσό αυτό δεν εισπραττόταν από το
δημόσιο, γιατί οι ενοικιαστές κατηγορούσαν στρατιωτικούς για κατασπατάληση
αυτών των εσόδων ή τα εισέπρατταν παρουσιάζοντας λογαριασμούς για παλιότερες
δήθεν εκδουλεύσεις και δαπάνες τους. Ως θεραπεία αυτών και άλλων προβλημάτων η
εφημερίδα πρότεινε, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και ιδίως το γαλλικό παράδειγμα,
όπως τόνιζε, την είσπραξη των προσόδων από διορισμένους για το σκοπό αυτό
υπαλλήλους, οι οποίοι θα αλληλοεξαρτώνταν στη δουλειά τους, ώστε να ελέγχονται
εύκολα και να αποτρέπονται οι καταχρήσεις.308
Σε αντίθεση με την αισιοδοξία των Ελληνικών Χρονικών, η δημοπράτηση των
προσόδων του 1825 προκάλεσε νέες δυσχέρειες. Με κυβερνητική απόφαση, η
δημοπράτηση θα γινόταν στις 10 Φεβρουαρίου και στην έδρα της κυβέρνησης και όχι
σε τοπικό επίπεδο, προφανώς με την προσδοκία παραγκωνισμού των τοπικά ισχυρών,
συχνά των νικημένων τώρα αντιπάλων της κυβέρνησης, αλλά και της υποβολής
καλύτερων προσφορών. Όπως και κατά το 1824, το ήμισυ του αντίτιμου θα
καταβαλλόταν αμέσως και το υπόλοιπο την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ αποκλείονταν από
τη συμμετοχή τα μέλη των δύο σωμάτων της διοίκησης, οι υπουργοί, οι έπαρχοι,
αλλά και «εκ των στρατιωτικών οι αρχηγοί». Η διάταξη του 1822 για δεκάτη ύψους
10% επί των προϊόντων ιδιόκτητων κτημάτων και 30% επί της παραγωγής εθνικών
κτημάτων παρέμεινε σε ισχύ. Η Διευθύνουσα Επιτροπή της δυτικής Στερεάς ζήτησε
την εξαίρεση της εκποίησης των προσόδων Μεσολογγίου και Ανατολικού από την
απόφαση, καθώς ορισμένες δημοπρασίες είχαν ήδη γίνει, αλλά και με το επιχείρημα
ότι οι δυτικοελλαδίτες ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν επί ίσοις
όροις, λόγω της απόστασης και του κινδύνου μεταφοράς των χρημάτων στο Ναύπλιο,
με δεδομένη και την αδυναμία χρήσης συναλλαγματικών εκ μέρους τους, απουσία
που θα περιόριζε τον ανταγωνισμό. Η Επιτροπή σημείωνε επιπρόσθετα ότι ειδήσεις
για πολεμικές προετοιμασίες των οθωμανικών δυνάμεων είχαν αναγκάσει δύο
εταιρείες ενδιαφερόμενων αγοραστών να μην ακολουθήσουν την προτροπή της
τοπικής διοίκησης να μεταβούν στο Ναύπλιο, γεγονός που σε συνδυασμό με την
πολεμική απειλή θα επηρέαζε την τελική τιμή. Τελικά, δημοπρασίες που είχαν ήδη
γίνει τοπικά ακυρώθηκαν και οι πρόσοδοι δημοπρατήθηκαν εκ νέου, όπως στην
περίπτωση του ιχθυοτροφείου Πόρου στο Ανατολικό. Στην πρώτη δημοπράτηση, για
την οποία οι ενοικιαστές διεκδίκησαν αποζημίωση, συμμετείχαν οι Τάτζης Μαγγίνας,
στέλεχος της τοπικής διοίκησης, και ο Ηπειρώτης Γ. Πλέσσιος, στρατιωτικός και
μέλος του δικαστηρίου των εκκλήτων, το οποίο ιδρύθηκε το 1824 με έδρα το
Μεσολόγγι. Ένας από τους τελικούς ενοικιαστές, με χρήματα που είχε δανειστεί από
τον οπλαρχηγό Α. Ίσκο, ήταν ο πρόκριτος και στρατιωτικός του Ζυγού Αναστ.
Τζιμπουράκης. Επίσης, οι ενοικιαστές των ιχθυοτροφείων Μεσολογγίου
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πληροφορήθηκαν ότι η συγκεκριμένη πρόσοδος είχε δημοπρατηθεί νωρίτερα στο
Μεσολόγγι, όπως είχε συμβεί και με άλλες προσόδους της πόλης, και διεκδίκησαν με
επιτυχία αποζημίωση. Ενοικιαστές ήταν ο Γ. Λέλης, στέλεχος της τοπικής διοίκησης,
και ο Μεσολογγίτης Μ. Δεληγεωργόπουλος, φροντιστής του πολέμου από το 1823
και φρούραρχος της πόλης από τις 20 Μαρτίου του 1825. Παρόμοια διαμάχη υπήρξε
και στην περίπτωση του ιχθυοτροφείου Προκοπανίστου, η οποία δόθηκε στον
στρατιωτικό Αλ. Κουτζαφτόπουλο και στον στρατιωτικό, πληρεξούσιο στη Β΄
Εθνοσυνέλευση και βουλευτή κατά τη β΄ περίοδο 1823-1824 Π. Ράγκο, αδελφό του
οπλαρχηγού Γιαννάκη Ράγκου, ενώ είχε ήδη ενοικιαστεί τοπικά στους Δ. Λουριώτη,
Γ. Λέλη και άλλους, μολονότι τελικά η επιστασία τους παραχωρήθηκε στη δεύτερη
ομάδα. Επιπλέον, ο Μεσολογγίτης στρατιωτικός Αναγν. Μόστρας εμφανίστηκε
ενοικιαστής του ιχθυοτροφείου κοντά στο νησάκι Πεταλάς στις Εχινάδες, ενώ ο
πρόκριτος Γιαν. Ραζηκότσικας ενδιαφέρθηκε επίσης για την ενοικίαση των προσόδων
της πόλης.309
Η νέα οθωμανική εισβολή του 1825 θα εμπόδισε οπωσδήποτε την ολοκλήρωση
των δημοπρατήσεων. Στον παραπάνω λογαριασμό της 3ης Μαρτίου 1825, ο Ν.
Λουριώτης σημείωνε ότι υπήρχε προσφορά ύψους 70.000 γροσίων για τις προσόδους
μόνο της Βόνιτσας και του Ξηρόμερου. Τα εκτιμώμενα έσοδα από τον Ζυγό έφταναν
τα 80.000 γρόσια, τα οποία σημειωνόταν ότι δεν είχαν εισπραχθεί ποτέ.310 Σε κάθε
περίπτωση, οι εισπράξεις από την εκποίηση των προσόδων του 1825, 67.477 γρόσια,
υπολείπονταν δραματικά από τα 534.000 γρόσια των προσδοκώμενων από την
κυβέρνηση από τις προσόδους και τα τελωνεία των επαρχιών Βάλτου, Βλοχού,
Ζυγού, Αποκούρου, Ξηρόμερου, Βόνιτσας, και Μεσολογγίου-Ανατολικού. Μόνο από
τις προσόδους του Μεσολογγίου αναμένονταν 150.000 γρόσια, από τις οποίες 50.000
από το τελωνείο. Σε επιπλέον 136.200 γρόσια είχαν υπολογιστεί τα έσοδα από το
Βενέτικο, τα Κράβαρα, το Καρπενήσι και τα Άγραφα.311 Στο Μεσολόγγι, το
αναμενόμενο από το τελωνείο ποσό ήταν εξαιρετικά μικρό, αν συγκριθεί με τα
182.500 γρόσια των τελωνειακών εισπράξεων από τον Δεκέμβριο του 1823 μέχρι τον
Ιανουάριο του 1825, ενώ μεγάλες ήταν οι προσδοκίες από τις υπόλοιπες προσόδους.
Κατά τη Διευθύνουσα Επιτροπή, στα μέσα Φεβρουαρίου, οι κάτοικοι του
Μεσολογγίου ζήτησαν μετά από γενική συνέλευση την άμεση εκποίηση των
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προσόδων του τελωνείου Μεσολογγίου, μπροστά στην απειλή οθωμανικής εισβολής.
Μολονότι η Επιτροπή ενημέρωσε το Εκτελεστικό ότι δεν ενέδωσε στις πιέσεις όλων,
σε λίγες μέρες ανέφερε ότι δανείστηκε 12.000 γρόσια με τόκο 5% προκειμένου να
καλύψει την άμεση ανάγκη στρατιωτικής κινητοποίησης και να μην αναγκαστεί να
προχωρήσει στην εκποίηση της συγκεκριμένης προσόδου. Δανειστές ήταν οι
πρόκριτοι Αναστ. Παλαμάς, Αθαν. Ραζηκότσικας και Μ. Τζιτζιλώνης, ενώ οι
πρόσοδοι του τελωνείου Μεσολογγίου παραχωρήθηκαν ταυτόχρονα ως «ενέχυρο»
στους ίδιους, έναντι του παραπάνω ποσού. Προβλεπόταν ότι αν δεν υπήρχε
ενοικιαστής οι δανειστές θα επιστατούσαν στην είσπραξη των σχετικών προσόδων,
από τις οποίες θα αποπληρωνόταν το δάνειο, μαζί με άλλα δύο πρόσωπα που θα
διορίζονταν από την τοπική διοίκηση. Ο μελλοντικός ενοικιαστής θα έπρεπε να
αποζημιώσει τους δανειστές με το σύνολο ή το ανεξόφλητο ως τότε τμήμα του
δανείου. Ο Γ. Σπανιολάκης ενημέρωσε τον Μαυροκορδάτο ότι, μολονότι το δάνειο
μπορούσε να θεωρηθεί τοκογλυφικό (usure agiotage), η Διοίκηση, η οποία
ευθυνόταν για τη νέα διαδικασία εκποίησης, χωρίς μάλιστα να έχει ενισχύσει
οικονομικά τη δυτική Στερεά, έπρεπε να χρωστάει χάρη στους παραπάνω «τρεις
καλούς χριστιανούς» οι οποίοι έκαναν δυνατή τη στρατιωτική κινητοποίηση.312
Καθώς η προσωπική εντιμότητα των μελών της Διευθύνουσας Επιτροπής θα ήταν
άδικο να αμφισβητηθεί, η παραπάνω συμφωνία αποκαλύπτει την επείγουσα ανάγκη
των Aρχών για μετρητά, αλλά και τη σχετική απαξίωση της συγκεκριμένης
προσόδου, ενόψει της εχθρικής εισβολής. Από τη μια πλευρά, η δημοπράτηση τον
Μάρτιο των ιχθυοτροφείων της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου για 25.650
γρόσια,313 στην ίδια σχεδόν τιμή με εκείνη του προηγούμενου έτους, θα πρέπει να
θεωρείται επιτυχία με δεδομένες τις δυσοίωνες προοπτικές του 1825. Ωστόσο, η όλη
διαδικασία της ενοικίασης ήταν προβληματική και βλαπτική για τα κρατικά έσοδα.
Σύμφωνα με αναφορά της αρμόδιας επιτροπής στα μέσα Μαρτίου εκείνου του έτους
«ξεσκεπάζεται ότι ου μόνον άπασαι αι συντροφίαι της Στερεάς Ελλάδος εκ
συμφώνου συνεφώνησαν, ίνα μην αυξήσωσι δι’ όλου τας τιμάς των πωλήσεων, αλλά
πιθανόν και αι της Πελοποννήσου».314 Παρά τον έλεγχο της κεντρικής διοίκησης
στον μηχανισμό της εκποίησης των προσόδων,315 είναι σαφής ο αναμενόμενα
πρωταγωνιστικός ρόλος των προκρίτων του Μεσολογγίου στην εκμετάλλευση των
τοπικών πόρων.
Στις παραμονές τις τελευταίας πολιορκίας του Μεσολογγίου, οι πιεστικές ανάγκες
ήταν αδύνατο να καλυφθούν από τα ανεπαρκή αναμενόμενα έσοδα, όπως άλλωστε
δείχνουν και οι παραπάνω λογαριασμοί των τοπικών Αρχών. Στα μέσα Μαρτίου του
1825, ενώ ακόμα δεν είχαν εισπραχθεί όλα τα ποσά από τις πρόσφατες ενοικιάσεις, η
τοπική διοίκηση προσπάθησε να συγκεντρώσει 3.000 γρόσια από ένα αναγκαστικό
«προσωρινό δάνειο» από τους ξένους εμπόρους που βρίσκονταν στο Μεσολόγγι,
προκειμένου να αγοραστούν τρόφιμα για τα στρατόπεδα της υπαίθρου. Τα χρήματα
από την ενοικίαση ενός ιχθυοτροφείου της λιμνοθάλασσας ξοδεύτηκαν σε μία μέρα
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προλαμβάνοντας «ολέθρια αποτελέσματα», όπως σημειωνόταν, αν δεν πληρώνονταν
στρατιωτικοί μισθοί. Τα έσοδα από την ενοικίαση των ιχθυοτροφείων στο Ανατολικό
προβλεπόταν να επαρκέσουν πέντε μέρες. Ταυτόχρονα, η τοπική διοίκηση ζητούσε
από την κυβέρνηση να φροντίσει για την καταβολή των οφειλόμενων από τους
αγοραστές των προσόδων, αλλά και να ενισχύσει την περιοχή με τουλάχιστον 100 ή
150.000 γρόσια.316
3.1.β. Η πειρατεία
Μικρό τμήμα των καταγεγραμμένων εσόδων προερχόταν από την πειρατεία και την
καταδρομή στο Ιόνιο, σε έξαρση κατά το 1823-1824. Η επίσημη αναγνώριση των
Ελλήνων ως εμπολέμων από την Αγγλία στις 25 Μαρτίου 1823 έδωσε μεγαλύτερα
περιθώρια στους επαναστάτες για την εφαρμογή του αποκλεισμού των οθωμανικών
θέσεων στον Πατραϊκό και τον Κορινθιακό κόλπο, σύμφωνα με τα καθορισμένα από
τους Άγγλους όρια ανάμεσα στο ακρωτήριο Πάπα (Άραξος) και στα νησιά
Σκρόφες.317 Ήδη τον Ιανουάριο δημεύτηκε ένα αυστριακό πλοίο, του οποίου το
φορτίο μοιράστηκε εξίσου ανάμεσα στα υδραίικα πλοία που το συνέλαβαν, και στην
τοπική διοίκηση, της οποίας τα έσοδα από την πώληση των διαφόρων ειδών σε
δημοπρασία ξεπέρασαν τα 10.000 γρόσια. Η αρμοδιότητα της κρίσης για τη
νομιμότητα της λείας ανήκε σε επιτροπή που είχε συγκροτηθεί στο Μεσολόγγι για το
σκοπό αυτό, σύμφωνα και με την μέχρι τότε πρακτική. Τον Φεβρουάριο υπήρξε ένα
δεύτερο περιστατικό, στις Εχινάδες. Τον ίδιο μήνα, δόθηκαν τρίμηνες άδειες
καταδρομής σε τρεις Μεσολογγίτες ναυτικούς, με δικαίωμα κατάσχεσης πλοίων που
θα παραβίαζαν τον αποκλεισμό, πράξη χαρακτηριστική της οικονομικής αδυναμίας
της τοπικής και της κεντρικής διοίκησης να μισθώσουν πλοία για τον σκοπό αυτό.
Στα τέλη Μαΐου δόθηκαν άδειες σε άλλα τρία πλοία, ενώ στην καταδρομική
δραστηριότητα συμμετείχε και το μίστικο του Μ. Μπότσαρη ο Σουλιώτης. Ο
αυτόπτης Brengeri κάνει λόγο για εντολή του Μαυροκορδάτου για τον εξοπλισμό έξι
κανονιοφόρων με στόχο τον αποκλεισμό των Πατρών, και για έξοδο οκτώ
καταδρομικών σκαφών από το Μεσολόγγι. Το αποτέλεσμα, σημειώνει επικαλούμενος
μαρτυρίες καπετάνιων, ήταν να γίνουν πολύ πιο επικίνδυνα τα ταξίδια για τον
ανεφοδιασμό των οθωμανικών θέσεων, ώστε πολλές προσπάθειες για τη διάσπαση
του ελληνικού αποκλεισμού να γίνονται πλέον τη νύχτα.318
Από τα μέσα Φεβρουαρίου και μέχρι τις 16 Ιουνίου, καταγράφονται έντεκα
περιστατικά σύλληψης πλοίων που παραβίασαν τον αποκλεισμό, κυρίως της Πάτρας.
Στις τριμελείς επιτροπές που εκδίκασαν στο Μεσολόγγι τις υποθέσεις αυτές μετείχαν
πρόκριτοι, όπως οι Αθανάσιος Ραζηκότσικας, Π. Παλαμάς, Π. Καψάλης, Σπ.
Πεταλούδης, αλλά και στενοί συνεργάτες του Μαυροκορδάτου, όπως οι Γ. Λέλης και
Ν. Λουριώτης. Στα τέλη Απριλίου, η τοπική διοίκηση αποφάσισε να υποβάλλει στην
έγκριση της κυβέρνησης τη σύσταση θαλασσίου δικαστηρίου για την εκδίκαση των
υποθέσεων των λειών και όλων των «θαλάσσιων διαφορών», με μέλη τους Κ.
Παπαλουκά, Σπ. Πεταλούδη και Κ. Αναστασίου. Οι παραπάνω επιτροπές έκριναν ως
316
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νόμιμη λεία όλα τα πλοία, με δύο εξαιρέσεις. Τα σκάφη αυτά δημεύτηκαν, όπως και
το σύνολο των φορτίων. Σε μια τρίτη περίπτωση, το αυστριακό πλοίο Minuo αφέθηκε
ελεύθερο, λόγω και του φόβου για δυσαρέσκεια της Αυστρίας, ενώ το φορτίο του
δημεύτηκε. Στους πλειστηριασμούς των φορτίων συμμετείχαν έμποροι από το
Μεσολόγγι ή άλλοι, ενώ οι ιδιοκτήτες ή οι καπετάνιοι των πλοίων μπορούσαν να
αγοράσουν τα πλοία τους, όπως συνέβη σε μία περίπτωση. Το ήμισυ της λείας ανήκε
στην τοπική διοίκηση, ενώ το υπόλοιπο, μοιραζόταν ανάμεσα στον αρματόρο, που
είχε τα δικαιώματα του πλοίου, και το πλήρωμά του, ανάλογα με τη συμφωνία που
είχε προηγηθεί. Ωστόσο, το μερίδιο της τοπικής διοίκησης μπορούσε να είναι το ένα
τρίτο ή πολύ περισσότερο από το μισό.319
Ωστόσο, η επέμβαση των αγγλικών αρχών περιόριζε τα οικονομικά οφέλη από τις
λείες. Στα τέλη Απριλίου, ο κυβερνήτης του αγγλικού πολεμικού Dispatch ήλθε στο
Μεσολόγγι, επικεφαλής στολίσκου πολεμικών, και ζήτησε την παράδοση των υπό
ιονική ή αγγλική σημαία πλοίων, υποστηρίζοντας ότι είχαν συλληφθεί εκτός της
περιοχής αποκλεισμού, αλλά και ότι η τελευταία ίσχυε και για σκάφη που είχαν
αποπλεύσει από τον κόλπο των Πατρών. Έχοντας βασιστεί σε ψευδή ή παραποιημένα
στοιχεία, είχε αποδεχθεί τους ισχυρισμούς των ξένων πλοιάρχων, δεν δέχθηκε κανένα
συμβιβασμό, αλλά μετέφερε στη Ζάκυνθο ένα από τα ελληνικά καταδρομικά. Μετά
από λίγες μέρες, με βάση ψευδή αναφορά σχετικά με την επίθεση ελληνικών πλοίων
σε αγγλικό έξω από τον κόλπο της Πάτρας, ένας στολίσκος αγγλικών πολεμικών υπό
τον πλοίαρχο Hamilton κατέπλευσε στην πόλη και ζήτησε την επιστροφή πέντε
συλληφθέντων πλοίων και την αποζημίωση για άλλες καταδρομικές ενέργειες. Ο
συμβιβασμός περιλάμβανε την επιστροφή τεσσάρων πλοίων υπό ιονική σημαία και
την καταβολή αποζημιώσεων με ομολογίες, ενώ οι ιονικές Αρχές ελευθέρωσαν το
ελληνικό σκάφος. Στις 13 Ιουνίου, δόθηκε εντολή στις αρχές των Επτανήσων να μη
χορηγούν ναυτιλιακά έγγραφα σε πλοία των εμπολέμων που κατευθύνονταν στα
σημεία αποκλεισμού, σύμφωνα με τη διακηρυγμένη αρχή της ουδετερότητας. Η
τοπική διοίκηση στο Μεσολόγγι σημείωσε στις 16 Ιουνίου ότι οι αγγλικές Αρχές
σταμάτησαν να αναγνωρίζουν τον ελληνικό αποκλεισμό των Πατρών, μετά την άφιξη
οθωμανικών πλοίων στην περιοχή.320
Η ανάγκη για τήρηση των γεωγραφικών και των άλλων περιορισμών από τους
Έλληνες καταδρομείς, η αποφυγή «άτακτων λειών» και η επίδειξη μετριοπάθειας
απέναντι στις αγγλικές παρεμβάσεις, αιτιολογούνταν από τον Αλ. Μαυροκορδάτο με
βάση την προσδοκώμενη ωφέλεια από τις εμπορικές συναλλαγές με τα Επτάνησα,
την ανάγκη για αναγνώριση του ελληνικού αποκλεισμού από την αγγλική πλευρά,
αλλά και την αποφυγή εμποδίων, εκ μέρους της ιονικής κυβέρνησης, στις επαφές των
επαναστατών με τον ελληνικό πληθυσμό των Επτανήσων.321 Ο αντίκτυπος της
αγγλικής επέμβασης σημειώθηκε από την τοπική διοίκηση όταν παρατήρησε, στα
μέσα Μαΐου, ότι «αυτά εκρύωσαν την θαλάσσιον ελληνικήν περιδρομήν του
Μεσολογγίου… ούτε συμφέρει να τους ενθαρρύνωμεν με λείας, χωρίς τας οποίας και
χωρίς πληρωμήν αυτοί δεν εμπορούν, βέβαια, να εξοδεύωσιν οίκοθεν,
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θαλασσομαχούντες δια τον αποκλεισμόν».322 Διαπιστωνόταν έτσι το αδιέξοδο: η
διοίκηση δεν μπορούσε να μισθώνει τους καταδρομείς, εκείνοι αμείβονταν από τις
λείες, οι καταδρομικές πράξεις με κίνητρο τη λεία μπορούσαν, δίκαια ή άδικα, να
προκαλέσουν την αγγλική ή άλλη ξένη και πολλαπλά επιζήμια επέμβαση. Την ίδια
στιγμή, τα έσοδα από τις λείες ήταν αναγκαία για την κάλυψη σειράς δαπανών της
τοπικής διοίκησης, όπως ήταν αναγκαία και η πίεση στα οθωμανικά φρούρια μέσω
του αποκλεισμού.
Κατά τους υπόλοιπους μήνες του 1823 υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία για το θέμα. Σε
αχρονολόγητο έγγραφο, στα πλαίσια προφανώς της εκδίκασης της υπόθεσης,
σημειώνεται η παρουσία στο Μεσολόγγι κάποιων «εκ των πειρατών» που επιτέθηκαν
σε αυστριακή γολέτα τον Σεπτέμβριο. Στα τέλη Νοεμβρίου σημειώθηκε επίθεση σε
οθωμανικό πλοίο από σκάφος με προέλευση το Μεσολόγγι και χωρίς άδεια
καταδρομής. Μέρος του πληρώματος προσπάθησε να σωθεί στη Λευκάδα. Οι ναύτες
τους καταδίωξαν στο νησί, σκότωσαν κάποιους και οδήγησαν τέσσερις αιχμάλωτους
στο Μεσολόγγι. Η τοπική διοίκηση προσπάθησε να κατευνάσει τις αγγλικές
αντιδράσεις διαβεβαιώνοντας ότι η πράξη θα αντιμετωπιστεί ως ληστρική και
πειρατική. Στις 28 Νοεμβρίου, ελληνικά πλοία, σε ένα από τα οποία επέβαινε ο ίδιος
ο Αλ. Μαυροκορδάτος επιστρέφοντας στο Μεσολόγγι, επιτέθηκαν σε οθωμανικό
πλοίο με κατεύθυνση την Πάτρα. Ορισμένοι από το πλήρωμά του κατέφυγαν σε ακτή
της Ιθάκης, όπου καταδιώχθηκαν και αρκετοί σκοτώθηκαν από ναύτες των ελληνικών
πλοίων, οι οποίοι στη συνέχεια λεηλάτησαν το σκάφος. Τα περίπου ταυτόχρονα
περιστατικά παραβίασης της ουδετερότητας των Επτανήσων εξόργισαν τις αγγλικές
Αρχές και προκάλεσαν νέες επιπλοκές στις σχέσεις των επαναστατών μαζί τους.323
Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων ήταν το Δικαστήριον των
Εκκλήτων, το οποίο ιδρύθηκε στο Μεσολόγγι τον Ιανουάριο του 1824, και
λειτουργούσε ως Πολιτικό, ως Εγκληματικό και ως Θαλάσσιο Δικαστήριο. Ως
Θαλάσσιο το δικαστήριο λειτουργούσε περισσότερο ως διοικητικό παρά ως δικαστικό
όργανο, του οποίου τις αποφάσεις επικύρωνε η Διοίκηση. Στις Οδηγίες των
Δικαστηρίων, κείμενο συνταγμένο από τον Μαυροκορδάτο τον Φεβρουάριο του
1824, σημειωνόταν ότι έπρεπε πάντα να ζητούνται οι κυβερνητικές οδηγίες, καθώς τα
πλοία «δια το σέβας, το οποίον το έθνος προσφέρει εις τας βασιλικάς σημαίας,
εσυνηθίσθη ως επί το πλείστον να απολύωνται». Μέλη του 7μελούς δικαστηρίου
διορίστηκαν οι Αναστ. Παλαμάς, Αναγν. Τζιτζόνης, Αθ. Ραζηκότσικας, Στ. Στάικος,
Ν. Καρβούνης, Αναστ. Παπαλουκάς και Π. Βασιλάκης, πρόκριτοι οι περισσότεροι
του Μεσολογγίου. Αν κρινόταν ότι η λεία ήταν νόμιμη, πωλούνταν σε δημοπρασία.
Το δικαστήριο κρατούσε ένα ποσοστό 6%, το οποίο χρησιμοποιούσε σύμφωνα με τις
κυβερνητικές διαταγές, το 1/3 από τα υπόλοιπα χρήματα πήγαινε στο δημόσιο ταμείο
και τα 2/3 στον καταδρομέα. Προβλεπόταν η εκδίκαση των υποθέσεων σε δεύτερο
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βαθμό, από το μελλοντικό Γενικό Δικαστήριο της Ελλάδος ή από εννεαμελή επιτροπή
διορισμένη από την κυβέρνηση.324
Η ελληνική κυβέρνηση επιδίωκε να εμποδίσει τον εφοδιασμό και την ενίσχυση των
οθωμανικών θέσεων από πλοία με ευρωπαϊκή σημαία. Έτσι, διακήρυξε, στις 27
Μαΐου 1824, ότι τα πλοία αυτά θα θεωρούνταν εχθρικά και θα βυθίζονταν.325
Ταυτόχρονα, ο Αλ. Μαυροκορδάτος σημείωνε την οικονομική αδυναμία των αρχών
της δυτικής Στερεάς να χρηματοδοτήσουν την παρουσία ελληνικών πλοίων ώστε να
τηρηθεί ο αποκλεισμός, αδυναμία που εκμεταλλεύονταν, επισημαίνει, ουδέτερα πλοία
που φόρτωναν τρόφιμα από τις περιοχές υπό ελληνικό έλεγχο, με την πρόφαση
εξαγωγής στα Επτάνησα και πραγματικό προορισμό τα οθωμανικά φρούρια της
περιοχής. Ήταν αναμενόμενο ότι καταδρομικά σκάφη θα κάλυπταν το κενό. Ο ίδιος
έδωσε εντολή τον Μάιο για καταγραφή όλων των ελληνικών πλοίων που βρίσκονταν
στο Μεσολόγγι και εφοδιασμό τους με ειδικά έγγραφα, χωρίς τα οποία, τόνιζε, η
ελληνική κυβέρνηση δεν θα τα υπερασπιζόταν αν τους συνέβαινε κάτι, τηρώντας τη
σχετική συμφωνία με ξένα κράτη. Τα εμπορικά πλοία θα έπρεπε να είναι
εφοδιασμένα με την «εθνικήν εμπορική σημαία» και μόνο, ενώ τα πολεμικά με την
αντίστοιχη πολεμική. Τον Ιούνιο συνελήφθη ανοικτά της Κεφαλονιάς πλοίο με
σημαία του Βασιλείου της Νεάπολης το οποίο θεωρήθηκε νόμιμη λεία. Παρά την
παρέμβαση αυστριακού πολεμικού πλοίου στο Μεσολόγγι υπέρ του καπετάνιου, ο
τελευταίος διεκδικούσε μέχρι το επόμενο έτος την απόδοση του πλοίου του και του
ναύλου. Στις αρχές Ιουλίου γίνεται λόγος για δύο συλληφθέντα πλοία με προορισμό
την Πρέβεζα, ένα αυστριακό με αλεύρι και κριθάρι από την Κωνσταντινούπολη και
ένα με ρωσική σημαία, προερχόμενο από την Αλεξάνδρεια. Ο φροντιστής της
οικονομίας Ν. Λουριώτης, σε αντίθεση με τους δικαστές της υπόθεσης, επιθυμούσε
τη δήμευση του δεύτερου πλοίου λόγω και των κανονιών του, αναγκαίων για την
οχύρωση της πόλης. Οι δικαστές αποφάσισαν την απελευθέρωση του αυστριακού
πλοίου, αφού πληρώθηκε ο ναύλος του μετά και από παρέμβαση του αυστριακού
προξενείου της Κέρκυρας, και τη δήμευση του φορτίου. Το κέρδος της τοπικής
διοίκησης εκτιμήθηκε σε 6500 τάλιρα, ποσό απολύτως αναγκαίο για την καταβολή
των μισθών των απείθαρχων Σουλιωτών.326
Η εφημερίδα του Μεσολογγίου σημείωσε τον Ιούνιο την παρουσία έξι
εξοπλισμένων σκαφών, πέντε από τα οποία συμμετείχαν στον αποκλεισμό της
Πάτρας. Κατά την ίδια πηγή, τον επόμενο μήνα, «οι καταδρομείς (κορσάροι)
Έλληνες του Μεσολογγίου δεν παύουν από του να φέρουν ενταύθα σχεδόν
καθημέραν λείας (πρέζας) και πολλάς και πλουσίας, και το παραδοξότερον είναι ότι
κατορθώνουν τα πάντα με μικρότατα πλοία έχοντα από έν μόνον κανόνιον». Η
τελευταία παρατήρηση συνεπάγεται ότι αυτή η δραστηριότητα θα ήταν προσιτή σε
αρκετούς. Ο συντάκτης ανέφερε επίσης την περίπτωση ενός αυστριακού πλοίου με
δηλωμένο προορισμό τη Βενετία, για το οποίο εξακριβώθηκε «από τους εν αυτώ
Τούρκους και από επιστολάς ενταυτώ ότι το παν ήτο δια λογαριασμόν εχθρικόν». Η
λεία ξεπέρασε τα 50.000 τάλιρα, ένα τεράστιο ποσό για την οικονομία της πόλης και
τον προϋπολογισμό της τοπικής διοίκησης, αν ήταν πραγματικό. Ωστόσο, οι αγγλικές
324
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αντιδράσεις ήταν άμεσες. Στολίσκος αγγλικών πλοίων κατέπλευσε στο Μεσολόγγι
και κατέσχεσε επτά καταδρομικά πλοία, αλλά και φορτίο που παρέμενε στα
συλληφθέντα σκάφη, ενώ συνέλαβε πάνω από 120 ναύτες. Στη συνέχεια, έθεσαν ως
όρο επιστροφής τους της παράδοση του Ζακυνθινού Διον. Ρουμελιώτη, ο οποίος είχε
άδεια καταδρομής. O Ρουμελιώτης καταδικάστηκε από το Δικαστήριο των Εκκλήτων,
το οποίο λειτούργησε στην περίπτωση αυτή ως εγκληματικό, για την «κακουργίαν»
επί του πλοίου Ο Ποσειδών, με σημαία του Βασιλείου της Νεάπολης. Ανάμεσα στους
κρατούμενους στη Ζάκυνθο ναύτες ήταν και ο γιος του Ι. Τρικούπη Μάνθος, ο οποίος
είχε παρόμοια δραστηριότητα και το προηγούμενο έτος. Ο θάνατος ενός από
κρατούμενους προκάλεσε αναταραχή στο Μεσολόγγι και μεγαλύτερες πιέσεις από
τους ντόπιους ναύτες προς την τοπική διοίκηση για την απελευθέρωσή τους. Η
αποζημίωση που δόθηκε στην ιονική κυβέρνηση για διάφορες καταδρομικές πράξεις,
κυρίως για τη λεία του Ρουμελιώτη, και για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων και
των πλοίων, έφτασε τα 21.000 γρόσια.327
Μετά τις συνεχείς αγγλικές πιέσεις, η κυβερνητική προκήρυξη της 27ης Μαΐου
αναιρέθηκε τον Σεπτέμβριο. Την ίδια στιγμή, λίγες μέρες πριν από τη σύλληψη τριών
γαλαξιδιώτικων σκαφών από αυστριακά πολεμικά, η διοίκηση στο Μεσολόγγι
αφαίρεσε τις άδειες καταδρομής από δύο σκάφη. Η ελληνική κυβέρνηση κήρυξε τον
επόμενο μήνα τον αποκλεισμό των φρουρίων Πάτρας και Ναυπάκτου, τον οποίο οι
Αρχές των Επτανήσων αναγνώρισαν τον Νοέμβριο. Τον Μάιο του 1825 αναγνώρισαν
την αρχή ότι η σημαία δεν κάλυπτε το φορτίο του πλοίου, κάτι που διευκόλυνε την
ελληνική καταδρομική δραστηριότητα. Από τα τέλη του 1824 ανανεώθηκε ο
αποκλεισμός του Πατραϊκού, ο οποίος διατηρήθηκε από λίγα ελληνικά πλοία τους
επόμενους μήνες, με τη συμμετοχή πλοιαρίων από το Μεσολόγγι, μολονότι τα
τελευταία δεν ήταν εφοδιασμένα με τις απαιτούμενες κυβερνητικές άδειες. Σύντομα,
τα πληρώματά τους απαίτησαν μισθούς από την τοπική διοίκηση. Στην ίδια την πόλη
τα υπάρχοντα δικαστήρια καταργήθηκαν τον Ιανουάριο του 1825 και το έργο τους
ανατέθηκε σε μια επταμελή επιτροπή. Τρία από τα μέλη της, οι Ευστ. Παλαμάς, Λ.
Σύντυχος και Αλ. Τζιμπουράκης, ανέλαβαν τις πρωτόδικες υποθέσεις και τις
αρμοδιότητες ειρηνοδικείου, ενώ στους Βενδρ. Οικονομόπουλο, Αθ. Παπαλουκά, Απ.
Χαρατζάρη, Σπ. Κουρκουμέλη και Γ. Τζιτζώνη ανατέθηκαν οι υποθέσεις του
δικαστηρίου των Εκκλήτων, άρα και του Θαλασσίου Δικαστηρίου. Το Φεβρουάριο
συνελήφθη από Μεσολογγίτες καταδρομείς ένα αυστριακό εμπορικό, αλλά η τοπική
διοίκηση, η οποία χρησιμοποιούσε τις άδειες καταδρομής ως κίνητρο για τους
ντόπιους ώστε να συμμετέχουν στον αποκλεισμό των οθωμανικών θέσεων,
αναγκάστηκαν να το απελευθερώσουν γιατί οι άδειες δεν είχαν ακόμα σταλεί από την
κυβέρνηση. Η επταμελής επιτροπή λειτούργησε μέχρι τον Απρίλιο του 1825, όταν η
έναρξη λειτουργίας του Θαλάσσιου Δικαστηρίου στο Ναύπλιο απαγόρευσε την
εκδίκαση υποθέσεων λειών από άλλα λειοδικεία. Μέχρι τότε εκδικάστηκε από την
παραπάνω επιτροπή η υπόθεση του υπό αυστριακή σημαία πλοίου Έτοιμος, που είχε
συλληφθεί για την παραβίαση του αποκλεισμού της Πάτρας. Θεωρώντας την
εκφόρτωση μέρους του φορτίου παράνομη, αυστριακό πολεμικό παρενέβη πριν την
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εκδίκαση της υπόθεσης και οδήγησε το πλοίο και το υπολειπόμενο φορτίο στη
Ζάκυνθο, ενώ φορτίο που έμεινε στην πόλη δημεύθηκε ως νόμιμη λεία. Επίσης, στα
τέλη Μαρτίου, η επίθεση του μίστικου του Μεσολογγίτη Βενδραμή Χοντροδήμου
εναντίον επτανησιακού πλοίου, χωρίς άδεια της τοπικής διοίκησης, προκάλεσε την
επέμβαση τριών αγγλικών πλοίων στο Μεσολόγγι. Η Διευθύνουσα Επιτροπή
αποδοκίμασε τον Βενδραμή,328 μολονότι η επερχόμενη πολιορκία, στην οποία ο ίδιος
συμμετείχε με το πλοίο του, θα εμπόδισε κάθε κύρωση εναντίον του.
Όσον αφορά τα έσοδα της τοπικής διοίκησης, οι εισπράξεις από τις λείες είχαν
μεγαλύτερη σημασία κατά το πρώτο εξάμηνο του 1823. Συνέβαλαν τότε στην
κάλυψη των εξόδων της νέας οχύρωσης του Μεσολογγίου, αλλά και για δαπάνες
όπως η αγορά πολεμοφοδίων και η καταβολή στρατιωτικών μισθών. «Τόσα άλλα
οικονομούνται από τας λείας», σημειωνόταν χαρακτηριστικά τον Ιούλιο. Σύμφωνα
μάλιστα με την εκτίμηση του αυτόπτη Brengeri, στα τέλη του 1823, η κατάσταση στο
Μεσολόγγι είχε βελτιωθεί σημαντικά με τη βοήθεια των εσόδων από τις λείες. Κατά
το επόμενο έτος, η συμβολή τους στα δημόσια έσοδα και στην οικονομία της πόλης,
ήταν περιορισμένη. Κατά τον λογαριασμό του Ν. Λουριώτη, τα έσοδα από τις λείες
κατά το διάστημα 1.12.1823-12.4.1825 έφτασαν τα 81.536 γρόσια,329 ή ποσοστό
4,7% των καταγεγραμμένων συνολικών εσόδων της περιόδου, χωρίς να είναι σαφές
αν είχαν αφαιρεθεί οι αποζημιώσεις που είχαν δοθεί ως τότε. Ακόμα περισσότερο, η
αγγλική ή οι άλλες ξένες επεμβάσεις μπορούσαν να δυσχεράνουν, έστω και
πρόσκαιρα, τις ομαλές εμπορικές σχέσεις των επαναστατών. Από την άλλη πλευρά, η
παρουσία εκπροσώπων των προκρίτων του Μεσολογγίου στη σύνθεση των
δικαστικών σωμάτων για την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων δείχνει τη σημασία
που είχε για μια μικρή πόλη η πώληση των λειών, παρά τις αρνητικές πολιτικές
επιπτώσεις ή τις πρόσκαιρες οικονομικές ζημιές που προκαλούσαν οι ξένες
επεμβάσεις. Οι καταδρομές ήταν μια επικερδής διέξοδος για τους ναυτικούς του
Μεσολογγίου, οι οποίοι δεν είχαν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης, λόγω των
πολεμικών συνθηκών, όπως και. ένας τρόπος πραγματοποίησης κάποιων κερδών για
όσους είχαν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε πλοία για το σκοπό αυτό, ή όσους
ασχολούνταν με το εμπόριο των δημοπρατηθέντων αγαθών. Ωστόσο, αυτή η νέα
πηγή εσόδων συνέβαλε στις νέες εστίες συγκρούσεων στο εσωτερικό της τοπικής
κοινωνίας.
3.1.γ. Ο ρόλος των Επτανήσων
Βασική πηγή εσόδων για τη τοπική διοίκηση στη δυτική Στερεά κατά το 1823-1824
αποτέλεσαν οι ομογενείς των Επτανήσων, σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο απ’ ότι κατά
την προγενέστερη περίοδο, καλύπτοντας τμήμα των δαπανών για την οχύρωση του
Μεσολογγίου, για την καταβολή στρατιωτικών μισθών και για άλλες ανάγκες. Ήδη
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στις αρχές του 1823 εισπράχθηκαν περισσότερα από 60.000 γρόσια έναντι νέων
ομολογιών ή από όσες είχαν ήδη σταλεί στα Επτάνησα. Οι έμποροι Δ. Κοργιαλένιος,
Κ. Γεροστάθης, Ανδρ. Κοντογούρης, Ι. Κρενδιρόπουλος, Αβραάμ Χρόνιας, μέλη της
τοπικής αριστοκρατίας όπως και ο κόμης Δ. Δελλαδέτσιμας, οι Ιωάννης και Μαρ.
Μεταξάς, ο κόμης Γερ. Τζαγκαρόλος, ο γιατρός Φ. Καρβελάς, πρωταγωνιστούσαν
στους κύκλους των υποστηρικτών των επαναστατών στα Επτάνησα, υποστήριξη
μάλλον ισχυρότερη στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Ο έμπορος Γ. Λαδόπουλος
εμφανίζεται να συμμετέχει στις συναλλαγές με τη Ζάκυνθο από τα τέλη του 1822.
Στην περίπτωση της Κεφαλονιάς σημειωνόταν ότι είναι δυσκολότερη για την τοπική
αριστοκρατία η ανάμειξη υπέρ των επαναστατών, σε σχέση με τους αβοκάτους και
τους εμπόρους του νησιού. Προφανώς υπονοούνται οι σχέσεις της πρώτης ομάδας με
τις αγγλικές Αρχές, σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα περιθώρια που άφηναν οι ιδιωτικές
δραστηριότητες των δεύτερων. Μεσολαβητικό ρόλο είχαν και πάλι συνεργάτες του
Μαυροκορδάτου, όπως οι Σπ. Τρικούπης, Λ. Ζαβός, Γ. Μόστρας και Στ. Λεβίδης. Σε
αντίθεση με τις ομολογίες του Δεκεμβρίου του 1822, εκείνες του Ιανουαρίου,
ονομαστικής αξίας 26.500 γροσίων, αφορούσαν κατά το 1/6 το μικρό ποσό των 100
γροσίων, χαρακτηριστικό μιας επιδιωκόμενης διασποράς που στόχευε στην εύκολη
εξαργύρωσή τους, όπως και στις ομολογίες του Οκτωβρίου του 1822. Σημαντική
συγκέντρωση, στο 1/3 της συνολικής ονομαστικής αξίας, παρατηρείται και στο
αμέσως μεγαλύτερο ποσό των 250 γροσίων, ενώ απουσιάζουν οι μεγάλης αξίας
ομολογίες των 1000 γροσίων. Ωστόσο, ήδη από τις αρχές του έτους υπήρχαν
αναφορές για απροθυμία ή αδυναμία αγοράς ομολογιών. Στη συνέχεια εισπράχθηκαν
μικρά ποσά. Κατά τους επόμενους μήνες ήταν αδύνατη η εξαργύρωση άλλων
ομολογιών, με δεδομένη και την υποχρέωση συντήρησης των σουλιώτικων
οικογενειών στα νησιά, ή λόγω αδιαφορίας των ευπόρων, όπως σημειώνεται. Κατά
τον Στ. Λεβίδη, οι κυβερνητικές ομολογίες «δεν έχουν υπόληψιν» και οι συνεισφορές
προέρχονταν από τα ίδια λίγα πρόσωπα, βεβαρυμένα και με άλλες υποχρεώσεις. Ο
ίδιος ζήτησε από το Μεσολόγγι ομολογίες αξίας 100 γροσίων, τις πιο εύκολες να
εξαργυρωθούν. Η καχυποψία των αγγλικών Αρχών και οι οξείες πολιτικές διαμάχες
στην Πελοπόννησο φαίνεται ότι δυσχέραιναν περαιτέρω την προσπάθεια συλλογής
χρηματικών ποσών από τα Επτάνησα.330
Την οικονομική υποστήριξη της δυτικής Στερεάς εμπόδιζε επιπλέον η φροντίδα των
εύπορων κατοίκων των Επτανήσων για την υποστήριξη του σώματος των εθελοντών
συμπατριωτών τους στην Πελοπόννησο. Για το υπόλοιπο του 1823 η εξαργύρωση
εθνικών ομολογιών στα Επτάνησα ήταν πολύ δύσκολη έως αδύνατη, μολονότι δεν
έλειπαν οι περιστασιακές εξαργυρώσεις και εισφορές. Ο πρώην Έπαρχος Κ. Μεταξάς
επέστρεψε αργότερα ομολογίες αξίας 134.000 γροσίων, οι οποίες επρόκειτο να
χρησιμεύσουν για τις ανάγκες της περιοχής. Ωστόσο, ο ίδιος εξόφλησε παλιά χρέη
ύψους 17.200 περίπου γροσίων, τα οποία θα αφορούσαν κατά κύριο λόγο οφειλές στα
Επτάνησα. Ταυτόχρονα, πάντα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καταγράφονται
δάνεια από διαφόρους ύψους 20.600 γροσίων με σκοπό την αγορά τροφίμων,
συναλλαγές που θα αφορούσαν αποκλειστικά ή σε πολύ μεγάλο βαθμό τα Επτάνησα.
Ο Αλ. Μαυροκορδάτος, επικεφαλής ξανά της τοπικής διοίκησης από τα τέλη του
1823, είχε λάβει ομολογίες αξίας μόλις 16.000 γροσίων, πιθανότατα για τον ίδιο
σκοπό. Ωστόσο, τον Μάρτιο του 1824 ο Κ. Γεροστάθης ανέφερε από την Κέρκυρα
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ότι ήταν τέτοια η πληθώρα των εθνικών ομολογιών στο νησί, ώστε δεν έβρισκαν
αγοραστή ούτε για το 1/5 της ονομαστικής τους αξίας.331
Σε κάθε περίπτωση, ο υποστηρικτικός ρόλος των Επτανήσων παρέμενε ευρύς για τη
δυτική Στερεά, και φαίνεται να απέκτησε μεγαλύτερη βαρύτητα σε σχέση με την
προηγούμενη περίοδο, χωρίς να υπολογίζεται η συνεχιζόμενη παραμονή σε
μεγαλύτερα και μικρότερα νησιά πολυάριθμων προσφύγων από την περιοχή. Ως
βάση των σχέσεων με τις αγγλικές Αρχές των Επτανήσων, των μοναδικών, όπως
τόνιζε, εξωτερικών σχέσεων της Ελλάδας εκείνη τη στιγμή, ο Αλ. Μαυροκορδάτος
σημείωνε στα μέσα του 1823 την αμοιβαία ωφέλεια από τις εμπορικές σχέσεις, πέρα
από την ανάγκη για έμπρακτη αναγνώριση του ελληνικού αποκλεισμού. Όσο για τις
σχέσεις με τους Επτανήσιους, σημείωνε ότι στηρίζονταν στην πολύμορφη συμμετοχή
και υποστήριξη των τελευταίων στην Επανάσταση.332
Η σημαντικότερη ανάγκη από την πλευρά των επαναστατών αφορούσε την
προμήθεια τροφίμων, τα οποία η ύπαιθρος της δυτικής Στερεάς δεν μπορούσε να
παράξει με επάρκεια κατά το 1823-1824. Σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης της
παραγωγικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο, οι τοπική διοίκηση κάλεσε τον Μάιο του
1823 τους πρόσφυγες από το Ξηρόμερο στα Επτάνησα ή αλλού να επιστρέψουν και
να φροντίσουν την καλλιέργεια της γης, δίνοντάς τους προθεσμία είκοσι ημερών. Η
πρόσκληση αφορούσε τους άνδρες, έως ότου μπορέσουν να μεταφέρουν και τις
οικογένειές τους, ενώ απειλούσε με «δίκαιη» ποινή σε περίπτωση ανυπακοής.333 Ο Ν.
Λουριώτης σημείωνε τότε ότι ο πληθυσμός ερχόταν και αγόραζε καλαμπόκι στο
Μεσολόγγι, όπως και νωρίτερα, επειδή η εχθρική εισβολή του 1822 είχε βλάψει την
παραγωγή δημητριακών. Όλες οι περιοχές, τόνιζε, δεν είχαν σπείρει, η νέα σοδειά
καλαμποκιού δεν αναμενόταν πριν τον Αύγουστο. Οι φόβοι του Λουριώτη για την
επισιτιστική κατάσταση στο Μεσολόγγι σε περίπτωση αποκλεισμού επιβεβαιώθηκαν
στις αρχές Ιουνίου με την εμφάνιση οθωμανικών πλοίων στην περιοχή. Ωστόσο,
επτανησιακά σκάφη διέφευγαν τον αποκλεισμό και μετέφεραν δημητριακά στην πόλη
και στις εκβολές του Αχελώου, τροφοδοτώντας την ενδοχώρα.334
Η νέα εισβολή οθωμανικών στρατευμάτων το καλοκαίρι και το φθινόπωρο
επιδείνωσε την κατάσταση. Μόνο στον ελαιώνα του Ανατολικού η ζημιά έφτασε τα
6.000 δέντρα. Κατά την εφημερίδα του Μεσολογγίου, τα τρία τέταρτα των κατοίκων
είχαν μείνει τον Δεκέμβριο χωρίς κατοικία και χωρίς τα απαραίτητα ζώα για την
καλλιέργεια της γης. Η ίδια πηγή έκανε λόγο τον Μάρτιο του 1824, αλλά και
αργότερα, για απόλυτη έλλειψη τροφίμων για τους ένοπλους, με εξαίρεση το κρέας.
Ο P. Gamba σημείωσε την κατάσχεση εκ μέρους της τοπικής διοίκησης αποθηκών με
αλεύρι, οι οποίες ανήκαν σε Επτανήσιους εμπόρους, όταν ο Byron αρνήθηκε να
συνδράμει οικονομικά τις τοπικές Αρχές. Ο ίδιος ο Αλ. Μαυροκορδάτος, στελέχη της
τοπικής διοίκησης, αλλά και οπλαρχηγοί, τόνιζαν συχνά την ανάγκη αγοράς των
αναγκαίων τροφίμων λόγω ερήμωσης της υπαίθρου. Το καλοκαίρι του 1824 η
ανομβρία είχε βλάψει την παραγωγή των όψιμων δημητριακών, ενώ πρώιμα απλώς
δεν υπήρχαν, για τον ίδιο λόγο. Πρόβλημα αποτελούσε και η έλλειψη ζώων για τη
μεταφορά των τροφίμων. Η αγορά ζώων εμποδιζόταν από την έλλειψη χρημάτων,
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ενώ δεν φαίνεται να είχε συνέχεια η προσπάθεια για την αγορά ενός πλοιαρίου που θα
αλίευε από τη λιμνοθάλασσα για την τροφοδοσία των στρατευμάτων. Ο Αμερικανός
εθελοντής G. Jarvis, παρατηρούσε τον Νοέμβριο ότι, ως αποτέλεσμα των εμφύλιων
συγκρούσεων και ανταγωνισμών στην ύπαιθρο, οι εύφορες πεδιάδες και οι
καλλιεργημένες περιοχές του Κάρλελι δεν είχαν ούτε ένα σπίτι όρθιο, «ούτε ένα
πρόβατο εκεί όπου έβοσκαν προηγουμένως εκατομμύρια». Οι στρατιώτες του, παρά
την περιστασιακή άφιξη κάποιων εφοδίων από το Μεσολόγγι, ήταν πεινασμένοι για
μέρες, ενώ τους τελευταίους έξι μήνες τρέφονταν συνήθως μόνο με ξερό ψωμί,
ακόμα και με αγριόχορτα. «Ο Θεός ξέρει πως θα καταλήξει αυτή η φτωχή χώρα»,
μολονότι χωρίς χρήματα και χωρίς ψωμί για τους στρατιώτες, οι προοπτικές είναι
πολύ κακές, τόνιζε. Την ίδια στιγμή σημειωνόταν στην εφημερίδα του Μεσολογγίου
ότι η δυτική Στερεά, από το Μεσολόγγι μέχρι τα Άγραφα, ήταν κατεστραμμένη, με
καμένα χωριά και κατάξερες πεδιάδες. Ο Μαυροκορδάτος επανέλαβε με κάποια
υπερβολή στα τέλη του έτους ότι η γη δεν είχε καλλιεργηθεί για τρία χρόνια, λόγω
της φυγής του πληθυσμού και της έλλειψης των ζώων και των σπόρων μετά τις
αλλεπάλληλες εχθρικές εισβολές. Η δυτική Στερεά, τόνιζε, δεν έχει «ούτε και
καλαμποκήσιο ψωμί» να δώσει στα στρατεύματα, κάτι που μπορούσε να οδηγήσει σε
λεηλασίες σε βάρος των εξαθλιωμένων κατοίκων. Ο ίδιος πρότεινε τότε την
αποστολή 1000 ή 1500 ενόπλων στην Πελοπόννησο για να υποστηρίξουν την
κυβέρνηση στην τελευταία φάση του εμφυλίου, αλλά και για να τραφούν. Κατά την
εφημερίδα του Μεσολογγίου, οι στρατιωτικοί και πρόκριτοι της περιοχής, μέλη της
γενικής συνέλευσης στο Ανατολικό, δεν είχαν τρόφιμα στα τέλη Δεκεμβρίου.335 Τον
Μάρτιο του 1825 ο Μαυροκορδάτος έκανε λόγο για «ολιγανθρωπία» των επαρχιών
και κατέγραφε ως πολυπληθέστερη τα Κράβαρα με περίπου 1200 οικογένειες. Στο
τμήμα των Αγράφων υπό τον έλεγχο των επαναστατών τοποθετούσε 900 οικογένειες,
ενώ για το Βενέτικο σημείωνε ότι είναι η μικρότερη σε πληθυσμό επαρχία με περίπου
150 οικογένειες.336
Υπήρχαν οπωσδήποτε εξαιρέσεις, σε περιοχές όπου η παραγωγικότητα της γης και
η εργατικότητα των κατοίκων κρατούσε ζωντανή την ύπαιθρο. Ο Άγγλος γιατρός J.
Millingen επισκέφτηκε το 1824 το Κεράσοβο, στην επαρχία του Ζυγού, και σημείωσε
την παραγωγή ξυλείας, πρώτη ύλη για σπίτια αλλά και για την οχύρωση του
Μεσολογγίου, όπως και την εξαγωγή της μεγάλης παραγωγής κάστανων στα
Επτάνησα, με αξιόλογο οικονομικό όφελος για τους κατοίκους, κατά τον ίδιο.
Κατέγραψε επίσης την παραγωγή κερασιών, από τα οποία σημείωσε ότι
παρασκευαζόταν το πιο ευχάριστο ποτό, αλλά και τη σηροτροφία και την καλλιέργεια
335
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καλαμποκιού σε κήπους δίπλα στα σπίτια. Έδωσε έμφαση επίσης στην εύφορη γη του
πανέμορφου και αχανούς οροπεδίου δίπλα στις λίμνες του Νεζερού, όπου βρίσκονταν
τα περισσότερα αμπέλια, τα χωράφια αλλά και κάποια καταλύματα των κατοίκων του
χωριού για την περίοδο της συγκομιδής. Λίγα από τα κτήματα, καλλιεργούνταν τότε
με καλαμπόκι, βαμβάκι και καπνό.337
Ωστόσο, το παράδειγμα δείχνει μάλλον την εντυπωσιακή αντίθεση ανάμεσα στην
ένδεια των χωρικών και στην ανθηρή οικονομική κατάσταση των ισχυρών της
υπαίθρου. Ο Millingen σχολιάζει ότι ούτε βαρόνος των φεουδαλικών χρόνων δεν
μπορούσε να απολαμβάνει πιο απόλυτη εξουσία στους υπηκόους του από όση είχε
επάνω στους κατοίκους του Κεράσοβου ο κοτζάμπασης του χωριού Γρηγόρης. Η
είσπραξη της δεκάτης δεν τον ικανοποιούσε, αλλά υποχρέωνε τους χωρικούς να
δουλεύουν κάποιες μέρες του χρόνου στα κτήματά του ή, όταν χρειαζόταν υλικά για
να χτίσει το σπίτι του, τούς ανάγκαζε να αφήνουν τις δουλειές τους και να κουβαλούν
με τα ζώα τους ό,τι ήθελε. Επαναλάμβανε συνέχεια τις λέξεις τζερεμές (πρόστιμο) και
αγγαρεία. Όλοι έτρεμαν μπροστά του και προσπαθούσαν να εξευμενίζουν την οργή
του. Οι πρόκριτοι των γειτονικών χωριών φιλοξενήθηκαν κάποτε στο σπίτι του
Γρηγόρη, χάρη στις πλουσιοπάροχες προσφορές των υπηκόων του. Ο οικοδεσπότης
ήξερε ποιος είχε τις μεγαλύτερες γαλοπούλες, κατέγραφε την ηλικία που είχαν τα
καπόνια, ήταν πληροφορημένος για τα παχύτερα αρνιά, το καλύτερο μέλι, το
παλαιότερο κρασί. Λίγο μετά την ανακοίνωση των απαιτήσεών του από τον τελάλη,
είχε ό,τι ήθελε στο τραπέζι του. Το γλέντι, το κρασί και οι μουσικές των γύφτων
κράτησαν ολόκληρη τη νύχτα.338 Η συμπεριφορά του Γρηγόρη δεν διέφερε από τις
συνθήκες στην προεπαναστατική ύπαιθρο, όπως είδαμε να τις παρουσιάζει ο W. M.
Leake με βάση μαρτυρίες χωρικών κατά την περιήγησή του το 1809: οικονομικοί
καταναγκασμοί εκ μέρους των προκρίτων, με έμφαση στην αυθαίρετη κατανομή και
είσπραξη των φόρων για λογαριασμό του Αλή πασά, και εύκολος πλουτισμός. Στις
συνθήκες της επαναστατικής περιόδου, ο ισχυρότερος παράγοντας της επαρχίας
Ζυγού, όπου και το Κεράσοβο, ήταν ο στρατηγός Μακρής, ο οποίος είχε διακριθεί
στις καταχρήσεις στην εκμετάλλευση των προσόδων της περιοχής.
Το παραγωγικό έλλειμμα της δυτικής Στερεάς, όπως και άλλων επαναστατημένων
περιοχών, επιδιωκόταν να καλυφθεί με αγορές ή και δωρεές τροφίμων από τα
Επτάνησα, από τα οποία γινόταν συχνά και η προμήθεια πολεμοφοδίων και άλλων
απαραίτητων ειδών. Η μεγαλύτερη ανάγκη, τα δημητριακά, έγινε πιο επιτακτική
λόγω και των εργασιών της νέας οχύρωσης του Μεσολογγίου. Αν και η ποιότητα
αυτών των τροφίμων δεν ήταν πάντα η επιθυμητή, ούτε το ύψος της τιμής τους, ο
αραβόσιτος χαρακτηριζόταν από τον Μαυροκορδάτο «η μόνη σχεδόν τροφή των
Ελλήνων μας».339 Η ροή χρημάτων, τροφίμων και εφοδίων από τα Επτάνησα στη
δυτική Στερεά συνεχίστηκε, με πρωταγωνιστές εμπόρους από τη Ζάκυνθο, όπως ο Γ.
Λαδόπουλος. Στο ίδιο νησί δραστηριοποιήθηκαν υπέρ των επαναστατών μέλη της
337
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τοπικής αριστοκρατίας, στελέχη της Φιλικής παλαιότερα, όπως ο κόμης Διον. Ρώμας,
εξόριστος στην Ιταλία μέχρι τον Αύγουστο του 1824, ο τραπεζίτης Παν. Στεφάνου
και ο Κ. Δραγώνας, διευθυντής στο λοιμοκαθαρτήριο του νησιού. Οι τρεις
συγκρότησαν την Επιτροπή Ζακύνθου, η οποία απέκτησε σημαντικό ρόλο στα
πολιτικά πράγματα των επαναστατών και κρίσιμη παρουσία στις προσπάθειες
ενίσχυσης του Μεσολογγίου κατά το 1825-1826.340
Τον Απρίλιο του 1824, το Μεσολόγγι ορίστηκε από την κυβέρνηση κέντρο
τροφοδοσίας των στρατευμάτων της δυτικής Στερεάς, ρόλο που ήδη είχε η πόλη. Το
καλοκαίρι, κατά τον Αλ. Μαυροκορδάτο, η πόλη έπρεπε να θεωρείται η «αποθήκη»
της δυτικής και μέρους της ανατολικής Ελλάδας, καθώς εφοδίαζε με τρόφιμα και
εφόδια τα στρατεύματα της υπαίθρου.341 Μεσολαβούσαν και πάλι συνεργάτες του
Μαυροκορδάτου όπως ο Στ. Λεβίδης, ο οποίος ανακηρύχθηκε τιμητικά πολίτης του
Μεσολογγίου τον Ιανουάριο του 1825. Από τα Επτάνησα ο Λεβίδης προσπαθούσε να
εκμεταλλευτεί κάθε συμφέρουσα ευκαιρία για αγορά τροφίμων, ενώ το ενδεχόμενο
επιβολής νέου δασμού στις εισαγωγές, αλλά και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές,
μαζί με κάποια φαινόμενα καταχρηστικής συμπεριφοράς εκ μέρους των
επαναστατών, δημιουργούσαν προβλήματα στις σχέσεις με τους προμηθευτές
εμπόρους. Ο Αλ. Μαυροκορδάτος προσπάθησε στα μέσα του 1824 να πετύχει την
απευθείας μεταφορά τροφίμων στο Μεσολόγγι από ευρωπαϊκά λιμάνια, σε
συνεργασία με τον έμπορο στη Ζάκυνθο Γ. Βλαστό, ο οποίος ήδη προμήθευε με
τρόφιμα την περιοχή, αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις που συνεπαγόταν η
μεσολάβηση των αγγλικών Αρχών των Επτανήσων. Από τις αρχές εκείνου του έτους
η διοίκηση στο Μεσολόγγι άρχισε να χάνει τη δυνατότητα να αγοράζει τρόφιμα με
πίστωση. Ο Πέτρος Βλαστός, αδελφός του Γεωργίου, προσπάθησε ανεπιτυχώς τον
Μάρτιο του 1825 να εμποδίσει τη μεταφορά τροφίμων από τη Ζάκυνθο
επικαλούμενος χρέη της κυβέρνησης, με την οποία οι αδελφοί θα αντιδικήσουν για
αρκετό διάστημα. Τον Απρίλιο ο Αλ. Μαυροκορδάτος ανέφερε ότι μπόρεσε να
ικανοποιήσει κάποιες ανάγκες με δικά του χρήματα, σταλμένα από τον εξόριστο στην
Ιταλία πρώην ηγεμόνα της Βλαχίας Ι. Καρατζά. Σύμφωνα με τον λογαριασμό του Ν.
Λουριώτη, το 1825 οφείλονταν σε δανειστές από την Ζάκυνθο 56.000 περίπου
γρόσια, ή το 3,2% περίπου των εσόδων της περιόδου 1.12.1823-12.4.1825. Τμήμα
των οφειλόμενων για την αγορά τροφίμων ήταν δυνατό να καλύπτεται σε είδος,
πρακτική που ακολουθήθηκε και για άλλες δαπάνες. Με πίστωση και υποσχέσεις
πληρωμής αγοράστηκαν τρόφιμα από τη Ζάκυνθο αλλά και από εμπόρους στο
Μεσολόγγι.342

340

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 392, 849, τ.5, 20, Αρχείο Ρώμα, τ. Α΄, ξδ΄-ξστ΄, 271-72, 274,
ΓΑΚ/Μικροί Κλάδοι/φ.12/112-115, 118-19, 426. Βλ. και Ν. Κονόμος, Ζακυνθινοί Φιλικοί, Αθήνα
1966.
341
ΑΕΠ, τ.6, 93, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 623, ΓΑΚ/Μικροί Κλάδοι/φ.12/116-20, Ο Ρουμελιώτης
καπετάνιος Ανδρούτσος Σαφάκας και το Αρχείο του, ό. π., 80-84.
342
ΙΑΜΜ/Αρχείο Αγώνος/φ.11/702, φ.57/2, φ.68/5-6, ΓΑΚ/Μικρές Συλλογές-Κ10γ/Αρχείο Ν.
Λουριώτη/29, 77, ΓΑΚ/Μικροί Κλάδοι/φ.12/50, 96, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.136/1044, 1046-47, Αρχείο
Μαυροκορδάτου, τ.4, 140, 144-45, 249, 338, 375-76, 390, 408-09, 623-24, 1010, τ.5, 97-98. Οι αδελφοί
Βλαστού φέρονται να έχουν προσφέρει στη δυτική Στερεά 7754 ισπανικά δίστηλα (περίπου 77000
γρόσια), έναντι συναλλαγματικών εξοφλητέων από το πρώτο αγγλικό δάνειο. Οι ίδιοι εμφανίζονται ως
αγοραστές λαδιού από τα Σάλωνα (ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ. 80, αρ.170, φ.85/8-9, φ.89/193, Αρχείο
Μαυροκορδάτου, τ.4, 502).

134

3.1.δ. Η χρηματοδότηση από το πρώτο αγγλικό δάνειο
Η κατάσταση αυτή, επιδεινούμενη προοδευτικά, έκανε επιτακτικότερη την ανάγκη
αναζήτησης νέων πόρων. Ως λύση προβλήθηκε η χρηματοδότηση της δυτικής
Στερεάς από τμήμα των χρημάτων του πρώτου αγγλικού δανείου. Αυτή άλλωστε
ήταν και η προτροπή του Γ. Κουντουριώτη στα αιτήματα του Μαυροκορδάτου για
οικονομική ενίσχυση από την κυβέρνηση. Τα Επτάνησα συνδέθηκαν με την
προσπάθεια αυτή. Ήδη στα τέλη του 1823, ο λόρδος Byron δάνεισε 20.000 τάλιρα
για την κάλυψη των εξόδων των ελληνικών πλοίων που θα έφταναν στην περιοχή, τα
οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη ποικίλων αναγκών. Οι συναλλαγματικές
του Byron εξαργυρώθηκαν στη Ζάκυνθο, και το ποσό με τον ανάλογο τόκο
αφαιρέθηκε αργότερα από το σύνολο του δανείου.343
Μετά την είδηση για την επικείμενη άφιξη στη Ζάκυνθο της πρώτης δόσης του
δανείου τον Απρίλιο του 1824, έγινε δυνατή η προμήθεια ποσότητας δημητριακών
για τη συντήρηση των στρατευμάτων. Τον Μάιο αποφασίστηκε η διάθεση 20.000
ταλίρων από το δάνειο υπέρ της δυτικής Στερεάς. Στην εξέλιξη αυτή είχε ενεργό ρόλο
ο παραστάτης του Μεσολογγίου ο Σπ. Τρικούπης. Ωστόσο, η παραλαβή των
χρημάτων της δόσης από τους απεσταλμένους της ελληνικής κυβέρνησης συνάντησε
μεγάλα εμπόδια. Τον Ιούνιο, ο Ed. Blaquiere, εκπρόσωπος της Φιλλεληνικής
Επιτροπής του Λονδίνου, έστειλε περίπου 11.500 τάλιρα στο Μεσολόγγι, σε χρήματα
και εφόδια, ποσό που δανείστηκε έντοκα στα Επτάνησα έναντι του αναμενόμενου
δανείου. Στις αρχές Ιουλίου παραλήφθηκαν στο Μεσολόγγι 10.000 τάλιρα, όμως οι
τοπικές αρχές είχαν ήδη ξοδέψει το μεγαλύτερο μέρος των υπολοίπων 10.000 σε
αγορά τροφίμων στη Ζάκυνθο, με την εγγύηση πολλών «ομογενών». Πρόσθετα
προβλήματα δημιουργούσε διάταξη του νόμου για τη διαχείριση του δανείου, η οποία
δεν επέτρεπε τη χρήση του για εξόφληση παλαιότερων οφειλών. Τελικά,
παραλήφθηκαν στο Μεσολόγγι 24.000 τάλιρα, από τα οποία 4.000 προορίζονταν για
την οχύρωση της πόλης, δεν φαίνεται όμως να συμπεριλαμβάνονται τα χρήματα από
τον Blaquiere, ποσό που καλύφθηκε αργότερα από το δάνειο. Ακολούθησε νέα
κυβερνητική υπόσχεση για επιπλέον 20.000 τάλιρα, με τα οποία ο Μαυροκορδάτος
σχεδίαζε να υλοποιήσει το σχέδιο αγοράς τροφίμων μέσω του Γ. Βλαστού.
Προκειμένου να εξοφληθούν τα χρέη στη Ζάκυνθο, η τοπική διοίκηση ζήτησε
επανειλημμένα από την κυβέρνηση την αποστολή συναλλαγματικών, οι οποίες θα
μπορούσαν να εξαργυρωθούν στο νησί και να εξοφληθούν μελλοντικά από τη
διοίκηση.344 Ο μεγαλέμπορος Ι. Βαρβάκης, ο οποίος στις αρχές του 1822 είχε στείλει
στο Μεσολόγγι πολεμοφόδια, μέρος των οποίων δόθηκε στον στόλο, ενώ είχε
προσφέρει και χρήματα στην κυβέρνηση, προτάθηκε από την τοπική διοίκηση ως ένα
από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να λάβουν συναλλαγματικές. Ο Βαρβάκης, για
την οικονομική υποστήριξη του οποίου έριζαν πολλοί, βρισκόταν στη Ζάκυνθο από
343

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 731, τ.4, 272, 305, 320, 345, 601-02, 782, Αρχείο Ν. Λεβίδη, ό.π., αρ.5,
ΑΚΥ τ.9, 535, 559-60, ΑΕΠ, τ.9, 361, 364, τ.17, 100-01. Για το θέμα του δανείου του Byron βλέπε
αναλυτικότερα: Α. Λιγνάδης, Το πρώτο δάνειον της Ανεξαρτησίας, ό. π., 116-19, 174, R. Beaton, Ο
πόλεμος του Μπάιρον, Ρομαντική εξέγερση, ελληνική Επανάσταση, Αθήνα 2015, 303-09, 311, 324-26,
330-31.
344
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 339, 357, 402-04, 429, 491, 563, 578, 600-01, 620, 624, 659,
ΓΑΚ/Μικροί Κλάδοι/φ.12/10, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.137/70, ΓΑΚ/Μικρές Συλλογές/Κ22α-Αρχείο Α.
Λουριώτη/54, Α. Λιγνάδης, Το πρώτο δάνειον της Ανεξαρτησίας, ό. π., 285, ΕΛΙΑ/Αρχείο
Ρώμα/φ.2/υποφ.4, ΙΑΜΜ/φ.238-Αρχείο Εμμ. και Ν. Ξένου/19, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 3, 88-89,
423-25. Σημειώνεται επίσης η διάθεση 2400 λιρών σε πληρωμές για βοήθεια στο Μεσολόγγι, ποσό
που συμπεριλαμβάνεται στις ποικίλες κρατήσεις που έγιναν στο Λονδίνο (Α. Λιγνάδης, ό. π., 174).
Πρόκειται πιθανόν για το ποσό του Blaquiere.
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τις αρχές Σεπτεμβρίου, απ’ όπου πέρασε στην Πελοπόννησο. Τον Οκτώβριο έστειλε
2000 τάλιρα στο Μεσολόγγι.345
Η κυβερνητική απόφαση τον Αύγουστο του 1824 για έκδοση συναλλαγματικών
αξίας 200.000 ισπανικών ταλίρων, φαίνεται να σχετίζεται με την παραπάνω έντονη
δραστηριοποίηση των «φιλογενών» στη Ζάκυνθο. Με αυτές τις συναλλαγματικές, η
κυβέρνηση επιχειρούσε να οργανώσει «εν είδος συναλλαγματικού εμπορίου» με τους
υποστηρικτές της στο νησί, επιδιώκοντας την κάλυψη αναγκών πέραν εκείνων της
δυτικής Στερεάς, με την προσδοκία εξόφλησής τους από τις επόμενες δόσεις του
δανείου. Αυτό ήταν και το νόημα της πρότασης του Μαυροκορδάτου το καλοκαίρι
του 1824 για ένα «προσωρινό δάνειο» στα Επτάνησα πληρωτέο από την επόμενη
δόση του αγγλικού δανείου, κάτι που προώθησε τότε στις επαφές με τους
Επτανησίους. Πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι στρατιωτικοί της δυτικής Στερεάς
είχαν τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν την έκδοση κυβερνητικών διαταγών εξόφλησης
των μισθών τους με χρήματα του δανείου, αν και δεν είναι βέβαιη η είσπραξη των
ποσών αυτών.346
Τα 20.000 τάλιρα του δανείου του Byron, τα 24.000 τάλιρα σε χρήμα και εφόδια,
οι 2400 λίρες (12.000 τάλιρα) που αφαιρέθηκαν στο Λονδίνο και πιθανότατα
στάλθηκαν σε εφόδια, είναι άμεσα έσοδα της δυτικής Στερεάς από το πρώτο αγγλικό
δάνειο. Χωρίς να συνυπολογίζεται το ποσό του Blaquiere, το σύνολο ανέρχεται σε
περίπου 560.000 γρόσια, χωρίς να υπολογίζεται και η πιθανή καταβολή από την
κυβέρνηση χρημάτων του δανείου σε στρατιωτικούς της περιοχής. Το ποσό αυτό
αντιστοιχεί, κατά τον παραπάνω κύριο λογαριασμό του Ν. Λουριώτη, στο περίπου
30% των συνολικών εξόδων αλλά και στο περίπου 90% των στρατιωτικών μισθών,
ενώ ξεπερνούσε το 50% των καταβολών από την κυβέρνηση κατά το διάστημα
μεταξύ Δεκεμβρίου 1823 και Απριλίου 1825. Πρόκειται για σημαντικά ποσά,347
μολονότι κατώτερα των αναγκών και των προσδοκιών της τοπικής διοίκησης.
Η εισαγωγή της αγγλικής λίρας στην περιοχή είχε και κάποιες ανεπιθύμητες
παρενέργειες. Η ισοτιμία της λίρας στη δυτική Στερεά είχε καθοριστεί στα 55 γρόσια,
έναντι των 50 που όριζε η σχετική κυβερνητική απόφαση. Η διαφορά αυτή ήταν,
κατά τον Ν. Λουριώτη, πάγιο χαρακτηριστικό της σχέσης ανάμεσα στο γρόσι και τα
ξένα νομίσματα, και είχε κατά καιρούς επιβαρύνει τις συναλλαγές των τοπικών
Αρχών, όπως όταν επρόκειτο να καλυφθούν τα έξοδα των πλοίων που στέλνονταν
στην περιοχή. Όταν τα Ελληνικά Χρονικά δημοσίευσαν την επίσημη ισοτιμία στις 2
Αυγούστου 1824, όλοι στο Μεσολόγγι ζήτησαν να εφαρμοστεί αυτή στις συναλλαγές
και πολλοί απείλησαν να επιστρέψουν τις λίρες που είχαν πάρει ζητώντας τα πέντε
γρόσια της διαφοράς. Επιπλέον, πάντα κατά τον Λουριώτη, η τοπική διοίκηση έχασε
έτσι και το όφελος από το άγγιον, ποσό που άφηναν όσοι συναλλασσόμενοι είχαν
ανάγκη από μικρότερης αξίας νομίσματα. Τον Οκτώβριο ο Λουριώτης έκανε λόγο για
συναλλαγές προς 48 γρόσια η λίρα.348 Μέρος των λιρών θα αποσύρθηκαν από την
345

ΙΑΜΜ/φ.153.1-Αρχείο Ι. Βαρβάκη/8-10, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.1, 95, 182, τ.4, 857-58, 898, 987,
1059-60, τ.5, 20, 26, ΓΑΚ/Κ22α-Αρχείο Α. Λουριώτη/54, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 3, 289, 293, ΑΚΥ,
τ.8, 35, ΑΕΠ, τ.1, 526.
346
ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.17/3886, φ.42/63-65, φ.43/1618, φ.59/157-158, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 6,
174, Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.101/13.12.1824.
347
Ο Α. Λιγνάδης θεωρεί ότι «ικανό» μέρος του πρώτου δανείου διατέθηκε για την άμυνα του
Μεσολογγίου, χωρίς αναλυτικότερη αναφορά στη διάθεση των 298.761 λιρών που στάλθηκαν στην
Ελλάδα, από το σύνολο των 800.000 (Το πρώτο δάνειον της Ανεξαρτησίας, ό.π., 364, 401).
348
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 716, 849, Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.63/2.8.1824. Ο Μαυροκορδάτος
είχε προτείνει τον καθορισμό της επίσημης ισοτιμίας σε 55 γρόσια, ώστε η κυβέρνηση να επωφεληθεί
περισσότερο (Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 620), και θέλοντας ίσως να προλάβει αρνητικές συνέπειες
για τη δυτική Στερεά. Τον Φεβρουάριο του 1823 τα χρυσά οθωμανικά νομίσματα (μαχμουντιέδες)
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κυκλοφορία, ακολουθώντας το διαχρονικό φαινόμενο του αποθησαυρισμού των
ισχυρών ευρωπαϊκών νομισμάτων.349
Μεγάλη απόκλιση στις ισοτιμίες δεν εμφανίζεται πάντα στην περιοχή. Η διατίμηση
που είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση ήδη τον Μάρτιο του 1822 αναθεωρήθηκε με
νέο καθορισμό τιμών τον Ιούνιο του 1823. Ως αιτία προβλήθηκε η συνεχιζόμενη
υποτίμηση του οθωμανικού νομίσματος. Με τις νέες ισοτιμίες, το γρόσι εμφανιζόταν
υποτιμημένο 40% σχεδόν έναντι του ισπανικού ταλίρου και πάνω από 30% σε σχέση
με άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα. Πολύ μικρότερη ήταν η υποτίμηση έναντι των
χρυσών οθωμανικών νομισμάτων. Με εξαίρεση τα τελευταία, που εμφανίζονται
περαιτέρω υποτιμημένα, οι ισοτιμίες των άλλων νομισμάτων παρουσιάζονται
ουσιαστικά ίδιες στο Μεσολόγγι τον Φεβρουάριο του 1824 με εκείνες της
κυβερνητικής διατίμησης του Ιουνίου του 1823.350
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστούν οι επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στο
επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού στις πόλεις και στην ύπαιθρο της δυτικής Στερεάς.
Εμπόδια στο τοπικό εμπόριο και στις συναλλαγές θα προκαλούσε η κυκλοφορία
κίβδηλων νομισμάτων και ιδιαίτερα μισών μαχμουτιέδων, για την οποία έκανε λόγο η
τοπική διοίκηση το καλοκαίρι του 1823 ζητώντας από την κυβέρνηση να ληφθούν
μέτρα. Αναφέρονταν μάλιστα τότε τα ονόματα του Π. Γαλάνη και του Γιανν. Ράγκου.
Η συντήρηση ενός ενόπλου σε συνθήκες εκστρατείας, υπολογιζόταν από τις
κυβερνητικές αρχές τον Απρίλιο του 1823 σε 18 περίπου γρόσια τον μήνα, σχεδόν
αποκλειστικά έξοδα διατροφής σε ψωμί και κρέας, εκτός από τον μισθό των 25
γροσίων σε συνθήκες εκστρατείας. Ο Byron υπολόγιζε τον Δεκέμβριο ότι μόνο η
διατροφή του στρατιώτη κόστιζε λίγο περισσότερο από 2,5 τάλιρα,351 τουλάχιστον 25
γρόσια με βάση την τότε ισοτιμία. Περισσότερο από μια αύξηση των τιμών, η
διαφορά αποκαλύπτει τον ρεαλιστικότερο υπολογισμό του Byron. Από την άλλη
πλευρά, ο Αλ. Μαυροκορδάτος προσέθετε στα καθήκοντα των επιστατών και του
αστυνόμου Μεσολογγίου την επιτήρηση των μέτρων και των σταθμών, τη διευθέτηση
κάθε διαφοράς στις συναλλαγές, αλλά και τη φροντίδα «να διορίζονται από καιρόν
εις καιρόν» οι τιμές των τροφίμων ώστε να μην είναι υπέρογκες και να τιμωρούνται
οι παραβάτες. Επίσης, οι παραπάνω αναφορές για έλλειψη τροφίμων λόγω μείωσης
της παραγωγής, σε συνδυασμό με τη σημείωση του Ν. Λουριώτη τον Μάρτιο του
1825 για τα «εθνικά περιβόλια» που ήταν εκείνη τη στιγμή σπαρμένα με

αντιστοιχούσαν με 32 γρόσια στο Μεσολόγγι και 26 στις Σπέτσες, ενώ τα βενέτικα φλωριά με 22 και
18, αντίστοιχα (ΙΑΜΜ/Αρχείο Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου/φ.146/1/537). Προέκυπτε έτσι μια
επιβάρυνση περίπου 25%. Είδαμε το ίδιο πρόβλημα στις συναλλαγές στο Μεσολόγγι εμπόρων από τα
Γιάννενα το 1822 (ΚΕΙΝΕ/Αρχείο Κωλέττη, τ. Α΄, ό. π., 190-91). Οι νομισματικές συναλλαγές στην
πόλη φαίνεται ότι ήταν συχνές, όπως στην περίπτωση της μετατροπής 15.000 ταλίρων σε άλλα
νομίσματα για λογαριασμό Κερκυραίου κεφαλαιούχου τον Μάρτιο του 1825, κάτι που ο ίδιος είχε
επαναλάβει στο παρελθόν (ΓΑΚ/Αστυνομίας/24/1153).
349
Για την κατακράτηση των λιρών του δανείου και την απουσία τους από τις συναλλαγές λόγω
ανασφάλειας ή για κοινωνικούς λόγους, βλ. Α. Λιγνάδης, ό. π., 403-05, Γ. Κατσούλης, Οικονομική
Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. 2, Αθήνα 1974, 244.
350
ΑΚΥ, τ.8, 57-58, και τ.9, 211-12, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 6, 148, ΓΑΚ/Μικροί Κλάδοι/φ.12/34.
Για την ισοτιμία του ισπανικού δίστηλου προς 10 γρόσια, σταθερή από τον Μάιο του 1823 ως τον
Δεκέμβριο του 1824, και για τη συνωνυμία των όρων δίστηλο, τάλιρο, δολάριο, βλ. Α. Λιγνάδης, ό. π.,
188, 305.
351
ΑΕΠ, τ.3, 114, τ.13, 228, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 365, Λόρδου Μπάυρον, Επιστολές από την
Ελλάδα 1809-1811 &1823-1824, ό. π., 153. Τον Απρίλιο του 1825 διαπιστώθηκε εκτεταμένη κατά
τόπους παραχάραξη νομισμάτων (ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.79/1514). Για τις συνέπειες της κιβδηλείας και
τις κυβερνητικές προσπάθειες στο θέμα, βλ. Α. Λιγνάδης, ό. π., 403-04.
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γεννήματα,352 δείχνουν ίσως μια άνοδο της τιμής των δημητριακών, από την οποία
προσπαθούσαν να επωφεληθούν οι καλλιεργητές.
3.1.ε. Όψεις της οικονομικής δραστηριότητας στην πόλη του Μεσολογγίου
Ενώ δεν αμφισβητούνται οι δημοσιονομικές δυσκολίες της τοπικής διοίκησης και η
προοδευτική ερήμωση της υπαίθρου, στο ίδιο το Μεσολόγγι και το Ανατολικό τα
πράγματα φαίνονται αρκετά διαφορετικά. Η ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα
στην πόλη του Μεσολογγίου συνδεόταν με ένα ευνοϊκό πλαίσιο που διαμορφωνόταν
από σημαντικές παραμέτρους των δημόσιων οικονομικών: την επένδυση στις
προσόδους, την ανάγκη για συντήρηση των ένοπλων σωμάτων, τον δανεισμό της
τοπικής διοίκησης, την καταδρομή. Ένα πρώτο δεδομένο είναι η σημαντική
ναυτιλιακή δραστηριότητα, κάτι που είδαμε ότι αντανακλούσε και στα υψηλά έσοδα
από το τελωνείο της πόλης. Ενώ οι επαφές με την Κέρκυρα φαίνονται να μειώνονται
σημαντικά (7 αφίξεις και μία αναχώρηση κατά το 1823 και 1824, έναντι 14 και 9
αντίστοιχα κατά την προηγούμενη περίοδο), οι αφίξεις στη Ζάκυνθο έφτασαν τις 25
και 19 κατά τα ίδια έτη, με τον ίδιο αριθμό αναχωρήσεων, έναντι 33 αφίξεων και 21
αναχωρήσεων κατά το 1821-1822. Ορισμένα από τα πλοία ήταν λείες των
επαναστατών. Στο Μεσολόγγι μεταφέρονταν δημητριακά και άλλα τρόφιμα, καπνός,
δέρματα, ενώ στα νησιά έρχονταν από το Μεσολόγγι αλλά και από λιμάνια της
ηπειρωτικής ακτής, πριν συνεχίσουν κάποτε για λιμάνια όπως η Τεργέστη,
δημητριακά, λάδι, ψάρια, σταφίδα, κρέατα, άλλα τρόφιμα, αλάτι, βελανίδια, καπνός,
υφάσματα, δέρματα, κάρβουνα, ξυλεία, ζώα. Στα παραπάνω προστίθενται άλλες 12
αφίξεις στη Ζάκυνθο και 4 στην Κέρκυρα από το Μεσολόγγι κατά το 1825, πριν από
την έναρξη της τελευταίας πολιορκίας, όπως και 12 αναχωρήσεις από τη Ζάκυνθο και
3 από την Κέρκυρα για το Μεσολόγγι, κατά το ίδιο διάστημα. Η ιονική σημαία
κυριαρχούσε στις συναλλαγές, αλλά ισχυρή παρουσία εξακολουθούσε να έχει η
αυστριακή, ενώ δεν έλειπαν η αγγλική αλλά και η οθωμανική σημαία. 353 Όπως και το
προηγούμενο διάστημα, οι Μεσολογγίτες δεν δείχνουν να έχουν ιδιαίτερη παρουσία
ανάμεσα στους καπετάνιους των πλοίων που συναλλάσσονταν με την πόλη. Τα
επώνυμα Ελλήνων καπετάνιων που συμμετείχαν σε αυτές τις συναλλαγές, όπως
Σιδέρης, Σβορώνος, Πανάς, απαντούν μεταξύ των ναυτικών οικογενειών του
Μεσολογγίου τον 18ο αιώνα, όσο και άλλων πόλεων και ναυτιλιακών κέντρων της
περιοχής, όπως το Γαλαξίδι και η Κεφαλονιά. Από την άλλη, ονόματα, όπως Ραζής,
Γιαννόπουλος, Μπακούσης, φαίνεται να αφορούν μόνο το Μεσολόγγι.354
Οι αναφορές σε πλοία με βάση το Μεσολόγγι είναι συχνά γενικόλογες και μάλλον
περιορισμένες, δίνοντας κατά κανόνα έμφαση στη δράση των εξοπλισμένων σκαφών
των Μεσολογγιτών, και όχι στην όποια εμπορική τους δραστηριότητα.355 Έτσι, η
ΓΑΚ/Μικρές Συλλογές/Κ10γ-Αρχείο Ν. Λουριώτη/έγγραφο 20ης Μαΐου 1824, ΓΑΚ/Μικροί
Κλάδοι/φ.12/427.
353
Ν. Στ. Βλασσόπουλος, Η ναυτιλία των Ιονίων Νήσων (1700-1864), τ.1, Αθήνα 1995, 248, 272, 274,
310-13, 328-47, 372-75, 382-83. Όπως και κατά την περίοδο 1821-1822, δεν συνυπολογίζονται στην
καταγραφή αυτή, τα πλοία από λιμάνια της Αδριατικής, αλλά και πολλά άλλα που έφταναν στο
Μεσολόγγι απευθείας από λιμάνια του εξωτερικού. Επίσης, δεν υπολογίζονται οι συναλλαγές της
πόλης με τα άλλα νησιά του Ιονίου, αλλά και οι συναλλαγές με πλοία που δήλωναν άλλο προορισμό,
ενώ πλοία που δήλωναν προορισμό το Μεσολόγγι ανεφοδίαζαν τα οθωμανικά φρούρια της περιοχής.
354
Βλ. τα ονόματα των καπετάνιων (Ν. Στ. Βλασσόπουλος, ό. π., 328-47) και των ναυτικών
οικογενειών του Ιονίου (Τζ. Χαρλαύτη, Κ. Παπακωνσταντίνου, ό. π., 814-19).
355
Κατά την Τζ. Χαρλαύτη, ο στόλος των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου, δυναμικότητας χιλίων
πλοίων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, απασχολούνταν στις πολεμικές επιχειρήσεις σε ποσοστό
352
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δράση του καπετάνιου Κ. Τσιριγώτη κατά την πολιορκία του Ανατολικού το 1823
σημειώνεται χωρίς αναφορά στο πλοίο του. Παρόμοια ασαφής είναι και η αναφορά
στον καπετάν Σταύρο Μεσολογγίτη, τον Σεπτέμβριο. Ο Μαυροκορδάτος διέταξε τον
Μάιο του 1824 την καταγραφή όλων των πλοίων που βρίσκονταν στο Μεσολόγγι,
διαχωρίζοντάς τα σε αλιευτικά και μεταφορικά αγαθών και επιβατών. Κάνει λόγο
επίσης για τα μονόξυλα της λίμνης και τις «βάρκες», όσες ταξίδευαν και όσες
εκτελούσαν μεταφορικό έργο στη λιμνοθάλασσα, χωρίς άλλες λεπτομέρειες. Εκτός
από τα παραπάνω έξι καταδρομικά σκάφη (μία γαλιότα, μία γολέτα και μπόβοι),
γίνεται λόγος για άλλη μια γαλιότα, «βάρκες» και καΐκια, με τα οποία μεταφέρονταν
τρόφιμα και εφόδια από τη Ζάκυνθο, και για πάσαρες, πλοιάρια κατάλληλα για τα
αβαθή με βοηθητικό ρόλο στις πολεμικές επιχειρήσεις και στις μεταφορές. Είδαμε ότι
οι αρχές των Επτανήσων συνέλαβαν το καλοκαίρι του 1824 επτά μεσολογγίτικα
καταδρομικά με το πλήρωμά τους, πάνω από 120 ναύτες. Την ίδια περίοδο, ο
βουλευτής Σπ. Τρικούπης έκανε λόγο για ένα «μικρόν ναυτικόν και διάφορα μίστικα»
σε πολεμική υπηρεσία στο Μεσολόγγι. Οι Δ. Σιδέρης και Αναστ. Παπαλουκάς ήταν
οι καπετάνιοι των πλοίων που διατάχθηκαν να συνοδεύσουν στην πόλη τους φυγάδες
από την Πελοπόννησο Α. Ζαΐμη και Α. Λόντο τον Δεκέμβριο του 1824. Στις αρχές
του 1825 καταγράφονται τρία πλοία, από τα οποία το μίστικο Ο Σουλιώτης ανήκε
παλαιότερα στον Μ. Μπότσαρη, συμμετείχε στην καταδρομική δραστηριότητα, είχε
κρατηθεί από τις αρχές των Επτανήσων και έχει τώρα καπετάνιο τον Δ. Ραζηκότσικα,
αδελφό του Αθανασίου. Τα άλλα δύο είναι οι μπόβοι με τα ονόματα Ερμής, με
καπετάνιο τον Θ. Κυριαζή, και Αρσινόη, με καπετάνιο τον Γ. Παλούκη. Είδαμε
επίσης το τραμπάκουλο του Αθ. Ραζηκότσικα, ο οποίος κατά την περίοδο της
τελευταίας πολιορκίας παρουσιάζεται να κατέχει έναν μπόβο με πλήρωμα 14 ανδρών,
ίσως το ίδιο πλοίο. Κατά την ίδια περίοδο καταγράφονται και οι μπόβοι των
Βενδραμή Οικονόμου και Ν. Φαγκρίλα, το μίστικο Μελέαγρος του Κ. Τρικούπη,
αδελφού του Σπυρίδωνα, και το μίστικο Αράκυνθος του Χρ. Μωραΐτάκη, σκάφη τα
οποία φαίνεται ότι είχαν δραστηριοποιηθεί και κατά την προηγούμενη περίοδο.356
Πρόκειται γενικά για μικρά πλοία. Οι μπόβοι ήταν πρωτοεμφανιζόμενα σκάφη, με
μικρή χωρητικότητα. Αντίθετα, το τρικάταρτο μίστικο μπορούσε να έχει πολύ
μεγαλύτερη χωρητικότητα, ακόμα και άνω των 100 τόνων, με πλήρωμα 15 ανδρών
κατά μέσο όρο. Ωστόσο, όσον αφορά το Ανατολικό, ο Ν. Κασομούλης κάνει λόγο για
πλοιάρχους από την πόλη «ταξιδεύοντες μακράν» κατά την περίοδο του πολέμου,
χωρίς άλλα στοιχεία.357
Τον Αύγουστο του 1824 ιδρύθηκε στο Μεσολόγγι μια «εμπορική συντροφία» από
τους προκρίτους αδελφούς Αθανάσιο και Γιαννάκη Ραζηκότσικα, τον Ν. Σούτο (N.
Sciuto), εμπορευόμενο με καταγωγή από τη Γένοβα, τον Ν. Λουριώτη, γενικό
φροντιστή της οικονομίας, τον Γεώργιο Λουριώτη και τον Σίμωνα Αναστασίου. Στο
κεφάλαιο της εταιρείας υποσχέθηκε να συνεισφέρει ο Σούτος 80.000 γρόσια σε
χρήμα και εμπόρευμα, οι αδελφοί Ραζηκότσικα 16.000 σε χρήμα, ενώ οι άλλοι τρεις
θα συνεισέφεραν τα υπόλοιπα 4000 γρόσια, μετρητά επίσης. Οι Ι. Ραζής, Γ.
5-10%, ενώ το υπόλοιπο εμπορευόταν σε κοντινές και μακρινές θάλασσες (Τζ. Χαρλαύτη, Κ.
Παπακωνσταντίνου, ό. π., 776).
356
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 329, τ.3, 199, 485, τ.4, 408-09, 867-68, τ.5, 35, 41-42, 46, 48-49, ΑΕΠ,
τ.9, 213, τ.11, 161, τ.13, 373, Κ. Σ. Κώνστας, «Ιστορικά Έγγραφα του Αγώνος εκ της Δυτικής Χέρσου
Ελλάδος, μέρος πρώτον, 1822-1825», ό. π., 12-13, Αλληλογραφία, 28, 541-543, Π. Ντούλης, Η
οικογένεια Δημητρίου Σιδέρη του Μεσολογγίου και η δράσις της κατά την Επανάστασιν του 1821, Αθήνα
1975, 31-33, ΓΑΚ/Μικρές Συλλογές-Κ10γ/Αρχείο Ν. Λουριώτη/29.
357
Απ. Δελής, «Τύποι πλοίων της ναυτιλίας των Ελλήνων, 1700-1821», Τζ. Χαρλαύτη, Κ.
Παπακωνσταντίνου (επιμ.), ό. π., 472, 489-92, 509-13, 535, Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα, τ.2, 213.
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Λουριώτης και Σ. Αναστασίου θα διηύθυναν την εταιρεία. Ο Αθ. Ραζηκότσικας
υποσχέθηκε να δανείσει, εφόσον χρειάζονταν, επιπλέον χρήματα μέχρι το ποσό των
10.000 γροσίων και με μηνιαίο τόκο 1%. Προβλεπόταν ότι η εταιρεία είχε δικαίωμα
σε «συντροφικές επιχειρήσεις» στο Μεσολόγγι ή αλλού, χαρακτηριστικό του
δυναμισμού της εμπορικής δραστηριότητας στην πόλη κατά την περίοδο αυτή. Στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρείας, ο Γ. Λουριώτης εμφανίζεται τον
Οκτώβριο του 1824 να εμπορεύεται για την Τεργέστη, εξάγοντας σταφίδα και
εισάγοντας καλαμπόκι, άγνωστο με ποιο πλοίο. Οι συνεταίροι στόχευαν και στην
ικανοποίηση των επισιτιστικών αναγκών που δημιουργούσε η παρουσία των
διαφόρων ένοπλων σωμάτων στην ύπαιθρο της δυτικής Στερεάς, αλλά και σε κάθε
άλλη δυνάμει προσοδοφόρα επένδυση. Τον Φεβρουάριο του 1825 καλείται το
υπουργείο Οικονομίας να καταβάλει στον Αθανάσιο Ραζή και τους συνεταίρους του
10.700 περίπου γρόσια, το αντίτιμο για το καλαμπόκι και το αλεύρι που παρέδωσαν
στον Ν. Λουριώτη, με την ιδιότητα του γενικού φροντιστή της οικονομίας, με τον
οποίο η εταιρεία συναλλάσσεται και υλοποιεί την πώληση μπαρουτιού. Επίσης, το
1824 ο Γιανν. Ραζηκότσικας ήταν επιστάτης των ζωοτροφιών στο Μεσολόγγι,
υπεύθυνος για την τροφοδοσία της πόλης. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους οι πρόκριτοι
Αναστ. Παλαμάς-Καραπιπέρης και Ν. Καρβούνης παρακίνησαν την τοπική διοίκηση
να μη συναλλάσσεται με την εταιρεία αυτή. Ο τελευταίος φαίνεται ότι συμμετείχε για
κάποιο διάστημα, το ίδιο έτος, σε άλλη εταιρεία με αδιευκρίνιστες δραστηριότητες.
Μολονότι η υπόθεση θα συνδεόταν και με ανταγωνισμούς στο εσωτερικό των
προκρίτων της πόλης, τα μέλη της τοπικής διοίκησης ζήτησαν από τον
Μαυροκορδάτο την αντικατάσταση του Λουριώτη ή το διορισμό και άλλου στην ίδια
θέση «δια να κλεισθούν τα στόματα του κόσμου και να φυλαχθή και η υπόληψις της
Διοικήσεως», όπως σημείωναν. Επιπλέον, η συντροφία δάνειζε κατά καιρούς την
τοπική διοίκηση. Στους λογαριασμούς της εταιρείας καταγράφεται και η αγορά του
1/3 των προσόδων του ιχθυοτροφείου Σχοινιά, στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου,
αλλά και η αγορά από τον Γιαννάκη Ραζηκότσικα των προσόδων του τελωνείου
Ανατολικού. Τρόφιμα προμήθευε την τοπική διοίκηση και ο αδελφός του Αθανασίου,
Δημήτριος Ραζηκότσικας. Η εταιρεία φαίνεται να διαλύεται μέσα στις συνθήκες της
πολιορκίας τον Ιούνιο του 1825, λόγω και προβλημάτων στη συνεργασία των
συνεταίρων. Οι Αθ. και Γιαννάκης Ραζηκότσικας κατηγορήθηκαν από τους
συνεταίρους τους για αυθαίρετη χρήση των χρημάτων της εταιρείας, η οποία είχε
απλήρωτα χρέη, για κατακράτηση 41.000 περίπου γροσίων, και για αποφυγή
απόδοσης λογαριασμού ακόμα και ενώπιον δικαστικής επιτροπής. Οι δύο αδελφοί
εξακολουθούσαν επίσης να κατέχουν τα κλειδιά του «μαγαζίου» της συντροφίας. Ο
Σ. Αναστασίου, ζητώντας από την κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 1826 την εξόφληση
της συντροφίας για όσα χρήματα είχε δανείσει, έκανε λόγο για κακή αντιμετώπισή
της από την ίδια την κυβέρνηση και από τον Ν. Λουριώτη, εννοώντας προφανώς
χρηματικές οφειλές προς την ίδια.358
Δεν είναι απόλυτα σαφείς όλες οι πλευρές της δραστηριότητας των αδελφών
Ραζηκότσικα. Είδαμε ότι τμήμα λείας από οθωμανικό πλοίο τον Σεπτέμβριο του 1822
βρέθηκε μετά από πολλούς μήνες στο πλοίο του Αθαν. Ραζηκότσικα, απόδειξη της
δραστηριοποίησης της οικογένειας στο ναυτικό εμπόριο, ενώ πώληση δερμάτων τον
358

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, ό. π, 813-14, ΓΑΚ/Μικρές Συλλογές-Κ10γ/Αρχείο Ν. Λουριώτη/29,
ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.62/3655, ΓΑΚ/Οικονομίας/φ.71/296, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος
Δ΄/κυτίο 39/φ.1/υποφ.3, χφ. με χρονολογία 22.2.1825, ΕΛΙΑ/Αρχείο Μεσολόγγι/16 και έγγραφο 27ης
Ιουνίου 1825, ΚΕΙΝΕ/Αρχείο Κωλέττη (Τ)/φ.12/121. Ο Σούτος είχε εμπορικές συναλλαγές με τους
επαναστάτες από το 1821 (Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.1, 235, τ.2, 87-88, 145-46, 308, 370, 385, 399,
τ.3., 58-60, ΓΑΚ/Μικροί κλάδοι/φ.12/205-11, 229, 246).
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Νοέμβριο του ίδιου έτους έγινε πιθανότατα στα Επτάνησα από το ίδιο πρόσωπο. Ο
Γιαννάκης εμφανίζεται να συμμετέχει σε πώληση εμπορεύματος στην Τριπολιτσά και
στο Ναύπλιο τον Μάρτιο του 1825. Στην επιχείρηση αυτή μετείχαν και οι Γ. Λέλης
και Μ. Δεληγεωργόπουλος, τα πρόσωπα δηλαδή που ενοικίασαν τα ιχθυοτροφεία
Μεσολογγίου την εποχή αυτή. Σύμφωνα με μεταγενέστερη μαρτυρία, ο Αθ.
Ραζηκότσικας ανήκε στην ίδια συντροφία για την ενοικίαση της συγκεκριμένης
προσόδου. Ωστόσο, η εμπορική δραστηριοποίησή του Γιαννάκη στο Ναύπλιο μεταξύ
Ιανουαρίου και Μαρτίου 1825 σημειώνεται και στο πλαίσιο της συντροφίας του
1824-1825,359 κάτι που καθιστά πιθανή τη χρήση των κεφαλαίων της από τους
αδελφούς Ραζηκότσικα για ίδιο όφελος. Σε κάθε περίπτωση, οι εμπορικές
δραστηριότητες του Αθ. Ραζηκότσικα δεν σταμάτησαν σε όλη τη διάρκεια της
τελευταίας πολιορκίας του Μεσολογγίου.
Ο Ιταλός φιλέλληνας Brengeri συνάντησε τον Ν. Σούτο στο Μεσολόγγι στις αρχές
του 1823 και σημείωσε την αποτυχημένη ενασχόλησή του με την καταδρομή, όπως
την πληροφορήθηκε από τον ίδιο, αλλά και την πρόθεσή του να δοκιμάσει ξανά. Τον
Ιούνιο του 1824 ο επιστάτης των λειών Ν. Κομπότης εισέπραξε περίπου 41.700
γρόσια, ποσό που αφορούσε λεία του Σούτου.360 Οι δραστηριότητες της εταιρείας
στην οποία συμμετείχε ο Σούτος δεν φαίνονται να σχετίζονται άμεσα με την
καταδρομική ή πειρατική δραστηριότητα αλλά αποκαλύπτουν μάλλον τη διαπλοκή
της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας με το δημόσιο ταμείο. 361 Ωστόσο, το
αρχικό κεφάλαιό της, κυρίως το ποσό του Ν. Σούτου, θα μπορούσαν να έχουν την
παραπάνω προέλευση. Η επιχειρηματική ή πειρατική δραστηριότητα του τελευταίου
στο Μεσολόγγι είχε ήδη εξελιχθεί άσχημα, καθώς τον Δεκέμβριο του 1824
κατηγόρησε τα δικαστήρια του Μεσολογγίου «ως υποκείμενα εις φόβον και
δωροδοκίαν» και ζήτησε να συσταθεί άλλο δικαστήριο από μη Μεσολογγίτες και
εκτός της πόλης. Οι Μεσολογγίτες αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ το σπίτι και
καταστήματα του Σούτου στο Μεσολόγγι σφραγίστηκαν από τις τοπικές Αρχές. Ο
ίδιος κατέφυγε στο Ανατολικό, ενώ οι πιστωτές του διαμαρτύρονταν στο Μεσολόγγι.
Φαίνεται ότι, εκτός από τα άλλα υπάρχοντά του, κρατούνταν και δικά του πλοία.
Ωστόσο, συνυπόγραψε τη αναφορά των συντρόφων του στην εταιρεία εναντίον των
αδελφών Ραζηκότσικα.362
ΕΛΙΑ/Αρχείο Μεσολόγγι, αρ.199 και έγγραφα 27ης Ιουνίου 1825 και 20ης Μαρτίου 1827. Ο Κ.
Στασινόπουλος κάνει λόγο για αποστολή πυρίτιδας από το Λιβόρνο στο Μεσολόγγι τον Οκτώβριο του
1824 για λογαριασμό του Αθ. Ραζηκότσικα (Οι Μεσολογγίται, Αθήνα 1926, 112), ίσως στα πλαίσια
των δραστηριοτήτων της ίδιας εταιρείας.
360
Brengeri, «Adventures of a foreigner in Greece», The London Magazine, τ.7 (Ιανουάριος-Απρίλιος
1827), 78, ΓΑΚ/Μικροί Κλάδοι/φ.12/259-60.
361
Το 1828 Σούτος και Ν. Λουριώτης ήταν συνιδιοκτήτες ενός σπιτιού στο Ναύπλιο, του οποίου
μάλιστα ένας όροφος ενοικιάστηκε για τη στέγαση του Θαλασσίου Δικαστηρίου στην πόλη (Δ.
Κατηφόρη, «Καταδρομή και πειρατεία κατά την επανάσταση του 1821: φαινόμενα οικονομικών και
κοινωνικών μετασχηματισμών», ό. π., 247-48). Ο Λουριώτης έχει μόλις αγοράσει ένα «εθνικό» σπίτι
στο Ναύπλιο τον Ιανουάριο του 1825 για 13.300 γρόσια (ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.52/4154). Τον Νοέμβριο
του 1826 ο ίδιος κάνει λόγο για προσωπική φτώχεια και αδυναμία δανεισμού στο Ναύπλιο: «Πού η
δυστυχής Δυτική Ελλάς να γεννώνται ολονυκτής χιλιάδες γρόσια», σχολιάζει (Αρχείο Μαυροκορδάτου,
τ.6, 309-10).
362
Ελληνικά Χρονικά, τ.1, ό. π., φ.105, 27.12.1824, τ.2, ό. π., φ. 18, 4.3.1825, Αρχείο Μαυροκορδάτου,
τ.4, 21, τ.5, 43, Μονόφυλλα του Αγώνος, τ.1, Ε-17, 14.2.1825, ΓΑΚ/Μικροί κλάδοι/φ.12, αρ. 301-02.
Στα τέλη του 1825 καταγράφονται οφειλές της τοπικής διοίκησης προς τον Σούτο ύψους 59.000
περίπου γροσίων για την περίοδο 1.12.1823-12.4.1825 (ΓΑΚ/Μικρές Συλλογές-Κ10γ/Αρχείο Ν.
Λουριώτη, 29, 77), πιθανότατα από προσφορές τροφίμων και εφοδίων. Το 1826 ο ίδιος αγόρασε το
έκτο σκάφος του (Δ. Κατηφόρη, «Καταδρομή και πειρατεία…», ό. π., 248). Το 1828, ο Σούτος έκανε
λόγο για ένδεια, ζητώντας τη βοήθεια του Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια, ώστε να λάβει τα οφειλόμενα
και να απαλλαγεί από τους πιστωτές του (ΙΑΜΜ/Αρχείο Αγώνος/φ.9/93).
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Πέρα από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, και την πρωταγωνιστική
παρουσία τους στην ενοικίαση των προσόδων, δυνητική πηγή πλούτου για τους
Μεσολογγίτες προκρίτους θα παρέμενε η ιδιωτική τους περιουσία, την οποία είδαμε
ότι κατείχαν, σύμφωνα με μετεπαναστατικές αναφορές,: «εργαστήρια», φούρνοι,
ελαιοτριβεία, αμπελώνες και ελαιώνες, κτηνοτροφικό κεφάλαιο. Ο Αθανάσιος Αντ.
Παπαλουκάς σημειώνεται επιπλέον ότι «ενείχετο» το ¼ από τα «μαγαζιά» του
Σούτου, πιθανότατα ως ένας από τους συνεταίρους του τελευταίου. Ο Πέτρος Ασημ.
Παπαλουκάς φέρεται ιδιοκτήτης εξοπλισμένης γαλιότας, ενώ οι αδελφοί Δημήτριος,
Κων/νος και Αθανάσιος Στάμου Σιδέρης δραστηριοποιήθηκαν ως ναυτικοί, κυρίως
μέσω της ιδιόκτητης γολέτας του πρώτου, στην καταδρομή και σε διάφορες
αποστολές για λογαριασμό της τοπικής διοίκησης.363 Μένει βέβαια αδιευκρίνιστη η
απόδοση αυτής της περιουσίας κατά την επαναστατική περίοδο. Επιπλέον, τα
εισοδήματα των προκρίτων του Μεσολογγίου τους επιτρέπουν, όπως και κατά την
προηγούμενη περίοδο, να δανείζουν έστω και με μικρά ποσά την τοπική διοίκηση,
όπως έκανε και η συντροφία Ραζηκότσικα-Λουριώτη, αλλά και ο Αναστ. Παλαμάς, ο
οποίος δάνεισε 2000 γρόσια τον Απρίλιο του 1824.364
Όσον αφορά τις πρώην μουσουλμανικές ιδιοκτησίες, μπορεί μόνο να
πιθανολογηθεί απόκτηση ή παράνομη οικειοποίησή τους από Μεσολογγίτες,
προκρίτους ή άλλους. Αντίθετα, στους πρώτους μήνες του 1823 παραχωρήθηκαν και
πάλι σπίτια σε πρόσωπα που είχαν ισχυρή επιρροή και καλές σχέσεις με την τοπική
διοίκηση, με το επιχείρημα της ανταμοιβής θυσιών και υπηρεσιών. Στον χιλίαρχο Αλ.
Βλαχόπουλο παραχωρήθηκαν οικήματα στο Μεσολόγγι, σπίτια και οικόπεδα στο
Ανατολικό παραχωρήθηκαν στον πρόκριτο Π. Γαλάνη, ενώ η επικαρπία κτημάτων
στην περιοχή δόθηκε στον πρόκριτο Ευθ. Βασιλάκη. Ωστόσο, η επιδιωκόμενη την
ίδια περίοδο από τον Αλ. Μαυροκορδάτο πώληση «εθνικών κτηρίων» στο Ανατολικό
συνάντησε την αντίδραση προκρίτων της πόλης, οι οποίοι διεκδικούσαν τον έλεγχο
της διαδικασίας έναντι των διορισμένων από τον Μαυροκορδάτο επιστατών.
Κυρίαρχο λόγο στην πραγματοποίηση των πωλήσεων είχε ο Ν. Λουριώτης. Την ίδια
στιγμή, ο Μαυροκορδάτος χάρισε ένα «εθνικό» κτήμα στον Λουριώτη, στον οποίο
είχαν ήδη παραχωρηθεί σπίτια στο Ανατολικό. Μέχρι τις αρχές Μαΐου είχαν πωληθεί
εργαστήρια, φούρνοι και «εργαστηρότοποι», με έσοδα 29.480 γρόσια. Λίγο αργότερα
έγινε λόγος για εμπόδια στην πώληση «εθνικών κτημάτων» και για ελάχιστα
εργαστήρια απούλητα στο Μεσολόγγι.365 Στα τέλη του 1824 αποφασίστηκε η πώληση
όσων οικημάτων δεν είχαν καταληφθεί, όπως και δύο «εργαστηρότοπων» και του
«εθνικού» μύλου στο Μεσολόγγι, με την προϋπόθεση συμφέρουσας προσφοράς. Τις
επόμενες εβδομάδες πωλήθηκαν διάφορα οικήματα για 11000 γρόσια, ποσό που
δαπανήθηκε αμέσως σε μισθούς στρατιωτικών και άλλες επείγουσες ανάγκες.
363

Π. Ντούλης, Η οικογένεια Δημητρίου Σιδέρη του Μεσολογγίου…, ό. π., 31-33, 42-44, Γ. Τσατσάνης,
Δυτικορουμελιώτες Αγωνιστές του 1821, Αθήνα 2005, τ.2, 24, τ.3, 14-15, 59-60, 103. Για το
εξοπλισμένο σκάφος του Π. Παπαλουκά, βλ. Τ. Κανδηλώρος: λ. «Ζορμπάς», Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν
Ελευθερουδάκη, τ.6, Αθήνα 21962, 224.
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ΓΑΚ/Μικροί Κλάδοι/φ.12/110.
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 314, 320, 323, 335-36, τ.3, 175-76, 206-07, 251, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ2,
αρ.1893, ΑΕΠ, τ.10, 524-25, τ.13, 228. H πώληση μετά από δημοπρασία «φθαρτών» εθνικών
κτημάτων, δηλαδή εργαστηρίων, σπιτιών «με τας περιοχάς των», και οικημάτων, όπως μύλοι, φούρνοι,
χάνια, λουτρά, τζαμιά, ελαιοτριβεία, επιτρεπόταν σύμφωνα με το ψήφισμα λβ΄ της Β΄ Εθνοσυνέλευσης
στις 14 Απριλίου 1823 και τον νόμο υπ. αρ. 32 της 16 ης Ιουνίου 1824, όπως τροποποιήθηκε στις
12.7.1824. Απαγορευόταν η εκποίηση άλλων εθνικών κτημάτων, καθώς ήταν δυνατό να υποθηκευτούν
για τη χορήγηση δανείων (Α. Μάμουκας, Τα κατά την Αναγέννησιν της Ελλάδος, τ. Β΄, Πειραιάς 1839,
134-35, τ. Γ΄, ό. π., 15-16, Γ. Δ. Δημακόπουλος, Ο κώδιξ των νόμων της Ελληνικής Επαναστάσεως
1822-1828, Αθήνα 1966, 126-28, 142).

142

Ωστόσο, στη συνέλευση του Ανατολικού τον ίδιο μήνα αποφασίστηκε η σύσταση
ενδεκαμελούς επιτροπής, ώστε να καταγραφούν τα «εθνικά κτήματα» και να
ερευνηθούν η ενοικίαση και οι περιπτώσεις παράνομης οικειοποίησής τους. Το θέμα
παραπέμφθηκε τελικά σε πενταμελή επιτροπή η οποία θα αναλάμβανε να κάνει τις
τελικές προτάσεις για το θέμα προς τον Αλ. Μαυροκορδάτο, όπως και για το σύνολο
των θεμάτων που απασχόλησαν τη συνέλευση. Την επιτροπή αποτέλεσαν οι
στρατιωτικοί Γ. Τσόγκας, Γ. Ράγκος, Σ. Γιώτης και οι Αθ. Ραζηκότσικας και Σπ.
Κουρκουμέλης, πρόκριτοι Μεσολογγίου και Ανατολικού αντίστοιχα.366 Επίσης, το
Υπουργείο του Δικαίου ακύρωσε τον Απρίλιο του 1825 αποφάσεις των δικαστηρίων
του Μεσολογγίου που έδιναν σε ιδιώτες περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν σε
Οθωμανούς, πριν την έκδοση σχετικού νόμου, μολονότι οι συνθήκες τις πολιορκίας
δεν θα επέτρεψαν την εφαρμογή της εντολής.367 Οι πωλήσεις μέσα σε πιεστικές
συνθήκες, όπως και κατά το προηγούμενο διάστημα, θα αποτελούσαν ευκαιρίες για
όσους είχαν διαθέσιμα χρήματα. Άλλωστε, οι αντιδράσεις στις πωλήσεις
αποκαλύπτουν τον ανταγωνισμό για την απόκτηση αυτών των περιουσιακών
στοιχείων.
Οι αναφορές ξένων, επισκεπτών ή εγκατεστημένων για μεγάλο χρονικό διάστημα
στο Μεσολόγγι και το Ανατολικό κατά την περίοδο αυτή, επιβεβαιώνουν όσα
σημειώθηκαν παραπάνω για τη σημαντική εμπορική/ναυτιλιακή και παραγωγική
δραστηριότητα, η οποία ωστόσο αφορούσε όχι μόνο τα ιχθυοτροφεία ή τις αλυκές
αλλά και την καθαυτό αγροτική παραγωγή στην περιφέρεια των πόλεων. Kατά την
επίσκεψή του στο Μεσολόγγι τον Ιούνιο του 1824, ο Ed. Blaquiere παρατηρεί με
θαυμασμό ότι η πόλη έχει αναγεννηθεί «από τα ερείπιά της, στο σύντομο διάστημα
των δύο ετών». Εκτός από ορισμένα απομονωμένα σπίτια που χτίστηκαν σε διάφορα
σημεία της πόλης, ένας νέος φαρδύς δρόμος ανοιγόταν για να οδηγεί στην πόλη από
τη μεγάλη πύλη της εισόδου. Ένα αξιόλογο τμήμα του είχε ήδη ολοκληρωθεί,
συμπληρώνει, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι η πόλη θα γίνει σύντομα ένα
σπουδαίο εμπορικό κέντρο. Η πεδιάδα μέχρι το Ανατολικό, γράφει, καλλιεργείται με
επιτυχία και έχει μεγάλους ελαιώνες, αμπέλια, και χωράφια με καλαμπόκι. Ο
Blaquiere εντυπωσιάστηκε από τα γόνιμα εδάφη, καλυμμένα με κήπους και ελαιώνες,
ενώ σημείωσε την παραγωγικότητα των ιχθυοτροφείων των δύο πόλεων, όπως και
των αλυκών κατά της περιοχής. Πληροφορήθηκε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των ψαριών
προορίζονται για εξαγωγή στα Επτάνησα, όπου πιάνουν πολύ υψηλές τιμές χάρη
στην ποιότητά τους. Η αλιεία, σχολιάζει, φέρνει στην πόλη ένα αξιόλογο εισόδημα
που αναμένεται να αυξηθεί σύντομα.368
O W. Humphreys, ο οποίος βρέθηκε στο Μεσολόγγι για λίγο κατά τους πρώτους
μήνες και στα τέλη του 1824, σημείωσε την καταστροφή της υπαίθρου της Στερεάς,
είτε από τον εχθρό είτε υπό το βάρος των ντόπιων ενόπλων. Ωστόσο, για τα τέλη
εκείνου του έτους, προσθέτει γενικόλογα ότι το Μεσολόγγι «γινόταν μια πλούσια και
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 1112-13, τ.5, 39, Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ. 105/27.12.1824,
φ.106/31.12.1824. Στον παραπάνω συγκεντρωτικό λογαριασμό Λουριώτη καταγράφονταν 28.148
γρόσια ως έσοδα από την πώληση εθνικών κτημάτων μεταξύ Δεκεμβρίου 1823 και Απριλίου 1825.
Στον λογαριασμό της 3ης Μαρτίου 1825 γίνεται λόγος για ένα τζαμί «καμωμένον καφετερία»
(ΓΑΚ/Μικρές Συλλογές-Κ10γ/Αρχείο Ν. Λουριώτη/29, 77, ΓΑΚ/Μικροί Κλάδοι/φ.12/427), προφανώς
το μοναδικό προεπαναστατικό τζαμί της πόλης.
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Σπ. Κανίνιας, «Η δικαιοσύνη στο Μεσολόγγι», ΕΚΕΙΔΑΑ, τ. 27-28 (1980-81), Αθήνα 1985, 290.
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Ed. Blaquiere, Narrative of a second visit to Greece, Λονδίνο 1825, 48, 50-51 και Extracts from
correspondence, official documents, etc., στο ίδιο, 40-41, G. Finlay, History of the Greek Revolution,
τ.2, Λονδίνο 1861, 40.
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ανθηρή εμπορική πολιτεία».369 Παρόμοια είναι και τα σχόλια του J. Millingen για το
Ανατολικό, τον Νοέμβριο. Η πόλη, αν και βρώμικη, είχε υποστεί ελάχιστες ζημιές
από το βομβαρδισμό του 1823 και περιελάμβανε «αρκετά σπίτια καλύτερα από όλα
του Μεσολογγίου, ενώ η παραγωγή των εκτεταμένων ιχθυοτροφείων, των ελαιώνων,
των αμπελώνων, των κήπων της κλπ. έχει πλουτίσει πολλούς κατοίκους» Για μεγάλη
ημερήσια παραγωγή των ιχθυοτροφείων Πόρου στο Ανατολικό τότε κάνει λόγο και ο
αυτόπτης G. Jarvis. Ο Ν. Κασομούλης σημειώνει απλώς ότι οι Ανατολικιώτες δεν
ασχολούνταν με τα όπλα, αλλά σε όλη τη διάρκεια του πολέμου «εζούσαν με το
έργον των και από τα υποστατικά των», συνεισφέροντας ό, τι είχαν στην τροφοδοσία
των ένοπλων σωμάτων.370 Στην εμπορική δραστηριότητα του Μεσολογγίου θα είχαν
σημαντικό ρόλο οι κατά τόπους ισχυροί οπλαρχηγοί, όπως δείχνει η διακίνηση
εμπορευμάτων από τα Τρίκαλα στο Μεσολόγγι, από συγγενή του στρατηγού Γ.
Ράγκου, τον Αύγουστο του 1824. Επίσης, λάφυρα από τις πολεμικές αψιμαχίες της
περιόδου πωλούνταν στην πόλη, όπως στην περίπτωση των 150 φορτωμάτων με
«πολύτιμον πράγμα» και υφαντά που λεηλάτησαν Σουλιώτες το καλοκαίρι του
1823.371 Τα χρηματικά ποσά που είχαν εισρεύσει στην περιοχή από το αγγλικό δάνειο
στα μέσα του 1824 θα είχαν οπωσδήποτε συμβάλει στις εμπορικές συναλλαγές. Κατά
τον G. Finlay, οι αγορές του Μεσολογγίου, της Τριπολιτσάς, του Ναυπλίου και των
Αθηνών γέμισαν από χρυσοκέντητα γιλέκα, επιχρυσωμένα και ασημοστόλιστα όπλα,
αντικείμενα εμπορίου με τις αλβανικές περιοχές. Αλλά και το κόστος του διοικητικού
μηχανισμού, κατά τον παραπάνω λογαριασμό Λουριώτη, 110.000 γρόσια περίπου ή
το 6% του συνόλου, αντιπροσώπευε μια αξιόλογη ενίσχυση, με δεδομένη τη
διοχέτευση του συνόλου ή μέρους των χρημάτων αυτών στην οικονομία της πόλης.
Βέβαια, για όσους ναυτικούς ή άλλους Μεσολογγίτες δεν μπορούσαν να
επωφεληθούν από την παραπάνω δραστηριότητα, απέμενε η λύση της ένοπλης
υπηρεσίας. Τον Φεβρουάριο του 1825 ένα σώμα από τριάντα περίπου Μεσολογγίτες
ένοπλους αναχώρησε για την Πελοπόννησο αναζητώντας απασχόληση στους εκεί
στρατιωτικούς, έχοντας λάβει από την τοπική διοίκηση συστάσεις ευδόκιμης
υπηρεσίας.372
3.1.στ. Οι δαπάνες
Ο παραπάνω συγκεντρωτικός λογαριασμός του Ν. Λουριώτη δίνει και μια εικόνα
των εξόδων της τοπικής διοίκησης, αρκετά σαφή στα βασικά της σημεία. Το κόστος
του διοικητικού μηχανισμού εμφανίζεται πολύ κατώτερο των κυβερνητικών
προβλέψεων,373 και μπορεί να θεωρηθεί μεγάλο μόνο σε σχέση με τη γενικότερη
οικονομική κυβερνητική δυσπραγία. Ήταν η συντήρηση των στρατιωτικών σωμάτων
369

A Picture of Greece in 1825, τ.2, 237, 278. Αν η οπτική του Blaquiere επηρεάζεται από την
ανάμειξή του στην υπόθεση του δανείου, ώστε να παρουσιάζει μια εικόνα εσκεμμένα αισιόδοξη για
τους Άγγλους κεφαλαιούχους (βλ.: Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. ΣΤ΄,
Θεσαλονίκη 1982, 489-90, Α. Λιγνάδης, ό .π., 163-64), οι αναφορές του για το Μεσολόγγι και το
Ανατολικό συμφωνούν με τα σχόλια των Humphreys και Millingen για την ίδια περίοδο.
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J. Millingen, Memoirs of the Affairs in Greece, ό. π., 215-16, Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα τ.2, 213,
G. Jarvis, ό. π., 213).
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G. Finlay, ό. π., 40, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 845.
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 79.
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Τα ετήσια έξοδα των επαρχείων της δυτικής Στερεάς είχαν υπολογιστεί από την κυβέρνηση τον
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επικράτειας. Σε επιπλέον 897.000 γρόσια είχαν υπολογιστεί τα έξοδα της κεντρικής διοίκησης
(ΓΑΚ/Μικροί Κλάδοι/φ.1/52).
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εκείνη η υποχρέωση που αντιπροσώπευε ένα τεράστιο βάρος για τη διοίκηση. Αν
συνυπολογιστούν οι δαπάνες των στρατοπέδων, από τη δραστηριότητα των οποίων
δεν προέκυψε κάποιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα υπέρ των επαναστατών το 1824, η
δαπάνη έφτασε το 70% των εξόδων, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται δαπάνες της
κατηγορίας των διαφόρων εξόδων, αλλά και της εξόφλησης παλαιότερων χρεών, οι
οποίες θα αφορούσαν την κάλυψη αναγκών των ένοπλων σωμάτων. Ήδη κατά την
περίοδο διοίκησης της περιοχής από τον Κ. Μεταξά, στο δεύτερο εξάμηνο του 1823,
σύμφωνα με τον λογαριασμό που υπέβαλε ο ίδιος, τα έξοδα αφορούσαν κυρίως
(159.000 γρόσια ή περίπου 77% του συνόλου) πληρωμές σε οπλαρχηγούς, κυρίως
Σουλιώτες, για μισθούς και σιτηρέσια, χωρίς να υπολογίζονται οι αγορές
πολεμοφοδίων.374
Η συνέλευση προκρίτων και οπλαρχηγών στο Μεσολόγγι τον Δεκέμβριο του 1823
αποφάσισε να συγκροτηθεί στη δυτική Στερεά «μισθοφόρον στράτευμα» 3000
ανδρών, από τους οποίους 600 θα υπηρετούσαν στα σουλιώτικα σώματα. Οι
υπόλοιποι θα ήταν όσοι υπηρετούσαν ήδη υπό τις διαταγές των τοπικών καπετάνιων
από την αρχή της επανάστασης. Οι άλλοι ένοπλοι της περιοχής θα ενίσχυαν τα
παραπάνω σώματα σε περίπτωση ανάγκης. Ο μηνιαίος μισθός ήταν 20 γρόσια,
καταβαλλόμενος ανά τριμηνία, ενώ οι Σουλιώτες θα πληρώνονταν με 30 γρόσια,
καθώς θεωρήθηκε ότι ως ξένοι στερούνταν από άλλους πόρους ζωής. Η ίδια η
συνέλευση αναγνώρισε ότι οι ανάγκες των ενόπλων ξεπερνούσαν τα εισοδήματα της
περιοχής, και ζήτησε οικονομική ενίσχυση από την κυβέρνηση.375
Ωστόσο, ο αριθμός των μισθοδοτούμενων ενόπλων δεν έμεινε σταθερός. Αυτόπτες
φιλέλληνες υπολόγιζαν σε τέσσερις έως έξι χιλιάδες τους ένοπλους που ήταν
συγκεντρωμένοι στο Μεσολόγγι τον Δεκέμβριο του 1823, ενώ ο Αλ. Μαυροκορδάτος
εκτιμούσε σε 10.000 τους ένοπλους που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν στην
περιοχή. Σε συνεννόηση με την κυβέρνηση επιδίωκε την αύξηση του αριθμού των
μισθοδοτούμενων, με στόχο, σημείωνε, τη μεγαλύτερη αφοσίωσή τους στις εντολές
της διοίκησης. Σχεδίαζε την ομοιόμορφη σχεδόν κατανομή ενός συνόλου άνω των
5000 ενόπλων σε λιγότερα σώματα, ώστε τα περισσότερα να έχουν δύναμη 500
ανδρών. Μόνο για τα σιτηρέσια αδιευκρίνιστου αριθμού ενόπλων, το ημερήσιο
κόστος έφτασε τον Ιούνιο τα 2000 γρόσια, ενώ η τοπική διοίκηση σημείωνε ότι
συντηρούσε ενόπλους επιπλέον των μισθωτών, ώστε να προλάβει τις αντιδράσεις
τους, μέσα στο πλαίσιο των τοπικών ταραχών αλλά και της εμφύλιας σύγκρουσης.
Λίγο αργότερα γίνεται αναφορά σε 6000 μισθωτούς στρατιώτες στη δυτική Στερεά.
Οι ένοπλοι Μεσολογγίτες ήταν περίπου 500, μαζί με τους πυροβολητές στις
οχυρώσεις.376
Ακόμα κι αν υπολογιστεί μια περίοδος επιχειρήσεων οκτώ μηνών, έπρεπε, με βάση
την απόφαση του 1823, να καταβάλλονται περίπου 530.000 γρόσια για μισθούς. Για
ένα σύνολο 5000 μισθωτών αμειβόμενων με 20 γρόσια, το κόστος για το ίδιο
διάστημα ανέβαινε σε 800.000 γρόσια, εκτός των σιτηρεσίων, που θα απαιτούσαν
τουλάχιστον άλλες 500.000, αλλά και του αυξημένου μισθού για τους Σουλιώτες, ή
για όλους σε περίπτωση εκστρατείας. Είδαμε ότι στον συγκεντρωτικό λογαριασμό
374
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 37, 42, Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.6/19.1.1824, Ν. Κασομούλης,
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του Ν. Λουριώτη σημειωνόταν δαπάνη 613.000 περίπου γροσίων για μισθούς, άλλων
460.000 περίπου για σιτηρέσια και αγορά τροφίμων, και άλλων 174.000 περίπου ως
έξοδα των στρατοπέδων του 1824, έναντι εσόδων 1.765.000 περίπου γροσίων. Ακόμα
και αν ληφθούν υπόψη έσοδα 2,5 εκατομμυρίων, όπως αναφέρει ο Ν. Κασομούλης, η
κανονική καταβολή των μισθών και των εξόδων συντήρησης ενός συνόλου 5000
ενόπλων θα απαιτούσε τουλάχιστον το 60% των εσόδων, χωρίς να υπολογίζονται οι
δαπάνες για πολεμοφόδια και για την οχύρωση του Μεσολογγίου. Οι υπολογισμοί
ήταν εξωπραγματικοί για τις δυνατότητες της δυτικής Στερεάς.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η καταβολή των στρατιωτικών μισθών, οι οποίοι
έφτασαν να καταβάλλονται με καθυστέρηση 6-8 μηνών, εξελίχθηκε σύντομα σε
εφιάλτη για την τοπική διοίκηση. Ο Αλ. Μαυροκορδάτος στις εκκλήσεις του προς την
κυβέρνηση για αποστολή χρημάτων, συνέδεε την πληρωμή των «τριμηνιών» με την
αξιοπιστία της διοίκησης στα μάτια των στρατιωτικών και την εξασφάλιση της
«ευταξίας» στην περιοχή. Η οικονομική δυσπραγία, σε συνδυασμό με τις αυθαιρεσίες
των στρατιωτικών στην ύπαιθρο, τον οδήγησαν τον Φεβρουάριο και τον Μάιο του
1824 να υποβάλλει την παραίτησή του από τη διοίκηση της περιοχής, ενώ το ίδιο
έκαναν τον Οκτώβριο και τα μέλη της Επιτροπής που έχει οριστεί να τον αντικαθιστά
στο Μεσολόγγι κατά την απουσία του στα στρατόπεδα της υπαίθρου.377
Ιδιαιτέρως πιεστικές ήταν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των Σουλιωτών, οι οποίοι
έφτασαν από τα Επτάνησα από τις αρχές του 1823. Ταυτόχρονα, επέστρεψαν ομάδες
Σουλιωτών από την Πελοπόννησο. Η παρουσία τους θεωρήθηκε από την αρχή ότι θα
ενισχύσει την άμυνα της περιοχής.378 Πρέπει να σημειωθεί ότι τα εμφανιζόμενα σαν
«σουλιώτικα» σώματα ή εκείνα με επικεφαλής Σουλιώτη, δεν αποτελούνταν
αποκλειστικά από Σουλιώτες. Κατά τον P. Gamba, ο Byron δέχτηκε να μισθοδοτήσει
500 Σουλιώτες, έναντι 1500 που ζητούσαν οι Ν. Μπότσαρης και Α. Μαυροκορδάτος,
γνωρίζοντας ότι εκείνοι που δικαιούνταν «να θεωρώνται και να ονομάζονται»
Σουλιώτες δεν ήταν περισσότεροι από 300-400. Μάλιστα, ο ίδιος σημειώνει ότι
επιφορτίστηκε από την κυβέρνηση να ξεχωρίσει τους πραγματικούς από «τους
ψευδώς αξιούντας ότι ανήκουν εις την φυλήν ταύτην», ώστε να προσλαμβάνονται
κατά προτίμηση «oι γνήσιοι Σουλιώται». Ελλείψει αυτών, συμφωνήθηκε να
προσλαμβάνονται οι καταγόμενοι «εκ των περιχώρων του Σουλίου και χρηματίσαντες
συστρατιώται εκείνων».379 Είναι προφανές ότι Ρουμελιώτες ένοπλοι επιδίωκαν την
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ένταξή τους στα σώματα αυτά για να επωφελούνται από τον μεγαλύτερο μισθό, ενώ
οι Σουλιώτες οπλαρχηγοί επέτρεπαν κάτι τέτοιο, ώστε να αυξάνουν την ισχύ τους.
Η μισθοδοσία των Σουλιωτών και η υποστήριξη των οικογενειών τους στα
Επτάνησα, στο Μεσολόγγι και στο Ανατολικό, είχε προτεραιότητα από την αρχή,
καθώς οι ίδιοι, ξένοι στην περιοχή και ζώντας πάντα ως ένοπλοι, δεν είχαν άλλο πόρο
εκτός από τη στρατιωτική υπηρεσία. Από την άλλη πλευρά, ακόμα και στελέχη της
τοπικής διοίκησης αμφισβητούσαν αυτή την αναγκαιότητα με το επιχείρημα ότι οι
Ρουμελιώτες οπλαρχηγοί απασχολούσαν «Βουλγάρους και Σέρβους οπού είναι
ξενότεροι». Στις αρχές του 1824 οι Σουλιώτες ζήτησαν την καταβολή οφειλόμενων
μισθών εννέα μηνών για 488 ένοπλους. Πρόκειται για τους ίδιους Σουλιώτες τους
οποίους ανέλαβε αμέσως μετά να πληρώνει ο λόρδος Byron, μια δέσμευση που
εξελίχθηκε σε μεγάλη δοκιμασία για τον ίδιο. Η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω και
των συνεχών προστριβών των απείθαρχων Σουλιωτών με τους Μεσολογγίτες. Τον
Φεβρουάριο, ύστερα και από ένα νέο αιματηρό περιστατικό με θύμα έναν Σουηδό
φιλέλληνα και με δεδομένη την απροθυμία τους να συμμετάσχουν στη σχεδιαζόμενη
επίθεση εναντίον της Ναυπάκτου, τουλάχιστον χωρίς επιπλέον χρήματα, ο Byron,
έχοντας απηυδήσει και αποδεχόμενος αίτημα των προκρίτων της πόλης, κατέβαλε
στους Σουλιώτες τμήμα των οφειλόμενων μισθών τους, ώστε να εγκαταλείψουν το
Μεσολόγγι. Εκείνοι κατέφυγαν στο Ανατολικό, απ’ όπου διεκδικούσαν παλαιούς και
νέους μισθούς προκαλώντας νέες προστριβές με τους κατοίκους και τις τοπικές
Αρχές. Τον Ιούνιο πληρώθηκε το σώμα του Τζαβέλλα και αποχώρησε από τη δυτική
Στερεά, ενώ και άλλοι Σουλιώτες αναχώρησαν για το Ναύπλιο ελπίζοντας σε έμμισθη
απασχόληση. Λίγο νωρίτερα αναχώρησαν για τη Γαστούνη οι περίπου 600 ένοπλοι
του Κ. Μπότσαρη και του θείου του Νότη, αφού έλαβαν το ήμισυ των μισθών τους,
προκειμένου να ενισχύσουν την εκεί άμυνα και να εισπράξουν από τις τοπικές
προσόδους το υπόλοιπο ποσό. Ήδη, 100.000 γρόσια από τις προσόδους της
Γαστούνης είχε αποφασιστεί να δοθούν για τις ανάγκες της δυτικής Στερεάς, ωστόσο
τα τρία τέταρτα αυτού του ποσού δεν θα καταβληθούν. Επίσης, οι Σουλιώτες δεν
κατάφεραν να εισπράξουν τα οφειλόμενα από τους ενοικιαστές των προσόδων της
περιοχής, κάτι που φαίνεται να απείλησε τη συνοχή του σώματος του Μπότσαρη.380
Οι απαιτήσεις των Σουλιωτών μπορούσαν να προβάλλονται κάποτε ως άλλοθι για
τον κατευνασμό των υπολοίπων,381 αλλά η απομάκρυνσή τους δεν έλυσε το συνολικό
πρόβλημα μισθοδοσίας. Από το καλοκαίρι, μετά την άφιξη των χρημάτων της πρώτης
δόσης του αγγλικού δανείου, ήταν διάχυτη η καχυποψία των στρατιωτικών για τη
διάθεση των χρημάτων που είχαν παραληφθεί από τις τοπικές Αρχές. Η δυσαρέσκεια
κορυφώθηκε τον Δεκέμβριο, στη γενική συνέλευση του Ανατολικού. Μερίδα των
αντιπροσώπων, η πλειοψηφία κατά τον Ν. Κασομούλη, ζήτησαν την απόδοση
λογαριασμού για τα εισοδήματα της περιοχής, αλλά και για τη συνολική οικονομική
διαχείριση από τον Ν. Λουριώτη. Η κριτική στράφηκε γρήγορα στον ίδιο τον
Μαυροκορδάτο, για διάθεση των τοπικών πόρων και των χρηματικών καταβολών της
κυβέρνησης υπέρ των ευνοουμένων του, στρατιωτικών και άλλων, καθ’ υπέρβαση
380
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του συμφωνημένου τον Δεκέμβριο του 1823 ορίου των μισθωτών στρατιωτών και σε
βάρος των παλαιότερων στρατιωτικών της περιοχής. Κατά τον Κασομούλη, του
οποίου η αφήγηση στο σημείο αυτό δεν είναι πλήρης αλλά και δεν εξωραΐζει τα
γεγονότα, ακολούθησαν αλληλοκατηγορίες για «φατριασμούς» και καταχρήσεις μέσα
σε ένα χαοτικό κλίμα. Ύστερα από πρόταση του Μαυροκορδάτου, ο οποίος
επικαλέστηκε την κρισιμότητα των περιστάσεων, συμφωνήθηκε η παραπομπή του
θέματος σε πενταμελή επιτροπή.382
Για τον Μαυροκορδάτο, η καταβολή μισθών στόχευε και στον περιορισμό της
παράνομης οικειοποίησης δημόσιων προσόδων, αλλά και στη ελάττωση της πίεσης
στους κατοίκους της υπαίθρου εκ μέρους των οπλαρχηγών. 383 Πέρα από την έλλειψη
κάθε απόδειξης ατασθαλειών με στόχο το προσωπικό του όφελος, οι όποιες ενέργειές
του για την ενίσχυση του ενός ή του άλλου στρατιωτικού σώματος είχαν κριτήριο την
αφοσίωση στην εκλεγμένη κυβέρνηση και την τοπική διοίκηση. Εκεί συνέκλινε το
σύνολο των προσπαθειών του στη δυτική Στερεά από την έναρξη της επανάστασης.
Οι πράξεις του στόχευαν στην εγκαθίδρυση ισχυρής κεντρικής διοίκησης απέναντι
στις κεντρόφυγες δυνάμεις οπλαρχηγών ή προκρίτων, κάτι για το οποίο επιδίωκε
διαρκώς τη συναίνεση των τοπικά ισχυρών παραγόντων. Ωστόσο, υπήρχε και ένα
άλλο δεδομένο που υπονόμευε την αξιοπιστία των στρατιωτικών της περιοχής, φιλικά
διακείμενων ή «αντιπολιτευόμενων» την τοπική διοίκηση. Στη συνέλευση του
Ανατολικού ο Μαυροκορδάτος απάντησε στους επικριτές του: «μήτε εσάς συμφέρει
να παρρησιάσω που εξόδευσα τα χρήματα».384
Πολύ απλά, οι «λογαριασμοί» που παρουσίαζαν τη δύναμη των διάφορων
σωμάτων, με βάση τους οποίους οι επικεφαλής τους διεκδικούσαν μισθούς και
σιτηρέσια, απείχαν πολύ από την πραγματικότητα. Η αυθαιρεσία των αριθμών ήταν
γνωστή στην κυβέρνηση. Άλλωστε, οι συνεχείς ως τότε προβιβασμοί στρατιωτικών,
οι οποίοι συνεπάγονταν μισθολογική αναβάθμιση και οδηγούσαν σε πιέσεις για
αυξημένη στρατολόγηση, ενθάρρυναν την απληστία. Ο Ν. Κομπότης σημείωνε τον
Απρίλιο του 1824 ότι ήταν άγνωστο αν οι οπλαχηγοί διέθεταν έστω και τον μισό
αριθμό ενόπλων σε σχέση με τη διαταγή στρατολογίας. Ο ίδιος πρότεινε την
τοποθέτηση «ταμία της διοικήσεως».385
Ο διορισμός του Γ. Αινιάνα ως Γενικού Εφόρου των στρατοπέδων της Στερεάς
στόχευε στην κάλυψη αυτής της ανάγκης. Κατά τους αναλυτικούς καταλόγους του
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σε εκποίηση έναν «εθνικό οίκο» στο Ναύπλιο (ΓΑΚ/Οικονομίας/φ.71/127, 4154). Αφορμή για την
κριτική εναντίον του έδινε και η επιχειρηματική του δραστηριότητα, για την οποία έγινε λόγος
παραπάνω.
383
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 909. Βλέπε την ανάλογη πρόταση του Ι. Παπαδάκη, μέλους της
Αρμοστείας, τον Μάιο του 1823 (στο ίδιο, τ.3, 270).
384
Ν. Κασομούλης, ό. π, 446.
385
Ν. Κασομούλης, ό. π, τ.2, 134, ΚΕΙΝΕ/Αρχείο Κωλέττη, τ. Α΄, ό. π., 433-34. Οι προβιβασμοί
στρατιωτικών της δυτικής Στερεάς κατά το 1823-1824 ήταν πολλοί, στα πλαίσια ενός ευρύτερου
συνόλου, με στόχο την ευπείθειά τους. Η διαδικασία επεξεργασίας των πολυάριθμων αιτήσεων είχε
γίνει τυπική (βλ. ΑΕΠ, τ.2, 72, 363, 413, 468-69, 485-87, 672, τ.10, 120-21, 126-28, τ.14, 157, Αρχείο
Μαυροκορδάτου, τ.3, 402, τ.4, 403, 1036).
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Αινιάνα, ο αριθμός των μισθοδοτούμενων ενόπλων στη δυτική και κεντρική Στερεά
το καλοκαίρι του 1824, από το Μακρυνόρος και τα Άγραφα μέχρι τη Ναύπακτο και
τα Σάλωνα, ξεπερνούσε τις 12.000. Για το σύνολο της Στερεάς ο αριθμός ξεπερνούσε
ελαφρά τους 17.000 ένοπλους. H κατάρτιση των καταλόγων έγινε σε συνεργασία με
τον Μαυροκορδάτο, «πλην με προσθήκην, επειδή διωρίσθησαν χίλιοι δια τον Τσόγκα
και αναλόγως», κατά τον Αινιάνα. Επομένως, βασικό κριτήριο για τη σύνταξη των
διαταγών στρατολογίας ήταν η τήρηση των ισορροπιών και η αποφυγή εντάσεων. Ο
Αινιάν σημείωνε ότι η έκδοση νέων διαταγών είχε προκαλέσει αναταραχή, καθώς
κάθε οπλαρχηγός προσπαθούσε να αυξήσει τη δύναμη του σώματός του σε βάρος
άλλων. Σύντομα, εκδόθηκε κυβερνητική διακήρυξη η οποία, μεταξύ άλλων διαταγών
για την πειθαρχία των στρατευμάτων, απαγόρευε την στρατολόγηση χωρίς
κυβερνητική άδεια ή πέραν του καθορισμένου αριθμού ανδρών,386 απαγορεύσεις
δηλωτικές της αυθαιρεσίας που επικρατούσε.
Κατά τον Ν. Λουριώτη, οι στρατιωτικοί της δυτικής Στερεάς δεν είχαν τότε, εκτός
δύο ή τριών, τον αριθμό των ενόπλων που δήλωναν, ούτε υπέβαλαν σχετικό
κατάλογο, αλλά δήλωναν τον αριθμό της διαταγής στρατολογίας. Επίσης, πρότεινε
την κατάργηση των χορηγούμενων σιτηρεσίων γιατί, σημείωνε, οι ένοπλοι τρέφονταν
σε βάρος των χωρικών. Οι λογαριασμοί του Λουριώτη δίνουν ένα σύνολο 4200
περίπου ενόπλων, αριθμός που συγκεντρώθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1824,
όταν δηλαδή συγκροτήθηκαν και έδρασαν τα διάφορα στρατόπεδα στην ύπαιθρο. Το
σύνολο των απαιτήσεων των στρατιωτικών για μισθούς και σιτηρέσια έφτανε περίπου
τα 800.000 γρόσια, ίσο δηλαδή με τα 2/3 περίπου του καταγεγραμμένου από τον
Λουριώτη ποσού για μισθούς, σιτηρέσια και έξοδα στρατοπέδων, αλλά και ίσο με το
ήμισυ σχεδόν των εσόδων κατά το διάστημα Δεκέμβριος 1823-Απρίλιος 1825. Ο
Λουριώτης σημείωσε τις παρατυπίες κάθε οπλαρχηγού, ανακριβή αναφορά της
έναρξης της στρατολογίας ή του μισθού των επικεφαλής, ανακριβή αριθμό ανδρών,
αδικαιολόγητες απαιτήσεις για σιτηρέσια, απόκρυψη εισοδημάτων από την ύπαιθρο.
Οι τελευταίες δύο ήταν και οι συχνότερες καταχρήσεις.387 Ο αριθμός των 4200
ενόπλων απείχε από τις 12.000 των καταλόγων του Γ. Αινιάνα, αλλά από την
καταγραφή Λουριώτη απουσίαζαν πολυάνθρωπα σώματα, όπως του Α. Ίσκου, του
Κώστα Μπότσαρη, στην Πελοπόννησο τότε, αλλά και του Κίτσου Τζαβέλλα και των
Ρουμελιωτών στην υπόλοιπη Στερεά. Σε κάθε περίπτωση, ο Λουριώτης δεν μπορούσε
να ελέγξει τους αριθμούς, αφού δεν είχε προηγηθεί ακριβής καταμέτρηση, ούτε το αν
πραγματικά κατέβαλλαν στους άνδρες τους τα χρήματα που εισέπρατταν για
λογαριασμό τους. Αλλά και για όσους οπλαρχηγούς ήταν πιο ακριβείς, μπορεί να
αμφισβητηθεί το διάστημα για το οποίο είχαν διατηρήσει αυτούς τους αριθμούς.
Επίσης, οπλαρχηγοί, όπως οι Ν. Στορνάρης, Γιαν. Γιολδάσης και Αλ. Βλαχόπουλος,
επεδίωκαν και πετύχαιναν τον προβιβασμό άμεσων συγγενών τους, αδελφών στις
συγκεκριμένες περιπτώσεις, αυξάνοντας έτσι την ισχύ τους στο πλαίσιο του τοπικού
ανταγωνισμού. Οι αρμόδιοι μπορούσαν από φόβο και κάτω από την πίεση των
οπλαρχηγών να εγκρίνουν τους προβαλλόμενους αριθμούς. Στόχος του Στορνάρη
ήταν να καλύψει με διαταγή στρατολογίας το δυνητικό σύνολο των ένοπλων ανδρών
386

ΚΕΙΝΕ/Αρχείο Κωλέττη-(Τ)/φ.112/20-21, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.15/3004, φ.17/3644, φ.21/5,
φ.23/4646, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 652, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος Α΄/Αρχείο
Αγώνος/φ.5/3026. Ο υπουργός του Πολέμου Αναγν. Παπαγεωργίου (Αναγνωσταράς) πρότεινε τότε τη
γενική απογραφή των κατοίκων και της περιουσίας, δημόσιας και ιδιωτικής, ως βάση της φορολογίας,
της στρατολογίας αλλά και κάθε κυβερνητικής λειτουργίας. Η πρότασή του απορρίφθηκε ως καλή
αλλά ανεπίκαιρη (ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.17/3230).
387
ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος ΣΤ΄/Αρχείο Καραϊσκάκη/Κυτίο 2/φ.1824-Δυτική Ελλάς,
ΓΑΚ/Αρχείο Μαυροκορδάτου/φ.3β/2608, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 32-33, 36.
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στην περιοχή του, το παλιό αρματολίκι του Ασπροπόταμου. Για να διατυπώσει το
αίτημά του αναφέρεται στα «χάρτζια»,388 αποκαλύπτοντας την προσκόλληση των
οπλαρχηγών στις πρακτικές του πολύ πρόσφατου οθωμανικού παρελθόντος. Ο
αυτόπτης J. Millingen, σημείωνε, με κάποια υπερβολή, ότι ο τιμιότερος καπετάνιος
έμενε ικανοποιημένος μόνο αν εισέπραττε μισθούς και σιτηρέσια για τριπλάσιο
αριθμό ανδρών από τον πραγματικό, ενώ τα δύο τρίτα των προμηθειών πωλούνταν
προς όφελος των οπλαρχηγών. Κατά τον ίδιο, οι αντιδράσεις των τελευταίων, η βία
και οι απειλές τους ότι θα εγκαταλείψουν το στρατόπεδο, έκαναν μάταιη κάθε
προσπάθεια του Μαυροκορδάτου για έλεγχο των καταχρήσεων, πολύ περισσότερο
που οι καπετάνιοι κατηγορούσαν για την ίδια πρακτική ευνοούμενούς του, όπως τον
Αλ. Βλαχόπουλο. Ο Millingen κάνει λόγο για 4200 ένοπλους το καλοκαίρι του 1824
στην Ακαρνανία,389 όπως και ο Λουριώτης, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τον Βάλτο και
εκείνα τα έστω μικρά σώματα σε άλλες θέσεις.
Οι μετακινήσεις των διαφόρων σωμάτων και η αυξομείωση της δύναμης των
στρατοπέδων δυσχεραίνουν περισσότερο τον ακριβή υπολογισμό τους. Ο Αλ.
Μαυροκορδάτος έκανε λόγο στις αρχές Σεπτεμβρίου για 2100 άνδρες, χωρίς να
αναφέρεται στη δύναμη του Ίσκου στον Βάλτο και του Ράγκου βορειότερα, υπό τον
οποίο ο Millingen τοποθετεί 1200 ενόπλους. Η τοπική διοίκηση ανέφερε τον
Φεβρουάριο του 1825 ότι προσπάθησε να καταγράψει τους ενόπλους, γνωρίζοντας
ότι οι οπλαρχηγοί συνήθιζαν να δηλώνουν διπλάσιο αριθμό από τον πραγματικό,
αλλά οι στρατιωτικοί αρνήθηκαν, με πρόφαση την απουσία διορισμένου γενικού
εφόρου. Η Επιτροπή, η οποία τόνιζε και την υπονόμευση των πολεμικών σχεδίων
λόγω της λανθασμένης εικόνας της διοίκησης για την πραγματική δύναμη που
καλούνταν να εκτελέσει διαταγές, ζήτησε να της δοθεί το δικαίωμα καταμέτρησης. Η
εφημερίδα του Μεσολογγίου έκανε τότε λόγο για αριθμούς πενταπλάσιους των
πραγματικών, αλλά και για κατακράτηση από τους καπετάνιους τμήματος των
μισθών των στρατιωτών τους.390
Η τελευταία πρακτική τονίζει την ανάγκη των οπλαρχηγών για απόθεμα χρημάτων
ικανό να συντηρήσει τους ίδιους και έναν αριθμό ανδρών υπό τις διαταγές τους σε
περίπτωση καθυστέρησης ή διακοπής της μισθοδοσίας, ώστε να αποτρέψουν τη
διαρροή ή και τη διάλυση των σωμάτων τους προς όφελος τοπικών ανταγωνιστών
τους ή άλλων στρατιωτικών. Αν ληφθεί υπόψη η τεχνητή διόγκωση των αριθμών, η
οποία δεν μπορεί να διαπιστωθεί σε όλη της έκταση, ο πραγματικός αριθμός των
ενόπλων που κινητοποιήθηκαν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1824 στη δυτική
Στερεά δεν θα ξεπερνούσε κατά πολύ τις 3000, περίπου 20% λιγότεροι σε σχέση με
την καταγραφή Λουριώτη. Η αντίστοιχη υπέρβαση του κόστους, σε σχέση με τα
διεκδικούμενα από τους στρατιωτικούς, αντιστοιχούσε σε περίπου 160.000 γρόσια,
σχεδόν το 10% των καταγεγραμμένων εσόδων της περιόδου.
Οι απεσταλμένοι των στρατιωτικών της δυτικής Στερεάς στο Ναύπλιο στις αρχές
του 1825 προσπάθησαν να εισπράξουν τα οφειλόμενα 800.000 γρόσια, σύμφωνα με
τον λογαριασμό του Λουριώτη. Ωστόσο, η κυβέρνηση αποφάσισε να τους
καταβάλλει μόνο τα μισά. Κατά τον Ν. Κασομούλη, η αρμόδια επιτροπή μείωσε το
388

ΑΕΠ, τ.2, 413, 672, ΓΑΚ/Μικροί Κλάδοι/φ.12/17, Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα τ. 2, 31, 47.
Ο Millingen προσθέτει το παράδειγμα του χιλίαρχου που έπαιρνε εφόδια για 30 άνδρες και
αποκαλύφθηκε ότι το τμήμα του αποτελούνταν από τον ίδιο, ένα παλικάρι και ένα γάιδαρο (J.
Millingen, ό. π., 192-93, 197-98). Ένα σύνολο σχεδόν 5000 ενόπλων σημειώνει ο Ν. Κασομούλης για
το στρατόπεδο στο Λιγοβίτσι (Ν. Κασομούλης, ό. π., τ.1, 448).
390
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 632, 885, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος Δ΄/Κυτίο
39/φ1/υποφ.2, έγγραφο με χρονολογία 13.2.1825, Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.15/21.2.1825.
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ποσό με το επιχείρημα «υποθέτομεν ότι τόσους είχεν», για κάθε οπλαρχηγό.
Επιπλέον, η καταβολή έγινε σε ομολογίες/αποδεικτικά των οφειλόμενων, με την
υπόσχεση της εξόφλησής τους από τους ενοικιαστές των δημοσίων προσόδων, οι
οποίοι ζήτησαν εκβιαστικά να τις εξαργυρώσουν με έκπτωση 15-20%. Πολλοί
δέχτηκαν κάτω από την πίεση της ανάγκης, ή χρησιμοποίησαν τα αποδεικτικά τους
για την ενοικίαση προσόδων. Αντίθετα, οι περισσότεροι απεσταλμένοι επιδίωξαν να
πληρωθούν για το σύνολο του ποσού, καθώς μάλιστα αναμένονταν οι δόσεις του
δεύτερου αγγλικού δανείου. Ύστερα από πολλές διαμαρτυρίες κατάφεραν να τους
δοθεί η υπόσχεση πληρωμής 200.000 γροσίων από την εκποίηση των προσόδων της
Γαστούνης.391 Η διεκδίκηση των οφειλόμενων συνεχίστηκε κάτω από τις πολύ πιο
δύσκολες συνθήκες της τελευταίας πολιορκίας του Μεσολογγίου.
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση διέταξε τη συγκρότηση τριών στρατοπέδων στην
περιοχή, στην Βόνιτσα, στον Καρβασαρά, και στο Μακρυνόρος, ενόψει των
επιχειρήσεων του 1825, με επικεφαλής αντίστοιχα τους Γ. Τσόγκα, Νότη Μπότσαρη
και Α. Ίσκο. Το σύνολο των ενόπλων στα υπό την οδηγία τους σώματα έφτασε τους
5000 ένοπλους, εκτός από τους 4.000 περίπου στα στρατόπεδα Αγράφων και
Ναυπάκτου και όσους είχαν τοποθετηθεί στα στρατόπεδα της Πελοποννήσου, πάντα
σύμφωνα με τις κυβερνητικές διαταγές. Διορίστηκε επίσης ο Ι. Δροσίνης ως γενικός
φροντιστής των στρατοπέδων αυτών, ενώ γενικός επιθεωρητής των στρατευμάτων
στη δυτική Στερεά τοποθετήθηκε ο Τάτζης Μαγγίνας, συνεργάτης παλαιότερα του
Μαυροκορδάτου στην περιοχή. Κατά την ίδια περίοδο, στους πρώτους μήνες του
1825, ανακοινώθηκεν πολυάριθμοι προβιβασμοί στρατιωτικών της περιοχής,392 στα
πλαίσια της ανταμοιβής όσων είχαν βοηθήσει την παράταξη Κουντουριώτη να
επικρατήσει στην τελευταία φάση του εμφυλίου.
3.1.ζ. Συμπεράσματα
Σε συνθήκες πολέμου, με περιορισμένες τις δυνατότητες βιοπορισμού στην ύπαιθρο
της δυτικής Στερεάς, ιδίως για τους ένοπλους που δεν κατάγονταν από την περιοχή
και για όσους είχαν οικογένεια, η φροντίδα για τη μισθοδοσία τους κάλυπτε
πραγματικές ανάγκες. Από την άποψη αυτή, το διαρκές παράπονο και η οργή για την
παραμέληση της μισθοδοσίας, διάχυτα στην αφήγηση του Ν. Κασομούλη, δεν είναι
αδικαιολόγητα. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι οι ένοπλοι έπεφταν θύματα της
τακτικής των οπλαρχηγών, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν τη μισθοδοσία και την
391

ΙΑΜΜ/Αρχείον Αγώνος/φ.17/αναφορά απεσταλμένων στις 10.4.1825, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.61/3343,
φ.71/4758, φ.81/39, 592, φ.92/93, Ν. Κασομούλης, ό. π., τ.2, 21-23, 37, 53, ΑΕΠ, τ.7, 221. Ο
Κασομούλης θεωρεί ότι υπήρχε διάκριση σε βάρος των οπλαρχηγών της δυτικής Στερεάς έναντι
εκείνων της ανατολικής ή Πελοποννησίων υποστηρικτών της κυβέρνησης, θεωρώντας υπεύθυνο τον Ι.
Κωλέττη. Τονίζει επίσης την επιμονή των δυτικοελλαδιτών να διατηρήσουν στη θέση του υπουργού
Πολέμου τον Αλ. Βλαχόπουλο («εκ του κόμματός μας», σημειώνει) για να αντισταθμίζεται η επιρροή
του Κωλέττη. Ο Βλαχόπουλος τοποθετήθηκε τελικά Γενικός Επιθεωρητής των Ελληνικών
Στρατευμάτων με έδρα το Ναύπλιο (Ν. Κασομούλης, ό. π., 20-21, 47, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.79/5754,
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 85-86). Οι στρατιωτικοί της δυτικής Στερεάς έκαναν λόγο ήδη από το
καλοκαίρι του 1824 για αντιπαράθεση του Κωλέττη με τον Μαυροκορδάτο και το «παρτίδο» τους
(Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 482, 745).
392
ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.61/3474,
3515,
ΓΑΚ/Συλλογή
Βλαχογιάννη/Εκτελεστικό/φ.10/68,
Ν.
Κασομούλης, ό. π., 20, 25-26, 47. Για τους προβιβασμούς, βλέπε επίσης ενδεικτικά:
ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.70/4792, 4728, φ.80/5900, ΑΕΠ, τ. 7, 123, 137-40, τ.18, 8-9, 27-30, 34-35, 43. Ο
επίσης προαχθείς Ν. Κασομούλης σημειώνει, από την οπτική γωνία των νεότερων στρατιωτικών, ότι οι
νεοπροαχθέντες δεν μπορούσαν να έχουν επιρροή καθώς εντάσσονταν στις τάξεις των παλαιότερων
οπλαρχηγών. Έτσι, οι τελευταίοι διατηρούσαν τη δύναμή τους (Ν. Κασομούλης, ό. π., 25).
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«κατάχρησή» της ως έναν τρόπο αναπαραγωγής της ισχύος τους. Είναι επίσης
αναμφισβήτητη η επίπτωση των καταχρήσεων αυτών στην αδυναμία της διοίκησης
να υλοποιήσει τα πολεμικά σχέδια, έχοντας άγνοια των πραγματικών δυνάμεων. Η
αδυναμία της υπό τον Αλ. Μαυροκορδάτο διοίκησης στη δυτική Στερεά να εξυγιάνει
το καθεστώς γύρω από τη μισθοδοσία των στρατιωτικών σωμάτων ήταν αποτέλεσμα
της ίδιας της αρματολικής παράδοσης της περιοχής, η οποία ήθελε τον καπετάνιο
κυρίαρχο στο θέμα της οργάνωσης και της διαχείρισης των στρατιωτικών δυνάμεων.
Τα χρήματα που καταβάλλονταν, από τα δάνεια ή τους τοπικούς πόρους, περνούσαν
μέσα από ίδια με το παρελθόν κανάλια και δεν είχαν μεταβάλλει ουσιωδώς τους
συσχετισμούς. Εξασφάλιζαν τη νομιμοφροσύνη, αποτρέποντας κατά κανόνα τις
συναλλαγές με τους Οθωμανούς, τα φαινόμενα ακραίας απειθαρχίας ή τη συνεργασία
με τους αντιπάλους της κυβέρνησης Κουντουριώτη, αλλά δεν είχαν γίνει το
αποφασιστικό μέσο για τον έλεγχο ολόκληρου του στρατιωτικού μηχανισμού,
συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας, της επιμελητείας, του σχεδιασμού και της
διεξαγωγής των επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την
οργάνωση «τακτικών» σωμάτων, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση νέων ηθών όσον
αφορά την οργάνωση και την πειθαρχία από τα σώματα των ατάκτων. Στο θέμα αυτό
οι επαναστατικές κυβερνήσεις είχαν αποτύχει. Αντίθετα, επικράτησε η πρακτική
επιβράβευσης στρατιωτικών με βαθμούς και διαταγές στρατολογίας ως αντάλλαγμα
για τη συνεργασία και την αφοσίωση τους ή ως πράξη εξευμενισμού και τήρησης
ισορροπιών. Αυτή η πρακτική είχε μόνο βραχυπρόθεσμα οφέλη, για όσο υπήρχαν
χρήματα, όσο αποδεικνυόταν και αναποτελεσματική στο επίπεδο των πολεμικών
επιχειρήσεων. Ο ίδιος ο Αλ. Μαυροκορδάτος, παρά την επίγνωση των αδυναμιών
αυτών και τις κατά καιρούς προσπάθειές του για την υπέρβασή τους, δρούσε εντός
αυτού του πλαισίου, το οποίο του επέβαλλε να συνεργεί σε ένα αδιέξοδο.
Η συνολική οικονομική δραστηριότητα και οι προσπάθειες της τοπικής διοίκησης
κινούνταν μέσα σε γενικότερα περιοριστικά πλαίσια. Στη δυτική Στερεά δεν υπήρχαν
οι ισχυρές οικογένειες προκρίτων που θα υποστήριζαν την επανάσταση με τα
συσσωρευμένα από το προεπαναστατικό παρελθόν κεφάλαιά τους, στο βαθμό που
αυτό ίσχυε για άλλες περιοχές. Μολονότι οι σχετικές δυνατότητες των προκρίτων του
Μεσολογγίου θα ήταν μεγαλύτερες απ’ ότι παραδέχονταν οι ίδιοι, η προεπαναστατική
παρακμή της ναυτιλιακής δραστηριότητας της πόλης περιόριζε την οικονομική
εμβέλειά της. Όσο για τα δυνητικά εισοδήματα από την ύπαιθρο, συρρικνώνονταν
λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων και της αρπακτικότητας των τοπικά ισχυρών,
οπλαρχηγών και προκρίτων. Η τοπική διοίκηση στερούνταν εκείνα τα μέσα που θα
της επέτρεπαν να παρέμβει αποτελεσματικά, παρά τη συνεχή προσπάθεια οργάνωσης
και ελέγχου των συναλλαγών και των δοσοληψιών της. Με έναν φορολογικό
μηχανισμό που είχε ουσιαστικά κληρονομηθεί από το παρελθόν, χωρίς τη δυνατότητα
αξιόπιστης καταγραφής των εσόδων και των δαπανών, μπορούσε να προγραμματίζει
μόνο βραχυπρόθεσμα, με στόχο την κάλυψη των άμεσων πιεστικών αναγκών.
Επιφανειακά υπήρχε κεντρικός έλεγχος, καθώς οι πρόσοδοι δημοπρατούνταν από
την τοπική ή την κεντρική διοίκηση, οι μισθοί καταβάλλονταν από τα στελέχη της,
και οι υπογραφές των αρμόδιων στελεχών της, του Λουριώτη ή του Μαυροκορδάτου,
ήατν αναγκαίες για τη θεώρηση των κάθε είδους λογαριασμών. Ωστόσο, είναι
φανερός ένας κατακερματισμός, όσων αφορούσε την εκμετάλλευση και διαχείριση
των πόρων. Πρόκριτοι, στελέχη της διοίκησης και οπλαρχηγοί ανταγωνίζονταν για
την ενοικίαση των προσόδων, όμως τα ποσά που κατέβαλαν, ύστερα από ποικίλες
«καταχρήσεις», κάλυπταν μικρό τμήμα των δαπανών. Τα καταγεγραμμένα έσοδα από
τις προσόδους του 1824 και του 1825 κάλυπταν μόλις το 1/3 των δαπανών για
μισθούς και σιτηρέσια των στρατιωτικών. Την ίδια στιγμή οι ένοπλοι τρέφονταν και
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σε βάρος των κατοίκων της υπαίθρου, η αγροτική παραγωγή μειωνόταν, υπήρχαν
αναφορές για πείνα σε ένοπλα σώματα, ενώ απουσιάζει η μαρτυρία των ίδιων των
χωρικών για το πώς επιβίωναν. Στις παραμονές της οθωμανικής εισβολής του 1825 η
ύπαιθρος ήταν σχεδόν ερημωμένη. Η τοπική διοίκηση είχε καταγεγραμμένα
δαπανήσει 1,8 περίπου εκατομμύρια γρόσια στη δυτική Στερεά σε δεκαέξι μήνες.
Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν υποστήριξε κάποιου είδους «παραγωγική επένδυση» ή
προσπάθειες ανασυγκρότησης της οικονομικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο και
στις πόλεις, εγχειρήματα άλλωστε δύσκολα σε συνθήκες πολέμου. Τα χρήματα
εισέρρεαν τμηματικά στο ταμείο της διοίκησης, συχνά την τελευταία στιγμή,
προκειμένου να ανταποκριθούν στα τρέχοντα έξοδα, σε παλαιότερα χρέη ή να
κατευνάσουν απαιτήσεις και να αποσοβήσουν βιαιότερες αντιδράσεις και ταραχές.
Δεν ήταν ακριβώς τα χρήματα που έλειπαν. Έλειπε ένα πλαίσιο χρηστής διαχείρισης
των πόρων, ορθολογικής φορολόγησης και κατανομής των δαπανών. Τη δημιουργία
αυτού του πλαισίου υπονόμευαν με τη στάση τους όλοι όσοι είχαν να ωφεληθούν από
την υπάρχουσα κατάσταση: πρόκριτοι ή άτομα με ισχυρή τοπική επιρροή που
αναλάμβαναν την ενοικίαση των προσόδων σε συμφωνημένες και πολύ κατώτερες
της αξίας τους τιμές. Το μεγαλύτερο μερίδιο στις κάθε είδους καταχρήσεις ανήκε
οπωσδήποτε στους ισχυρούς στρατιωτικούς παράγοντες που ήλεγχαν την ύπαιθρο.
Ωστόσο, στελέχη της τοπικής διοίκησης επένδυαν επίσης στην ενοικίαση των
προσόδων, συντηρώντας στην πράξη το προβληματικό πλαίσιο της διαχείρισής τους.
Οι ίδιες οι πολεμικές επιχειρήσεις και οι καθαυτό οργανωτικές δυσκολίες
δυσχέραιναν την κατάσταση.
Προκειμένου να ανταποκριθεί στον αγώνα δρόμου για την οικονομική επιβίωση, η
τοπική διοίκηση κατηύθυνε ταυτόχρονα ή διαδοχικά τις προσπάθειές της σε τρεις
κατευθύνσεις: προς τα έσοδα από την καταδρομική δραστηριότητα, στην υποστήριξη
των Επτανήσιων ή άλλων «ομογενών» και φιλελλήνων, και στην ενίσχυση από το
πρώτο εξωτερικό δάνειο. Τα περιορισμένα οφέλη της πρώτης λύσης για το δημόσιο
ταμείο, κυρίως στο πρώτο εξάμηνο του 1823, θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί,
μολονότι τα παράπλευρα κέρδη για την τοπική οικονομία δεν θα ήταν αμελητέα. Η
οικονομική ενίσχυση από τα Επτάνησα έναντι ομολογιών έφτασε σύντομα στα όριά
της, ενώ η παρουσία του Byron αντιπροσώπευσε μια σημαντική βοήθεια, αλλά μόνο
για το πρώτο τρίμηνο του 1824. Τα χρήματα του αγγλικού δανείου έδωσαν μια
ανακούφιση στην τοπική διοίκηση, αλλά μόνο προσωρινά, το καλοκαίρι του 1824.
Ενδεικτική της αποτυχίας όλων των παραπάνω διεξόδων ήταν η αναγκαία έξοδος
ενόπλων από τη δυτική Στερεά, και μάλιστα δύο φορές, προκειμένου, μεταξύ άλλων
στόχων, να καλυφθεί μέρος των σχετικών δαπανών: το καλοκαίρι του 1824
αναχώρησαν τα «σουλιώτικα» σώματα και στα τέλη του ίδιου έτους Ρουμελιώτες
ένοπλοι συμμετείχαν στην εισβολή στην Πελοπόννησο.
Το σημαντικότερο στήριγμα των επαναστατών της δυτικής Στερεάς παρέμειναν
στην περίοδο αυτή τα Επτάνησα. Η ροή χρημάτων, έναντι ομολογιών ή ως εισφορές,
ήταν μια μόνο πλευρά αυτής της βοήθειας. Η δυτική Στερεά ήταν εξαιρετικά
αμφίβολο αν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τις συναλλαγές με τους εκεί εμπόρους,
κυρίως τις αγορές τροφίμων, συχνά με πίστωση. Ο κύκλος των ανθρώπων που ήταν
πρόθυμοι να υποστηρίξουν οικονομικά την επανάσταση παρέμεινε ενεργός και
ενισχύθηκε με τη δραστηριοποίηση του Διον. Ρώμα το καλοκαίρι του 1824, ενώ η
υποστήριξη συγκεκριμένων εμπόρων αποδείχθηκε πολύ σημαντική στη συνέχεια. Η
ίδια η γεωγραφική εγγύτητα είχε αναπάντεχες συνέπειες. Διευκόλυνε την είσπραξη
σημαντικών ποσών από το πρώτο αγγλικό δάνειο, όταν παρουσιάστηκε η εμπλοκή
των πρώτων δόσεων στη Ζάκυνθο, σε αντίθεση με την άφιξη των επόμενων δόσεων
απευθείας στο Ναύπλιο. Αντίστοιχη επίπτωση είχε η παραμονή του Byron στην
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Κεφαλονιά, πριν αποφασίσει σε ποιο σημείο της επαναστατικής επικράτειας θα
βάσιζε τις προσπάθειές του.
Η επικοινωνία της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου με τα λιμάνια των Επτανήσων
τροφοδότησε μια σημαντική, κατά τα φαινόμενα, εμπορική δραστηριότητα στην πόλη
και συνέβαλε στη διαφοροποίηση της οικονομίας της σε σχέση με την εικόνα που
παρουσίαζε η ευρύτερη ύπαιθρος. Το μεγάλο ποσοστό των εσόδων από τα τελωνεία
Μεσολογγίου και Ανατολικού στο σύνολο των εσόδων των δύο πόλεων, τονίζει την
έντονη εμπορική φυσιογνωμία τους. Η ισχυροποίηση του Μεσολογγίου ως
στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο είχε άμεσα οικονομικά οφέλη, έστω άνισα, για
εκείνους που στελέχωναν τον μηχανισμό αυτό. Καθώς προσέφερε πολύ
περισσότερους πόρους ζωής σε σύγκριση με την εξαντλημένη ύπαιθρο, αλλά και τη
δυνατότητα εφοδιασμού από τη θάλασσα και μεγαλύτερες εγγυήσεις ασφάλειας μετά
την οχύρωσή του κατά το 1823-1824, το Μεσολόγγι παρουσίαζε μια πολύ ελκυστική
εικόνα για τους στρατιωτικούς περιοχής, ώστε να δικαιολογείται η συγκέντρωσή τους
στην πόλη λίγο μετά την έναρξη της νέας οθωμανικής εισβολής το 1825. Οι
πρόκριτοι του Μεσολογγίου επένδυσαν στην ενοικίαση των τοπικών προσόδων και
στο εμπόριο, εμπλέχθηκαν στην καταδρομική δραστηριότητα, συμμετείχαν στον
δανεισμό της τοπικής διοίκησης. Η δράση τους φαίνεται ότι πήρε τη μορφή
συντροφιών που συνδύαζαν τις επενδύσεις αυτές, ενώ η οικογένεια Ραζηκότσικα
διακρίθηκε μάλλον σε όλες αυτές τις πλευρές της οικονομικής δραστηριότητας.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί η εμπορική συνεργασία προκρίτων και στρατιωτικών,
όπως στην περίπτωση των Δ. Μακρή και Αναστ. Παλαμά, αλλά και η συνεργασία
τους με στελέχη της τοπικής διοίκησης για την ενοικίαση των προσόδων ή σε άλλες
επιχειρηματικές δραστηριότητες, με κυριότερο παράδειγμα την περίπτωση Λουριώτη.
Άλλωστε, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ιδιότητα του προκρίτου και του
οπλαρχηγού, ή του στελέχους της διοίκησης και του επιχειρηματία, δεν ήταν πάντα
ευδιάκριτη, όπως στην περίπτωση των οικογενειών Ραζηκότσικα, Ράγκου και
Λουριώτη. Μια αναλυτικότερη εικόνα των τοπικών συσχετισμών προϋποθέτει
εμβάθυνση στα τεκταινόμενα στο Μεσολόγγι και στη σχέση του σώματος των
προκρίτων με την τοπική διοίκηση.
3.2. Οι πρόκριτοι
3.2.α Η σύγκρουση με την τοπική διοίκηση κατά το 1823
Οι κατά καιρούς διαμάχες στο εσωτερικό της πόλης αποκαλύπτουν σε σημαντικό
βαθμό τις επιδιώξεις και την ισχύ των διάφορων κοινωνικών ομάδων. Σημείο τριβής
αποτέλεσε γρήγορα η κατάληψη των θέσεων στον τοπικό διοικητικό μηχανισμό, η
ανάληψη των οποίων απέφερε κύρος και οικονομικό όφελος. Το θέμα διαπλέχθηκε με
τη διαχείριση των εσόδων από τις θαλάσσιες λείες, αλλά και με το ζήτημα των νέων
οχυρωματικών έργων στο Μεσολόγγι, τα οποία ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 1823.
Ήδη στις αρχές του έτους καταγράφονται οι πρώτες τριβές στις σχέσεις των
προκρίτων με την τοπική διοίκηση. Ο Κ. Πεταλάς, στέλεχος της τελευταίας,
κατηγόρησε τότε τους Μεσολογγίτες πρόκριτους για έλλειψη συνεργασίας και για
υποδοχή των φυγάδων, στις περιστάσεις της πρώτης πολιορκίας, συμπατριωτών τους.
Αντίθετα, σημειώνει, παραπονούνταν «οι πτωχοί Καλυβιώται», οι γεωργοί κάτοικοι
που υπερασπίστηκαν την πόλη, τα σπίτια τους καταστράφηκαν, και έλπιζαν ότι θα
αποκτήσουν τα σπίτια των φυγάδων. Οι πρόκριτοι, σημείωνε, επιδίωκαν να
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κυριαρχήσουν στην τοπική διοίκηση, έτσι ώστε «να κατεξουσιάσωσι και να
κατατυραννύσωσι τον αδύνατον λαόν». «Βουλεύονται κακώς καθ’ ημών», τόνιζε, με
σκοπό να οδηγήσουν σε αδιέξοδο τις προσπάθειες της τοπικής διοίκησης, ώστε
εκείνη να ζητήσει τη βοήθειά τους.393
Στις 3 Φεβρουαρίου 100 Μεσολογγίτες έκαναν λόγο, με επιστολή τους στον Αλ.
Μαυροκορδάτο, για εκείνα «τα τίμια υποκείμενα» που «άρχισαν πάλι τα
συνηθισμένα τους, αποβλέποντες προς αισχροκέρδειαν ιδιαιτέραν» με τα «αχρεία
τους φερσίματα», χωρίς να τους κατονομάζουν. Οι ίδιοι ζητούσαν από τον
Μαυροκορδάτο να επιστρέψει στο Μεσολόγγι από την ύπαιθρο και να πάρει, όπως
και ο Μ. Μπότσαρης, «αυστηράς αποφάσεις και εκτελέσεις».394 Ανάμεσα στους
υπογράφοντες ήταν και μέλη οικογενειών προκρίτων της πόλης. Είναι εξαιρετικά
πιθανό η επιστολή να συντάχθηκε με πρωτοβουλία των συνεργατών του
Μαυροκορδάτου, ενόψει των οργανωτικών αποφάσεων που έπρεπε να ληφθούν πριν
από την επιστροφή του στην Πελοπόννησο. Επιπλέον, οι σημαντικότεροι
στρατιωτικοί και πολιτικοί παράγοντες της δυτικής Στερεάς υπέγραψαν ευχαριστήρια
επιστολή προς τον Μαυροκορδάτο, στις 21 Φεβρουαρίου, λίγο πριν την αναχώρησή
του από τη δυτική Στερεά. Δεν έκαναν καμιά αναφορά σε τρέχουσα διαμάχη στην
πόλη, ενώ εξέφραζαν την επιθυμία επιστροφής του Μαυροκορδάτου στην περιοχή.
Ωστόσο, απουσίαζαν και πάλι οι υπογραφές των Αθ. Ραζηκότσικα και Αναστ.
Παλαμά, όπως και του οπλαρχηγού του Ζυγού Δ. Μακρή.395
Λίγες μέρες πριν, είχαν διοριστεί από τον Μαυροκορδάτο ως ισότιμοι διευθυντές
των κοινών υποθέσεων της ενωμένης τώρα επαρχίας Μεσολογγίου-Ανατολικού οι
πρόκριτοι του Μεσολογγίου Ι. Τρικούπης και Αναστ. Παπαλουκάς, ο πρόκριτος του
Ανατολικού Κ. Τζάλας, και ο Κ. Πεταλάς, στενός συνεργάτης του Μαυροκορδάτου.
Ταυτόχρονα διορίστηκαν φροντιστές της οικονομίας της επαρχίας οι Μ. Φραγκούλης,
πρόκριτος του Ανατολικού, και οι Μεσολογγίτες Μ. Μητζαράς και Χρ. Άρτας. Ως
φροντιστής της αστυνομίας στην επαρχία τοποθετήθηκε ο Ν. Καρβούνης, ο οποίος
ήδη τον Απρίλιο έχει αντικατασταθεί από τον Απ. Καψάλη, ως φροντιστής της
θαλάσσης και επιστάτης της υγείας διορίστηκε ο Δ. Σιδέρης, ως φροντιστής του
πολέμου ο Δ. Δεληγεωργόπουλος, όλοι Μεσολογγίτες. Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε η
ίδρυση του Πρώτου Δικαστηρίου της επαρχίας Μεσολογγίου-Ανατολικού. Δικαστές
διορίστηκαν οι Στ. Στάικος, με καταγωγή από τον Βλοχό, Β. Ψωμάκης,
Μεσολογγίτης, και Π. Βασιλάκης, καταγόμενος από τον Ζυγό. Οι Μεσολογγίτες Γ.
Ψωμάκης, Ασημ. Ζορμπάς-Παπαλουκάς, Αναστ. Λάντος, ο καταγόμενος από τον
Ζυγό Π. Γουλιμής και ο Κ. Ιωνάς, πιθανότατα επίσης από τον Ζυγό, διορίστηκαν
επιστάτες της νέας οχύρωσης της πόλης.396
Από τους παραπάνω, οι Στ. Στάικος, Ασημ. Παπαλουκάς, Χρ. Άρτας, Γ. Ψωμάκης,
Αναστ. Παπαλουκάς ήταν οι πρώτοι κατά σειρά υπογράφοντες την επιστολή της 3ης
Φεβρουαρίου, την οποία είχαν υπογράψει επίσης οι Δ. Δεληγεωργόπουλος και Δ.
Σιδέρης. Στα τέλη Απριλίου, η τριμελής Γενική Αρμοστεία, ο προσωρινός φορέας της
τοπικής διοίκησης μετά την αναχώρηση του Μαυροκορδάτου, πρότεινε στην
κυβέρνηση τη σύσταση θαλάσσιου δικαστηρίου στο Μεσολόγγι με μέλη τους Κ.
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(Σπ. Τρικούπης, Ιστορία τ. 2, ό. π., 341, Σπ. Αλεξανδροπούλου, Αιτωλοακαρνανικά Μελετήματα,
Αθήνα 2000, 118-23).
394
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 103-05.
395
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 136-39.
396
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 324-27, τ.3, 176, 234-35. Για την καταγωγή των προσώπων αυτών, βλ.
Γ. Τσατσάνης, Δυτικορουμελιώτες Αγωνιστές του 1821, τ.1-3, Αθήνα 2005.
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Αναστασίου Παπαλουκά, Κων/νο Αναστασίου και Σπ. Πεταλούδη.397 Οι δύο
τελευταίοι είχαν επίσης υπογράψει την επιστολή της 3ης Φεβρουαρίου. Είδαμε ότι
στις επιτροπές που είχαν ως τότε την αρμοδιότητα για την εκδίκαση των υποθέσεων
σχετικά με τις θαλάσσιες λείες συμμετείχαν πρόκριτοι του Μεσολογγίου, όπως οι Σπ.
και Αθ. Ραζηκότσικας, Παν. Σιδέρης, Παν. Παλαμάς, Π. Καψάλης, Σπ. Πεταλούδης,
μαζί με συνεργάτες του Μαυροκορδάτου, όπως οι Γ. Λέλης και Ν. Λουριώτης.
Η κρίση ξέσπασε στην πόλη στα τέλη Απριλίου. Κατά τον Ι. Παπαδάκη, υπεύθυνη
για τα γεγονότα ήταν «η αριστοκρατία του Μεσολογγίου», οι άνθρωποι που δεν
μπορούσαν δεχθούν «την είσοδον εις τα κοινά επαγγέλματα εκείνων τους οποίους
έχουν αυτοί ιδιώτας και αγενείς, ενώ οι ευγενείς και άξιοι έμειναν παρημελημένοι»,
κατονομάζοντας τους Ν. Καρβούνη, Αναστ. Παλαμά, Καραπάνο και Πάνο
Παπαλουκά. Ο Παπαδάκης σημείωνε ότι οι αντιδρώντες επωφελήθηκαν από τις
εορτές του Πάσχα και από την προσωρινή απουσία των αρμοστών στο Ανατολικό,
ενώ θεωρούσε ως πρωταγωνιστή «εις το οχλαϊκόν κίνημα» τον Κότζικα, προφανώς
τον Αθαν. Ραζηκότσικα, ενωμένο με τους «θανάσιμους εχθρούς του». Η αντίδρασή
τους, προσθέτει, εντάθηκε όταν πληροφορήθηκαν την πρόταση της Αρμοστείας για
τη σύσταση θαλασσίου δικαστηρίου. Επωφελήθηκαν μάλιστα από την απόφαση της
αρμοστείας να αυξήσει σε 10% το ποσοστό παρακράτησης από τα έσοδα των λειών
για «κοινωφελείς σκοπούς», για να κερδίσουν την υποστήριξη των δυσαρεστημένων
ναυτικών, όπως και από μια απόφαση του διευθυντή Αναστ. Παπαλουκά σε βάρος
κάποιων καταδρομέων. Οι αρμοστές φέρονταν έτοιμοι να μειώσουν το ποσοστό
παρακράτησης στο 5%. Ο Παπαδάκης προσθέτει ότι ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ ήταν
πιθανός συνεργός, όπως και ο Ι. Τρικούπης, λόγω της συμμετοχής των γιων του στην
καταδρομική δραστηριότητα και της αντιπαλότητάς του με τον Αναστ. Παπαλουκά.
Ωστόσο, ο Παπαδάκης θεωρούσε ότι οι υπεύθυνοι για την «σκευωρία» και το
«κίνημα» παρακίνησαν επανειλημμένα ταραχές σε βάρος της Αρμοστείας
αναζητώντας αφορμές. Δυο φορές διαμαρτυρήθηκαν για το θέμα της οχύρωσης
επιδιώκοντας να μην καταβάλουν την προτεινόμενη εισφορά, αναγκαία λόγω και των
διαμαρτυριών για το ποσοστό επί των λειών. Με επιχειρήματα όπως «τι εχρειάζετο η
οχύρωσις; πώς δεν ερωτήθημεν;» ζήτησαν λογαριασμό για τη διαχείριση των τοπικών
προσόδων, διόρισαν νέους φροντιστές για τον έλεγχο των σχετικών λογαριασμών,
τοποθέτησαν νέους επιστάτες της οχύρωσης και πέτυχαν την ακύρωση την εισφοράς
και την προσωρινή παύση των εργασιών. Οι αρμοστές παραδέχθηκαν ότι υπήρχε
κάποια «αταξία» στους λογαριασμούς, αλλά όχι κλοπή. Επίσης, κατά τον Παπαδάκη,
οι ίδιοι οι «ταραχοποιοί» καθυστερούσαν τα οφειλόμενα από τις προσόδους του
τελωνείου και των αλυκών, οι οποίες χρηματοδοτούσαν την οχύρωση. Πέρα από τη
φιλαργυρία, κατά τον ίδιο, ο σκοπός τους ήταν «να καταργήσωσιν όλας τας αρχάς και
να κάμωσι το σύστημά των». Σημείωνε επίσης ότι οι ναυτικοί δεν συμμετείχαν σε
άλλες διαμαρτυρίες εκτός του θέματος των λειών, και ότι ο ίδιος έπεισε τον «λαό»
κάθε φορά που είχε την ευκαιρία να του μιλήσει.398

397

ΑΕΠ, τ.11, 159-60. Οι Ι. Παπαδάκης, Αλ. Βλαχόπουλος και Τάτζης Μαγγίνας είχαν διοριστεί από
τον Αλ. Μαυροκορδάτο και με απόφαση τοπικής συνέλευσης Γενικοί Αρμοστές της Δυτικής Χέρσου
Ελλάδος στις 7 Μαρτίου 1823. Οι αρμοδιότητές τους κάλυπταν όλες τις πλευρές της εσωτερικής
διοίκησης και τις σχέσεις με τα Επτάνησα. Τον Ιούνιο ανέλαβε τη διοίκηση της περιοχής ως Γενικός
Έπαρχος ο Κ. Μεταξάς (Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 334, τ.3, 344, τ.4, 13-14).
398
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 270-72. Για τη χρηματοδότηση της οχύρωσης, πέραν των εισοδημάτων
της περιοχής, είχε αρχικά επιβληθεί συνεισφορά ενός παρά για κάθε οκά σταριού και αραβόσιτου που
θα πωλούνταν σε Μεσολόγγι και Ανατολικό τους μήνες Απρίλιο έως Ιούνιο. Οι τοπικές αρχές ζήτησαν
αργότερα από την κυβέρνηση χρήματα για την οχύρωση ή άδεια εκποίησης φθαρτών εθνικών
κτημάτων της πόλης (Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 209-10, ΑΕΠ, τ.10, 524-25, τ. 13, 224).
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Ανάμεσα στα πρόσωπα τα οποία η Αρμοστεία αναγκάστηκε να αποδεχθεί ως νέους
επιθεωρητές/φροντιστές ήταν ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ, και οι Ν. Καρβούνης,
Αθαν. Ραζηκότσικας, Αναστ. Παλαμάς, Γ. Φαράντος, αλλά όχι ο Ι. Τρικούπης. Ο
τελευταίος σημείωνε ότι περίμεναν στην πόλη τον Έπαρχο για να διαχωριστούν οι
κακοί και οι «σκανδαλοποιοί» από τους καλούς και να αποκατασταθεί η τάξη και η
νομιμότητα. Η Αρμοστεία προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση ανακοινώνοντας
ότι μετά την επιθεώρηση των λογαριασμών και την υποβολή του αποτελέσματος
στην ίδια, η επιτροπή αυτή θα διαλυθεί. Οι εκπρόσωποι της τοπικής διοίκησης
κατηγόρησαν τους νέους επιθεωρητές ότι καθυστερούσαν σκόπιμα τον έλεγχο ώστε
να παρατείνουν την αναταραχή, ενώ κατονόμασαν ως «κορυφαίους των στασιαστών
της Αης τάξεως» τους Αθ. Ραζηκότσικα, Ν. Καρβούνη, Αναστ. Παλαμά, αλλά και
τον Μ. Τζιντζιλώνη και τον Πάνο Παπαλουκά, για τον οποίο σημειώνουν ότι ήταν
φυγάς, όπως ήταν και αρκετοί της «Βας Τάξεως», ανάμεσά τους και οι πρόκριτοι Γ.
Φαράντος και Παύλος Μπονισέρης. Έκαναν επίσης λόγο για τον Αθ. Ραζηκότσικα ως
τον «πρύτανη του κινήματος». Ωστόσο, σημείωναν, απέτυχαν, καθώς οι περισσότεροι
τεχνίτες, όλοι οι «χρηστοί οικοκυροί» και οι ναυτικοί δεν τους ακολούθησαν, ενώ ο
«λαός» εξέφρασε, μετά από συνέλευση, την αποδοκιμασία του. Όσο για τους νέους
επιστάτες της οχύρωσης, αφού έφτασαν στο σημείο να διώξουν πολλούς εργάτες και
να προκαλέσουν προβλήματα, αναγκάστηκαν να αποσυρθούν «μεμισημένοι και
επαίσχυντοι». Επιπλέον, πάντα κατά τους Αρμοστές, πολλοί από τους πρωταγωνιστές
των γεγονότων μεταμελήθηκαν και αποκάλυψαν τη σκευωρία, η οποία απέβλεπε «εις
την ανατροπήν όλων των καθεστώτων, με φόνον ουκ ολίγων των εν τοις πράγμασι».
Οι Αρμοστές πρότειναν στον Μαυροκορδάτο να μετακληθούν οι αρχηγοί «των
ταραχοποιών» στην έδρα της κυβέρνησης για να απολογηθούν και να τιμωρηθούν
«προς σωφρονισμόν αυτών και ησυχίαν του τόπου». Οι τελευταίοι, σημείωσε ο
Παπαδάκης αργότερα, αρνήθηκαν ότι κινδύνευσαν τα στελέχη της διοίκησης ή ότι
υπήρξε σκευωρία κατά της κυβέρνησης. Θα υπήρχε μεγαλύτερη ευπείθεια, σημείωσε,
αν οι περιστάσεις επέτρεπαν να τιμωρηθεί «η φατρία των φυγάδων στασιαστών»
στην οποία στηρίχθηκε «η [φατρία] της ολιγαρχίας με πρόσχημα δημοτικόν». Στόχος
των διαμαρτυρόμενων ήταν και ο διευθυντής των κοινών υποθέσεων της επαρχίας
Αναστ. Παπαλουκάς, ο οποίος αναφέρθηκε σε πιέσεις και απειλές προς τα στελέχη
της τοπικής διοίκησης από «το φιλοτάραχον μέρος του λαού». Ο Παπαλουκάς
επανέλαβε την εκτίμηση ότι σκοπός της αναταραχής ήταν να καταργήσει την τοπική
διοίκηση και να εξοντώσει πολλούς αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι ο
«πρωτοκορυφαίος, περίφημος ταραχοποιός και κάκιστος άνθρωπος Αθανάσιος
Κότζικας» προσέφερε χρήματα σε ορισμένους προκειμένου «να επιτύχη του σκοπού
και να κατασταθεί εις τα πράγματα». Ο ίδιος ο Αλ. Μαυροκορδάτος, στις οδηγίες του
στον μόλις εκλεγμένο Κ. Μεταξά, σημείωσε ότι ο Ι. Τρικούπης ήταν «ο
σημαντικότερος» στο Μεσολόγγι, ενώ όλοι σχεδόν οι πρόκριτοι της πρώτης τάξεως
μισούνταν μεταξύ τους, ιδιαιτέρως ο Καραπιπέρης και ο Αθαν. Κότζικας. Ο
τελευταίος και ο Ν. Καρβούνης «ταράττουσιν το παν» στην πόλη, κατά τον
Μαυροκορδάτο, ενώ μεταξύ των προκρίτων της δεύτερης τάξης, σημείωνε ο ίδιος,
βρίσκονταν καλοί πατριώτες.399
Η προσδοκία της άφιξης του νέου έπαρχου θα συνέβαλε στην αποκλιμάκωση της
κρίσης. Ωστόσο, ο Μεταξάς αντιμετώπισε τη δυσαρέσκεια των Μεσολογγιτών για
την παρουσία πολυάριθμων ένοπλων σωμάτων στην πόλη, την οποία επιβάρυναν με
τις ανάγκες συντήρησής τους. Ο ίδιος ο Μεταξάς έκανε λόγο για 1000 ένοπλους,
399

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 275, 301-03, 346, 366, ΑΕΠ, τ.11, 264-65, 173-74, τ.16, 195-96, 19899, 208.
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Σουλιώτες αλλά και άλλους ένοπλους υπό τον Γ. Τσόγκα. Σκέφτηκε να φύγει, γράφει,
αλλά παρέμεινε φοβούμενος εμφύλια σύγκρουση ανάμεσα στους οπλαρχηγούς και
τους κατοίκους, οι οποίοι ετοιμάζονταν να χτυπήσουν τα σώματα αυτά. Πάντα κατά
τον Μεταξά, ο οποίος δεν αναφέρει κανένα άλλο σημείο τριβής με τους προκρίτους
της πόλης, ο ίδιος έπεισε τους πρόκριτους να προσφέρουν διαμονή και τρόφιμα για
τον πραγματικό αριθμό ένοπλων, για μερικές ακόμα μέρες, πριν επιτύχει τελικά την
έξοδό τους για συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο ίδιος σημειώνει ότι
διαπίστωσε πως υπήρχε στην περιοχή «κόμμα Μαυροκορδάτου» με επικεφαλής τον
Μ. Μπότσαρη, προσθέτοντας ότι οι πρώην αρμοστές Αλ. Βλαχόπουλος και Ι.
Παπαδάκης είχαν διαδώσει ότι εκείνος σκόπευε να το διαλύσει και αναχώρησαν δύο
μέρες μετά την άφιξή του, παρά την προσπάθειά του να τους πείσει να παραμείνουν.
Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η πληροφορία του Μεταξά ότι τον συνόδευσαν στη
συγκέντρωση προκρίτων και οπλαρχηγών στα Κερασοβίτικα Καλύβια, όπου
αποφασίστηκαν οι λεπτομέρειες των επιχειρήσεων, οι Μεσολογγίτες πρόκριτοι
Αναστ. Παλαμάς-Καραπιπέρης, Αθαν. Ραζηκότσικας και Μπονισέλης.400 Είδαμε ότι
οι δύο πρώτοι χαρακτηρίστηκαν από τους αρμοστές ως πρωταγωνιστές των
επεισοδίων, ενώ ο τελευταίος θα ταυτίζεται με τον Παύλο Μπονισέρη, έναν από τους
«στασιαστές της Β΄ Τάξεως».
Οι περιστάσεις της εκλογής και της αντικατάστασης του Κ. Μεταξά, άρα και η
οπτική γωνία της αφήγησής του, σχετίζονται με την τοποθέτησή του ίδιου σε
διαφορετικό από τον Μαυροκορδάτο πολιτικό στρατόπεδο, στα πλαίσια του
πολιτικού ανταγωνισμού της περιόδου.401 Σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση στο ίδιο το
Μεσολόγγι, είναι σαφές ότι οι πρωτεργάτες της αντιπαράθεσης με την Αρμοστεία
είχαν την ευκαιρία με την άφιξη του Μεταξά να αποκτήσουν νέες προσβάσεις στη
διοίκηση. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό ότι η παρουσία οθωμανικών πλοίων στην
περιοχή και η απειλή νέας εισβολής των οθωμανικών δυνάμεων από την ξηρά
επηρέασαν τη στάση τους απέναντι στον νέο αντιπρόσωπο της διοίκησης.402 Ωστόσο,
δεν φαίνεται να αποκόμισαν ιδιαίτερα οφέλη όσον αφορά τις θέσεις στον τοπικό
διοικητικό μηχανισμό ή στο ζήτημα των λειών. Άλλωστε, η σημασία των τελευταίων
μειώθηκε το επόμενο διάστημα μέσα στις συνθήκες της νέας οθωμανικής εισβολής
και της πολιορκίας του Ανατολικού.
400

Κ. Μεταξάς, Ιστορικά Απομνημονεύματα εκ της Ελληνικής Επαναστάσεως, ό. π., 78-86. Για συχνές
και σημαντικές συγκρούσεις στο Μεσολόγγι και στο Ανατολικό λόγω της παρουσίας των ενόπλων
κάνει λόγο και ο Σπ. Τρικούπης (Ιστορία, τ. Γ΄, Λονδίνο 21862, 57). Κατά τον Brengeri, ο οποίος
παρουσιάζει επίσης το τεταμένο κλίμα στην πόλη, η αναχώρηση των Σουλιωτών από το Μεσολόγγι
καθυστερούσε, καθώς οι ντόπιοι δεν τους εφοδίαζαν με τις αναγκαίες προμήθειες (Brengeri,
«Adventures of a foreigner in Greece», The London Magazine, τ.7, Ιανουάριος-Απρίλιος 1827, 76-80).
401
Για την κυβερνητική απόφαση κατάργηση της Αρμοστείας και την τοποθέτηση του Μεταξά στην
περιοχή, βλ. Σπ. Τρικούπης, ό. π., 56, Γ. Δημακόπουλος, Η Διοικητική Οργάνωσις κατά την Ελληνικήν
Επανάστασιν 1821-1827, ό. π., 157-59, ΑΕΠ, τ.10, 115-16, 139-40, 150-51. Για την ένταξη του
Μεταξά στην παράταξη του Θ. Κολοκοτρώνη, βλ. Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα, τ.1, 353.
402
Για την παρουσία του οθωμανικού στόλου, βλ. Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 314, 319, ΑΕΠ, τ.13,
229, 373-74. Στη «συμβιβαστική» πολιτική του K. Μεταξά, σε αντίθεση με την λανθασμένη, όπως
εκτιμά, στάθμιση των προθέσεων και των αντιδράσεων των Μεσολογγιτών από τον Μαυροκορδάτο,
αλλά και στην ανάγκη για άμυνα απέναντι στη νέα οθωμανική εισβολή, αποδίδει τον τερματισμό των
ταραχών ο Κ. Σβολόπουλος ο οποίος χαρακτηρίζει «ηθικά νόμιμες και πολιτικά κατανοητές τις
αντιδράσεις», και «ελέγξιμα» ορισμένα οικονομικά μέτρα της Αρμοστείας (Προμαχώντας στο
Μεσολόγγι, έργα και ημέρες του Θ. Ραζηκότσικα, Αθήνα 2009, 66-71), εννοώντας προφανώς τις
αποφάσεις για τη χρηματοδότηση της οχύρωσης. Ωστόσο, δείχνει να μην αντιλαμβάνεται την ειρωνεία
των Αρμοστών για τους αντιδρώντες και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα γραφόμενα από τον Μεταξά. Η
εκτίμησή του, πέρα από την ασάφειά της περί ηθικής, υποβαθμίζει την ουσία των διαφορών στο
επίπεδο των προσωπικών ικανοτήτων αγνοώντας το βασικό διακύβευμα, το ποιος και με ποιες
προθέσεις επιδίωκε να έχει τον πρώτο λόγο στην πόλη.
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Η ίδια η οχύρωση, προχώρησε από τον Μάιο, τόσο στην πόλη όσο και στα νησάκια
Βασιλάδι και Προκοπάνιστος, με χρήματα από την εκκαθάριση των λειών, εισφορές
από τη Ζάκυνθο, αλλά και από μηνιαία εισφορά των Μεσολογγιτών. Γίνεται λόγος
για συμμετοχή ξένων εργατών, ενώ οι αρμοστές ζήτησαν την αποστολή εκατό
κτιστών από την Πελοπόννησο. Υπεύθυνος των εργασιών ήταν ο καταγόμενος από τη
Χίο Μιχαήλ Π. Κοκκίνης, με σπουδές μηχανικού, πιθανότατα στη Γαλλία, πρώην
δάσκαλος στην ελληνική σχολή του Βουκουρεστίου και γνώριμος, από τότε, του Γ.
Πραΐδη. Υπήρχαν καθυστερήσεις στις εργασίες, οφειλόμενες είτε σε ελλείψεις είτε σε
απειθαρχία των εργατών και αμέλεια των αρμόδιων επιστατών. Σύντομα πρόβαλε και
πάλι η ανάγκη αποζημίωσης ιδιοκτητών κτημάτων στον ελαιώνα του Μεσολογγίου,
τμήμα του οποίου θυσιάστηκε για την επέκταση της οχύρωσης, ζήτημα που είδαμε
ότι είχε προκύψει ήδη το 1821. Οι Μεσολογγίτες δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν
τις αποζημιώσεις αυτές.403
Οι δυσκολίες χρηματοδότησης και οι βροχές του χειμώνα διέκοψαν τα έργα, τα
οποία συνεχίστηκαν στην πόλη και στα παραπάνω νησιά από την άνοιξη του 1824.
Γίνεται τότε λόγος για νέα εισφορά των κατοίκων. Επίσης, ύστερα από αιτήματα του
Μαυροκορδάτου και του παραστάτη του Μεσολογγίου Σπ. Τρικούπη, χορηγήθηκαν
4000 τάλιρα από το ποσό του πρώτου εξωτερικού δανείου για τη βελτίωση της
οχύρωσης. Επικεφαλής στις εργασίες κατά το 1824 ήταν και πάλι ο Μ. Κοκκίνης, ο
οποίος πολιτογραφήθηκε Μεσολογγίτης από τους ντόπιους, σε αναγνώριση της
προσφοράς του, ενώ προτάθηκε από το υπουργείου Πολέμου ο προβιβασμός του σε
χιλίαρχο και φρούραρχο της πόλης. Σημαντικό ρόλο στη διεύθυνση των εργασιών
είχε και ο G. Jarvis, αλλά και ο φροντιστής του πολέμου Δ. Δεληγεωργόπουλος, ενώ
στους συνεργάτες του Κοκκίνη ανήκε ο Μεσολογγίτης Στ. Κουτζούκης με την
ιδιότητα του «αρχιτέκτονα». Οδηγίες για την οχύρωση έδωσε και ο Μαυροκορδάτος,
ο οποίος τοποθέτησε τον Ιούλιο ως επιστάτες των οχυρώσεων τους Δ. Πλατύκα και
Γ. Ιωνά, εκλεγμένους, όπως σημειωνόταν, από τους πολίτες του Μεσολογγίου. Μαζί
τους διορίστηκε από την τοπική διοίκηση ο Αθ. Χατζόπουλος. Στις εργασίες
χρησιμοποιήθηκαν και εργάτες από χωριά της περιοχής, όπως στην περίπτωση των
ξυλοκόπων από το Κεράσοβο, ενώ στις αρχές Οκτωβρίου, κατά την εφημερίδα της
πόλης, είχαν ολοκληρωθεί τα αναγκαιότερα κανονιοστάσια. Οπωσδήποτε, οι
πρόκριτοι είχαν ενεργό ρόλο στην επίβλεψη των έργων και των σχετικών δαπανών.
Οι επιστάτες, σε συνεργασία με τους Ι. Τρικούπη και Ν. Λουριώτη, καλούνταν να
εφαρμόζουν τις αποφάσεις της τοπικής διοίκησης για την οχύρωση και να κάνουν τις
σχετικές πληρωμές από το παραπάνω ποσό των 4000 ταλίρων, προερχόμενο από το
πρώτο αγγλικό δάνειο. Ωστόσο, το ¼ του ποσού δόθηκε σε άλλες ανάγκες, κάτι που
προκάλεσε νέα ένταση. Μήνες μετά, κάποιοι από τους κτίστες ζήτησαν να
πληρωθούν από την κυβέρνηση, ο οποία διέταξε τους «επιστατοδημογέροντας» της
πόλης να εξοφλήσουν το χρέος τους. Άλλοι τεχνίτες ή εργάτες δεν πληρώθηκαν,
τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο του 1825. Είδαμε ότι, σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό
λογαριασμό Λουριώτη, η δαπάνη της οχύρωσης του Μεσολογγίου έφτασε τα 71.000
γρόσια, το 4% σχεδόν των δαπανών στο διάστημα 1.12.1823-12.4.1825. Δεν είναι
σαφές αν συμπεριλαμβάνονται στο ποσό αυτό οι μικρές εισφορές του Byron και του
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Βρετανού λόρδου Charles Murray, ο οποίος βρέθηκε για λίγο στο Μεσολόγγι μετά
τον θάνατο του πρώτου και πέθανε στη Γαστούνη τον Αύγουστο του 1824.404
Η διαμάχη κατά τη συνέλευση του Ανατολικού γύρω από το πρόσωπο του Ν.
Λουριώτη και από το θέμα της διαχείρισης των οικονομικών πόρων θα αφορούσε και
τη διάθεση των ποσών για την οχύρωση του Μεσολογγίου και του Ανατολικού.
Ωστόσο, δεν παρουσιάζεται μια νέα γενικευμένη σύγκρουση γύρω από το ζήτημα,
κάτι στο οποίο θα συνέβαλε η μεγαλύτερη προσοχή που έδωσε η τοπική διοίκηση το
1824 στη συμμετοχή εκλεγμένων εκπροσώπων της πόλης, ουσιαστικά από τους
προκρίτους, στην επιστασία των έργων. Η πρόοδος στην οχύρωση επέτρεψε στην
πόλη να πλαισιώσει τη διοικητική και την οικονομική-εμπορική της λειτουργία με
την αμυντική, αποτελώντας μαζί τους ένα αδιάσπαστο σύνολο.405 Η εξέλιξη αυτή θα
ήταν αδύνατη χωρίς τη τελική συναίνεση των προκρίτων και τη συνεργασία τους με
την τοπική διοίκηση.
Τα γεγονότα του Απριλίου-Μαΐου στο Μεσολόγγι φαίνονται να αποτελούν άλλο
ένα επεισόδιο, αρκετά θορυβώδες, του ανταγωνισμού ανάμεσα σε αρκετούς από τους
ισχυρότερους προκρίτους της πόλης και στην τοπική διοίκηση. Η τελευταία
διεκδικούσε για τον εαυτό της την υπεράσπιση των συμφερόντων του «λαού», και
μάλιστα των πιο φτωχών κοινωνικών ομάδων. Ταυτόχρονα, η σύγκρουση ενέπλεκε
λιγότερο ή περισσότερο και άλλες ομάδες, όπως οι ναυτικοί και οι τεχνίτες,
αποκαλύπτοντας έτσι κάποιες πλευρές της κοινωνικής πραγματικότητας. Η διαμάχη
αφορούσε την κατάληψη των θέσεων εξουσίας στην πόλη, την οικονομική δαπάνη
για την οχύρωση, και τη διαχείριση των εσόδων από τις λείες. Ωστόσο, το
πραγματικό διακύβευμα ήταν ο συσχετισμός της δύναμης ανάμεσα στην τοπική
διοίκηση, εκπρόσωπο των κυβερνητικών Αρχών, και στην προεπαναστατική
αριστοκρατία της πόλης. Αυτό που κρινόταν τελικά ήταν η εξουσία, σε μια διαμάχη
αναμενόμενη μετά τη λύση της πολιορκίας και τη διαφαινόμενη σταθεροποίηση της
επανάστασης στην περιοχή. Οι επεμβάσεις της τοπικής διοίκησης όσον αφορά την
τοποθέτηση προσώπων στον νέο διοικητικό μηχανισμό, αλλά και κάθε απόφαση των
αρμοστών για σημαντικά ζητήματα, φαίνονταν στα μάτια της «αριστοκρατίας» της
πόλης να απειλεί την παραδοσιακή τάξη, τόσο από την άποψη του κύρους των
ισχυρότερων προεπαναστατικά οικογενειών, όσο και από την πλευρά των
οικονομικών ωφελημάτων. Οι αναφορές για σχέδια εξόντωσης αξιωματούχων από
τους ταραξίες φαίνονται υπερβολικές. Σκοπός των διαμαρτυρόμενων ήταν η
αποκατάσταση της ισορροπίας, που θεωρούσαν ότι κινδύνευε να ανατραπεί, και όχι
μια γενικευμένη σύγκρουση που θα οδηγούσε σε αναρχία την πόλη και θα έδινε
δικαίωμα επέμβασης σε ισχυρούς στρατιωτικούς. Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης
ήταν μια ασταθής ισορροπία. Άλλωστε, οι πρόκριτοι της πόλης, ανεξάρτητα από τη
σχέση τους με τον Αλ. Μαυροκορδάτο ή τον Κ. Μεταξά, δεν αμφισβητούσαν το
κύρος των τελευταίων ως εκπροσώπων της κυβέρνησης.
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Οι πρόκριτοι του Μεσολογγίου είχαν και κατά την προηγούμενη διετία φανεί
διστακτικοί μπροστά στις απαιτήσεις της διοίκησης, ιδιαιτέρως τις οικονομικές. Ο
Αθ. Ραζηκότσικας, είχε πρωταγωνιστήσει σε ταραχές και διαμάχες τα προηγούμενα
χρόνια, με πραγματικό σκοπό τη διατήρηση ή την επέκταση των προεπαναστατικών
σχέσεων εξουσίας στην πόλη. Οι Ραζηκότσικας, Καρβούνης, Παλαμάς, Τζιντζιλώνης,
Καραπάνος, Φαράντος, μέλη ισχυρών οικογενειών, αντιπαρατέθηκαν τώρα με
εκείνους που θεωρούσαν ευνοημένους από την υποστήριξη της Διοίκησης, όπως οι
Αναστάσιος και Ασημάκης Παπαλουκάς, Σπ. Πεταλούδης, Δ. Σιδέρης, Χ. Άρτας, και
άλλοι που δεν ανήκαν απαραίτητα στις παραδοσιακά ισχυρές οικογένειες της πόλης.
Συγκυριακές επιδιώξεις και προσωπικές αντιζηλίες έρχονταν να προστεθούν στα
κίνητρα των προσώπων. Η αντιπαράθεση φαίνεται να εκδηλώθηκε κυρίως στο
επίπεδο των σχέσεων με τη διοίκηση, και όχι τόσο μεταξύ των Μεσολογγιτών, καθώς
η διοίκηση χρεωνόταν τις αποφάσεις, αλλά και γιατί η πληροφόρηση για τα γεγονότα
προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την Αρμοστεία και τους διευθυντές της
επαρχίας.
Η αποτυχία των «συνωμοτών», όπως προκύπτει από τα γραφόμενα των Αρμοστών,
επιτρέπει να φανούν σε κάποιο βαθμό οι αλλαγές που είχαν συντελεστεί στο
εσωτερικό της τοπικής κοινωνίας από το 1821. Οι ναυτικοί απείχαν από την
αναταραχή όταν εκείνη ξέφυγε από το ζήτημα των λειών. Οι τεχνίτες, μια ομάδα που
είχε πιθανότατα ισχυροποιηθεί κατά τη φάση των νέων εργασιών στις οχυρώσεις,
φαίνονται ότι στήριζαν τη διοίκηση, από την οποία περίμεναν την αμοιβή τους. Οι
«χρηστοί οικοκυροί», κατά τη διατύπωση των Αρμοστών, αποτελούσαν μια ασαφούς
σύνθεσης ομάδα, ωστόσο θα συμπεριελάμβαναν τους μη αριστοκρατικής καταγωγής
εμπόρους της πόλης. Η επιδίωξή τους για τάξη και σταθερότητα δικαιολογεί την
αποδοκιμασία των «ταραχοποιών» εκ μέρους τους. Η τελική, κατά την Αρμοστεία,
υποστήριξη και του «λαού» στην τοπική διοίκηση, αποδεικνύει την ενίσχυση του
κύρους της τελευταίας. και τη αυξημένη δυνατότητά της να προκρίνει εκείνα τα
πρόσωπα τα οποία θεωρούσε έμπιστα. Ήταν η τοπική διοίκηση υπό τον Αλ.
Μαυροκορδάτο εκείνη που είχε υπερασπιστεί τη ζωή και την ασφάλεια των κατοίκων
που της έμειναν πιστοί, κατά την εχθρική εισβολή και την πολιορκία που είχε
προηγηθεί. Το προσωπικό κύρος του Μαυροκορδάτου είχε ενισχυθεί. Δεν θα ήταν
σύμπτωση το ξέσπασμα αυτής της αναταραχής, αλλά και η εμφάνιση των πρώτων
προβλημάτων συνεργασίας, όταν Αλ. Μαυροκορδάτος απουσίαζε από το Μεσολόγγι
ή είχε αναχωρήσει από την περιοχή. Ωστόσο, είναι λανθασμένη μια μονοσήμαντη
ερμηνεία των γεγονότων με βάση την αντίθεση Μαυροκορδάτου και ομάδας
προκρίτων. Οι τελευταίοι ήταν έτοιμοι να αντιδικήσουν με την τοπική διοίκηση σε
κάθε περίπτωση που θεωρούσαν ότι αγνοούνται τα συμφέροντα και η άποψή τους για
το πώς πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούσαν την πόλη. Η συνεργασία
τους με τον Κ. Μεταξά, διορισμένο από την κυβέρνηση, ερμηνεύεται και κάτω από
την απειλή της επικείμενης οθωμανικής εισβολής στη δυτική Στερεά. Η διοίκηση,
από την πλευρά της, έπρεπε να επιβεβαιώνει διαρκώς την ικανότητά της να καλύπτει
διάφορες ανάγκες και απαιτήσεις, κυρίως να προασπίζεται τη συλλογική ασφάλεια.
Η τοπική διοίκηση υπό τον Κ. Μεταξά, κάτω από το βάρος των αναγκών και της
έλλειψης χρημάτων, απέτυχε στο σημείο αυτό. Πριν ακόμα από την άφιξη του
Μεταξά στο Μεσολόγγι, κάτω από την ανασφάλεια που δημιουργούσε η παρουσία
του οθωμανικού στόλου και η επικείμενη εχθρική εισβολή, παράγοντες της περιοχής,
κυρίως πρόκριτοι του Ανατολικού, ζήτησαν από τον αυτοεξόριστο στην Πίζα, πρώην
μητροπολίτη Άρτας, Ιγνάτιο να αναλάβει την πολιτική και πολεμική ηγεσία της
δυτικής Στερεάς. Μετά την ήττα στη μάχη του Καρπενησίου και τον ηρωικό θάνατο
του Μ. Μπότσαρη, ο κίνδυνος ήταν άμεσος για την ίδια την πόλη του Μεσολογγίου,
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της οποίας ο ανεφοδιασμός δεν είχε πάψει να απειλείται από την παρουσία
οθωμανικών πλοίων. Αυτή την κατάσταση επικαλούνταν οι πρόκριτοι των δύο
πόλεων και των επαρχιών της δυτικής Στερεάς «εις μεγάλην απελπισίαν και κοινώς
όλοι συνελθόντες», καλώντας στις 31 Αυγούστου τον Αλ. Μαυροκορδάτο να
αναλάβει την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της περιοχής. Το σχετικό αίτημα
υπέγραφαν οι κορυφαίοι εκπροσώποι των προκρίτων του Μεσολογγίου,
συμπεριλαμβανόμενων των Αναστ. Παλαμά, Αθαν. Ραζηκότσικα, Πάνου
Παπαλουκά, Μ. Τζιντζιλώνη και Ν. Καρβούνη, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε σε
τριμελή αντιπροσωπεία προς την κυβέρνηση και τον Μαυροκορδάτο. Μέσα στις
κρίσιμες περιστάσεις συντάχθηκαν άλλες δύο αναφορές με παρόμοιο περιεχόμενο, τις
οποίες υπέγραψαν περισσότεροι από εκατό Μεσολογγίτες, κάτοικοι του Ανατολικού
και των επαρχιών Ζυγού και Βλοχού, της «β΄ τάξεως», όπως σημειώνεται. Ο ίδιος ο
Μαυροκορδάτος είχε επιδιώξει και συντονίσει την αποστολή των αναφορών αυτών,
όπως και άλλων από τους στρατιωτικούς της περιοχής, μέσω του απεσταλμένου του
Ν. Κομπότη. Ο τελευταίος έκανε λόγο για περιορισμένο κύρος του Μεταξά στους
τοπικούς παράγοντες, καθώς δεν διέθετε χρήματα, ενώ οι Σουλιώτες ζητούσαν
επιτακτικά τους μισθούς τους. Ο ίδιος ο Μεταξάς ανέφερε διαμαρτυρίες των ντόπιων
εναντίον της κυβέρνησης, για τη απουσία των ελληνικών πλοίων κατά τη διάρκεια
της πολιορκίας. Πριν ακόμα από την άφιξη του Μαυροκορδάτου, υπέβαλε την
παραίτησή του διαμαρτυρόμενος για την αμέλεια της κυβέρνησης να ενισχύσει
έγκαιρα την περιοχή. Ο Byron, άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση του αγγλικού
δανείου και διατιθέμενος να δαπανήσει και από την προσωπική του περιουσία υπέρ
των επαναστατών, εμπιστεύτηκε τον Μαυροκορδάτο και συνεργάστηκε μαζί του στο
Μεσολόγγι,406 κάτι που συνέβαλε θετικά στο κύρος της τοπικής διοίκησης.
Οι πρόκριτοι Ι. Τρικούπης, Αναστ. Παλαμάς, Αθ. Ραζηκότσικας και Ν. Καρβούνης
συνυπέγραψαν τον Δεκέμβριο στο Μεσολόγγι, ως εκπρόσωποι της πόλης στην εκεί
γενική συνέλευση, την αποδοχή του Μαυροκορδάτου στη διεύθυνση της δυτικής
Στερεάς. Υπέγραψαν επίσης τις αποφάσεις της συνέλευσης, όπως κοινοποιήθηκαν
στην κυβέρνηση, ενώ ο Ι. Τρικούπης εκλέχθηκε στο τετραμελές «πολιτικό
συμβούλιο», το οποίο αποφασίστηκε ότι θα συνεργαζόταν με τον Μαυροκορδάτο.
Βασική απόφαση της συνέλευσης, είδαμε, ήταν ο περιορισμός του δικαιώματος
στρατολογίας στους ήδη ισχυρούς οπλαρχηγούς και στους Σουλιώτες. Ο αυτόπτης Ν.
Κασομούλης σημειώνει με σαφήνεια την ισχύ και τα δικαιώματα των οπλαρχηγών
όπως κατοχυρώθηκαν τότε: «εις κανένα Προεστού υιόν ούτε αρχηγία εσυγχωρήθη
ούτε στρατολογία». Ωστόσο, η συνέλευση αποφάσισε ότι οι πολιτάρχες Μεσολογγίου
και Ανατολικού, οι επικεφαλής μικρού ένοπλου σώματος υπό τον φρούραρχο για την
τήρηση της τάξης, θα ήταν ντόπιοι υπό τις εντολές της διοίκησης. Είναι ασαφές αν η
αναφορά του Κασομούλη για καθημερινές επαφές του Αθ. Ραζηκότσικα με τους
νεοφερμένους στο Μεσολόγγι οπλαρχηγούς Ν. Στορνάρη και Γρ. Λιακατά αποσκοπεί
απλώς στην ανάδειξη του κύρους των έως τότε αρματολών του Ασπροποτάμου,
έναντι των κατηγοριών που είχαν αντιμετωπίσει.407 Ίσως καταγράφει και μια
406

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 390, 449-50, 454-55, 474-75, 496, 503-04, ΓΑΚ/Αρχείο
Μαυροκορδάτου/φ.3β/597, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.2/910, Αρχείο Ράγκου, ό. π., 41, Ιγνάτιος Μητροπολίτης
Ουγγροβλαχίας, τ.2, ό. π., 159-61, Εμμ. Πρωτοψάλτης, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος..., ό. π., 101-03.
Για την υποδοχή του Μαυροκορδάτου στο Μεσολόγγι «με μεγάλην παράταξην», βλ. Αρχείο Ράγκου, ό.
π., 41. Για τις προσπάθειες του Μαυροκορδάτου, πριν την επιστροφή του στο Μεσολόγγι, να πετύχει
τη συνεργασία του Byron, βλ. R. Beaton, Ο πόλεμος του Μπάιρον, Ρομαντική εξέγερση, ελληνική
Επανάσταση, ό. π., 289-309, 322-25.
407
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 726-27, τ.4, 37-38, Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.8/26.1.1824,
φ.10/2.2.1824, Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα τ. 1, 353, 362-63. Για τα θέματα και τις αποφάσεις της
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προσπάθεια του Ραζηκότσικα για αναζήτηση συμμαχιών στο στρατόπεδο των
ενόπλων, ή μια αμοιβαία ανάγκη συνεργασίας.
Ανεξάρτητα από τις ενέργειες του ίδιου του Μαυροκορδάτου για την επιστροφή
του, η συνυπογραφή των αντιδρώντων κατά το προηγούμενο διάστημα προκρίτων
αποδεικνύει την προσωρινή τουλάχιστον υπέρβαση των αντιθέσεων μπροστά στην
απειλή για την πόλη. Στα τέλη του 1823, και για το διάστημα ως τον θάνατό του τον
Ιούλιο του επόμενου έτους, ο Ι. Τρικούπη αναδείχθηκε ως η κυρίαρχη μορφή στο
σώμα των προκρίτων. Αν και οι Μεσολογγίτες φαίνεται ότι πέτυχαν να διατηρήσουν
κάποια ίχνη διοικητικής αυτονομίας μέσω της θέσης του πολιτάρχη, η απόφαση
αποκλεισμού των προκρίτων από τη στρατολογία, μολονότι φαίνεται να αφορούσε
κατά κύριο λόγο την ύπαιθρο, θα λειτουργούσε ανασταλτικά στις φιλοδοξίες
Μεσολογγιτών προκρίτων που ήδη είχαν στρατιωτική δράση, κυρίως για τον Αθ.
Ραζηκότσικα.
3.2.β. Σημεία τριβής: τοπικά αξιώματα και η παρουσία των προσφύγων
«Οι κάτοικοι των δύο πόλεων, κατ’ εξοχήν του Μεσολογγίου, είναι ζηλότυποι και
δύσκολα υποφέρουν τους μη αυτόχθονας εις τα υπουργήματα», σημείωνε ο Αλ.
Μαυροκορδάτος, συμβουλεύοντας την τριμελή επιτροπή, που τον αντικατέστησε στη
διεύθυνση της δυτικής Στερεάς τον Μάρτιο του 1825, να αποφεύγει τη σχετική
δυσαρέσκεια ώστε να μην εμποδίζονται «άλλα και αναγκαιότερα πράγματα».408 Η
θέση αυτή, σε συνδυασμό με τις ικανότητες κάθε προσώπου και τη «νομιμοφροσύνη»
του απέναντι στην τοπική διοίκηση, ήταν και η κατευθυντήρια αρχή της δικής του
πολιτικής στο θέμα. «Μη αυτόχθονες», όπως Ηπειρώτες, ήταν πάντα δυνατό να
τοποθετούνται σε διάφορες θέσεις,409 ωστόσο, από τα τέλη του 1823 ήταν έντονη η
παρουσία των Μεσολογγιτών στον διοικητικό μηχανισμό, με αρμοδιότητες εντός των
πλαισίων της πόλης.
Είδαμε ότι ως μέλη του νέου δικαστηρίου των Εκκλήτων, διορίστηκαν τον
Ιανουάριο του 1824 οι Αναστ. Παλαμάς, Αναγν. Τζιτζόνης, Αθ. Ραζηκότσικας, Ν.
Καρβούνης, Αναστ. Παπαλουκάς, όλοι Μεσολογγίτες, και οι Στ. Στάικος και Π.
Βασιλάκης, καταγόμενοι από τον Βλοχό και τον Ζυγό αντίστοιχα. Μέλη του
αναφέρονται επίσης ο Ηπειρώτης Γ. Πλέσσος και ο καταγόμενος από τη Ναυπακτία
Ι. Μιχαλόπουλος. Στη θέση του πολιτάρχη, την οποία εξασφάλισαν οι Μεσολογγίτες
από τον Δεκέμβριο του 1823, υπηρέτησαν ως τις αρχές του 1825 οι ντόπιοι Γερ.
Ιγγλέζος, Μ. Μιχαλιώτης και Ζώης Μπάκας. Ο Ευστ. Παλαμάς αναφέρεται ως
δημόσιος νοτάριος του Μεσολογγίου. Οι Απ. Αναστ. Καψάλης, φροντιστής της
αστυνομίας το 1823, Χ. Καψάλης, Πάνος Παπαλουκάς, Σ. Παπάζογλου, Γ. Φαράντος,
Αναστ. Βαλσαμάκης σημειώνονται ως επιστάτες της πόλης το 1824. Οι Μεσολογγίτες
Δ. Σιδέρης και Σπ. Ραζής διορίστηκαν τον Ιούνιο φροντιστές της αστυνομίας, μαζί με
τον Ι. Ταμπακάκη. Ο τελευταίος, ήδη γενικός αστυνόμος της επαρχίας Αιτωλίας και
παρών στην περιοχή από το καλοκαίρι του 1823, ανέλαβε την κυρίως αστυνόμευση
στο Μεσολόγγι και στη δυτική Στερεά, σε συνεργασία με τους κατά τόπους
συνέλευσης, βλ. Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 723, τ.4, 37 και Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.5/16.1.1824,
φ.6/19.1.1824, φ.8/26.1.1824.
408
ΓΑΚ/Μικρές Συλλογές/Κ 45Δ-Αρχείο Υακίνθης Θέμελη/16.
409
Ηπειρώτες πρόσφυγες διορίστηκαν σε διάφορες θέσεις στο Μεσολόγγι και στην ύπαιθρο στα τέλη
του 1823 ή στις αρχές του 1824, μετά την επιστροφή του Μαυροκορδάτου στη δυτική Στερεά (Τα
Περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ.5, τμήμα Β΄, επιμ. Κ. Διαμάντης, Αθήνα 1976,
1069-70).
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έπαρχους. Ο ναυτικός Δ. Σιδέρης, φροντιστής της θαλάσσης και επιστάτης της υγείας
το προηγούμενο έτος, ανέλαβε τώρα τα καθήκοντα του λιμενάρχη. Ο Σπ. Ραζής
επιφορτίστηκε με την ευθύνη της δημόσιας υγείας, μέσω κυρίως του ελέγχου της
ναυτιλιακής κίνησης, και με τον έλεγχο των εξαγωγών, ώστε να αποτρέπεται η
πώληση τροφίμων στους Οθωμανούς, αλλά και με τη λεπτομερή καταγραφή των
γεννήσεων και των θανάτων στην πόλη. Οι αναλυτικές οδηγίες για τα καθήκοντά
τους συντάχθηκαν πιθανότατα από τον ίδιο τον Μαυροκορδάτο. Ο Δ. Σιδέρης, μαζί
με τους Αθ. Ραζηκότσικα, Ν. Καρβούνη, Αναστ. Παπαλουκά και Στ. Στάικο
διορίστηκαν την 1η Μαρτίου 1824 στην επιτροπή της υγείας, όταν υπήρξε υποψία
πανώλης στην πόλη. Ο Σιδέρης τοποθετήθηκε φρούραρχος του Μεσολογγίου τον
Ιούλιο του ίδιου έτους, ενώ οι Ταμπακάκης και Ραζής έμειναν στη θέση τους μέχρι
την άνοιξη του 1825. Τον Οκτώβριο, όταν ο Δ. Χοΐδάς διορίστηκε από την
κυβέρνηση αστυνόμος και λιμενάρχης Μεσολογγίου, οι κάτοικοι αρνήθηκαν να
δεχθούν μη ντόπιο, τουλάχιστον στη δεύτερη θέση. Η τοπική διοίκηση τού επέτρεψε
να αναλάβει μόνο τα καθήκοντα του αστυνόμου, και ο Χοϊδάς, διαφωνώντας,
παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο. Στη θέση του αστυνόμου διορίστηκε από την
κυβέρνηση τον Μάρτιο του 1825 ο Θεοδόσιος Θωμίδης, ανιψιός του μητροπολίτη
Πορφύριου και έως τότε αστυνόμος και λιμενάρχης Ανατολικού, ο οποίος παρέμεινε
στο Μεσολόγγι μέχρι και την τελευταία πολιορκία. Ο Γιανν. Ραζηκότσικας
υπηρέτησε το 1824 ως επιστάτης των ζωοτροφιών, υπεύθυνος για την οργάνωση του
εφοδιασμού της πόλης σε τρόφιμα, ενώ ο Ν. Κομπότης ήταν επιστάτης των λειών. Θα
πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί η δυνατότητα των Μεσολογγιτών να στελεχώσουν
με γραμματείς και λοιπό προσωπικό τις υπηρεσίες αυτές.410
Στις αρχές του 1825 είδαμε επίσης ότι συνέβησαν αλλαγές, οι οποίες σηματοδοτούν
ίσως κάποια μεταβολή στη διαχείριση του θέματος. Η νέα Διευθύνουσα Επιτροπή
των Γ. Σπανιολάκη, Κ. Πεταλά και Ι. Μάγερ διέταξε την παύση των δύο δικαστηρίων
της πόλης. Κατά τους ίδιους, η παύση των δικαστηρίων δικαιολογήθηκε με τρόπο
ώστε να προφυλαχθεί το κύρος όσων παύθηκαν και να μην εξαφθούν περισσότερο
«πάθη και ψυχρότητες» στην πόλη. Η Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι οι επιστάτες του
Μεσολογγίου είχαν προτείνει συγκεκριμένους συμπολίτες τους για τα δικαστικά και
τα άλλα αξιώματα και ότι η ίδια επέλεξε τους ικανότερους από αυτούς και σύστησε
μια προσωρινή επταμελή επιτροπή για την εκδίκαση των διαφόρων υποθέσεων, μέχρι
την έκδοση νεότερων κυβερνητικών αποφάσεων για την απονομή της δικαιοσύνης.
Μέλη της επιτροπής αυτής είδαμε ότι τοποθετήθηκαν οι Μεσολογγίτες πρόκριτοι
Βενδραμής Οικονομόπουλος, Αθ. Παπαλουκάς, Αλ. Τζιμπουράκης, Απ. Χαρατζάρης,
Ευστ. Παλαμάς, ο πρόκριτος του Ανατολικού Σπ. Κουρκουμέλης και οι Λ. Σύντυχος
και Γ. Τζιτζώνης.411 Δεν αποκλείεται να πρόκειται για αντικατάσταση των δικαστών
μετά το τέλος της θητείας τους.412 Είναι ωστόσο ενδιαφέρον ότι από τη σύνθεση της
νέας δικαστικής επιτροπής απουσίαζαν οι Αθ. Ραζηκότσικας Ν. Καρβούνης και
410

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.1, 111, τ.4, 262, 1102, 1125, τ.5, 40, 46-48, ΑΕΠ, τ.9, 154, Ελληνικά
Χρονικά, τ.1, φ.10/2.2.1824, φ.20/8.3.1824, ΓΑΚ/Μικρές Συλλογές/Κ10γ-Αρχείο Ν. Λουριώτη,
ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.12/465, φ.41/1495, φ.48/73, φ.50/2166, φ.69/4530, φ.78/5733, ΓΑΚ/Μικροί
Κλάδοι/φ.12/116-17, 174, 239, 259, 294, 424, ΓΑΚ/ Αστυνομίας/φ.17/131, 22/422, 1068, 1216, 4087,
ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Ιδιωτικές συλλογές/Αρχείο Ι. Κωλέττη/φ.234/155, Αλληλογραφία., 28, Τα
Περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ό. π., 1184, ΕΛΙΑ/Αρχείο Μεσολόγγι/164, Σπ.
Κανίνιας, «Η Δικαιοσύνη στο Μεσολόγγι, 1821-1826», ΕΚΕΙΔΑΑ, τ. 27-28 (1980-81), Αθήνα 1985,
266.
411
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 34, 39, Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.3/10.1.1825, Αλληλογραφία 34-35, Δ.
Θεμελή-Κατηφόρη, «Η λειτουργία λειοδικείων στο Μεσολόγγι στην περίοδο της Επαναστάσεως
(1821-1826)», ό. π., 347.
412
Αυτή την ερμηνεία δίνει ο Σπ. Κανίνιας, ό. π., 290.
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Αναστ. Παλαμάς, μέλη του δικαστηρίου των εκκλήτων, αλλά και πρωταγωνιστές των
γεγονότων του 1823. Από την άλλη πλευρά, ο Ραζηκότσικας συμμετείχε τον Ιούνιο
του 1825, μαζί με τους Μεσολογγίτες Αλ. Τζιμπουράκη, Π. Μπονισέρη, και στελέχη
της τοπικής διοίκησης, στην πενταμελή επιτροπή που αντικατέστησε την παραπάνω
και εκδίκασε υπόθεση θαλάσσιας λείας, τη μοναδική που δικάστηκε κατά τη διάρκεια
της πολιορκίας, όπως συμμετείχε σε αντίστοιχες επιτροπές παλαιότερα.413
Επίσης, η Επιτροπή απηύθυνε τότε το ερώτημα στο Εκτελεστικό αν επιτρέπεται να
εκλέγονται «από τον λαόν» οι τοπικοί αξιωματούχοι, κάτι το οποίο, σημείωνε,
επιθυμούσαν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του Μεσολογγίου. Επίσης, συνέδεε ρητά τη
λύση του θέματος με την ηρεμία και την τάξη στην πόλη, κάτι που προϋπέθετε και
την καταβολή των οφειλόμενων μισθών σε όσους αποχωρούσαν. Προκειμένου για τις
θέσεις του φροντιστή του πολέμου και του λιμενάρχη, η Επιτροπή σημείωνε ότι δεν
ενέδωσε στο αίτημα των ντόπιων για την κατάληψη αυτών των θέσεων. Κατά τον Γ.
Σπανιολάκη, για το διορισμό νέων προσώπων στις θέσεις πολιτάρχη, αντιπολιτάρχη,
φρουράρχου και αντιφρουράρχου πίεζαν και οι «παραστάται των ισναφίων», των
οποίων τον ρόλο και την ταυτότητα δεν διευκρινίζει. Σημείωνε επίσης ότι «ο δήμος
του Μεσολογγίου» αποφάσισε να στείλει μια τετραμελή επιτροπή στην κυβέρνηση με
αίτημα, μεταξύ άλλων, να προτείνει τους υποψήφιους για τα διάφορα αξιώματα, κάτι
για το οποίο ο ίδιος διαφωνούσε. Ωστόσο, ο Σπανιολάκης αναγνώριζε ότι ήταν
αδύνατο να αποφευχθεί η εκλογή Μεσολογγιτών στις θέσεις του λιμενάρχη, του
φρουράρχου και του πολιτάρχη, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο δεν μείωνε την ισχύ της
διοίκησης. Αντίθετα, ενίσχυε την ευταξία στην πόλη, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάθε
διορισμός θα αφορούσε ικανά πρόσωπα και θα γινόταν από τη διοίκηση, από την
οποία θα εξαρτώνταν οι υπάλληλοι, ώστε να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά
τους.414
Ο Σπανιολάκης συνέδεε έτσι τη μισθολογική εξάρτηση με τη νομιμοφροσύνη, την
αφοσίωση στην κυβέρνηση, στο πλαίσιο της εσωτερικής πολιτικής διαμάχης, όπως
στην περίπτωση του διορισμού φρουράρχου στο Μεσολόγγι. Στη θέση αυτή
τοποθετήθηκε την 1η Απριλίου ο Μεσολογγίτης Δ. Δεληγεωργόπουλος, φροντιστής
του πολέμου έως τότε, πρόσωπο αναμφισβήτητα ικανό. «Είναι εδικός μας και θέλει
είναι και εις το εξής», διαβεβαίωσε τον Μαυροκορδάτο ο παραστάτης Αποκούρου
και Βενέτικου Λιβέριος Λιβερόπουλος, υπενθυμίζοντάς του παλαιότερη μεσολάβηση
του ίδιου και του Σπ. Τρικούπη για τον διορισμό του Δεληγεωργόπουλου σε κάποια
θέση. Ο Δεληγεωργόπουλος αναχώρησε τον Φεβρουάριο για την Πελοπόννησο,
προκειμένου να ενημερώσει την κυβέρνηση για την ανάγκη ενίσχυσης της δυτικής
Στερεάς. Ο Αλ. Μαυροκορδάτος απάντησε τον επόμενο μήνα από την Τριπολιτσά ότι
το θέμα Δεληγεωργόπουλου τακτοποιήθηκε.415
Ο Μαυροκορδάτος είχε ήδη αντιμετωπίσει κάποια κριτική στο Ναύπλιο για
διορισμούς στο Μεσολόγγι και στη δυτική Στερεά, χωρίς την προηγούμενη έγκριση
του Εκτελεστικού,416 μολονότι αυτή η παρατυπία θα μπορούσε να οφείλεται στην
ανάγκη για ταχύτερη στελέχωση της διοίκησης. Ο Σπ. Τρικούπης, παραστάτης
Μεσολογγίου, ζήτησε τον Σεπτέμβριο από τον Μαυροκορδάτο να αναβάλει για λίγο
την τοποθέτηση επάρχων, δικαστών και άλλων αξιωματούχων στην περιοχή, μέχρι
413

Αλληλογραφία, 131, Δ. Θεμελή-Κατηφόρη, ό. π., 348-49.
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 34-35, 40, 51, Αλληλογραφία, ό. π., 35, 44.
415
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 113, 116, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 4, 177-78, ΕΛΙΑ/Αρχείο
Μεσολόγγι/105, 125, 200, Κ. Α. Στασινόπουλος, Το Μεσολόγγι, τ. Α΄, Αθήνα 1925, 310.
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Ο Σπ. Τρικούπης ενημέρωσε τον Μαυροκορδάτο για την αντίδραση αυτή, τονίζοντας ότι ο
τελευταίος θα έπρεπε να ζητήσει την επικύρωση των διορισμών, παρά το ότι, σημείωνε, η αντίθετη
τακτική συνέφερε συχνά (Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ. 4, 771).
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να διευκρινιστεί ποιος θα είναι υπουργός Εσωτερικών.417 Ο Γρ. Δικαίος παρέμεινε
στη θέση αυτή. Στις αρχές του 1825 οι συνεργάτες του Μαυροκορδάτου δεν
συνέδεαν ρητά την παύση των δικαστηρίων με κριτήρια πολιτικής αφοσίωσης, ούτε
όμως διευκρίνιζαν ποιος δεν είναι «εδικός μας», κατά τη φράση του Λ.
Λιβερόπουλου. Είναι απίθανο ο τελευταίος, που δρούσε στο πολιτικό περιβάλλον του
Ναυπλίου, να αναφέρεται αποκλειστικά σε Μεσολογγίτες αντιπάλους. Ήταν η
χρονική στιγμή, είδαμε, στην οποία ο παρών στο Ναύπλιο Ν. Κασομούλης σημείωνε
την αντιπαράθεση του πανίσχυρου τότε Ι. Κωλέττη, μέλους του Εκτελεστικού, με
τους δυτικοελλαδίτες οπλαρχηγούς στο θέμα της μισθοδοσίας, την υποστήριξη των
τελευταίων στον Αλ. Βλαχόπουλο, και την αναζήτηση τοπικών ερεισμάτων από τα
μέλη της κυβέρνησης. Είναι επίσης η στιγμή της σύγκρουσης Μαυροκορδάτου και
Κωλέττη για το διορισμό του Δ. Χρηστίδη ως προσωρινού γενικού γραμματέα του
Εκτελεστικού.418
Ο Ν. Κασομούλης σχολιάζοντας την επιμονή των Μεσολογγιτών να διεκδικούν
στρατιωτικά αξιώματα, σημειώνει ότι οι Μεσολογγίτες ένοπλοι δεν συμμετείχαν σε
κάποια εκστρατεία στην περιοχή. Αντίθετα, «οικειοποιούμενοι την πολιτείαν των, την
οποίαν εθεωρούσαν ως άσυλον οι λοιποί στρατιωτικοί, όταν έβγαιναν τα
στρατεύματα, έκαμναν τον κακόν. Αυτοί ήθελαν να έχουν και το εν και το άλλο εις
χείρας. Από τούτο έσυραν την αντιπάθειαν των έξω στρατευμάτων», προσθέτει,419
από την οπτική γωνία των ενόπλων της περιοχής, οι οποίοι είδαμε ότι πέτυχαν τον
Δεκέμβριο του 1823 την κατοχύρωση της προτεραιότητας των στρατιωτικών στη
συγκρότηση μισθωτού στρατεύματος, με τους ανάλογους στρατιωτικούς βαθμούς.
Για τους Μεσολογγίτες, η ανάθεση όλων των τοπικών αξιωμάτων στους ίδιους ήταν
ζήτημα επίμονης διεκδίκησης, όχι μόνο για τη μισθοδοσία που συνεπάγονταν, αλλά
και για την εξασφάλιση του ελέγχου στην πόλη, όσο και για το κοινωνικό τους κύρος.
Αντίθετες επιλογές εκ μέρους της τοπικής διοίκησης μπορούσαν να προκαλέσουν
σοβαρές αντιδράσεις. Η τελευταία επιδίωκε να συνδυάσει την αναγκαιότητα της
τοποθέτησης Μεσολογγιτών, με τα κριτήρια της ικανότητας και της πολιτικής
αφοσίωσης. Οι πρωταγωνιστές της διαμάχης του 1823 ανέλαβαν σημαντικές θέσεις
κατά το επόμενο έτος. Δεν είναι απόλυτα σαφές το κατά πόσο η πολιτική αφοσίωση
απέκτησε επιπλέον βαρύτητα στις αρχές του 1825. Ωστόσο, φαίνεται ότι το θέμα των
διορισμών στο Μεσολόγγι τότε, όπως και το θέμα των προαγωγών και της
μισθοδοσίας των στρατιωτικών της περιοχής κατά την ίδια περίοδο, συνδέθηκε,
τουλάχιστον για ορισμένες θέσεις, με το τέλος της ένοπλης εμφύλιας διαμάχης και
την απαρχή νέων πολιτικών ανταγωνισμών. Σε κάθε περίπτωση, η ευρεία συμμετοχή
των Μεσολογγιτών στην κάλυψη των τοπικών αξιωμάτων, αναμφισβήτητη μέχρι τα
τέλη του 1824, παρά τις κατά καιρούς διαμάχες, αποδείχθηκε ανεπαρκής για την
παύση των συγκρούσεων και την ομαλοποίηση της κατάστασης στην πόλη.
Σχεδόν διαρκή πηγή έντασης στο Μεσολόγγι, αλλά και στις σχέσεις των κατοίκων
με την τοπική διοίκηση, αποτέλεσε το θέμα της παραμονής προσφύγων, κυρίως
Σουλιωτών και άλλων Ηπειρωτών, αλλά και φυγάδων από τον ευρύτερο ελλαδικό
χώρο, όπως και η κατά καιρούς παρουσία ένοπλων σωμάτων στην πόλη. Η
συμπεριφορά των ενόπλων αυτών απέναντι στους ντόπιους ήταν συχνά ταπεινωτική.
417

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 926.
Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα τ.2, 20-26, 47. Για τη διαμάχη σχετικά με το διορισμό Χρηστίδη, βλ.
Γ. Δημακόπουλος, Η διοικητική οργάνωσις κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν 1821-1827, ό. π., 169.
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Ν. Κασομούλης, ό. π., τ. 3, Αθήνα 1942, 627-28. Ο Κασμούλης φαίνεται να αγνοεί στο σημείο αυτό
τη συμμετοχή ένοπλων Μεσολογγιτών στις επιχειρήσεις του 1821-1822, ενώ σημειώνει την
ενασχόληση των Μεσολογγιτών με τα όπλα, σε αντίθεση με τους Ανατολικιώτες (ό. π., τ.2, 212-13).
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Από την οπτική των Μεσολογγιτών, οι ξένοι επιβάρυναν την πόλη με τις ανάγκες
διαμονής και τροφοδοσίας τους. Ιδίως η παραμονή ένοπλων σωμάτων απειλούσε την
καθημερινή ασφάλεια. Ο αυτόπτης Brengeri αφηγείται αναλυτικά το περιστατικό του
φόνου ενός ντόπιου από έναν Σουλιώτη στις αρχές του 1823 και τις έντονες
διαμαρτυρίες των ντόπιων, που απαιτούσαν την παράδοση του δράστη. Εξαίρει την
ψύχραιμη στάση του Μ. Μπότσαρη, ο οποίος έδιωξε τον ένοχο στα Επτάνησα για την
αποφυγή περαιτέρω αιματοχυσίας. Οι Σουλιώτες άμαχοι ζούσαν σε σπίτια
Μεσολογγιτών, ενοικιασμένα από τις τοπικές Αρχές. Άμαχοι Σουλιώτες είχαν
καταφύγει και στο Ανατολικό. Κατά την τοπική διοίκηση, η οποία ζήτησε κάποια
στιγμή από την κυβέρνηση την μεταφορά αυτών των οικογενειών στην
Πελοπόννησο, οι Μεσολογγίτες επέμεναν στην απομάκρυνση των Σουλιωτών από τα
σπίτια αυτά. Τον Σεπτέμβριο, οι Μεσολογγίτες αρνήθηκαν να ενοικιάσουν
καταλύματα σε νέους Ηπειρώτες, πρόσφυγες, ενώ δήλωσαν αποφασισμένοι να
εμποδίσουν την νέα είσοδο σουλιώτικων σωμάτων. Η τοπική διοίκηση υποστήριξε το
αίτημά τους, όπως και ο παραστάτης της επαρχίας Σπ. Τρικούπης, και απαγόρευσε
την είσοδο του σώματος του Νότη Μπότσαρη στο Μεσολόγγι. Οι ντόπιοι μάλιστα
φέρονται να ζήτησαν από τους κατοίκους του Ανατολικού να τηρήσουν την ίδια
στάση, εκείνοι αρνήθηκαν, με αποτέλεσμα να ψυχρανθούν οι σχέσεις τους. Η τοπική
διοίκηση ανέφερε τότε ότι οι «Γιανιτζαραίοι» του Μεσολογγίου ήταν έτοιμοι να
συγκρουστούν με το σώμα του Μπότσαρη. Μπροστά στην άρνηση των
Μεσολογγιτών, ο Μπότσαρης υποχώρησε, έχοντας ήδη κατηγορήσει τους
Μεσολογγίτες προκρίτους ότι επιδιώκουν να δημιουργήσουν «ιδίαν διοίκησιν» στη
δυτική Στερεά και δεν υπάκουαν στον Μαυροκορδάτο ούτε στην κυβέρνηση. Οι
Σουλιώτες διαμαρτυρήθηκαν επιπλέον γιατί η παρεμπόδιση της εισόδου άμαχων
Σουλιωτών από το Βασιλάδι στο Μεσολόγγι, τους άφηνε εκτεθειμένους στις καιρικές
συνθήκες, αλλά και στον οθωμανικό στολίσκο της Πάτρας.420
Το Εκτελεστικό επέκρινε τους Μεσολογγίτες και τους Ανατολικιώτες για
«απάνθρωπη συμπεριφορά» απέναντι στους Σουλιώτες πρόσφυγες. Οι τελευταίοι
διαμαρτυρήθηκαν τον Δεκέμβριο στη γενική συνέλευση στο Ανατολικό για τη
συμπεριφορά αυτή, αναγνωρίζοντας το δίκαιο των Μεσολογγιτών και προβάλλοντας
ταυτόχρονα τις δικές τους πολεμικές υπηρεσίες. Υποστήριξαν ότι έχουν περισσότερα
δικαιώματα από εκείνους που έχουν άλλους πόρους ζωής «και εν ενί λόγω την
πατρίδα τους», όπως τόνιζαν. Η συνέλευση ζήτησε από τους κατοίκους των δύο
πόλεων να παραχωρήσουν κατοικίες, ενώ οι Σουλιώτες αρνήθηκαν ότι είχαν
παράπονο από τους κατοίκους του Ανατολικού. Τελικά, οι Μεσολογγίτες δέχθηκαν
να εξακολουθήσουν να παρέχουν στέγη σε σαράντα σουλιώτικες οικογένειες,
επιφυλασσόμενοι να αναφερθούν στην κυβέρνηση, επικαλούμενοι τον «υπέρ
ιδιοκτησίας νόμον». Ο Ν. Λουριώτης κάνει λόγο τον επόμενο μήνα για 94 άμαχους
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 159, 178, τ.4, 712, 752, 786, 835, 878, 882, 887, 951-52, 957, 960, 965,
1009, 1113, τ.5, 37, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 3, 193, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Ιδιωτικές
Συλλογές/Αρχείο Κωλέττη/φ.233/59, 231, φ.234/84, ΙΑΜΜ/Αρχείο Αγώνος/φ.11/889, J. Millingen, ό.
π., 69, Brengeri, «Adventures of a foreigner in Greece», ό. π., 78-80, Ν. Κασομούλης, ό. π., τ.1, 441. Η
ομάδα των ντόπιων «Γιανιτζαραίων» παρουσιάζετα υπεύθυνη για ταραχές στο Μεσολόγγι ήδη από το
1823. Η ακριβής σύνθεσή της είναι αδιευκρίνιστη, ωστόσο το επόμενο διάστημα κινητοποιείται
εναντίον των ξένων ενόπλων. Τον Δεκέμβριο, ο παραστάτης Αποκούρου και Βενέτικου Λ.
Λιβερόπουλος έκανε λόγο για παράπονα στο Ναύπλιο σε βάρος τους από στρατιωτικούς της περιοχής
για «αταξίες και καταχρήσεις» (ΓΑΚ/ Πολέμου/φ.38/72, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, ό. π., 366, τ.4, ό.
π., 1064, G. Jarvis, His journal and related documents, ό. π., 212). Ένοπλο μεσολογγίτικο σώμα «των
Γενιτσάρων» εμφανίζεται κατά την τελευταία πολιορκία (ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/κατάλογος
Δ΄/κυτίο 39).
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πρόσφυγες στις δύο πόλεις, οι οποίοι συντηρούνταν από την τοπική διοίκηση,
ωστόσο δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνει τους Σουλιώτες.421
2.3.γ. Νέες συγκρούσεις και εντάσεις: Δ. Μακρής και Αθ. Ραζηκότσικας
Η τοποθέτηση αρκετών Μεσολογγιτών σε δημόσιες θέσεις στην πόλη κατά το 1824
και η αποχώρηση των σουλιώτικων σωμάτων από το Μεσολόγγι νωρίτερα τον ίδιο
χρόνο, δεν απέτρεψαν τις εσωτερικές διενέξεις και τα προβλήματα στη συνεργασία
των προκρίτων με την τοπική διοίκηση. Κατά τους Γ. Πραΐδη και Τ. Μαγγίνα, ο
θάνατος του συνεργάτη τους στην Διευθύνουσα επιτροπή Ι. Τρικούπη στις 28 Ιουλίου
διατάραξε την ισορροπία ανάμεσα στους προκρίτους της «πρώτης τάξεως» και στους
«μικρούς». Τώρα, σημείωναν, οι μεγάλοι μισούνται πάρα πολύ από τους μικρούς, οι
οποίοι σέβονταν και εκτιμούσαν τον Τρικούπη. Ο Μαυροκορδάτος, από την ύπαιθρο
της Ακαρνανίας, συμπλήρωσε την Επιτροπή με τον Ι. Μάγερ, εκδότη των Ελληνικών
Χρονικών. Ο Μάγερ αμέσως μετά τον θάνατο του Byron είχε συστήσει μια
«κοινοτική επιτροπή» από πολίτες του Μεσολογγίου, τέσσερις επιστάτες και ένα
δωδεκαμελές συμβούλιο με πρόεδρο τον ίδιο, με σκοπό, όπως σημείωνε, να
προστατεύσει τον «λαό» από «τις αντιποιήσεις των προεστώτων, των καπετάνιων και
του πρίγκηπα». Καταφερόταν επίσης εναντίον υποψήφιων μοναρχών για την Ελλάδα
και εναντίων όσων τους υποστήριζαν. Εκείνη την περίοδο, οι σημαντικότεροι
στρατιωτικοί και πρόκριτοι της δυτικής Στερεάς και του Μεσολογγίου,
επικαλούμενοι τις εσωτερικές διαμάχες και την απουσία ενός διευθυντικού κέντρου,
όπως τόνιζαν, είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση την πρόσκληση κάποιου «των
λαμπροτέρων και ικανοτέρων εκτός Ελλάδος δια να μοναρχήση συνταγματικώς και
υπονόμως» στη χώρα. Αν και είναι αδιευκρίνιστος ο ρόλος που είχε ο
Μαυροκορδάτος στην υπόθεση, ο ίδιος παρέπεμψε στην κυβέρνηση τους
υπογράφοντες την αναφορά.422
Η επιρροή του Μάγερ, είτε μέσω της παραπάνω οργάνωσης είτε, το πιθανότερο,
μέσω της εφημερίδας, ήταν σημαντική τότε. Ο διορισμός του δικαιολογήθηκε στην
κυβέρνηση με το επιχείρημα της απουσίας του Μαυροκορδάτου από την πόλη, αλλά
και επειδή ο Μάγερ, είχε με το μέρος του όλους τους «μικρούς», ζήτησε επίμονα το
διορισμό, και ήταν σε θέση, «μεταχειριζόμενος όργανον τον λαόν», να εμποδίζει τη
λειτουργία της Επιτροπής. Έτσι, κατά την τοπική διοίκηση, «η ασυμφωνία και τα
πάθη» των Μεσολογγιτών οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Ο Μαυροκορδάτος
συνιστούσε στους συνεργάτες του να κολακεύουν τον Μάγερ, «δια να έχωμεν καν το
μέρος του με ημάς», όπως τόνιζε. Ο ίδιος ο Μάγερ, ο οποίος αντιμετώπιζε με έντονο
φανατισμό ισχυρούς προκρίτους, όπως ο Αθ. Ραζηκότσικας, επιβεβαίωσε στην
αλληλογραφία του με τον Μαυροκορδάτο την επικοινωνία του με πολλούς
Μεσολογγίτες της «δεύτερης τάξης». Σύντομα προέκυψαν διαφωνίες μεταξύ των
προκρίτων για την εκλογή «συμβούλου», ενώ οι ίδιοι ετοιμάζονταν να διεκδικήσουν
αποζημίωση για την οχύρωση και κάθε άλλη οικονομική ζημιά που θεωρούσαν ότι
421

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 1082-83, 1098, τ.5, 37, Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.106/31.12.1824.
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 710, 718, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 2, 251. Για την «επιτροπή» του
Μάγερ, βλ. το απόσπασμα και την περίληψη επιστολής του στον L. Stanhope (δημοσιευμένη από τον
Ντ. Κονόμο στα Επτανησιακά Φύλλα, τ. Η΄, 2, 1973), όπως παρατίθεται από τον Απ. Βακαλόπουλο
(Ιστορία, τ. ΣΤ΄, Θεσ/νίκη 1982, 640). Για την αναφορά των δυτικοελλαδιτών, βλ. ΕΛΙΑ/Αρχείο Σπ.
Τρικούπη/φ.1/υποφ.13. Για την επιδίωξη των επαναστατών να εγκαθιδρύσουν μοναρχία, στα πλαίσια
και της τακτικής τους για αναζήτηση βοήθειας από τις ξένες δυνάμεις, μοναρχία που θα λειτουργούσε
υπό τους περιορισμούς Συντάγματος, βλ. John Petropulos, Πολιτική και Συγκρότηση Κράτους στο
Ελληνικό Βασίλειο 1833-1843, τ. Α΄, Αθήνα 21997, 54, 62-65.
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είχαν υποστεί από την αρχή της επανάστασης. Τη θέση του «συμβούλου» φέρονταν
να διεκδικούν οι Αναστ. Παλαμάς-Καραπιπέρης, Αθ. Ραζηκότσικας, Ν. Καρβούνης
και Δ. Πλατίκας. Οι τρεις πρώτοι είδαμε ότι είχαν πρωταγωνιστήσει και στα γεγονότα
του 1823, ενώ, κατά την Επιτροπή, τη θέση θα καταλάμβανε μάλλον ο Πλατίκας,
γιατί είχε μαζί του «τους επικρατέστερους» από τους ναυτικούς. Ένα επιπλέον αίτημα
πολλών στην περιοχή αφορούσε την ισοτιμία της αγγλικής λίρας, η οποία είχε
καθοριστεί κεντρικά σε 50 γρόσια, έναντι των 55 που ίσχυαν στη δυτική Στερεά, με
πολλούς να επιμένουν στην πρώτη τιμή και άλλους να απειλούν τον Ν. Λουριώτη ότι
θα ζητήσουν πίσω τη διαφορά. Ο τελευταίος ανέφερε ότι δεν εμπόδισε τη
δημοσίευση της κεντρικής ισοτιμίας φοβούμενος «τους στασιαστάς». Στα τέλη
Αυγούστου, ο Μαυροκορδάτος αποφάσισε να στείλει από το στρατόπεδο του
Λιγοβιτσίου στο Μεσολόγγι ένα σώμα 300 ανδρών υπό τον έμπιστό του Αλ.
Βλαχόπουλο. Έπειτα, «αν τους αρέση τους Κους Μισολογγίτας, ας κινηθούν, εν ω
είναι τριακόσιοι μέσα και ημείς όλοι απέξω», σημειώνει, ενημερώνοντας τον Γ.
Πραΐδη στην πόλη για την προσπάθειά του να δράσει προληπτικά υπέρ της
«ευταξίας» και εναντίον της κατάστασης στο Μεσολόγγι, την οποία θεωρούσε ως
δυνητική απειλή. Χαρακτηριστική των ανταγωνισμών την ίδια στιγμή μεταξύ των
προκρίτων ήταν η στάση των Καραπιπέρη και Καρβούνη, οι οποίοι ζήτησαν από την
τοπική διοίκηση να μην έχει συναλλαγές με την εταιρεία των Ραζηκότσικα-ΣούτουΛουριώτη.423 Είναι σαφές ότι η αντιπαράθεση των παραδοσιακά ισχυρότερων
οικογενειών με εκείνες της «δεύτερης τάξης» είχε αναζωπυρωθεί, σε μια χρονική
στιγμή απουσίας και πάλι του Μαυροκορδάτου. Αναμενόμενη ήταν η συμμετοχή
όλων των κοινωνικών ομάδων, ιδίως των ναυτικών, στη νέα φάση της διαμάχης.
Πηγή νέας έντασης ήταν η σύλληψη από τους Άγγλους και η αιχμαλωσία στη
Ζάκυνθο 120 Μεσολογγιτών ναυτών, μαζί με τα επτά καταδρομικά σκάφη τους. Ο
θάνατος ενός από κρατούμενους προκάλεσε αναταραχή στο Μεσολόγγι και
μεγαλύτερες πιέσεις από τους ναυτικούς και τους συγγενείς των κρατουμένων προς
την Επιτροπή, για την απελευθέρωσή τους. Οι ισχυρότεροι πρόκριτοι, ανάμεσά τους
και ο έως τότε υποστηρικτής της τοπικής διοίκησης Αναστ. Παπαλουκάς, φέρονταν
να συντάσσονται με τους διαμαρτυρόμενους. Ο Τ. Μαγγίνας υπέβαλε την παραίτησή
του από την Επιτροπή διαμαρτυρόμενος για τις αφόρητες καθημερινές πιέσεις και
εκφοβισμούς των περισσοτέρων ντόπιων, όπως ανέφερε, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν
«παντοτινούς μεθυσμένους» για να αναγκάζουν τη διοίκηση να παρανομεί προς
όφελός τους και μόνο, χωρίς η τελευταία να μπορεί να αμυνθεί, αφού οι ντόπιοι
ήλεγχαν τις θέσεις του φρούραρχου και του πολιτάρχη. Η Επιτροπή, η οποία
αντικαταστάθηκε τελικά τον Δεκέμβριο, θεωρούσε ότι, μαζί με την απειθαρχία και τις
καταχρήσεις του στρατηγού Μακρή στην επαρχία του Ζυγού, αιτία για την ανατροπή
κάθε σχεδίου βελτίωσης της διοίκησης στη δυτική Στερεά ήταν η στάση των
περισσοτέρων προκρίτων του Μεσολογγίου: «θέλουν αυτοί να είναι κριταί, αυτοί
δουγαναραίοι, αυτοί αρμαδούροι, αυτοί να έχουν χέρι εις όλα τα δημόσια ενοίκια των
προσόδων και πάντα να αρπάζουν. Όταν κανείς θελήση να τους εμποδίση τας
καταχρήσεις, υποκινούν τον όχλον, υβρίζουν τους νόμους και ανατρέπουν το παν»,
ανέφερε τότε η Επιτροπή.424
Ακόμα κι αν συνυπολογιστεί κάποια υπερβολή στα παραπάνω, είναι φανερό ότι η
τοπική διοίκηση, απόντος του Μαυροκορδάτου, κινδύνευε να χάσει τον έλεγχο στην
πόλη. Η αναφορά σε επιδίωξη των προκρίτων για μονοπώληση της ενοικίασης των
423

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 716-18, 731, 767-68, 773, 809, 814, Ελληνικά Χρονικά, τ.1,
φ.62/30.7.1824, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 3, 118.
424
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 822, 825-26, 857, 863-64, 868, 1007-08, Ελληνικά Χρονικά, τ.1,
φ.105/27.12.1824.
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προσόδων με καταχρηστικό τρόπο, δεν απείχε πολύ από την πραγματικότητα, και
μάλιστα επιβεβαιώθηκε στους πρώτους μήνες του 1825, είδαμε, μολονότι στις
ενοικιάσεις συμμετείχαν και στελέχη της τοπικής διοίκησης, όπως ο Τ. Μαγγίνας και
ο Γ. Λέλης. Η αναφορά σε μεθυσμένους ταραχοποιούς θυμίζει ανάλογα περιστατικά
των προηγούμενων ετών και επιβεβαιώνει μια διαρκή «αντιπολιτευτική» τακτική
προκρίτων της πόλης, με στόχο την κατοχύρωση εκείνων που εκτιμούσαν ως
ουσιώδη συμφέροντά τους. Η διαμάχη μεταξύ των προκρίτων «πρώτης τάξεως» και
των «μικρών» στο Μεσολόγγι, αποκαλύπτει την κινητήρια δύναμη πίσω από τις
συγκρούσεις αυτές, την προσπάθεια ισχυρών οικογενειών προκρίτων να διατηρήσουν
τον προεπαναστατικού εξουσιαστικό ρόλο τους στην πόλη. Επίσης, είναι σαφείς οι
ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται από την τοπική διοίκηση οι
καταχρηστικές συμπεριφορές τόσο των Μεσολογγιτών όσο και του οπλαρχηγού της
περιοχής Δ. Μακρή, όπως και στο θέμα της διαχείρισης των προσόδων, κάτι που
πιθανότατα υποδηλώνει κάποια συνεργασία.
Πρόκριτοι του Μεσολογγίου είχαν προσπαθήσει να πετύχουν μια στενότερη
συνεργασία με τον στρατηγό Δ. Μακρή. Επιδίωξή τους ήταν η ασφάλεια της πόλης
από τους άλλους ισχυρούς οπλαρχηγούς, αλλά και η άμυνά της. Η τοπική διοίκηση
έκανε λόγο και για άλλα κίνητρα ορισμένων προκρίτων, σχετικών με την κατά
καιρούς αντιπαράθεσή τους με την ίδια. Ως επικεφαλής οπλαρχηγός του Ζυγού, της
επαρχίας που γειτνίαζε άμεσα με το Μεσολόγγι και το Ανατολικό, ο Μακρής είχε
στενές σχέσεις με τις δύο πόλεις. Είδαμε ότι οι πρόκριτοι των δύο πόλεων
αποφάσισαν ήδη τον Ιούλιο του 1821 να βάλουν τον Μακρή «καπιτάνον εις το
βιλαέτι του Ζυγού». Παρά τις εκκλήσεις, είχε συμμετάσχει στην άμυνα κατά την
πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου μόνο μετά την άφιξη των ελληνικών πλοίων. Από
τις αρχές του 1823 οι συνεργάτες του Μαυροκορδάτου έκαναν λόγο για προσπάθεια
ορισμένων προκρίτων «να ενδυναμώσουν» τον Μακρή, στα πλαίσια της γενικότερης
προσπάθειάς τους, κατά την τοπική διοίκηση, να σχηματίσουν «το τοπικόν σύστημα
κατά την αρέσκειάν των» σε βάρος του «αδύνατου λαού». Φέρονταν μάλιστα οι ίδιοι
να επιδίωκαν τη συνεργασία Ανατολικιωτών, χωρίς επιτυχία. Ο Μακρής δεν
συμμετείχε ενεργά στις ταραχές στο Μεσολόγγι την άνοιξη του 1823, μολονότι
κάποιες επαφές των διαμαρτυρόμενων με τον ίδιο είχαν προκαλέσει προβλήματα στη
συνεργασία του με την τοπική διοίκηση. Στην ίδια περίοδο καταγράφεται και η
προσπάθεια του Μακρή και της οικογένειας του Αναστ. Παλαμά να συνάψουν
συγγενικές σχέσεις, μέσω της αδελφής της γυναίκας του τελευταίου. Είδαμε ότι
Παλαμάς και Μακρής είχαν συνεργαστεί για την αποστολή μαλλιών στην Ανκόνα,
τουλάχιστον στα δύο πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Ένας προμαχώνας της
οχύρωσης της πόλης πήρε το όνομά του Μακρή λίγο αργότερα. Το καλοκαίρι του
1823, η τοπική διοίκηση κατηγόρησε τους ανθρώπους του Μακρή ότι προσπαθούσαν
να πάρουν υπό τον έλεγχό τους το Ανατολικό.425
Στη συγκυρία της νέας οθωμανικής εισβολής τον Σεπτέμβριο, η τοπική διοίκηση
έκανε λόγο για προσπάθεια όλων των Μεσολογγιτών «να αποβάλουν τον καπετάνιον
τους» Μακρή με την κατηγορία ότι αδιαφορούσε για τον κίνδυνο της πόλης. Ωστόσο,
κάτω από την πίεση των γεγονότων που ακολούθησαν την κατάληψη του Βασιλαδίου
από τον Γ. Καραϊσκάκη, τον Μάρτιο του 1824, οι Μεσολογγίτες προσκάλεσαν τον
Μακρή στην πόλη και ο Μαυροκορδάτος τον διόρισε επικεφαλής της φρουράς με
αποστολή τη φύλαξη των οχυρώσεων και της τάξης στην πόλη. Τον Ιούνιο, όταν
425

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 33, 269, 272, 317, 365-66. Για συμβολή 45000 γροσίων του Μακρή
στην οχύρωση, για τον προμαχώνα που πήρε το όνομά του, κάνει λόγο ο Μ. Παπαρούνης (Το 21 στη
Ρούμελη και ο Δημήτρης Μακρής, Αθήνα 1971, 375).
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συζητούσε με την κυβέρνηση το θέμα της αναχώρησής του από την περιοχή, ο
Μαυροκορδάτος πρότεινε τον Μακρή για την θέση του επικεφαλής της ένοπλης
δύναμης μέσα στις δύο πόλεις. Στο Ανατολικό, στο οποίο ο Μακρής εξακολουθούσε
να διεκδικεί επιρροή, συγκρούστηκε με τον πρόκριτο Κ. Τζάλα. 426 Η πρόταση του
Μαυροκορδάτου φαίνεται να λάμβανε υπόψη τη γειτνίαση και τις γενικά καλές
σχέσεις των Μεσολογγιτών με τον Μακρή εκείνη τη στιγμή. Όταν ο Μαυροκορδάτος,
αγανακτισμένος από τις κάθε είδους καταχρήσεις των ανθρώπων του, αναζήτησε
άλλον στρατιωτικό για να τον τοποθετήσει επικεφαλής στην επαρχία του Ζυγού και
στις δύο πόλεις, απέρριψε τον Κ. Μπότσαρη φοβούμενος την υποστήριξη των
Μεσολογγιτών στον Μακρή, λόγω της συγκρουσιακής σχέσης των ντόπιων με τους
Σουλιώτες. Την ίδια στιγμή, ο ίδιος κατηγορούσε τον Μακρή και τους ανθρώπους του
ότι εκβίαζαν και ήλεγχαν «μέρος» των Μεσολογγιτών, απειλώντας να καταστρέψουν
τα κτήματά τους. Ωστόσο, σημείωνε, κάποιοι Μεσολογγίτες χρησιμοποιούσαν τη
δύναμη του Μακρή για να στηρίζουν εκεί τη δική τους επιρροή στους συμπατριώτες
τους. Όποια και αν ήταν τα στηρίγματα του Μακρή στο Μεσολόγγι, η στάση των
Μεσολογγιτών απέναντί του ήταν εχθρική, όταν η παρουσία του απειλούσε την
ασφάλεια στην πόλη. Τον Οκτώβριο ο Μακρής επιχείρησε να μπει στο Μεσολόγγι
μετά από ένα αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανθρώπων του και ντόπιων, στο οποίο
φαίνονται συμμετέχουν οι «Γιανιτζαραίοι» του Μεσολογγίου. Η συγκεκριμένη ομάδα
εμφανίζεται έτσι να πρωταγωνιστεί διαχρονικά στην αντίδραση εναντίον όλων των
ξένων ενόπλων. Ενώ ένοπλοι του Μακρή επιδίδονταν σε βιαιοπραγίες έξω από την
πόλη, οι επιστάτες του Μεσολογγίου, σε συνεννόηση με τον Μαυροκορδάτο,
απαγόρευσαν την είσοδο στον ίδιο, πριν συμφωνήσουν στη δικαστική επίλυση του
θέματος. Κατά τον αυτόπτη G. Jarvis, o Μακρής μπήκε στην πόλη με μόλις 60
ένοπλους στις 2 Δεκεμβρίου. Οι Μεσολογγίτες φρουροί ήταν στη θέση τους, αλλά
τίποτα δεν συνέβη.427
Ο Μαυροκορδάτος δεν διευκρινίζει ποιοι Μεσολογγίτες στηρίζονται στον Μακρή,
κατηγορία που είδαμε να διατυπώνει η τοπική διοίκηση ήδη από το 1823. Ο Αναστ.
Παλαμάς ήταν πρόκριτος με στενές σχέσεις με τον Μακρή, ωστόσο ο
Μαυροκορδάτος τον θεωρούσε τότε τον «τιμιώτερο και προκριτώτερο» των
Μεσολογγιτών προκρίτων. Ο Δ. Μακρής φέρεται να ήταν συγχωριανός του Δ.
Δεληγεωργόπουλου, ο οποίος όμως δεν διέθετε ιδιαίτερη δύναμη, ενώ είχε την
εμπιστοσύνη του Μαυροκορδάτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Μακρής παντρεύτηκε
λίγους μήνες αργότερα την Ευπραξία, θυγατέρα του Στάμου και της Μαρούλας Ραζή,
πρώτη εξαδέλφη του Αθαν. Ραζηκότσικα,428 σε μια προφανή προσπάθεια να
σταθεροποιήσει και να επεκτείνει την επιρροή του στο Μεσολόγγι.
426

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 517, τ.4, 565, 707, ΕΒΕ/Αρχείο Ν. Μακρή/9470, 9471.
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 864, 907-11, 993, 1001, 1004, 1009-11, Αλληλογραφία, 28-29, G.
Jarvis, ό. π., 215. Στη χρονική στιγμή της αντιπαράθεσης με τον Μακρή, βρέθηκε, κατά τους Γ.
Πραΐδη και Τ. Μαγγίνα, ένα «γράμμα κολλημένον έξω, καλοσυνθεμένον», το οποίο προέτρεπε τους
«ανδρείους και γενναίους κατοίκους» της πόλης «να καταφρονήσουν ένα παληόβλαχον και να έβγουν να
τον κάμουν κομμάτια και όποιος δεν έβγη, να κατατρέχεται». Το έγγραφο ανησύχησε την Επιτροπή, η
οποία προσπαθούσε να κατευνάσει τα πνεύματα (Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ. 4, 1011). Ο Ι. Μάγερ,
τρίτο μέλος της Επιτροπής, συνήθιζε να αρθρογραφεί στα Ελληνικά Χρονικά και να συντάσσει
επιστολές με παρόμοιο πάθος.
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Σβολόπουλος, Προμαχώντας στο Μεσολόγγι, έργα και ημέρες του Θ. Ραζηκότσικα, ό. π., 20-21). Λόγω
και της σύμπτωσης του ονόματος θεωρείται κάποτε ο Αθ. Ραζηκότσικας ως γραμματικός του Μακρή
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Στη συνέλευση του Ανατολικού, τον Δεκέμβριο, αντιπροσώπευσαν το Μεσολόγγι
οι πρόκριτοι Αλ. Τζιμπουράκης, Δ. Πλατύκας, Αθ. Ραζηκότσικας, Ν. Καρβούνης, Απ.
Καψάλης, ο Ν. Δροσίνης και ο παραστάτης της πόλης Σπ. Τρικούπης, οι οποίοι
ζήτησαν να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες του τμήματος του ελαιώνα που είχε κοπεί για
την οχύρωση της πόλης, αίτημα διαχρονικό, καθώς έμενε ανικανοποίητο. 429 Ωστόσο,
ο Αθ. Ραζηκότσικας συμμετείχε και στην κύρια πολιτική σύγκρουση της συνέλευσης,
που αφορούσε, είδαμε, το ύψος και τη διαχείριση των δημόσιων εσόδων της
περιοχής. Αντίθετα, ο ο Δ. Μακρής δεν φαίνεται να συμμετείχε ενεργά στην ίδια
ομάδα, αφού είχε λάβει ό,τι του αναλογούσε από τη μισθοδοσία. Παρά τις εξηγήσεις
του Μαυροκορδάτου, οι «αντιπολιτευόμενοι» αποφάσισαν, κατά τον Κασομούλη, να
διαμαρτυρηθούν στην κυβέρνηση εναντίον του.430 Η στόχευση στον Μαυροκορδάτο
ερμηνεύει εν μέρει και τη στάση του Ραζηκότσικα, καθώς θα ήταν παράδοξο να
κατηγορεί τον φροντιστή της οικονομίας Ν. Λουριώτη, συνεργάτη του σε εμπορική
εταιρεία κατά την ίδια περίοδο.
Από την άλλη πλευρά, η διαμάχη και οι συζητήσεις στη συνέλευση αφιερώθηκαν
σε θέματα που δεν αφορούσαν άμεσα το Μεσολόγγι, μολονότι επηρέαζαν τη
συλλογική ασφάλεια: τη μισθοδοσία των ενόπλων και τα πολεμικά έξοδα, τις
προσόδους των επαρχιών, ταραχές στην ύπαιθρο, και τη στάση απέναντι στους
φυγάδες του εμφυλίου που έφτασαν στην περιοχή.431 Εκτός από την ανάγκη επίλυσης
αυτών των προβλημάτων, η παρουσία του ίδιου του Μαυροκορδάτου, παρά τη
δριμεία κριτική που δέχθηκε, συνέβαλε, όπως και οι ευθύνες των ίδιων των
στρατιωτικών, στην άμβλυνση των αντιθέσεων. Ο Αθ. Ραζηκότσικας, μαζί με τους
άλλους αντιπροσώπους των δύο πόλεων, και το σύνολο σχεδόν από άλλες οκτώ
επαρχίες, υπέγραψε την απόφαση για αναβολή της έγγραφης ενημέρωσης της
συνέλευσης από τον Μαυροκορδάτο για το θέμα της «πολεμικής διαγωγής» των
στρατιωτικών. Μια αντίθετη απόφαση θα προκαλούσε αντιπαραθέσεις μεταξύ των
ισχυρών στρατιωτικών και απειλούσε να φέρει το χάος στη συνέλευση και στην
περιοχή. Οι δύο πόλεις, όπως και η ήδη ερημωμένη ύπαιθρος, θα υπέφεραν από νέες
συγκρούσεις. Στις περιστάσεις αυτές, η στήριξη των Μεσολογγιτών στην τοπική
διοίκηση ήταν προϋπόθεση και για τη δική τους ασφάλεια. Με το ίδιο πνεύμα
συνδιαλλαγής, οι Μεσολογγίτες συμμετείχαν στις αποφάσεις για την ανακήρυξη του
Αλ. Μαυροκορδάτου και των συνεργατών του, Γ. Πραΐδη και Αναστ. Πολυζωΐδη, σε
«Πολίτες της Δυτικής Ελλάδος», την «πολιτογράφηση» στο Μεσολόγγι του Στ.
Λεβίδη, αλλά και την έκφραση ευχαριστιών στη Διευθύνουσα Επιτροπή. Ενέκριναν
επίσης την καταρχήν απόφαση για εκποίηση εθνικών προσόδων στην περιοχή και
ακινήτων στην πόλη του Μεσολογγίου. Επίσης, ο Ν. Δροσίνης συμμετείχε στην
ενδεκαμελή επιτροπή που ανέλαβε την έρευνα για τη διαχείριση των παλαιότερων
ενοικιάσεων εθνικών κτημάτων της δυτικής Στερεάς. Ο ίδιος ο Αθ. Ραζηκότσικας
εκλέχθηκε στην πενταμελή επιτροπή που θα επεξεργαζόταν σχέδιο καταγραφής των
εθνικών κτημάτων, αλλά και θα φρόντιζε, σε συνεργασία με τον Μαυροκορδάτο, την
εκτέλεση σημαντικών αποφάσεων και την προώθηση θεμάτων όπως οι καταχρήσεις
του στρατηγού Δ. Μακρή στον Ζυγό και η καταγραφή και η τοποθέτηση των
ένοπλων σωμάτων της περιοχής, υπερασπιζόμενη, όπως τονιζόταν, τις αποφάσεις της
(Κ. Δ. Στεριόπουλος, «Οι γραμματείς των μονάδων στρατού και ναυτικού το 1821», ΔΙΕΕΕ, 22, 1979,
232). Είδαμε ότι γραμματικός του Μακρή ήταν ο Αθ. Κραβαρίτης. Ωστόσο, ακόμα και το λάθος αυτό
απηχεί κάτι από τη συνεργασία του Μακρή και της οικογένειας Ραζή.
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διοίκησης. Στην επιτροπή αυτή συμμετείχαν και ο πρόκριτος του Ανατολικού Σπ.
Κουρκουμέλης και οι στρατιωτικοί Σωτ. Γιώτης, διορισμένος από τον
Μαυροκορδάτο πολιτάρχης Ανατολικού, Γιανν. Ράγκος και Γ. Τσόγκας.432 Όλοι ήταν
έμπιστοι του Μαυροκορδάτου από την προηγούμενη περίοδο.
Ο Ν. Κομπότης είχε προτείνει ήδη τον Αύγουστο στον Ι. Κωλέττη, μέλος του
Εκτελεστικού, το διορισμό των Αθ. Ραζηκότσικα και Γ. Λέλη ως φροντιστών για τον
έλεγχο των εσόδων και των εξόδων στην περιοχή, αλλά και την επιθεώρηση των
παλαιότερων λογαριασμών, ώστε να τερματιστούν οι ποικίλες καταχρήσεις.
Θεωρούσε ότι μόνο τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν «τιμήν και χαρακτήρα» για το
έργο αυτό. Αλλά και παλαιότερα, οι Αρμοστές θεωρούσαν την παρουσία του
Ραζηκότσικα απαραίτητη για την επίλυση οργανωτικών προβλημάτων στην ύπαιθρο,
μολονότι εκείνος δεν αποφάσιζε να συμμετάσχει.433 Δεν προκύπτει κάποια απτή
αντιπαράθεση με την οικογένεια Τρικούπη, η οποία θα εμπόδιζε την περαιτέρω
ανέλιξη του Ραζηκότσικα σε κάποιο πολιτικό ή στρατιωτικό αξίωμα μέχρι την
περίοδο αυτή,434 μολονότι η παρουσία του Σπυρίδωνα στο Βουλευτικό και του
Ιωάννη στην τοπική διοίκηση, σε συνεργασία με τον Αλ. Μαυροκορδάτο, έδινε στην
οικογένεια Τρικούπη την υπεροχή όσον αφορούσε την πολιτική επιρροή. Αντίθετα, η
οικογένεια Ραζηκότσικα δραστηριοποιήθηκε με μεγαλύτερη επιτυχία στην ενοικίαση
των προσόδων, στη ναυτιλία και στο εμπόριο, αλλά και στην αρχηγία των ενόπλων
Μεσολογγιτών. Ήταν η «αντιπάθεια» ισχυρών στρατιωτικών της υπαίθρου, όπως
καταγράφεται από τον Κασομούλη, αλλά και οι κατά καιρούς αντιπαραθέσεις με την
τοπική διοίκηση, λόγω της επίμονης διεκδίκησης στενά τοπικών συμφερόντων εκ
μέρους των Μεσολογγιτών, οι παράγοντες που δρούσαν ανασταλτικά στις όποιες
φιλοδοξίες τους.
Έτσι, η συμμετοχή του Αθ. Ραζηκότσικα στην επιτροπή του Δεκεμβρίου,
ανεξάρτητα από το αν εκείνη μπορούσε να αντιμετωπίσει την αυθαιρεσία των
στρατιωτικών στην ύπαιθρο, μπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση των ικανοτήτων του
και επιβεβαίωση της ανάδειξής του σε σημαντικό παράγοντα στα πολιτικά δρώμενα
της περιοχής, όπως άλλωστε και η αντιπολιτευτική του παρουσία στη συνέλευση.
Οπωσδήποτε, επιβεβαιώνει τη ζωτική σημασία που είχε πια η ίδια η πόλη του
Μεσολογγίου, με την εμπορική της δραστηριότητα και τη νέα οχύρωσή της, έδρα της
διοίκησης, βάση εφοδιασμού από τη θάλασσα, έτοιμη να λειτουργήσει ως καταφύγιο
άμαχων και ένοπλων σε περίπτωση ανάγκης. Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά το σύνολο
των αποφάσεων της συνέλευσης, η ισχύς των ισχυρών στρατιωτικών παραγόντων δεν
αμφισβητήθηκε στην πράξη, ούτε όμως και η αρχή της νομιμοφροσύνης στην
κυβέρνηση. Οι αποφάσεις της συνέλευσης ήταν εξισορροπητικές, σε μια προσπάθεια
υπέρβασης των αντιθέσεων και δημιουργίας ενός αρραγούς μετώπου, και με την
προοπτική της συμμετοχής στις εμφύλιες συγκρούσεις στην Πελοπόννησο.
Από την άλλη πλευρά, η συνεργασία και η συνδιαλλαγή συνυπήρχαν με την
επίμονη διεκδίκηση αυτών που οι πρόκριτοι της πόλης θεωρούσαν ως διακριτά
τοπικά συμφέροντα, όπως στο θέμα της παραμονής των σουλιώτικων οικογενειών.
Τον Ιανουάριο, ο Ν. Λουριώτης έκανε λόγο για αποστολή του Μεσολογγίτη Γαλάνη
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ. 4, 1076, 1111-14, Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ. 105/27.12.1824, τ.2, φ.2/
7.1.1825, φ.5/17.1.1825.
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ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Ιδιωτικές Συλλογές/Αρχείο Ι. Κωλέττη/φ.233/95, ΑΕΠ, τ.11, 159.
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Ο Ν. Κολόμβας κάνει λόγο για γνωστή διάσταση κατά την Επανάσταση των οικογενειών Τρικούπη
και Ραζηκότσικα (Βασιλάδι, Αθήνα 2010, 151). Το θέμα επανέρχεται κατά την τελευταία πολιορκία
του Μεσολογγίου. Για την εκλογή του Σπ. Τρικούπη ως παραστάτη Μεσολογγίου το 1823, με την
υποστήριξη του Μαυροκορδάτου, βλ. Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 296, 377 και ΕΛΙΑ/Αρχείο Σπ.
Τρικούπη/φ1/υποφ.2. Για την εκλογή του το 1824, βλ. ΑΕΠ, τ.9, 153-54, Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.
38/10.5.1824, φ.88/29.10.1824.
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Πεταλούδη στην κυβέρνηση. Μολονότι αγνοούσε τον λόγο, ο Λουριώτης έστειλε
τότε στον Αλ. Μαυροκορδάτο τον λογαριασμό που είχε ετοιμάσει για τα έσοδα και
τις δαπάνες στην πόλη του Μεσολογγίου κατά την τελευταία περίοδο διοίκησης του
τελευταίου στην περιοχή, υπονοώντας ότι αντικείμενο της αποστολής Πεταλούδη
ήταν η διαμαρτυρία για την οικονομική διαχείριση.435 Πιθανότατα πρόκειται για την
ίδια αντιπροσωπεία την οποία είδαμε ότι απέβλεπε και στη διεκδίκηση του διορισμού
Μεσολογγιτών σε καίριες διοικητικές θέσεις στην πόλη. Το Εκτελεστικό, με γενικό
γραμματέα τον Αλ. Μαυροκορδάτο, ενημέρωσε τον Φεβρουάριο τη νέα Διευθύνουσα
Επιτροπή για την τύχη των αιτημάτων των Μεσολογγιτών. Η κυβέρνηση ζήτησε από
τους τελευταίους να υπομείνουν για λίγο την επιβάρυνση από τις λίγες σουλιώτικες
οικογένειες μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση για τη διαμονή τους, υπενθυμίζοντάς
τους ότι η δαπάνη καλυπτόταν από τα δημόσια έσοδα. Διατάχθηκε επίσης η
αποζημίωση των ιδιοκτητών του ελαιώνα, ενώ η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα
φροντίσει για τον εξοπλισμό των οχυρώσεων και τον εφοδιασμό σε πολεμοφόδια.
Ωστόσο, απορρίφθηκε το αίτημα άλλης αποζημίωσης, πιθανότατα για τη συνεισφορά
στην ίδια οχύρωση. Επίσης, απορρίφθηκε άλλο αίτημά τους, με την επισήμανση ότι
ήταν αντίθετο με τον νόμο για την οργάνωση των επαρχιών.436
Μολονότι το αίτημα δεν διευκρινίζεται, πιθανότατα ερχόταν σε αντίθεση με τις
διατάξεις του Οργανισμού των Ελληνικών Επαρχιών του 1823, οι οποίες αφορούσαν
το διορισμό των τοπικών αξιωματούχων. Ο Οργανισμός, τροποποίηση νόμου του
1822, προέβλεπε ότι ο αστυνόμος της επαρχίας, με καθήκοντα και λιμενάρχη στις
παράκτιες περιοχές, διοριζόταν από τη διοίκηση, ακολουθούσε τις διαταγές της
κυβέρνησης και του επάρχου, και υποστηριζόταν, όπως και ο έπαρχος, από ένα
ένοπλο σώμα με επικεφαλής τον πολιτάρχη, στο οποίο θα συμμετείχαν μόνο κατά το
ένα τρίτο οι κάτοικοι της επαρχίας.437 Οι Μεσολογγίτες ζήτησαν ίσως τον διορισμό
ντόπιου αστυνόμου-λιμενάρχη, καθώς είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο η αντίθεσή τους
στο διορισμό του Δ. Χοϊδά. Όσον αφορά τη συμμετοχή μόνο ντόπιων στο σώμα του
πολιτάρχη, οι Μεσολογγίτες την είχαν ήδη κατοχυρώσει, από τη στιγμή που είχαν
πετύχει τον διορισμό ντόπιου στην ίδια τη θέση. Επίσης, φαίνεται εξαιρετικά πιθανή
η διεκδίκηση εκ μέρους τους της θέσης επάρχου για την επαρχία ΜεσολογγίουΑνατολικού, καθώς η θητεία των επάρχων έληγε. Με την αναχώρηση του
Μαυροκορδάτου από την περιοχή να θεωρείται επικείμενη, το Βουλευτικό είχε
εγκρίνει τον Ιούλιο την αποστολή έπαρχου, χωρίς να αποφασίσει το πρόσωπο. Τον
Σεπτέμβριο, ο Σπ. Τρικούπης πρότεινε για τη θέση τον Γ. Πραΐδη, ενώ ο
Μαυροκορδάτος προτιμούσε να προσκληθεί ως επικεφαλής στην περιοχή ο εξόριστος
στην Πίζα, πρώην μητροπολίτης Άρτας, Ιγνάτιος. Η νέα Διευθύνουσα Επιτροπή
διορίστηκε στις 30 Δεκεμβρίου.438 Οι Μεσολογγίτες θα είχαν υπόψη τους αυτές τις
διεργασίες και πιθανότατα επεδίωξαν να επωφεληθούν, καθώς ο διορισμός της νέας
Επιτροπής δεν απέκλειε την τοποθέτηση έπαρχου. Βέβαια, ακόμα και τότε οι
φιλοδοξίες των προκρίτων της πόλης απείχαν από το να στοχεύουν στο δικό τους
«σύστημα», όπως σημείωναν κατά καιρούς η τοπική διοίκηση και άλλοι. Αυτό που
επιδίωκαν σταθερά ήταν το μεγαλύτερο δυνατό περιθώριο αυτονομίας απέναντι στην
τοπική διοίκηση, άρα και στην κυβέρνηση, προκειμένου να έχουν τον πρώτο λόγο σε
435

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 45.
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Βλ. και Γ. Δημακόπουλος, ό. π., 161-63, 175-77.
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μια σειρά από θέματα τα οποία θεωρούσαν ζωτικά για την πόλη τους. Ταυτόχρονα,
δεν επιθυμούσαν να διαρρήξουν τις σχέσεις τους με την τοπική διοίκηση και, στην
πλειονότητά τους, δεν συνέδεαν απαραίτητα τα συμφέροντά τους με τις επιδιώξεις
των ισχυρών οπλαρχηγών της περιοχής, όπως ο Δ. Μακρής.
Οι επιδιώξεις των Μεσολογγιτών συνέπιπταν χρονικά με εκείνες των
«αντιπολιτευομένων» τον Μαυροκορδάτο στρατιωτικών και προκρίτων της περιοχής.
Ο τελευταίος έκανε λόγο για πρόθεση των αντιπάλων του να πείσουν και
Μεσολογγίτες πρόκριτους να συνυπογράψουν αναφορά διαμαρτυρίας στην
κυβέρνηση εναντίον του. Ανάμεσα στα αιτήματα των απεσταλμένων της ομάδας
αυτής στο Ναύπλιο στα τέλη του 1824 ήταν ο διορισμός πολιταρχών στο Μεσολόγγι
και το Ανατολικό, και ο διορισμός επάρχου σε κάθε επαρχία. Ωστόσο, δεν
αναφέρονταν ρητά στο διορισμό ντόπιων στις θέσεις αυτές, ενώ οι διορισμοί
πολιταρχών προβάλλονταν ως μέτρο αντιμετώπισης «καταχρήσεων» στις πόλεις.439
Το πιθανότερο είναι ότι τα συγκεκριμένα αιτήματα στόχευαν στην αύξηση του
ελέγχου των στρατιωτικών στις πόλεις, παρά στην εκπροσώπηση των ντόπιων.
Με εξαίρεση την κριτική του Αθ. Ραζηκότσικα στη συνέλευση του Δεκεμβρίου και
την πιθανή σύμπτωση στο αίτημα για διορισμό επάρχου, δεν υπάρχει κάποια σαφής
ένδειξη συνεργασίας Μεσολογγιτών με τη «φατρία» των δυσαρεστημένων από τον
Μαυροκορδάτο παραγόντων της δυτικής Στερεάς. Ακόμα και η «αντιπολιτευτική»
στάση του Ραζηκότσικα στη συνέλευση του Δεκεμβρίου, κατά τη μοναδική μαρτυρία
του Κασομούλη, είναι δυνατό να αμβλύνθηκε με τη συμμετοχή του στην πενταμελή
επιτροπή. Η συμμετοχή προκρίτων του Μεσολογγίου σε μια ευρύτερη κίνηση
υπονόμευσης του Αλ. Μαυροκορδάτου θα διαφοροποιούσε τη συγκεκριμένη περίοδο
έντασης από προηγούμενες. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει τελικά,
πιθανότατα γιατί οι Μεσολογγίτες έκριναν ότι τους συνέφερε περισσότερο να
προβάλλουν αυτόνομα τις διεκδικήσεις τους, λίγο πριν και αμέσως μετά την οριστική
αναχώρηση του Μαυροκορδάτου από την περιοχή.
Η τακτική των Μεσολογγιτών προκρίτων κατά την περίοδο αυτή, ανεξάρτητα από
τις μεταξύ τους διαφορές και συγκρούσεις, δεν απέκλινε από τη βασική τους αρχή, ην
προσπάθεια εξισορρόπησης των απαιτήσεων της διοίκησης με την κατοχύρωση
εκείνων που θεωρούν αναφαίρετα δικαιώματά τους, με στόχο την ασφάλεια από κάθε
απειλή και τη διατήρηση του κυρίαρχου ρόλου τους, πάντα στη σφαίρα και στον
ορίζοντα της πόλης του Μεσολογγίου. Από την άποψη της ασφάλειας, τα
συμφέροντά τους ταυτίζονταν ασφαλώς με τη διοίκηση και όχι με τους απείθαρχους
και απαιτητικούς στρατιωτικούς. Αυτός φαίνεται ότι ήταν και ο ρόλος της ομάδας
των «Γενιτσαραίων», η άμυνα έναντι των ξένων ενόπλων. Αυτή η αντιπαράθεση
κορυφώθηκε στις διενέξεις με τα σουλιώτικα σώματα, στις τυχοδιωκτικές κινήσεις
του Καραϊσκάκη τον Μάρτιο του 1824440 και στη δυνητικά απειλητική παρουσία του
Δ. Μακρή. Ο τελευταίος επιδίωκε να ελέγξει τις δύο πόλεις, ωστόσο η σχέση του με
τους προκρίτους και τον πληθυσμό τους κινήθηκε ανάμεσα στην προστασία, στον
εκβιασμό και τη σύγκρουση. Όποιες και αν ήταν οι επαφές του με προκρίτους του
Μεσολογγίου, η πόλη με την εμπορική της δραστηριότητα και την ισχύ που της έδινε
η οχύρωση και η παρουσία της υπό τον Αλ. Μαυροκορδάτο τοπικής διοίκησης, παρά
την κατά καιρούς υποχωρητικότητα της τελευταίας, δεν ήταν εύκολο να ενσωματωθεί
στην πελατεία του Μακρή, όπως συνέβαινε με την υπόλοιπη «επικράτεια» του
οπλαρχηγού στην ύπαιθρο.
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 921-22, 1064.
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Από την άποψη της οικονομικής διαχείρισης, οι πρόκριτοι του Μεσολογγίου
πρωταγωνιστούσαν στην εκμετάλλευση των τοπικών δημόσιων προσόδων, την οποία
συνδύαζαν με τη δραστηριοποίησή τους στο εμπόριο και τη ναυτιλία, μολονότι οι
ενδείξεις για το τελευταίο είναι περιορισμένες, με την κατοχή θέσεων στον τοπικό
διοικητικό μηχανισμό, και με την παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών στη φρουρά της
πόλης. Οι ποικίλες επιβαρύνσεις, όπως για την οχύρωση, ωθούσαν κάποιους
προκρίτους να συντάσσονται με το επίμονο αίτημα των στρατιωτικών για έλεγχο των
εσόδων και των δαπανών. Ταυτόχρονα, η παρουσία μη αυτοχθόνων σε σημαντικές
θέσεις του διοικητικού μηχανισμού, με κορυφαίο παράδειγμα τον Αλ. Μαυροκορδάτο
και οπωσδήποτε τους συνεργάτες του, ήταν αναπόφευκτο να ενοχλεί ορισμένες από
τις ισχυρότερες οικογένειες της πόλης. Η κατοχή των θέσεων του φρουράρχου, του
πολιτάρχη και του αστυνόμου-λιμενάρχη, πέρα από το άμεσο οικονομικό όφελος,
παρουσιαζόταν στα μάτια τους ως αναγκαία προϋπόθεση διοικητικής αυτονομίας, με
την έννοια της αποφυγής ενός άμεσου ασφυκτικού κυβερνητικού ελέγχου. Η
αμφισβήτηση των παραδοσιακά ισχυρών από τις οικογένειες «β΄ τάξεως», η
αυξημένη βαρύτητα του ρόλου των ναυτικών, κυρίως των καταδρομέων, οι
αντιθέσεις με τους «καλυβιώτες» αγρότες, παρά τα μεγάλα κενά των πηγών για τα
θέματα αυτά, διαμόρφωναν το ρευστό σκηνικό και τις ασταθείς ισορροπίες, μαζί με
την παρουσία του Τύπου, σε αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί «πολιτική ζωή»
στο Μεσολόγγι της περιόδου, στην οποία κυριαρχούσε, μολονότι κατά καιρούς
αμφισβητούμενος, ο Αλ. Μαυροκορδάτος.
3.3. Διαμάχες και «φατρίες» στην ύπαιθρο
Μολονότι τα αρματολίκια είχαν τυπικά καταργηθεί, δεν σταμάτησαν ποτέ οι
διαμάχες ανάμεσα στους οπλαρχηγούς για την κατοχύρωση της επιρροής τους και τη
νομή των εισοδημάτων των διαφόρων επαρχιών. Φιλονικίες, συμμαχίες, περιστατικά
βίας και αυθαιρεσίας, τα οποία μόνο περιληπτικά μόνο μπορούν να παρουσιαστούν,
αποτελούσαν καθημερινή πραγματικότητα. Από την πλευρά της τοπικής διοίκησης, η
εύνοια προς κάποιον διεκδικητή μπορούσε να έχει αποφασιστική σημασία για την
εξασφάλιση ή την ανατροπή των ισορροπιών, ενώ επηρέαζε άμεσα την προθυμία και
την επιτυχία της πολεμικής κινητοποίησης στην συγκεκριμένη επαρχία.
Από τις αρχές του 1823 ο Α. Ίσκος επιδίωξε να ελέγξει την επαρχία του Βάλτου,
σε αντιπαράθεση με τον Γιαν. Ράγκο και τον Αναγν. Καραγιάννη, σχεδίαζε μάλιστα
να συνεργαστεί με τον φυγάδα στον Κάλαμο Γ. Βαρνακιώτη. Οι Ίσκος και
Βαρνακιώτης προωθούσαν τον Θ. Γρίβα στο Ξηρόμερο, περιοχή στην οποία είχε
αναδειχθεί ο Γ. Τσόγκας. Ο Γρίβας επιτέθηκε και εξόντωσε μέλη της προυχοντικής
οικογένειας των Χασαπαίων, εχθρών του Βαρνακιώτη και συμμάχων του Τσόγκα, ο
οποίος ζητούσε επιτακτικά την απομάκρυνση του Γρίβα από την περιοχή. Ο Ίσκος
επιδίωξε επιπλέον την αναγνώριση του συγγενή του Γριβογιώργου στον Βλοχό,
περιοχή διαφιλονικούμενη ανάμεσα στον Καραγιάννη, τον Γιαν. Στάικο και τον Αλ.
Βλαχόπουλο. Στα Κράβαρα οι διαμάχες είχαν εξελιχθεί σε ανοικτή ένοπλη
σύγκρουση ανάμεσα στις ισχυρές οικογένειες και τους οπαδούς των Γιανν. Γιολδάση,
Γ. Πιλάλα, Γ. Καναβού και Ν. Σωτηρόπουλου. Επιπλέον, η άφιξη των Σουλιωτών
δυσαρέστησε τους περισσότερους οπλαρχηγούς και πυροδότησε νέες αντιζηλίες,
λόγω και της κυβερνητικής απόφασης για παραχώρηση γης στους Σουλιώτες, στο
πρώην μουσουλμανικό χωριό Ζαπάντι, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας δίπλα στις
διαβάσεις του Αχελώου. Ο Μ. Μπότσαρης, με σύμμαχο τον Τσόγκα, προσπάθησε να
επιβληθεί αντιμετωπίζοντας την αντίδραση οπλαρχηγών όπως οι Ίσκος και Ράγκος,
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με αφορμή και την απονομή μόνο σ’ αυτόν του βαθμού της στρατηγίας. Οι διαμάχες
ανάμεσα στις σουλιώτικες φάρες των Τζαβελαίων και των Μποτσαραίων, των οποίων
η συνένωση σε ένα σώμα ήταν στόχος της τοπικής διοίκησης, επιδείνωναν την
κατάσταση. Ομάδα Σουλιωτών επιδόθηκε σε λεηλασίες στον Βάλτο. Πιθανότατα οι
ίδιοι, σε συνεννόηση με τους Ράγκο και Ίσκο, προσπάθησαν να εισβάλουν στα
Άγραφα και συγκρούστηκαν με τον Γ. Καραϊσκάκη, ο οποίος ήλεγχε την περιοχή.
Κατά την Αρμοστεία στις αρχές του καλοκαιριού, αν υποστηριζόταν από τμήμα του
ελληνικού στόλου, η περιοχή αντιμετώπιζε περισσότερο εσωτερικό παρά εξωτερικό
κίνδυνο.441
Κατά τον Κ. Μεταξά, ο ίδιος προσπάθησε να συμφιλιώσει τους Σουλιώτες, αλλά
και τους Ρουμελιώτες οπλαρχηγούς απέναντι στους Σουλιώτες, καθησυχάζοντας τους
πρώτους για τα θέματα του Ζαπαντίου και των στρατιωτικών βαθμών. Αφού πέτυχε
και την αναχώρηση του Γρίβα για την Πελοπόννησο, σημειώνει, εξασφάλισε την
ομόνοια και τη συνεργασία των οπλαρχηγών, ενόψει της νέας οθωμανικής εισβολής.
Κατά τον ίδιο, ο Α. Ίσκος ήταν ο «επισημότερος» στρατιωτικός της περιοχής. Είδαμε
επίσης ότι, ύστερα και από την απομάκρυνση των ενόπλων από το Μεσολόγγι, ο
Μεταξάς πέτυχε κάποιο βαθμό συνεργασίας των ισχυρών προκρίτων της πόλης.442
Ωστόσο, η έλλειψη χρηματικών μέσων εμπόδισε την ευόδωση των προσπαθειών του.
Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε μόλις απονείμει το βαθμό του στρατηγού στους
Γρίβα, Ράγκο, Μακρή, Ζυγούρη Τζαβέλα και άλλους οπλαρχηγούς, κάτι που
οπωσδήποτε θα τους ικανοποίησε. Ωστόσο, ο Μ. Μπότσαρης, διαμαρτυρήθηκε στον
Μεταξά για την αναποτελεσματικότητα αυτής της απόφασης, καθώς ούτε ο ίδιος
γνώριζε πια τη θέση του στην ιεραρχία αλλά και γιατί κανένας πλέον δεν υπάκουε σε
ισόβαθμό του, όπως διαμαρτυρήθηκε για την άρνηση των οπλαρχηγών της περιοχής
να δεχθούν την παραχώρηση του Ζαπαντίου. Ο Μεταξάς απάντησε επικαλούμενος
την ανάγκη ομόνοιας και το γράμμα των κυβερνητικών εντολών, οι οποίες έδιναν
στον ίδιο την ανώτερη εξουσία.443 Ο Μεταξάς, ανεξάρτητα από τις ενδεχόμενες
επιφυλάξεις του απέναντι στους Μπότσαρη και Τσόγκα, από τους σημαντικότερους
υποστηρικτές της τοπικής διοίκησης και του Μαυροκορδάτου κατά το προηγούμενο
διάστημα, προσπάθησε να κρατήσει τις αναγκαίες ισορροπίες. Ωστόσο, δεν ήταν
δυνατό, ιδίως στις παραμονές της εχθρικής εισβολής, να επιβληθεί απέναντι σε
ισχυρούς στρατιωτικούς όπως ο Α. Ίσκος και ο Γιανν. Ράγκος, ούτε είχε τα αναγκαία
χρήματα γι’ αυτό. Ο ίδιος σημείωνε ότι ήταν υποχρεωμένος από τις περιστάσεις να
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«περιποιείται» τους οπλαρχηγούς,444 θυμίζοντας τις ίδιες δυσκολίες που είχε
αντιμετωπίσει ο Μαυροκορδάτος κατά το προηγούμενο διάστημα.
Οι καταστροφές στην ύπαιθρο μετά την εχθρική εισβολή του 1823, η ερήμωση
ολόκληρων χωριών, η οικονομική αδυναμία να καλυφθούν ακόμα και οι ανάγκες σε
τρόφιμα, οι απαιτήσεις των Σουλιωτών για καταβολή των μισθών τους, οι διαμάχες
μεταξύ οπλαρχηγών, αλλά και μεταξύ οπλαρχηγών και προκρίτων, συνέθεταν μια
χαοτική κατάσταση στη δυτική Στερεά. Διακηρυγμένος στόχος της συνέλευσης του
Δεκεμβρίου στο Μεσολόγγι ήταν και η παύση των ποικίλων διχονοιών «δια την
διανομήν των επαρχιών». Σ’ αυτό απέβλεπαν και οι αποφάσεις για τον καθορισμό
μισθωτού στρατεύματος 3000 ανδρών, τη διαχείριση των εθνικών προσόδων, τους
στρατιωτικούς προβιβασμούς, αλλά και για τη σύσταση τριμελούς «στρατιωτικού
συμβουλίου», για την εξέταση των «στρατιωτικών υποθέσεων» και των εγκλημάτων
με την εμπλοκή στρατιωτικών και πολιτών.445
Ωστόσο, οι ταραχές δεν σταμάτησαν. Για τον έλεγχο στο Απόκουρο φιλονικούσαν
οι Κ. Σιαδήμας και Χρ. Μακρής. Οι Νότης Μπότσαρης και Ν. Στορνάρης, μέλη του
αρμόδιου στρατιωτικού συμβουλίου, υποστήριξαν τον Σιαδήμα, πιθανότατα με τη
σύμφωνη γνώμη και άλλων «παλαιών» οπλαρχηγών. Αντίθετα, ο Μαυροκορδάτος,
δυσαρεστημένος από την απόφαση απαλλαγής του Σιαδήμα για την υποταγή του
κατά την οθωμανική εισβολή του 1823, επιδίωξε την παραμονή του Χρ. Μακρή στην
περιοχή και ζήτησε από τους Δ. Σκαλτσά και Α. Σαφάκα, καπετάνιους στο Λιδωρίκι
και στα Κράβαρα, να παρέμβουν χωρίς να χρησιμοποιήσουν βία, όσο αυτό ήταν
δυνατό. Για να δοθεί ένα τέλος στη διαμάχη, αποφασίστηκε αρχικά να τοποθετηθεί
στην περιοχή ο χιλίαρχος Α. Ζαγκανάς, ως τότε καπετάνιος του Βενέτικου, ενώ ο
Δημοτσέλιος ανέλαβε την ευθύνη για την πολιορκία της Ναυπάκτου. Ωστόσο, η
διαμάχη συνεχίστηκε και η συνέλευση του Ανατολικού αποφάσισε, λόγω της
καταχρηστικής συμπεριφοράς του Ζαγκανά, την οριστική τοποθέτηση του
Δημοτσέλιου στο Βενέτικο.446
Η διαμάχη ήταν έντονη στην επαρχία Βλοχού από την άνοιξη του 1824. Την
περιοχή διεκδικούσε ο Αλεξ. Βλαχόπουλος, διαβεβαιώνοντας για την αφοσίωσή του
τον Αλ. Μαυροκορδάτο. Συνέλευση των στρατιωτικών στο Μεσολόγγι αποφάσισε
υπέρ του Βλαχόπουλου, αλλά αντέδρασε ο Γιανν. Στάικος, μέλος της ισχυρότερης
οικογένειας προκρίτων της περιοχής. Η διαμάχη συνδεόταν με την επιθυμία των
κατοίκων του Άνω Βλοχού, υπό τον Στάικο, να οικειοποιηθούν τις γόνιμες «εθνικές»
εκτάσεις του κάμπου, σε βάρος των καλλιεργητών τους. Ένα χρόνο πριν, όταν ο
Βλαχόπουλος συμμετείχε στην Αρμοστεία, ο Μαυροκορδάτος χαρακτήριζε ανάξιο
και τρελό τον Στάικο, σημείωνε ότι ο Βλοχός δεν είχε καπετάνιο και προσπαθούσε να
ελέγξει την επιρροή του Ίσκου στην επαρχία. Τώρα ζήτησε από τον Ίσκο να
συνετίσει τον Στάικο, ο οποίος ήταν συγγενής του και είχε ενταχθεί τυπικά στο σώμα
του. Ο Στάικος εμπόδισε την κίνηση του σώματος του Ν. Στορνάρη και άλλων
διαμέσου του Βλοχού, πράξη για την οποία στρατιωτική επιτροπή έκρινε ουσιαστικό
υπεύθυνο τον ισχυρό πρόκριτο Π. Γαλάνη, ενώ ο Ίσκος υποστήριζε τις κινήσεις του
Στάικου. Την ίδια στιγμή, ο Μαυροκορδάτος ανησυχούσε για την έκταση της
απειθαρχίας, καθώς υποψιαζόταν ότι οι αρχικές κινήσεις του Ίσκου είχαν σκοπό την
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υποστήριξη του Καραϊσκάκη. Ο τελευταίος, αντίθετος στην εκστρατεία εναντίον της
Άρτας, επιδίωκε την αποκατάστασή του στα Άγραφα, σε βάρος του Γιανν. Ράγκου,
και είχε μόλις καταλάβει το Βασιλάδι, προκαλώντας μεγάλη αναταραχή στο
Μεσολόγγι. Μετά την προσωρινή διευθέτηση της σύγκρουσης στο Βλοχό, χάρη στην
υποστήριξη των Γ. Τσόγκα, Ν. Στορνάρη, Δ. Μακρή και Γρ. Λιακατά, ο
Μαυροκορδάτος προσπάθησε να εμποδίσει την εκδικητική συμπεριφορά του Κ.
Βλαχόπουλου στην επαρχία. Οι ταραχές συνεχίστηκαν μέχρι τις παραμονές της
οθωμανικής εισβολής του 1825, δυσχεραίνοντας τη στρατιωτική κινητοποίηση στην
περιοχή. Η οικογένεια Στάικου ζήτησε από την κυβέρνηση, πιθανότατα με τη βοήθεια
του Ι. Κωλέττη, την αποπομπή του Κ. Βλαχόπουλου από την επαρχία και την
παραπομπή του σε δίκη για τη συμπεριφορά του απέναντι στους κατοίκους, χωρίς
αποτέλεσμα. Ο Καραϊσκάκης πέτυχε την αμνήστευσή του από την κυβέρνηση,
περνώντας στην επιρροή του Ι. Κωλέττη, ενώ ο Μαυροκορδάτος αντιτάχθηκε στο
εξής στην επιστροφή του Καραϊσκάκη στα Άγραφα, ανεχόμενος και τις πιθανές
επαφές του Ράγκου με τους Οθωμανούς, «όταν δεν γίνονται με σκοπόν προδοσίας»,
όπως σημείωνε, προκειμένου να μην αναζωπυρωθεί η σύγκρουση των δύο
οπλαρχηγών στην περιοχή. Σε αντιπαράθεση με τον Ράγκο, ο Ίσκος υποστήριζε τον
Καραϊσκάκη στα Άγραφα, ενώ οι δύο τελευταίοι ήταν αντίθετοι στην εκστρατεία
εναντίον της Άρτας, η οποία θα έβλαπτε και τους συγγενείς τους, Μπακόλα και
Κουτελίδα, οπλαρχηγούς της περιοχής που συνεργάζονταν με τους Οθωμανούς,.
Αντίθετα, κατά τον Ν. Κασομούλη, οι άλλοι στρατιωτικοί επιθυμούσαν να
εκστρατεύσουν στην Άρτα, για να λεηλατήσουν την ύπαιθρο εκδικούμενοι για
ληστρικές επιθέσεις που είχαν υποστεί από τους Βαλτινούς, για να μειώσουν την
επιρροή του Ίσκου, ή για άλλους, προσωπικούς, λόγους. Ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί
ότι οι ισχυροί καπετάνιοι δεν θα δέχονταν την ανάδειξη σε στρατιωτικό αξίωμα, με
τις διαταγές στρατολογίας που αυτό συνεπαγόταν, ενός φιλόδοξου προεστού όπως ο
Στάικος. Ο Κασομούλης προσθέτει, και επιβεβαιώνεται από τα παραπάνω, ότι η
διένεξη στον Βλοχό, η διαμάχη για τα Άγραφα, υπόθεση που οδήγησε τελικά στη
δίκη του Καραϊσκάκη, και η αντιπαράθεση για την εκστρατεία της Άρτας, έφεραν σε
αντιπαράθεση τον Αλ. Μαυροκορδάτο με τους Α. Ίσκο, Γ. Καραϊσκάκη, Γιανν.
Στάικο, Χρ. Μακρή, Κίτσο Τζαβέλλα, και τους οπαδούς των Γώγου και Κουτελίδα.
Οι παραπάνω, προσθέτει, είχαν την υποστήριξη του προκρίτου Π. Γαλάνη και του
μητροπολίτη Πορφύριου, ενώ πιστοί στην τοπική διοίκηση και νικητές από την
σύγκρουση παρέμειναν οι Γ. Τσόγκας, με ιδιαίτερο κύρος ως «αυτόχθων», πάντα
κατά τον Κασομούλη, Ν. Στορνάρης, Κώστας και Νότης Μπότσαρης, Αλ.
Βλαχόπουλος, Γιανν. Ράγκος, Μ. Κοντογιάννης και Δ. Σκαλτσάς, όσον αφορά τους
ισχυρότερους οπλαρχηγούς.447
Ο ίδιος ο Αλ. Μαυροκορδάτος έκανε λόγο τον Σεπτέμβριο για πρωτοβουλία
προκρίτων της υπαίθρου και του Ανατολικού, όπως ο Πάνος Γαλάνης, να συντάξουν
αναφορά προς την κυβέρνηση εναντίον του, με την κατηγορία ότι είναι «εχθρός των
τρανών οσπιτίων» και επιδιώκει να «αναγείρη άλλα». Ο ίδιος θεωρούσε ότι πρόκειται
για υποστηρικτές ενός «ολιγαρχικού συστήματος», οι οποίοι επιδίωκαν να νέμονται
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την περιοχή και τους κατοίκους της όπως πριν την Επανάσταση. Για τον εαυτό του,
σημείωνε ότι «καθαρός ουρανός από αστραπές δεν φοβείται», καθώς τηρούσε την
ισορροπία και δεν άφηνε «τους τρανούς να καταφάγουν τους μικρούς, ούτε τους
μικρούς να εκδικηθούν παλαιά πάθη εναντίον των μεγάλων». Ο Μαυροκορδάτος
ενέτασσε στην ομάδα αυτή και οπλαρχηγούς όπως ο Καραϊσκάκης, θεωρώντας τις
κατηγορίες τους εναντίον του προφάσεις εν αμαρτίαις. Ο ίδιος υποψιαζόταν και τον
μητροπολίτη Άρτας Πορφύριο, ο οποίος απέρριψε την κατηγορία με μια οργισμένη
επιστολή στον Μαυροκορδάτο. Κατά τον Γ. Αινιάνα, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά
τους Μαυροκορδάτο και Γ. Κουντουριώτη, υποκινητές της «φατρίας» ήταν
παραστάτες της δυτικής Στερεάς και άλλοι, επίσης στο Ναύπλιο, οι οποίοι
παρακινούσαν προκρίτους της περιοχής να έλθουν στην έδρα της κυβέρνησης. Ο
Αινιάν θεωρούσε πρωταγωνιστή της φατρίας τον Πορφύριο και «κέντρον και
ελατήριον» τον Γ. Καραϊσκάκη, του οποίου όμως την επιστροφή στη δυτική Στερεά
θεωρούσε απαραίτητη. Τον Νοέμβριο ήλθαν στο Ναύπλιο απεσταλμένοι της ομάδας
αυτής, ανάμεσά τους οι Α. Ίσκος, Γιαν. Στάικος αλλά και άνθρωποι του Δ. Μακρή,
ενώ την ίδια περίοδο αναχώρησε για την Πελοπόννησο και ο μητροπολίτης
Πορφύριος. Τα αιτήματα των στρατιωτικών σχετίζονταν με την καταβολή των
μισθών τους, αλλά και με τη γενικότερη οικονομική διαχείριση και τον τρόπο
διοίκησης του Μαυροκορδάτου στη δυτική Στερεά. Αφορμές για τη δυσαρέσκεια του
Π. Γαλάνη θα μπορούσαν να έχουν αποτελέσει οι φερόμενες το 1823 φιλοδοξίες του
για το βαθμό του στρατηγού, ή για τη θέση του επάρχου στην Αθήνα, διορισμό που
υποτίθεται ότι εμπόδισε ο Μαυροκορδάτος. Ο Ίσκος είχε δυσαρεστηθεί από την
καθυστέρηση καταβολής των μισθών του, την οποία θεωρούσε σκόπιμη εκ μέρους
του Μαυροκορδάτου, με σκοπό την αποδυνάμωση της επιρροής του, ενώ επιδίωκε
ίσως να διοριστεί «αρχιστράτηγος της δυτικής Ελλάδας». Ο Μαυροκορδάτος
προσπάθησε, χωρίς αποτέλεσμα, να πετύχει τη συμφιλίωση Ίσκου και Ράγκου,
θεωρώντας ότι θα λειτουργούσε σταθεροποιητικά και θα διευκόλυνε τις πολεμικές
επιχειρήσεις.448 Στην πραγματικότητα, ο Ίσκος είχε δει να αποτυγχάνουν οι
προσπάθειές του από το 1823 να κυριαρχήσει μέσω συμμαχιών στην ευρύτερη
περιοχή, καταλαμβάνοντας ουσιαστικά τη θέση του Γ. Βαρνακιώτη.
Ανάμεσα στους απεσταλμένους στο Ναύπλιο ήταν και ο Β. Μπαρλάς, του οποίου η
εκλογή ως παραστάτη Βάλτου για την Γ΄ κυβερνητική περίοδο αμφισβητούνταν,
όπως και η εκλογή του Στ. Στάικου στον Βλοχό, εξαδέλφου του Γιαννάκη. Ο Αντ.
Αναστασίου, γερουσιαστής παλαιότερα και εκλεγμένος τον Μάιο του 1824
παραστάτης Ζυγού, και ο Αναστ. Τζιμπουράκης, πρόκριτος και οπλαρχηγός της ίδιας
περιοχής, εκπροσωπούσαν πιθανότατα τα συμφέροντα του στρατηγού Δ. Μακρή. Ο
Μπαρλάς είχε βρεθεί τον Οκτώβριο στα Σάλωνα, έχοντας αναφορές των αντιπάλων
του Μαυροκορδάτου στη δυτική Στερεά. Εκεί, μετά και από τη διατύπωση
κατηγοριών εναντίον του τελευταίου, πέτυχε να σταλεί αναφορά στην κυβέρνηση
448

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 99, 365, τ.4, 730, 846-47, 854-55, 860-61, 890, 903, 908, 921-22, 93940, 968, 1007-08, 1055, 1064-65, τ.5, 40, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 3, 266-67, 343,
ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.42/61-65, Ελληνικά Χρονικά, φ.75/13.9.1824, φ.95, 22.11.1824, Αρχείο Ράγκου, ό.
π., 193-94, ΑΕΠ, τ.7, 88-89. Για το σύστημα των πελατειακών σχέσεων ήδη στην προεπαναστατική
πολιτική παράδοση, τους όρους φατρία και κόμμα, και τη σύσταση και εξέλιξη των φατριών
Μαυροκορδάτου και Κωλέττη μεταξύ 1821 και 1825, βλ. John Petropulos, Πολιτική και Συγκρότηση
Κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο 1833-1843, τ. Α΄, 2Αθήνα 1997, 66-77, 110-17. Ο Πορφύριος ζήτησε
οικονομική ενίσχυση από την κυβέρνηση τον Μάρτιο και Απρίλιο του 1825 και παρέμεινε στο
Ναύπλιο τα επόμενα χρόνια. Τα αιτήματά του ικανοποιήθηκαν μόνο τυπικά, λόγω και της οθωμανικής
εισβολής (βλ. Κ. Σ. Κώνστας, «Εκκλησιαστικά της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος», ΕΕΣΜ, τ. Β΄, 19691970, 71-79). Κατά τον Millingen, οι Πορφύριος και Π. Γαλάνης υποστήριξαν την αντικυβερνητική
παράταξη κατά τη δεύτερη φάση του εμφυλίου (Memoires of the affairs of Greece, ό. π., 216).
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υπέρ του Α. Ίσκου. Τον Ίσκο συμφώνησαν τότε να υποστηρίξουν οι στρατιωτικοί
στην ανατολική Στερεά, ανάμεσά τους ο Οδ. Ανδρούτσος, ο Γ. Καραϊσκάκης και οι
Σουλιώτες του Κ. Τζαβέλλα, έχοντας και «μεγάλον μίσος κατά του πρίγκηπος», όπως
πληροφορήθηκε ο Μαυροκορδάτος. Τα αιτήματα των Ίσκου και Στάικου υποστήριξε
με επιστολή του στον Κωλέττη και ο οπλαρχηγός του Λιδορικιού Δ. Σκαλτσάς, ο
οποίος μετέφερε και τις επικρίσεις των ίδιων, αλλά και όλων των προυχόντων του
Κάρλελι, όπως σημείωνε, για ανομία και τυραννία στη δυτική Στερεά. Ο
Μαυροκορδάτος διαβεβαίωσε τον Γ. Κουντουριώτη ότι παρακολουθούσε και ήλεγχε
την κατάσταση. Στο Ναύπλιο, οι απεσταλμένοι, αυτοαποκαλούμενοι ως πληρεξούσιοι
της Δυτικής Ελλάδας, ενημέρωσαν τον Ι. Κωλέττη ότι απέτυχαν να εγκριθεί από την
κυβέρνηση το «της δυτικής Ελλάδος γενικόν σχέδιον», όπως το αποκαλούσαν. Η
επιστροφή μάλιστα του Μαυροκορδάτου θεωρήθηκε από την κυβέρνηση προϋπόθεση
για τη λήψη απόφασης. Έκαναν επίσης λόγο για υποσχέσεις του Κωλέττη στους
ίδιους και ζητούσαν τις συμβουλές και τη βοήθειά του. Στην αναφορά τους στην
κυβέρνηση είχαν καταφερθεί εναντίον και του Σπ. Τρικούπη κάνοντας λόγο για
κακοδιοίκηση στη δυτική Στερεά, ενώ τα αιτήματά τους, είδαμε, αφορούσαν την
αποστολή γενικού έπαρχου στην περιοχή, τον διορισμό από την κυβέρνηση
πολιταρχών για το Μεσολόγγι και το Ανατολικό, και τον διορισμό επάρχων. Μόνο το
τελευταίο αίτημα θεωρήθηκε δικαιολογημένο από το Εκτελεστικό, αν και εγκρίθηκε
ο προβιβασμός του Γ. Στάικου στο βαθμό του στρατηγού, ενώ αποφασίστηκε τότε
και η τοποθέτηση του Γ. Καραϊσκάκη στο μισό από το πρώην αρματολίκι των
Αγράφων. Κατά τον Κασομούλη, οι «φατριαστές» ήταν πολιτικοί φίλοι του Ι.
Κωλέττη, ο οποίος τους ενθάρρυνε να στραφούν εναντίον του Μαυροκορδάτου.449
Μολονότι σχετικές ενδείξεις υπάρχουν νωρίτερα, οι υποψηφιότητες του Σπ.
Τρικούπη και του Ι. Κωλέττη για μια θέση στο Εκτελεστικό της Γ΄ Περιόδου450 θα
μπορούσαν να θεωρηθούν ως η συμβολική αφετηρία της αντιπαράθεσης
Μαυροκορδάτου και Κωλέττη στο εσωτερικό της κυβέρνησης Κουντουριώτη. Οι
υποσχέσεις του Κωλέττη στους απεσταλμένους θα αφορούσαν την ικανοποίηση των
αιτημάτων των στρατιωτικών, υπό την προϋπόθεση της παραμονής τους στο πλευρό
της κυβέρνησης, στις περιστάσεις της κλιμακούμενης εμφύλιας σύγκρουσης.
Ο Μεσολογγίτης Α. Καψάλης συνυπέγραψε με τους παραπάνω απεσταλμένους,
αλλά και άλλους «πληρεξουσίους» των επαρχιών της δυτικής Στερεάς, την αναφορά
που συζητήθηκε στο Βουλευτικό στις αρχές Μαρτίου 1825. Ούτε λίγο ούτε πολύ,
ζητούσαν την επιστροφή του Μαυροκορδάτου ως Γενικού Διευθυντή στην περιοχή
ενόψει της νέας οθωμανικής εισβολής. Η πρότασή τους απορρίφθηκε, με το
επιχείρημα του διορισμού του Μαυροκορδάτου ως γενικού γραμματέα του
Εκτελεστικού. Οι ίδιοι, από κοινού με τους παραστάτες της δυτικής Στερεάς και
449

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 985, 1004, 1057-58, 1064-65, ΑΕΠ, τ.7, 64, 68, ΓΑΚ/Συλλογή
Βλαχογιάννη/Ιδιωτικές Συλλογές/Αρχείο Ι. Κωλέττη/φ.234/10, 157, φ.235/97-98, φ.235/160, φ.236/20,
Ν. Κασομούλης, ό. π., 453. Για την εκλογή των παραστατών της δυτικής Στερεάς και την έναρξη της
Γ΄ Περιόδου τον Οκτώβριο του 1824, βλ. ΙΑΜΜ/Αρχείο Αγώνος/φ.8, ΑΕΠ, τ.7, 4, Ελληνικά Χρονικά,
τ.1, φ. 38/10.5.1824, φ.84/15.10.1824, φ.88/29.10.1824, Γ. Δημακόπουλος, Η Διοικητική Οργάνωσις
κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν 1821-1827, ό. π., 164-67. Ο Μαυροκορδάτος και οι συνεργάτες του
χρησιμοποιούν και τον όρο «καζινίσται», αναφερόμενοι στη φατρία των αντιπάλων. Φαίνεται επίσης
ότι είχε αναχωρήσει και μια δεύτερη αποστολή με προορισμό το Ναύπλιο, μέσω Γαστούνης, οι
«ψαθοφορούντες», όπως τους ονομάζουν οι ίδιοι. Κατά τον Εμμ. Πρωτοψάλτη, επικεφαλής των
τελευταίων ήταν ο Χοΐδάς (Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ. 4, 951, 1004-05, 1034-35, 1064, 1104-05,
1110). Ίσως πρόκειται για τον Δ. Χοΐδά, ο οποίος είδαμε ότι παραιτήθηκε από τον διορισμό του ως
αστυνόμου και λιμενάρχη Μεσολογγίου, λόγω των αντιδράσεων των ντόπιων και την έλλειψη
υποστήριξής του από την τοπική διοίκηση.
450
Στη σχετική ψηφοφορία ο Σπ. Τρικούπης έλαβε 21 ψήφους έναντι 32 του Ι. Κωλέττη (ΑΕΠ, τ.7, 6).
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άλλους «πολίτες» της περιοχής, ζήτησαν και την τοποθέτηση επάρχων, τον διορισμό
στο Μεσολόγγι Επιτροπής από έναν Πελοποννήσιο, έναν Νησιώτη και έναν
Ανατολικοελλαδίτη βουλευτή, την τοποθέτηση «άξιων και ευυπόληπτων» ανθρώπων
στα τοπικά αξιώματα, και την ενίσχυση της περιοχής με χρήματα και εφόδια.451 Είναι
άγνωστο αν ο Σπ. Τρικούπης και άλλοι συνεργάτες του Μαυροκορδάτου ενέκριναν
πράγματι την πρόταση αυτή, η οποία συνεπαγόταν την απομάκρυνση του τελευταίου
από τα πολιτικά και στρατιωτικά δρώμενα της Πελοποννήσου. Το αίτημα για
επιστροφή του Μαυροκορδάτου φαίνεται ως μια εντυπωσιακή μεταστροφή για τους
δυτικοελλαδίτες απεσταλμένους του Νοεμβρίου,452 και, εφόσον είναι ειλικρινές,
μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο από την απειλή που αντιπροσώπευε η οθωμανική
εισβολή. Διαφοροποιείται έτσι από το αίτημα προς τον Γ. Κουντουριώτη αρκετών
Ρουμελιωτών οπλαρχηγών στις 5 Φεβρουαρίου, μεταξύ των οποίων οι Α. Ίσκος, Γ.
Καραϊσκάκης και Κ. Τζαβέλας, για απομάκρυνση του Μαυροκορδάτου από κάθε
δημόσιο αξίωμα, την προηγούμενη του διορισμού του ως γενικού γραμματέα του
Εκτελεστικού. Η κυβέρνηση αποφάσισε τελικά το διορισμό τριμελούς Διευθύνουσας
Επιτροπής η οποία θα εκτελούσε χρέη έπαρχου σε ολόκληρη τη δυτική Στερεά. Μέλη
της ορίστηκαν οι βουλευτές Ι. Παπαδιαμαντόπουλος, έμπορος και πρόκριτος από την
Πάτρα, Γ. Καναβός, πρόκριτος Κραβάρων, και Δ. Θέμελης, πρόκριτος από την
Πάτμο. Η Επιτροπή εγκαταστάθηκε στο Μεσολόγγι στις 12 Απριλίου. Η διαμάχη για
το θέμα του διορισμού επάρχων στη δυτική Στερεά, με τη μορφή προτάσεων και
αντιπροτάσεων Βουλευτικού και Εκτελεστικού, συνεχίστηκε στο επόμενο διάστημα.
Μολονότι το Βουλευτικό πρότεινε τον Απρίλιο τον διορισμό του Π. Γαλάνη σε θέση
επάρχου Μεσολογγίου, έπειτα από αίτημα του ίδιου για διορισμό σε κάποια θέση,
τελικά δεν διορίστηκε έπαρχος στην πόλη,453 εξέλιξη που σχετίζεται οπωσδήποτε και
με τις πολεμικές εξελίξεις του 1825 στην περιοχή.
Η έντονη κριτική που είχε δεχθεί αρχικά ο Μαυροκορδάτος για τη διαχείριση των
εσόδων, αλλά και η «αντιπολιτευτική» δράση παραγόντων της περιοχής, αποτελούν
ενδείξεις κάποιας φθοράς της επιρροής του.454 Ωστόσο, η όποια αμφισβήτηση στο
πρόσωπό του δεν έφτασε ποτέ σε σημείο να απειλήσει την πολιτική του κυριαρχία
στη δυτική Στερεά, όπως άλλωστε δείχνει το σύνολο των αποφάσεων της συνέλευσης
του Ανατολικού, συμπεριλαμβανόμενης της ανακήρυξής του σε «Πολίτη της Δυτικής
Ελλάδος» και της «πολιτογράφησης» των συνεργατών του, Γ. Πραΐδη και Αναστ.
Πολυζωΐδη, αλλά και ο διορισμός από τον Μαυροκορδάτο έμπιστών του, των Γ.
Σπανιολάκη, Κ. Πεταλά και Ι. Μάγερ, στη νέα προσωρινή Διευθύνουσα επιτροπή.455
451

ΑΕΠ, τ.7, 154.
Ο φανατικός αγγλόφιλος το 1832 Βασίλης Μπαρλάς έδωσε το όνομά του στους οπαδούς του
αγγλικού κόμματος, τους «Μπαρλαίους», στο οποίο ανήκε αργότερα και ο Ίσκος (John Petropulos, ό.
π., 17. Βλ. και Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 111, 449, 749).
453
ΑΕΠ, τ.7, 144, 167, 212, 221, τ.8, 167, 171-72, 183, 189, 209, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.72/495,
φ.81/6080, φ.112/6086, Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.30/15.4.1825, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 61-62. Σε
επιστολή τους προς την κυβέρνηση με την ίδια χρονολογία, οι ίδιοι Ρουμελιώτες ζητούσαν την
απομάκρυνση του Μαυροκορδάτου από κάθε αξίωμα για έξι μήνες, κατηγορώντας τον ως υπαίτιο
διχόνοιας (Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 4, 111-12). Ο Διον. Κόκκινος την αποδίδει σε ενέργειες του
Κωλέττη (Η Ελληνική Επανάστασις, τ.4, Αθήνα 61974, 558-59).
454
Ο αυτόπτης Αμερικανός εθελοντής J. Miller κάνει λόγο για τάξη και κανονικότητα στις
συνεδριάσεις της συνέλευσης, για συζήτηση χωρίς διαμάχες και παράπονα, και για αναμφισβήτητη
επιρροή του Μαυροκορδάτου στους υφισταμένους του (Letters from Greece, ό. π., 7-8). Πτώση της
επιρροής του, απόντα τότε, Μαυροκορδάτου στην περιοχή αναφέρει ο πρόξενος στην Πρέβεζα W.
Meyer τον Μάρτιο του 1825 (E. Prevelakis, H. Gardikas-Katsiadakis, Correspondence, ό. π., 225).
Κατά τον G. Jarvis, στα τέλη του 1824, ο Μαυροκορδάτος ήταν αγαπητός σε όλους στη δυτική Στερεά,
εκτός από τους καπετάνιους (G. Jarvis, ό. π., 211).
455
Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.106/31.12.1824, τ.2, φ.3/10.1.1825.
452
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Στο βαθμό που ο στόχος των παραπάνω δυσαρεστημένων στρατιωτικών και
προκρίτων ήταν η αποδυνάμωση του Μαυροκορδάτου, τα αποτελέσματα της δράσης
τους ήταν μάλλον ασήμαντα, μολονότι είχαν κάποια οφέλη όσον αφορούσε την
καταβολή μισθών και στρατιωτικούς προβιβασμούς. Αντίθετα, η συνεχιζόμενη
αυθαιρεσία των στρατιωτικών στην ύπαιθρο δεν θα μπορούσε παρά να επιδεινώνει τη
θέση του πληθυσμού. Στο Καρπενήσι, αναφερόταν ότι «παίρνονται σκλάβοι και
γυμνώνονται άνθρωποι» από τον οπλαρχηγό Αραπογιάννη. Ο Ζαγκανάς
κατηγορήθηκε για βιαιοπραγίες στο Βενέτικο, και ο Δημοτσέλιος διατάχθηκε τον
Δεκέμβριο να επέμβει για να αποκαταστήσει την τάξη στην περιοχή και να ζητήσει
από τον Ζαγκανά να απολογηθεί στο Μεσολόγγι. Ο τελευταίος διεκδίκησε το
επόμενο διάστημα, με επιτυχία, οφειλόμενους μισθούς από την κυβέρνηση. Ο
στρατηγός Σαφάκας κατηγορήθηκε για βιαιοπραγίες στο Απόκουρο. Ως ληστρική
καταγγέλθηκε και η συμπεριφορά του στρατηγού Πεσλή σε τμήμα των Αγράφων και
αλλού.456
Οι Οδηγίαι των Δικαστηρίων, κείμενο που υπογράφεται από τον ίδιο τον Αλ.
Μαυροκορδάτο στο Μεσολόγγι τον Φεβρουάριο του 1824, ρύθμιζαν με κάθε
λεπτομέρεια, ακολουθώντας τις κυβερνητικές αποφάσεις για την οργάνωση της
απονομής της δικαιοσύνης, τη λειτουργία των Πρώτων Δικαστηρίων στο Μεσολόγγι
και στο Ανατολικό, για την εκδίκαση πολιτικών, εμπορικών και εγκληματικών
υποθέσεων, αλλά και τη λειτουργία του Δικαστηρίου των Εκκλήτων για την απόδοση
δικαιοσύνης σε ανώτερο βαθμό. Προσδιόριζαν επίσης τη διευθέτηση των διαφόρων
υποθέσεων στην ύπαιθρο από τους έπαρχους και τους επιστάτες των διαφόρων
περιφερειών.457 Ο L. Stanhope σημείωσε τότε στο Μεσολόγγι την ύπαρξη αυτού του
δικαστικού μηχανισμού. Ωστόσο, ένα μήνα νωρίτερα, ο ίδιος παρατηρούσε ότι «το
σύστημα στην Ελλάδα είναι αρκετά στρατιωτικό και φεουδαλικό, ενώ οι νόμοι δεν
είναι ούτε πολύ γνωστοί ούτε τηρούνται. Η διοίκηση της αστυνομίας είναι στα χέρια
των προκρίτων και των καπετάνιων, δικαιοσύνη δεν υπάρχει και ο φεουδαλισμός
επικρατεί με όλη του την αγριότητα».458 Στα τέλη του ίδιου έτους, κατά τον αυτόπτη
G. Jarvis, κάθε επαρχία της δυτικής Στερεάς, αν όχι κάθε χωριό, είχε τουλάχιστον
τέσσερις ή πέντε διεκδικητές. Το αμοιβαίο μίσος, σημείωνε, τους ωθεί στην πιο
ακραία συμπεριφορά, με αποτέλεσμα την καταστροφή της υπαίθρου και των
δυστυχισμένων κατοίκων της.459
Κατά τον J. Millingen, ο οπλαρχηγός είχε απλώς αντικαταστήσει τον αγά. Ωστόσο,
ο ζυγός είχε γίνει βαρύτερος, γιατί απουσίαζε τώρα ο καδής και ο πασάς, στους
οποίους ο χωρικός μπορούσε να καταφύγει, χωρίς να αντικατασταθούν από άλλη
Αρχή ανώτερη από τους καπετάνιους. Τώρα, πάντα κατά τον ίδιο, οι οπλαρχηγοί
μπορούσαν να ζητούν τους φόρους ανεξέλεγκτα, με το πρόσχημα της συντήρησης
των ενόπλων τους. Η εγκαθίδρυση δικαστηρίων δεν ήταν καν ένα όνειρο.
Ξυλοδαρμός περίμενε όποιον αντιστεκόταν από πείσμα ή φτώχεια. Προκειμένου για
τον οπλαρχηγό Δ. Μακρή, ο Millingen τον χαρακτηρίζει ικανό για κάθε έγκλημα. Η
προσπάθεια διαχωρισμού στρατιωτικής και πολιτικής εξουσίας, μέσω του διορισμού
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επάρχων, είχε αποτύχει. Οι καπετάνιοι, σημειώνει, έδωσαν σύντομα σε αυτούς τους
αβοήθητους ξένους να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουν ιδέες ή τόπο διαμονής,
όπως στην περίπτωση του Ζαγκανά και του έπαρχου Φωκά στο Βενέτικο. Άλλωστε,
οι περισσότεροι έπαρχοι δεν διακρίνονταν για την ευαισθησία ή τη συνείδησή τους,
τονίζει ο Millingen, αναφέροντας ως παραδείγματα κατάχρησης και διαφθοράς τον
έπαρχο Ξηρόμερου και Βόνιτσας, Γ. Πράσινο, και τον έπαρχο Ανατολικού Ι. Σούτσο.
Ο Μαυροκορδάτος εκτιμούσε τον Σούτσο («συμπατριώτης, συγγενής και φίλος»,
σημείωνε γι’ αυτόν), τον θεωρούσε ικανό, και υποστήριξε τον διορισμό του σε νέα
θέση το καλοκαίρι του 1824. Μολονότι ο Σούτσος δεν διώχθηκε δικαστικά, κατά τον
Λ. Λιβερόπουλο είχε φτιάξει «χρυσά γιαταγάνια» στη δυτική Στερεά.460 Στην
περίπτωση του Δ. Μακρή, η παντοδυναμία του ίδιου και των ανθρώπων του στον
Ζυγό, όπου οι τοπικοί διευθυντές είχαν παραιτηθεί, έπαρχος δεν είχε εγκατασταθεί
ουσιαστικά ποτέ και οι αποφάσεις τον δικαστηρίων ανατρέπονταν, είδαμε ότι είχε
οδηγήσει την τοπική διοίκηση να σχεδιάζει την αποπομπή του από την περιοχή.
Ακόμα χειρότερα, οι έπαρχοι μπορούσαν να συγκαλύπτουν τις αυθαιρεσίες των
στρατιωτικών, όπως στις επαρχίες Βλοχού και Αποκούρου ή στην περίπτωση της
οικειοποίησης δημόσιων εσόδων στο Ξηρόμερο από τον Τσόγκα, ο οποίος είχε και
οικονομικές συναλλαγές με τους Αλβανούς της Πρέβεζας. Κατά Γ. Λέλη, στέλεχος
της τοπικής διοίκησης, η έλλειψη τροφίμων και τα βάρη από τα νόμιμα και παράνομα
δοσίματα ευθύνονταν για την απροθυμία του πληθυσμού να συμμετάσχει στην
πολεμική κινητοποίηση.461 Αναμφίβολα, ουσιώδες μέρος των διαφόρων
«καταχρήσεων» ήταν η οικειοποίηση των τοπικών προσόδων, καθώς μάλιστα η
προοδευτική ερήμωση της επαρχίας και οι καθυστερήσεις στη μισθοδοσία αύξαναν
τον ανταγωνισμό μεταξύ των οπλαρχηγών για ό,τι είχε απομείνει από την παραγωγή
της υπαίθρου.
Η τοπική διοίκηση είχε προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το θέμα των αυθαιρεσιών
αυτών με τη λειτουργία του τριμελούς στρατιωτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την
απόφαση της συνέλευσης του Δεκεμβρίου του 1823. Αυτό το συμβούλιο αθώωσε τον
στρατηγό Σιαδήμα για την υποταγή του κατά την εισβολή του 1823, ενώ συγκλήθηκε,
με την ίδια ή άλλη σύνθεση, για να δικάσει περιστατικό βιαιοπραγίας Σουλιωτών στο
Μεσολόγγι στις αρχές του 1824. Ειδική περίπτωση αποτέλεσε το δικαστήριο που
συστήθηκε στο Ανατολικό, με τη συμμετοχή στρατιωτικών και προκρίτων, για την
υπόθεση του Γ. Καραϊσκάκη, καταδικάζοντάς τον για προδοσία, χωρίς να τολμήσει
να επιβάλλει άλλη ποινή από την απομάκρυνσή του. Τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια
της μικρής έκτασης εισβολής του Ομέρ πασά, ο Μαυροκορδάτος διέταξε τη
λειτουργία στρατιωτικών επιτροπών για περιπτώσεις κατασκοπίας. Ωστόσο, οι
ισχυροί στρατιωτικοί ήταν πάντα σε θέση να καλύπτουν τους οπαδούς τους, οι οποίοι
μπορούσαν να μην εμφανίζονται καν στα δικαστήρια. Τον Ιούλιο, ο Κ. Μπότσαρης
ζήτησε από τον Μαυροκορδάτο να μην τιμωρηθεί ο Σουλιώτης «οπού είχε σκοτώσει
την γυναίκαν εις Ανατολικόν και επιάστηκεν… επειδή και κανένας από όσους
έκαμαν παρόμοιας αταξίας δεν εχαλάστηκεν, να μη χαλαστή και αυτός», αλλά να
σταλεί ο δράστης στη Γαστούνη, όπου βρισκόταν τότε το σώμα του Μπότσαρη.
Χαρακτηριστικό της αυθαιρεσίας και της αδυναμίας της τοπικής διοίκησης στις
περιστάσεις αυτές ήταν και το περιστατικό του Σεπτεμβρίου, όταν ένας από τους
αξιωματικούς του Μακρή χτύπησε το γενικό φροντιστή, αρμόδιο για την τροφοδοσία
των στρατοπέδων στην ύπαιθρο. Μολονότι ο δράστης καταδικάστηκε σε θάνατο, με
460
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δυνατότητα μετατροπής της ποινής του σε 20ετή φυλάκιση, διέφυγε με τη βοήθεια
των συντρόφων του. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης του Ανατολικού, τριμελής
στρατιωτική επιτροπή ασχολήθηκε με τις καταγγελίες εναντίον του στρατηγού Πεσλή
και αποφάσισε να αποζημιώσει ο τελευταίος τα θύματά του. Στην ίδια συνέλευση
συζητήθηκε και πρόταση του Μαυροκορδάτου για σύσταση «πολεμικού κριτηρίου»,
προφανώς με αρμοδιότητες στρατοδικείου. Το θέμα παραπέμφθηκε στην
κυβέρνηση.462
Οι οδηγίες του Αλ. Μαυροκορδάτου, με την ιδιότητα του γενικού γραμματέα του
Εκτελεστικού, προς τη νέα Διευθύνουσα Επιτροπή, τον Μάρτιο του 1825, δείχνουν
τη μικρή εμπιστοσύνη που είχε απέναντι στην πλειονότητα των στρατιωτικών, με
κύριο κριτήριο τη συμμόρφωση στις κυβερνητικές εντολές. Η γενική του οδηγία ήταν
να προσπαθήσει η Επιτροπή να ανατρέπει την επιρροή των οπλαρχηγών στην
ύπαιθρο, βλαπτική για τη σωστή διαχείριση των πόρων, ή να την μειώνει, ανάλογα με
τις περιστάσεις. Προτεραιότητα αποκτούσε η απομάκρυνση του Δ. Μακρή ή
συγκεκριμένων ανθρώπων του από το Ζυγό, λόγω των ποικίλων καταχρήσεων και
της απείθειάς του. Για τον Βλοχό, ο Μαυροκορδάτος εφιστούσε την προσοχή στον
Γιαν. Στάικο, ωστόσο σημείωνε και πάλι ότι η επαρχία δεν είχε καπετάνιο, ενώ τόνιζε
ότι ο Κ. Βλαχόπουλος δεν συμμετείχε στις επιχειρήσεις, λόγω τις ανησυχίας του για
τις κινήσεις του Στάικου. Προκειμένου για το Απόκουρο, έκανε λόγο για
δυσαρέσκεια των κατοίκων απέναντι και στους δύο διεκδικητές, Κ. Σιαδήμα και Χ.
Μακρή, αν και ο ίδιος θεωρούσε τον δεύτερο εντιμότερο και ευπειθέστερο, κάτι που
διευκόλυνε την τοπική διοίκηση να εξασφαλίσει την ησυχία στην περιοχή. Στο
Καρπενήσι θεωρούσε καλύτερο τον Γ. Γιολδάση, τονίζοντας τις βιαιοπραγίες των
Πεσλή και Αραπογιάννη απέναντι στους κατοίκους. Προκειμένου για τα Άγραφα και
τον Ασπροπόταμο, ο Μαυροκορδάτος φαίνεται να έχει αποδεχθεί την προσωρινή
τουλάχιστον απώλειά τους. Στα Κράβαρα θεωρούσε πιθανή την εκδίωξη των Σαφάκα
και Γιολδάση από τις μικρότερες «φατρίες», αλλά σημείωνε ότι έπειτα χρειαζόταν
προσοχή, ώστε να μην αποκτήσει κανένας ισχύ καπετάνιου στην επαρχία. Για το
Βενέτικο, σημείωνε ότι ο Δημοτσέλιος «δεν είναι από εκείνους οπού θέλουν τα
καπετανάτα», γι’ αυτό και η Επιτροπή μπορούσε να του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη.
Για τον Βάλτο, τόνιζε την απείθεια των τοπικών καπετάνιων, εφιστώντας την
προσοχή στην αναξιοπιστία των αλληλοκατηγοριών Ράγκου και Ίσκου. Στο
Ξηρόμερο και τη Βόνιτσα ο Μαυροκορδάτος επισήμαινε την ευπείθεια του Τσόγκα,
κατά κανόνα, προσθέτοντας ότι η περιοχή δεν έχει καπετάνιο. Ως γενική οδηγία ο
Μαυροκορδάτος επισήμαινε την ανάγκη να διευκολύνεται ο λαός να διατυπώνει τα
παράπονά του στη διοίκηση, ενώ τόνιζε την ανάγκη να επιτελούν σωστά τα
καθήκοντά τους οι διορισμένοι έπαρχοι.463
Είναι σαφές ότι ο Μαυροκορδάτος δεν προωθούσε τα μέλη μιας «φατρίας»
καπετάνιων υπό την επιρροή του. Αντίθετα, θα προτιμούσε να μην υπάρχουν στους
στρατιωτικούς της περιοχής οι κληρονομημένες από την προεπαναστατική παράδοση
συμπεριφορές και νοοτροπίες που οδηγούσαν στην απομύζηση των πόρων μιας
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περιοχής. Το ιδανικό στη σκέψη του ήταν η δράση πειθαρχημένων σωμάτων, τα
οποία θα μπορούσαν να συγκροτήσουν στρατόπεδα και να χρησιμοποιηθούν σε
επιχειρήσεις έξω από κάθε τοπική επιρροή των αρχηγών τους. Επαινούσε τον
Δημοτσέλιο, του οποίου το σώμα είχε χρησιμοποιήσει με τον τρόπο αυτό στο
Απόκουρο, στο Βενέτικο, και στο Λιγοβίτσι, σαν να ήταν τακτικό στράτευμα.
Θεωρούσε ότι ο Δημοτσέλιος ήταν ο «αγιώτερος, ο φρονιμώτερος και ο
υπολιμπτικώτερος όλων των αξιωματικών»,464 γιατί, επιπλέον, δεν διεκδικούσε
τοπική επιρροή. Επιδίωξε να χρησιμοποιήσει κατά τον τρόπο αυτό τους Σουλιώτες,
αλλά το πέτυχε μόνο στην περίπτωση του Μάρκου Μπότσαρη. Η διαμάχη με τους
οπαδούς του Τζαβέλλα δημιούργησε πολλά προβλήματα στο Μεσολόγγι και το
Ανατολικό, ενώ, παρά την προθυμία του Κώστα Μπότσαρη, η παρουσία του Νότη
Μπότσαρη ήταν μάλλον αρνητική. Με την ίδια λογική, ο Μαυροκορδάτος υπολόγιζε
τον Ν. Στορνάρη, επειδή εκείνος τον διαβεβαίωνε ότι δεν επιδίωκε επιστροφή στο
αρματολίκι του Ασπροποτάμου («φωτιά να έμβη εγώ πίσω δεν γυρνώ», έγραφε),
όπως υπολόγιζε τον Γιανν. Ράγκο, επειδή εκείνος άφηνε τα Άγραφα («φωτιά να έμβη
εις εκείνο το μέρος δεν γυρίζω το μάτι μου εκεί», υποσχόταν), ενώ συμμετείχε στις
επιχειρήσεις του 1824, στις οποίες είχε κάποια συμμετοχή και ο Α. Ίσκος.465 Ο
Μαυροκορδάτος εκτιμούσε τον Γ. Βαλτινό, επειδή μπορούσε να επιδρά κατευναστικά
στους στρατιωτικούς στα Σάλωνα, ενώ εμπιστευόταν τον Αλεξ. Βλαχόπουλο,
πιθανότατα λόγω της κάποιας μόρφωσης και των διοικητικών του ικανοτήτων, όπως
φαίνεται από την υπηρεσία του στην τοπική διοίκηση και σε κυβερνητικές θέσεις.466
Σημαντικό παράγοντα αποτελούσε και η απουσία συνεργασίας με τους
Οθωμανούς. Ο Μαυροκορδάτος μπορούσε να ανεχθεί επαφές των οπλαρχηγών με
την άλλη πλευρά, όπως στην περίπτωση του Ράγκου στα Άγραφα το 1824 και του
Καραϊσκάκη στην ίδια περιοχή το 1822, όταν αυτές οι επαφές διασφάλιζαν μια
συγκυριακά επιθυμητή από τη διοίκηση ηρεμία σε κάποιο μέτωπο. Αντίθετα, ήταν
επιφυλακτικός απέναντι στον Σιαδήμα και τους Βαλτινούς, πιθανότατα τους Α. Ίσκο
και Καραγιάννη, κατηγορώντας τους για «τουρκολατρία». Από τα στενά του
Μακρυνόρους, θέση που θα έπρεπε να φρουρεί ο Α. Ίσκος, είχαν περάσει
ανενόχλητες οι δυνάμεις του Ομέρ πασά κατά την επιδρομή και την αποχώρησή τους
το 1824. Την κατηγορία της «τουρκολατρίας» απηύθυνε ο Μαυροκορδάτος και σε
όσους υπονόμευαν την πολεμική προσπάθεια προκαλώντας εσωτερικές ταραχές,
όπως ο Γιανν. Στάικος στον Βλοχό. Η εφημερίδα του Μεσολογγίου εξίσωνε
ουσιαστικά τους «τουρκολάτρες» του Καλάμου, εννοώντας τους περί τον Γ.
Βαρνακιώτη, με τους «αντιδιοικητές»,467 όρος που μπορούσε συμπεριλάβει κάθε
απείθαρχο προς την κυβέρνηση και την τοπική διοίκηση.
Ακόμα και αν ο Μαυροκορδάτος επεδίωξε να εφαρμόσει συνολικά τις αρχές αυτές
σε κάποια χρονική στιγμή, όπως κατά τη συνέλευση στο Μεσολόγγι τον Δεκέμβριο
του 1823, δίνοντας δικαίωμα στρατολογίας σε «νέους» καπετάνιους, υπολογίζοντας
στην έλλειψη ισχυρών δεσμών τους με την αρματολική παράδοση, η συνέχεια δεν
δικαίωσε τις προσδοκίες. Στους επόμενους μήνες ο Μαυροκορδάτος ανέφερε την
αδυναμία του να βρει κάποιο σημείο αναφοράς, κάποια δυνατότητα συμβιβασμού
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ανάμεσα στα πάθη προεστών και οπλαρχηγών.468 Η τοπική διοίκηση αντιμετώπιζε
φιλοδοξίες που δεν μπορούσε να ικανοποιήσει ή ακόμα και να αποδεχθεί, όπως στην
περίπτωση των Α. Ίσκου και Π. Γαλάνη. Αντιμετώπιζε επίσης φαινόμενα ακραίας
απείθειας στα όρια της συνεργασίας με τον εχθρό, όπως στις περιπτώσεις του
Στάικου, του Καραϊσκάκη, του Σιαδήμα. Ήταν υποχρεωμένη να αναζητά υποστήριξη
στους τοπικούς αντιπάλους των παραπάνω, όπως στην περίπτωση του Τσόγκα έναντι
του Γ. Βαρνακιώτη, ή να επιδιώξει τη χρησιμοποίηση όσων δεν είχαν παρόμοιες
φιλοδοξίες, των Σουλιωτών αρχικά, του Στορνάρη και του Δημοτσέλιου αργότερα, ή
ακόμα και να σχεδιάζει τον διορισμό Πελοποννησίων, για την αντικατάσταση του
Μακρή στον Ζυγό. Τα πάθη και οι διαμάχες των στρατιωτικών δημιούργησαν τους
οπαδούς και τους αντιπάλους του Μαυροκορδάτου στη δυτική Στερεά το 1824, και
όχι κάποιες προαποφασισμένες επιλογές του τελευταίου. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο,
είχε διοριστεί στην τοπική διοίκηση ο Ι. Μάγερ, ως λύση απέναντι στα πάθη και τις
συγκρούσεις των Μεσολογγιτών μετά τον θάνατο του Ι. Τρικούπη.
Από την πλευρά τους, οι οπλαρχηγοί που απολάμβαναν τη, σχετική στις
περισσότερες περιπτώσεις, εμπιστοσύνη του Μαυροκορδάτου, μπορούσαν να
επιδεικνύουν τη νομιμοφροσύνη τους συμμετέχοντας σε μια περιορισμένης
αποτελεσματικότητας πολεμική δράση, όπως εκείνη στην Ήπειρο το φθινόπωρο του
1824, ή στην τελευταία φάση των επιχειρήσεων του εμφυλίου στην Πελοπόννησο,
αποβλέποντας και στη συνήθη λεηλασία. Το υπόλοιπο διάστημα παρέμεναν
ουσιαστικά αδρανείς, επιδιδόμενοι σε βιαιοπραγίες και καταχρήσεις των δημοσίων
προσόδων, επικαλούμενοι την έλλειψη εφοδίων και την εξάντληση της υπαίθρου,
στην οποία συνέβαλλαν οι ίδιοι. Αποβλέποντας και στην μισθοδοσία τους, η οποία
δεν ήταν ποτέ εξασφαλισμένη λόγω των ενδοκυβερνητικών ανταγωνισμών και της
έλλειψης πόρων, χρειάζονταν την υποστήριξη της ισχυρής πολιτικής παρουσίας του
Αλ. Μαυροκορδάτου. Αντάλλασσαν την υποστήριξη αυτή με τη συγκατάθεσή τους
στα οργανωτικά πλάνα, όπως ο Μαυροκορδάτος τα πρόβαλλε στις τοπικές
συνελεύσεις, υπολογίζοντας ότι τοπικά θα παρέμεναν ουσιαστικά ανεξέλεγκτοι. Οι
διάφοροι «αντιπολιτευόμενοι» δεν κατάφεραν ποτέ να αλλάξουν τον συσχετισμό
αυτό, επιτρέποντας στον Μαυροκορδάτο να εμφανίζεται πανίσχυρος πολιτικά στη
δυτική Στερεά, την ώρα που ήταν ουσιαστικά αδύναμος να ελέγξει την κατάσταση.
Τον Ιανουάριο του 1825, η τοπική διοίκηση παρουσιαζόταν να οφείλει 800.000
γρόσια σε μισθούς, η ύπαιθρος είχε εν πολλοίς ερημωθεί, ενώ ο Κάλαμος και άλλα
νησιά φιλοξενούσαν μεγάλο αριθμό προσφύγων.
Η επιδίωξη της τοπικής διοίκησης να εξουδετερώσει την επιρροή των στρατιωτικών
στον πληθυσμό με τον διορισμό επάρχων, ήταν καταδικασμένη από τη στιγμή που οι
αξιωματούχοι αυτοί ήταν εξίσου αδύναμοι με την τοπική διοίκηση ή αποδεικνύονταν
εξίσου διεφθαρμένοι με αρκετούς οπλαρχηγούς. Όσο για την προσωποποίηση των
ευθυνών, ο Millingen θεωρεί σημαντικότερο ελάττωμα του Μαυροκορδάτου την
έλλειψη επιμονής και αυστηρότητας: δεν μπορούσε να πει όχι, γράφει, δεν ενέπνεε
τον φόβο και δεν πραγματοποιούσε τις απειλές ή τις υποσχέσεις του. Πέρα από την
ευφυΐα του, ήταν ίσως ο μόνος στην Ελλάδα που συγκέντρωνε σε εξαιρετικό βαθμό
τον άδολο πατριωτισμό και τα χαρίσματα ενός πολιτικού, σημειώνει ο Millingen, ο
οποίος επαινεί και τις οργανωτικές ικανότητες του Μαυροκορδάτου και την ταχύτητα
και ακρίβεια των ενεργειών του, αποτέλεσμα της διοικητικής εμπειρίας του στη
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Βλαχία. Η πανουργία και τα τεχνάσματα για τα οποία τον κατηγορούσαν, προσθέτει,
ήταν το μοναδικό τρέχον νόμισμα της χώρας, αναπόφευκτο με τους ανθρώπους της.
Ο Ν. Κομπότης, με αφορμή τις απαιτήσεις των Σουλιωτών, σημείωνε ότι ο
Μαυροκορδάτος είναι «ευαπάτητος και στοχάζεται πως με την πολιτικήν του όλα τα
πράγματα διορθώνονται». Ανεξάρτητα από τις κρίσεις αυτές, φαίνεται ότι ταίριαζε
στον χαρακτήρα του τελευταίου η συμβουλή του μητροπολίτη Ιγνάτιου: «Με ποίους
έχεις να κάμης το γνωρίζω, αλλά γνωρίζω προσέτι και πόσον είναι αναγκαίοι αυτοί οι
άνθρωποι, ότι είσαι βιασμένος να τους οικονομής πότε παραβλέπων, πότε παρακαλών
και πότε επιμένων εις τα προβλήματά σου με την συνήθην υπομονήν σου, ήτις τέλος
πάντων θριαμβεύει, ως το είδες με την πείραν».469 Μολονότι θα μπορούσε να
καταλογιστεί στον Μαυροκορδάτο μια δυσαναλογία σκοπών και μέσων στο
σχεδιασμό του, η στάση της τοπικής διοίκησης δεν εξαρτήθηκε ποτέ σοβαρά από
αδυναμίες του χαρακτήρα των εκπροσώπων της. Είδαμε ότι και ο Κ. Μεταξάς δεν
είχε τα οικονομικά και στρατιωτικά μέσα για μια άλλη προσέγγιση: «Αι περιστάσεις
εκείναι με εβίαζον να περιποιούμαι αυτούς τους οπλαρχηγούς», σημείωνε.470
3.4. Ο αντίκτυπος των εμφύλιων συγκρούσεων
Θεωρείται γενικά ότι οι ισχυροί οπλαρχηγοί της Στερεάς δεν συμμετείχαν ως ενιαία
ομάδα στην εμφύλια σύγκρουση στο πλευρό των στρατιωτικών της Πελοποννήσου
λόγω των ποικίλων τοπικιστικών διαφορών, της χάραξης προσωπικών στρατηγικών
σε τοπικό επίπεδο, του περισπασμού τους στα διάφορα πολεμικά μέτωπα, αλλά και
του ελέγχου που είχε επιτύχει να ασκεί ο Αλ. Μαυροκορδάτος όσον αφορά το θέμα
αυτό. Αντίθετα, Ρουμελιώτες ένοπλοι συγκρότησαν τη δύναμη που έδωσε τη νίκη
στην παράταξη Κουντουριώτη στις αρχές του 1825. Η δυνατότητα μισθοδοσίας από
τα χρήματα του πρώτου εξωτερικού δανείου και η προοπτική λεηλασιών στην
Πελοπόννησο αποτελούσαν ισχυρά κίνητρα για τους Ρουμελιώτες στρατιωτικούς.471
Ωστόσο, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις στην Πελοπόννησο είχαν πάντα πολεμικές και
οικονομικές επιπτώσεις στη δυτική Στερεά, όπως για την αποστολή πλοίων και
ενισχύσεων, ή επιπλέον δυσκολίες στην εξαργύρωση ομολογιών στα Επτάνησα.
Υπήρχε και άμεσος πολιτικός αντίκτυπος. Ο Γιαν. Ράγκος, διεκδικητής του πρώην
αρματολικιού των Αγράφων και οπαδός τότε της παράταξης του Θ. Κολοκοτρώνη,
προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στη δυτική Στερεά το καλοκαίρι του 1823,
στρεφόμενος εναντίον του Μαυροκορδάτου και του Μ. Μπότσαρη. Ο αδελφός του,
Πάνος, βουλευτής και μέλος της ίδιας παράταξης, προσπάθησε στα τέλη του έτους να
μεταφέρει επιστολές από την Πελοπόννησο προς τους δυτικοελλαδίτες
στρατιωτικούς. Επιστολές στάλθηκαν τότε στους οπλαρχηγούς Τσόγκα, Μακρή και
Αναγν. Καραγιάννη και από την ανατολική Στερεά, από τους αφοσιωμένους τότε
στον Οδ. Ανδρούτσο στρατιωτικούς, οι οποίοι κατηγορούσαν τον Μαυροκορδάτο
πως σχεδίαζε την πώληση της πατρίδας μέσω της σύναψης δανείων. Άλλη κατηγορία
φαίνεται ότι αφορούσε τη σύγκληση της συνέλευσης του Δεκεμβρίου με δήθεν σκοπό
469
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την απόσχιση της Στερεάς από την Πελοπόννησο. Κατά τον Κ. Μεταξά, ο Γιανν.
Ράγκος, εκπροσωπώντας όλους τους στρατιωτικούς που βρίσκονταν στο Μεσολόγγι
τον Δεκέμβριο και ήταν δυσαρεστημένοι με τους Σουλιώτες, του ζήτησε πιεστικά να
τεθεί επικεφαλής για να απομακρύνουν τον Μαυροκορδάτο από την πόλη, σε
συνεννόηση με την παράταξη του Θ. Κολοκοτρώνη. Ο Μεταξάς τούς προέτρεψε,
σημειώνει, να παραιτηθούν των σχεδίων τους, προς όφελος της πατρίδας, ενώ οι
στρατιωτικοί διχάστηκαν, με τους Σουλιώτες και τον Γ. Τσόγκα να υποστηρίζουν την
κυβέρνηση του Κρανιδίου, ενώ ο Ράγκος και άλλοι υποστήριζαν τον Κολοκοτρώνη.
Από την άλλη πλευρά, υπέρ της κυβέρνησης του Κρανιδίου δραστηριοποιήθηκε τότε
ο επίσκοπος Άρτας Πορφύριος. Κατά τον Ν. Κασομούλη, σκοπός της συνέλευσης
του Δεκεμβρίου στο Μεσολόγγι ήταν και το να μην εισχωρήσει «το πνεύμα των
αντιβουλευτών» στην περιοχή. Η συνέλευση είχε επίσημα στόχο την «ενδυνάμωση
της διοικήσεως», μολονότι ασχολήθηκε με τις διαμάχες στην Πελοπόννησο. Οι
αποφάσεις της, οι οποίες κινήθηκαν κυρίως γύρω από τη διαχείριση των προσόδων
και τα αιτήματα των στρατιωτικών, είχαν σημείο αναφοράς το Βουλευτικό του
Κρανιδίου, το οποίο η συνέλευση διαβεβαίωσε για την αφοσίωσή της.472
Οι επιρροές των αντιπαραθέσεων στην Πελοπόννησο κορυφώθηκαν το επόμενο
διάστημα. Η κυβέρνηση του Κρανιδίου διέταξε τον Ιανουάριο του 1824 τον
οπλαρχηγό Δ. Μακρή να φροντίσει για την υπακοή στη νόμιμη διοίκηση των
υφισταμένων του στρατιωτικών, κάτι που ίσως υποδηλώνει κάποιες επαφές με τους
αντιπάλους της κυβέρνησης. Επίσης, μολονότι ο Πάνος Ράγκος «μεταμελήθηκε»
μετά τη συνέλευση του Δεκεμβρίου, οι υπό τον Κίτσο Τζαβέλλα Σουλιώτες είχαν
επαφές με το στρατόπεδο του Θ. Κολοκοτρώνη μέσω του Νικολού Τζαβέλλα, ο
οποίος έφτασε στο Μεσολόγγι στα μέσα Φεβρουαρίου. Σκοπός τους φαίνεται ότι
ήταν να συγκεντρώσουν Σουλιώτες και άλλους για να ενισχύσουν τον Κολοκοτρώνη
στην Πελοπόννησο. Ακόμα κι αν ο στόχος τους ήταν απλώς να αποσπάσουν
περισσότερα χρήματα, η αναταραχή που προκάλεσαν στην πόλη, καθώς μάλιστα οι
απαιτήσεις τους επηρεάζονταν και από τη διαμάχη ανάμεσα στις φατρίες Τζαβέλα και
Μπότσαρη, συνέβαλε σημαντικά στη ματαίωση της σχεδιαζόμενης επίθεσης στη
Ναύπακτο. Ένας ακόμα Σουλιώτης απεσταλμένος του Κολοκοτρώνη προσπάθησε να
προσεγγίσει τον Byron, τον Μάρτιο. Κατά τον Μαυροκορδάτο, πολλοί απεσταλμένοι
των «αντιδιοικητών» δραστηριοποιήθηκαν τότε στην περιοχή, χωρίς αποτέλεσμα.
Ανάμεσα στους δυσαρεστημένους με τον Μαυροκορδάτο στρατιωτικούς της
περιοχής που επικοινωνούσαν με τον Κολοκοτρώνη ήταν και ο Γ. Καραϊσκάκης. Η
ενέργειά του να καταλάβει το Βασιλάδι και να εισβάλει ουσιαστικά στο Μεσολόγγι
στα τέλη Μαρτίου, θεωρήθηκε από την τοπική διοίκηση προδοτική πράξη και, λόγω
των στρατιωτικών μέτρων που απαιτήθηκαν, υπεύθυνη για την αναβολή της
εκστρατείας εναντίον της Άρτας. Κατά τον P. Gamba, ταυτόχρονα με την κίνηση του
Καραϊσκάκη συνελήφθη από την αστυνομία της πόλης κάποιος «μυστικός
πράκτορας» των αντιπάλων της κυβέρνησης. Κατά την ίδια περίοδο, απεσταλμένοι
στη Ζάκυνθο από την παράταξη του Θ. Κολοκοτρώνη, αλλά και ο Ed. Trelawney,
οπαδός του Οδ. Ανδρούτσου, φέρονται να εμπόδιζαν με την προπαγάνδα τους
εναντίον του Μαυροκορδάτου τη συγκέντρωση εισφορών για τη δυτική Στερεά, ενώ
συνέβαλαν στην καθυστέρηση της καταβολής στην κυβέρνηση των χρημάτων της
πρώτης δόσης του αγγλικού δανείου, τμήμα των οποίων προοριζόταν επίσης για τις
ανάγκες της περιοχής. Επίσης, ψευδείς ειδήσεις που διαδίδονταν στο Μεσολόγγι και
την ευρύτερη περιοχή στόχευαν στην υπονόμευση του κύρους της κυβέρνησης του
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Κρανιδίου και της τοπικής διοίκησης. Λίγες μέρες μετά τις ενέργειες του
Καραϊσκάκη, δημοσιεύτηκε στα Ελληνικά Χρονικά επίσημη βεβαίωση της
αστυνομίας Αιτωλίας ότι «η Διοίκησις υπερίσχυσε» στην Πελοπόννησο, ώστε να
διαψεύσει φήμες, ενώ λίγο αργότερα ο Μαυροκορδάτος ζήτησε από την κυβέρνηση
επιστολές, προκειμένου να αποδείξει ότι το φρούριο και η πόλη κατέχεται από την
ίδια, αλλά και την αποστολή στην περιοχή φύλλων του Φίλου του Νόμου, στα οποία
αποτυπωνόταν το πνεύμα της διοικήσεως, όπως σημείωνε.473
Αποτέλεσμα των πολιτικών συγκρούσεων ήταν και η παρ’ ολίγον εμπλοκή της
δυτικής Στερεάς στη συνέλευση των Σαλώνων. Η σύγκλησή της, στην οποία
επιδίωκαν τη συμμετοχή του Byron και του Μαυροκορδάτου, ήταν μια ανεπιτυχής
πρωτοβουλία των Οδ. Ανδρούτσου και Θ. Νέγρη σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του
πολιτικού τους ρόλου εν όψει και της άφιξης των χρημάτων του πρώτου αγγλικού
δανείου. Ο Μαυροκορδάτος επιθυμούσε μια συνάντηση με τον Οδ. Ανδρούτσο, αλλά
δεν θα υποστήριζε μια συνέλευση που δεν αναγνωριζόταν από την κυβέρνηση του
Κρανιδίου. Μολονότι ο Byron εξέφρασε στην τελευταία την επιθυμία να μεταβεί στα
Σάλωνα, η κακοκαιρία, η αναταραχή που προκάλεσε η υπόθεση του Καραϊσκάκη, η
ασθένεια και ο θάνατός του απέτρεψαν την παρουσία του εκεί.474
Ανάμειξη των Στερεοελλαδιτών στους πολιτικούς ανταγωνισμούς της
Πελοποννήσου θα μπορούσε να θεωρηθεί και η αποστολή Σουλιωτών ενόπλων στην
Ηλεία, κάτι που η κυβέρνηση του Κρανιδίου είχε ζητήσει ήδη τον Φεβρουάριο,
συναντώντας τότε την άρνηση του Μαυροκορδάτου. Τελικά, το σώμα του Κ.
Μπότσαρη στάλθηκε στην Ηλεία το καλοκαίρι, με σκοπό «να ταπεινώση το
αγέρωχον φρόνημα του απειθούς Σισύνη», όπως ανέφεραν τα Ελληνικά Χρονικά. Η
εφημερίδα δημοσίευσε, με κάποια ειρωνεία, τη διάψευση εκ μέρους της τοπικής
διοίκησης, σύμφωνα με την οποία σκοπός της μετακίνησης ήταν η άμυνα της
περιοχής από ενδεχόμενη εχθρική απόβαση. Η είδηση της επικείμενης άφιξης των
Σουλιωτών ανησύχησε τον Σισίνη και ο Μαυροκορδάτος έσπευσε να τον
διαβεβαιώσει ότι τα γραφόμενα στην εφημερίδα ήταν ανοησίες.475 Μολονότι ο
Μαυροκορδάτος απέβλεπε πρώτιστα στην απαλλαγή του από την ανάγκη
μισθοδοσίας των Σουλιωτών και η πρώτη φάση του εμφυλίου είχε μόλις λήξει, η
ενίσχυση των θέσεων της στην Πελοπόννησο ήταν ένα προφανές κίνητρο εκ μέρους
της κυβέρνησης για την κίνηση αυτή.
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Χρονικά, η επακόλουθη αδυναμία της κυβέρνησης λόγω
της νέας εμφύλιας σύγκρουσης οδήγησε στην προσωρινή λύση του αποκλεισμού του
Πατραϊκού από τα ελληνικά πλοία, τον Νοέμβριο. Λίγο νωρίτερα ο Μαυροκορδάτος
είχε προτείνει στην κυβέρνηση την πολιορκία της Ναυπάκτου, λόγω των ενδείξεων
μεγάλης αποδυνάμωσης της φρουράς της. Ο ίδιος ανέφερε την περίοδο αυτή την
κακομεταχείριση και τον άγριο ξυλοδαρμό ταχυδρόμων από το Μεσολόγγι, από τους
αντιμαχόμενους την κυβέρνηση ένοπλους. Ωστόσο, διαβεβαίωσε επανειλημμένα την
κυβέρνηση Κουντουριώτη για τη νομιμοφροσύνη της περιοχής, στην οποία
θεμελίωνε τα συνεχή αιτήματά του για οικονομική βοήθεια. Ο ίδιος σημείωσε τον
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Οκτώβριο ότι δεν υπάρχει «ουδεμίαν φωνήν εναντία της Διοικήσεως», μετά και την
αναχώρηση των «ζιζανίων» για την Πελοπόννησο, εννοώντας τους δυσαρεστημένους
στρατιωτικούς και πολιτικούς παράγοντες της περιοχής και τους απεσταλμένους τους.
Οι στρατιωτικοί στα Σάλωνα απέρριψαν τις προτάσεις απεσταλμένων από την
Πελοπόννησο για συνεργασία εναντίον της κυβέρνησης, πριν ακόμα από τις σχετικές
παραινέσεις του Μαυροκορδάτου. Ο τελευταίος ανέφερε τον Δεκέμβριο στην
κυβέρνηση ότι είχαν έρθει δύο φορές απεσταλμένοι «από τους εναντίους» στον
οπλαρχηγό Δ. Μακρή, αυτός όμως, ακόμα και αν θέλει, «είναι τόσον φοβιτζιάρης και
κακορροίζικος άνθρωπος» ώστε δεν θα τολμήσει να κάνει κάτι μόνος του. Ο Μακρής
είχε προσκληθεί τον Απρίλιο να συμμετάσχει στην συνέλευση των Σαλώνων.476
Ο ίδιος ο Μαυροκορδάτος είχε εκφράσει στον Γ. Κουντουριώτη τον
προβληματισμό του για την εξέλιξη των αντιπαραθέσεων στην Πελοπόννησο, καθώς,
σημείωνε, υπήρχε η λύση της σύγκλησης εθνοσυνέλευσης. Εκτός από τις συνέπειες
στο εσωτερικό, η εμφύλια σύγκρουση είχε καταστροφικές συνέπειες στο κύρος των
επαναστατών στο εξωτερικό, τόνιζε, ενισχύοντας εκείνους που υποστήριζαν ότι οι
Έλληνες δεν μπορούν να κυβερνηθούν μόνοι τους και άξιζαν να βρίσκονται κάτω
από ένα σκληρό ζυγό. Επικρίνοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές, αν και
υποστήριζε τη νομιμότητα της κυβέρνησης Κουντουριώτη, ο Μαυροκορδάτος
ευχόταν τον συμβιβασμό. Οι απόψεις αυτές επέτρεπαν στους πολιτικούς του
αντιπάλους στο Ναύπλιο να τον κατηγορούν ότι συνεργάζεται με την αντίπαλη
παράταξη και αναβάλει από καιροσκοπισμό την επιστροφή του. Αν και ο ίδιος
διέψευδε τις κατηγορίες, οι συνεργάτες του στο Ναύπλιο τον καλούσαν να επιστρέψει
εκεί το συντομότερο.477
Στις 23 Δεκεμβρίου, η άφιξη στο Μεσολόγγι πολυάριθμης ομάδας ένοπλων
Πελοποννησίων φυγάδων, αντιπάλων της κυβέρνησης, ανάμεσά τους οι Ανδρέας και
Ασημάκης Λόντος, Ανδρέας Ζαΐμης και Ν. Σταματελόπουλος (Νικηταράς), έφερε την
τοπική διοίκηση σε δύσκολη θέση. Ο Ζαΐμης ζήτησε άσυλο επικαλούμενος και τη
φιλία του με τους προκρίτους και στρατιωτικούς της περιοχής, υπονοώντας την
βοήθεια που προσέφερε το 1822. Ο Μαυροκορδάτος και τα μέλη της συνέλευσης στο
Ανατολικό, αποφάσισαν να τους δεχθούν, υπό τον όρο να οδηγηθούν στο Ναύπλιο,
αν το απαιτούσε η κυβέρνηση. Οι φυγάδες είχαν ήδη αποβιβαστεί και οδηγήθηκαν
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στο Ανατολικό. Η συνέλευση αποφάσισε να τους γίνει «φιλάνθρωπος αποδοχή», από
ευγνωμοσύνη για τη βοήθειά τους κατά το παρελθόν. Οι ένοπλοι οπαδοί τους
αφέθηκαν ελεύθεροι και οι επικεφαλής παραδόθηκαν στον στρατηγό Γ. Τσόγκα, εν
αναμονή των αποφάσεων της κυβέρνησης, την οποία ο Μαυροκορδάτος είχε ήδη
ενημερώσει. Παρά την τήρηση των τύπων και την ταυτόχρονη καταδίκη από την
εφημερίδα του Μεσολογγίου της «αποστασίας» των φυγάδων, ήταν αδύνατο να
αποφευχθεί νέα κριτική στο Ναύπλιο για το θέμα, μολονότι η κυβέρνηση εξέφρασε
την εμπιστοσύνη της στον Μαυροκορδάτο. Ακολούθησε η φυγή των Α. Λόντου και
Α. Ζαΐμη στον Κάλαμο στις αρχές Ιανουαρίου, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο
θόρυβο στην περιοχή. Ο Τσόγκας, ο οποίος μαζί με τον γραμματικό του στρατηγού
Μακρή ήταν παρών κατά την επιβίβασή τους για τον Κάλαμο, κατηγορήθηκε ως
αποκλειστικός υπεύθυνος από τα Ελληνικά Χρονικά, τα οποία επέκριναν και τους
Ζαΐμη και Λόντο για τη φυγή τους. Απαντώντας, ο Τσόγκας επέρριψε ευθύνες σε
άλλους στρατιωτικούς, αρνούμενος ότι είχε την προσωπική ευθύνη της φύλαξης. Τον
Φεβρουάριο, το Εκτελεστικό, με γενικό γραμματέα τον Μαυροκορδάτο, διέταξε τον
Γ. Σπανιολάκη, μέλος τότε της Διευθύνουσας Επιτροπής, να μεταβεί στην Κέρκυρα
για να ζητήσει από την αγγλική διοίκηση την παράδοσή τους, αλλά και να προτείνει
την υπογραφή συμφωνίας με τις ελληνικές Αρχές για αμοιβαία παράδοση φυγάδων
στις δύο επικράτειες. Λίγο αργότερα οι Α. Ζαΐμης και Α. Λόντος επέστρεψαν στην
Πελοπόννησο.478
Ήταν απίθανο να μη γίνουν δεκτοί στην περιοχή οι Λόντος, Ζαΐμης και Νικηταράς.
Η εκτίμηση απέναντί τους ήταν γενική, για τη βοήθειά τους το 1822, αλλά και για την
υποστήριξη στην κυβέρνησης κατά τον πρώτο εμφύλιο. Η εφημερίδα της πόλης είχε,
θα δούμε, μια μάλλον επιεική στάση απέναντί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της
εμφύλιας διαμάχης, απηχώντας τον σεβασμό των ντόπιων στους Ζαΐμη και Λόντο.
Όσο για τον Νικηταρά, παρόντα λίγο αργότερα στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, οι
πρόκριτοι της πόλης και οι οπλαρχηγοί της φρουράς ζήτησαν από την κυβέρνηση την
παραμονή του και χορήγηση του δικαιώματος στρατολογίας, με επιχειρήματα τη
συμβολή του στην εξύψωση του ηθικού και τις στρατιωτικές του ικανότητες. Είναι
επίσης χαρακτηριστικό ότι βασικό επιχείρημα του Σπ. Τρικούπη προκειμένου να
πείσει τον Μαυροκορδάτο να αποφύγει τον ερχομό του στην Πελοπόννησο το
καλοκαίρι του 1824, ήταν το δίλημμα που θα αντιμετώπιζε, αν ερχόταν στο Ναύπλιο,
της υποστήριξης της παράταξης του Γ. Κουντουριώτη ή των «Αντρέηδων»:
«Ωφελιμότατοι είνε εις την πατρίδα και τούτοι, αναγκαιότατος είνε εις τα πράγματα
και ο Πρόεδρος», σημείωνε. Ήδη στα μέσα Νοεμβρίου, ο Α. Ζαΐμης ενημέρωσε τον
Μαυροκορδάτο για τις συγκρούσεις και τον καλούσε στην Πελοπόννησο για να
αναζητήσουν λύση. Ο τελευταίος χαρακτήριζε τα ονόματα των Ζαΐμη και Λόντου
«αγαπητά εις τους φίλους της ευνομίας», μόλις είκοσι μέρες πριν την άφιξή τους στο
Μεσολόγγι, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τον Γ. Κουντουριώτη απέναντι στις
συνέπειες της ένοπλης σύγκρουσης. Οι Λόντος και Ζαΐμης συνεργάστηκαν αργότερα
με τον Μαυροκορδάτο και αποτέλεσαν στελέχη του λίγο μεταγενέστερου αγγλικού
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κόμματος.479 Παρά την πρόσκαιρη αναταραχή, μάλλον συνηθισμένη στη ρευστή
πολιτική πραγματικότητα και στον λαβύρινθο των προσωπικών αντιπαραθέσεων της
περιόδου, η υποδοχή των φυγάδων, αλλά και η δραπέτευσή τους, δεν είχαν άλλες
συνέπειες.
Ύστερα και από παρότρυνση του Μαυροκορδάτου, η συνέλευση του Ανατολικού
εξέφρασε προθυμία συμμετοχής στις επιχειρήσεις εναντίον των αντικυβερνητικών
στην Πελοπόννησο, κάτι που συμπεριλαμβανόταν έμμεσα στους διακηρυγμένους
σκοπούς της και στόχευε και στην κάλυψη των εξόδων συντήρησης των σωμάτων
που θα συμμετείχαν. Ο Μαυροκορδάτος πρότεινε την αποστολή έως και 1300
ενόπλων υπό τους Γ. Ράγκο, Γρ. Λιακατά και Δημοτσέλιο. Κατά τον J. Millingen, ο
οποίος τονίζει ως αποκλειστικά κίνητρα των ενόπλων την προσδοκία της αμοιβής,
και μάλιστα σε αγγλικές λίρες, ο Μαυροκορδάτος επέλεξε 800 από τους καλύτερους
στρατιώτες υπό τις διαταγές έμπιστών του στρατιωτικών.480
Συμπερασματικά, η εξάρτηση των στρατιωτικών από κυβέρνηση και την τοπική
διοίκηση για τη συντήρηση των σωμάτων τους, άρα και για τη διατήρηση της
κυρίαρχης θέσης τους στις διάφορες επαρχίες, εξασφάλιζε τη νομιμοφροσύνη τους. Ο
ρόλος της τοπικής διοίκησης και του Αλ. Μαυροκορδάτου ήταν πολύ σημαντικός για
τη διατήρηση αυτής της αφοσίωσης, τόσο λόγω των διοικητικών ικανοτήτων του
τελευταίου, όσο και των συγκεκριμένων προσπαθειών του για την ικανοποίηση των
απαιτήσεών τους. Στρατιωτικοί που δεν νέμονταν κάποιο πρώην αρματολίκι, όπως οι
Σουλιώτες, ήταν ακόμα πιο εξαρτημένοι από την κυβερνητική μισθοδοσία, μολονότι
μπορούσαν να είναι πιο απείθαρχοι. Στο ίδιο το Μεσολόγγι, οι αντιδράσεις ήταν κατά
καιρούς ισχυρές, αλλά συνδέονταν άμεσα με σταθερές διεκδικήσεις των προκρίτων
της πόλης, οι οποίοι είχαν μια μάλλον συγκυριακή και περιορισμένη συνεργασία με
ισχυρούς στρατιωτικούς της περιοχής. Το σημαντικότερο στη συγκυρία του εμφυλίου
ήταν ότι όποιος και αν ήταν ο ψυχολογικός αντίκτυπος στο Μεσολόγγι και στη
δυτική Στερεά από τις ένοπλες συγκρούσεις στην Πελοπόννησο, οι πρακτικές
επιπτώσεις ήταν πολύ περιορισμένες ώστε να προκαλέσουν κρίση στις σχέσεις των
στρατιωτικών και πολιτικών παραγόντων με την κυβέρνηση Κουντουριώτη. Ακόμα
και η αρνητική επίπτωση στη σχεδιαζόμενη εκστρατεία εναντίον της Ναυπάκτου δεν
θα πρέπει να υπερτονίζεται. Η ικανοποίηση των οικονομικών τους απαιτήσεων, αλλά
και η πάντα αβέβαιη προοπτική της επίθεσης σε μια οχυρωμένη θέση, επηρέαζε
διαχρονικά τους Σουλιώτες, ώστε η επίπτωση των γεγονότων της Πελοποννήσου και
οι όποιες συνεννοήσεις τους εκεί να αποτελούν μάλλον πρόσκαιρη αφορμή, παρά
αιτία της αναβλητικής στάσης τους. Όσο για τους τοπικούς «φατριασμούς», τους
οποίους η τοπική διοίκηση παρακολουθούσε και διαβεβαίωνε ότι ήλεγχε, αλλά και τις
οξύτατες διαμάχες στην ύπαιθρο δυτικής Στερεάς, μπορούσαν να καταλήγουν σε
αναφορές στο Ναύπλιο, αλλά δεν οδήγησαν σημαντικούς στρατιωτικούς ή άλλους
παράγοντες της περιοχής στο αντίπαλο πολιτικό στρατόπεδο.
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3.5. Η πολιορκία του 1823
Η οθωμανική εισβολή του 1823, η πολιορκία του Ανατολικού και ο περιορισμός
των επαναστατών στο Μεσολόγγι είναι γεγονότα που αναδεικνύουν και πάλι κάποιες
σημαντικές παραμέτρους του πολέμου στη δυτική Στερεά, όπως η συμπεριφορά των
αμάχων, οι επιπτώσεις του αποκλεισμού των πόλεων, αλλά και η εμπλοκή της
πολιτικής στην ανάγκη ενίσχυσης των αμυνόμενων.
Αφού εξασφάλισε τον έλεγχο στον Ασπροπόταμο και τα Άγραφα, η κύρια δύναμη
εισβολής με επικεφαλής το Μουσταφά πασά του Σκούταρι, της Σκόδρας όπως
αποκαλούνταν από τους επαναστάτες, προήλασε από βορειοδυτικά. Ύστερα από τις
μάχες γύρω από το Καρπενήσι και το θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη, προσέγγισε το
Μεσολόγγι και το Ανατολικό, σε συνεννόηση με τον Ομέρ πασά, του οποίου το σώμα
αποτελούνταν επίσης από Αλβανούς ενόπλους. Οι αμυνόμενοι, ένα σύνολο 4000
περίπου ενόπλων, κατέφυγαν ήδη στις 17 Σεπτεμβρίου στις δύο πόλεις, κυρίως στο
Μεσολόγγι, με επικεφαλής τους Κ. Μπότσαρη, Κίτσο Τζαβέλλα, Γ. Τσόγκα και Δ.
Μακρή, τον τελευταίο με κάποια καθυστέρηση. Σημαντικό ρόλο στην άμυνα είχε και
ο φροντιστής του πολέμου Δ. Δεληγεωργόπουλος. Κατά τους επαναστάτες, η
συνολική δύναμη των εισβολέων ήταν περίπου 16.000 άνδρες. Τμήμα του
οθωμανικού στόλου είχε αποκλείσει το Μεσολόγγι, κάτι που είχε την αναμενόμενη
αρνητική επίπτωση στο ηθικό των αμυνόμενων, οι οποίοι αντιμετώπιζαν και την
έλλειψη πολεμοφοδίων, τροφίμων και χρημάτων.481
Ο άμαχος πληθυσμός κατέφυγε στα πιο δυσπρόσιτα ορεινά καταφύγια της
ευρύτερης περιοχής, από τον Βάλτο μέχρι το Λιδωρίκι, ενώ ορισμένοι πέρασαν στην
Πελοπόννησο, αν και οι φυγάδες από τον Ασπροπόταμο, έχοντας υποφέρει και από
τη ληστρική συμπεριφορά των κατοίκων του Βάλτου, άρχισαν να επιστρέφουν στις
εστίες τους ήδη από τον Σεπτέμβριο. Χιλιάδες άμαχοι από τις γειτονικές περιοχές
συγκεντρώθηκαν υπό την προστασία του Δημοτσέλιου στο Λεσίνι, στους βάλτους
του Ξηρόμερου, και σε άλλα νησάκια στις εκβολές του Αχελώου και στις λίμνες
γύρω από το Βραχώρι. Στο ίδιο το Μεσολόγγι και στο Ανατολικό συγκεντρώθηκε
ήδη από τον Ιούλιο μεγάλος αριθμός προσφύγων, ίσως πάνω από 30.000 στα τέλη
Σεπτεμβρίου. Τον Οκτώβριο μεταφέρθηκαν όλοι στο Μεσολόγγι, από το οποίο
άμαχοι, μάλλον οι ευπορότεροι, είχαν αναχωρήσει για τον Κάλαμο και άλλα νησιά
των Επτανήσων. Ωστόσο, η παρουσία του οθωμανικού στόλου απαγόρευε μια μαζική
εκκένωση της πόλης. Ο έπαρχος Κ. Μεταξάς, αναφερόμενος στον συνολικό
πληθυσμό που κινδύνευσε από την εισβολή, κάνει λόγο για 100.000 ψυχές, αριθμός
μάλλον διογκωμένος. Τους ίδιους δρόμους ακολούθησε και το πολύ μικρότερο
προσφυγικό κύμα που δημιούργησαν οι περιορισμένες επιχειρήσεις στην ύπαιθρο το
επόμενο έτος.482
Στα μέσα Οκτωβρίου, κρίνοντας προφανώς ότι δεν θα έχουν επιτυχία απέναντι στην
άμυνα του Μεσολογγίου, του οποίου η οχύρωση είχε προχωρήσει αρκετά, οι
επιτιθέμενοι συγκέντρωσαν τις δυνάμεις τους στην πολιορκία και στον βομβαρδισμό
της πόλης-νησιού του Ανατολικού, σε απόσταση δέκα περίπου χιλιομέτρων από το
481
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Μεσολόγγι. Η πόλη δεν είχε ουσιαστική οχύρωση, εκτός από την ίδια την ισχυρή
γεωγραφική της θέση, υπό την προϋπόθεση του ελέγχου της λιμνοθάλασσας. Οι
προσπάθειες της τοπικής διοίκησης κατά το προηγούμενο διάστημα για την εξεύρεση
των αναγκαίων για την οχύρωση χρημάτων, μέσω των τοπικών προσόδων, είχαν
αντιμετωπίσει αντιδράσεις, λόγω και των ανταγωνισμών στην ίδια την πόλη. Τώρα,
υπό την επίβλεψη του Μ. Κοκκίνη, μεταφέρθηκαν κανόνια από το Μεσολόγγι και
ενίσχυσαν την άμυνα. Μολονότι αυτά δεν είχαν το βεληνεκές ώστε να προκαλέσουν
σημαντική φθορά στους πολιορκητές, συνέβαλαν στη διατήρηση της επικοινωνίας με
το Μεσολόγγι. Η φρουρά του Ανατολικού δεν ξεπέρασε ποτέ τους 500-600 ένοπλους,
αλλά, κατά τον Millingen, η παρουσία αριθμού Σουλιωτών ενίσχυσε αποφασιστικά
την άμυνα. Μια προσπάθεια των πολιορκητών να χρησιμοποιήσουν εξοπλισμένα
πλοιάρια και σχεδίες για έφοδο δεν έχει συνέχεια, ύστερα και από αιφνιδιαστική
επίθεση τμήματος της φρουράς του Μεσολογγίου κοντά στο σημείο συγκέντρωσής
τους. Μολονότι το Μεσολόγγι αντιμετώπιζε μόνο τον θαλάσσιο αποκλεισμό, η
παρουσία ισχυρών τμημάτων του αντιπάλου κοντά στην πόλη εμπόδιζε επιπλέον
ενίσχυση του Ανατολικού, καθώς οι δυνάμεις των πολιορκητών φαίνονταν ικανές για
επίθεση και στις δύο πόλεις. Ωστόσο, η φρουρά του Μεσολογγίου πραγματοποίησε
μια ισχυρή επιδρομή σε θέσεις των αντιπάλων και συχνές νυχτερινές ενέδρες. Ο
Μεταξάς μάλιστα σημειώνει ότι του έφερναν κάθε πρωί κεφάλια εχθρών για να
εισπράξουν τη συνήθη αμοιβή.483
Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρώτη φροντίδα της τοπικής διοίκησης ήταν ο
ανεφοδιασμός των δύο πόλεων με τρόφιμα και πολεμοφόδια. Στο Ανατολικό η
μεγαλύτερη ανάγκη ήταν το πόσιμο νερό, καθώς δεν υπήρχαν πηγάδια και δεν ήταν
πια δυνατή η τροφοδοσία από τις γειτονικές πηγές. Φαίνεται ότι το πρόβλημα λύθηκε
αναπάντεχα όταν από το λάκκο που άνοιξε μια βόμβα ανέβλυσε άφθονο πόσιμο νερό.
Ο απών τότε M. Raybaud θεωρεί ότι η βόμβα αποκάλυψε κάποια άγνωστη παλιά
δεξαμενή, η οποία περιείχε γλυκό νερό. Κατά τον Κ. Μεταξά, αυτό και άλλα
«παράδοξα» του βομβαρδισμού, όπως οι εκρήξεις βομβών χωρίς θύματα, ενθάρρυναν
τους κατοίκους, γιατί τα θεωρούσαν «θεοσημεία». Ο ίδιος σημειώνει ότι είχε
απαγορεύσει την εξαγωγή ψαριών, ενώ έγινε προμήθεια δημητριακών από τον
έμπορο στην Κεφαλονιά Δ. Κοργιαλένιο, με την εξόφληση να παραπέμπεται στην
κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμιά αφήγηση αυτόπτη για τις καθημερινές δυσκολίες
επιβίωσης ίσως 20.000 αμάχων στο Μεσολόγγι, πόλη με τέσσερις φορές λιγότερο
μόνιμο πληθυσμό. Τα κενά σπίτια, οι άδειοι χώροι, κυρίως η έκταση ανάμεσα στην
πόλη και στις οχυρώσεις, θα χρησιμοποιήθηκαν για τους πρόσφυγες, οι οποίοι θα
είχαν μαζί τους λίγα μόνο χρήματα και τρόφιμα, ενώ χρησιμοποιήθηκε για θέρμανση
η ξυλεία που υπήρχε σε εμπορικές αποθήκες. Με αυτά τα δεδομένα, ήταν
αναμενόμενη η σοβαρή έλλειψη τροφίμων. Άλλωστε, σχεδόν τα δύο τρίτα των
εσόδων της τοπικής διοίκησης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους είχαν δοθεί σε
μισθούς και σιτηρέσια των ένοπλων σωμάτων. Ωστόσο, ο θαλάσσιος αποκλεισμός,
ενώ αποθάρρυνε την εκκένωση αμάχων, δεν ήταν τόσο στενός ώστε να παρακωλύει
αποτελεσματικά την επικοινωνία με τα Επτάνησα. Ο Κ. Μαυρομιχάλης έστειλε από
τη Γαστούνη με ένα πλοίο πολεμοφόδια και καλαμπόκι, οι Α. Λόντος και Α. Ζαΐμης,
κατάφεραν να στείλουν στο Μεσολόγγι ποσότητα τροφίμων από τη Γαστούνη, ενώ οι
αδελφοί του Μεταξά έστειλαν από την Κεφαλονιά ένα μικρό χρηματικό ποσό. Όμως,
οι διαμαρτυρίες των ενόπλων ήταν έντονες, κυρίως των Σουλιωτών, λόγω και της
απουσίας ελληνικών πλοίων. Ο Μεταξάς, διαμαρτυρόμενος για την αδιαφορία, όπως
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σημείωσε, της κυβέρνησης, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του επάρχου,
την επομένη της αποχώρησης των οθωμανικών στρατευμάτων.484
Ίσως αυτή η ατμόσφαιρα, ιδίως κάποιες αντιπαραθέσεις των άλλων στρατιωτικών
με τους Σουλιώτες, να ήταν η αιτία για την έξοδο από το Μεσολόγγι του στρατηγού
Γ. Τσόγκα με 120 περίπου ένοπλους, μόλις στις 19 Οκτωβρίου, παρά την προσπάθεια
των Κ. Μπότσαρη και Δ. Μακρή να τον μεταπείσουν. Πολύ σοβαρό περιστατικό
ήταν και η δολοφονία στις 14 Οκτωβρίου στο Ανατολικό του Διον. Φωκά,
τοποτηρητή του Μεταξά στην πόλη, από ένοπλους του Δ. Μακρή. Ένας από τους
δράστες σκοτώθηκε επίσης, ενώ συγγενείς και σύντροφοί του κατέφυγαν στην
ύπαιθρο. Ο Μεταξάς απέδωσε το γεγονός σε συνωμοσία του Γ. Βαρνακιώτη, εν
αγνοία του Μακρή, με στόχο τη δολοφονία και του ίδιου και την πτώση του
Ανατολικού.485 Το γεγονός οφείλεται πιθανότατα σε εσωτερικές διαμάχες στο
Ανατολικό. Αντίθετα, η φυγή του Τσόγκα θα συνδέεται και με την ανησυχία του για
τις πιθανές κινήσεις του Γ. Βαρνακιώτη στο παλιό αρματολίκι του Ξηρόμερου. Η
φυγή του Τσόγκα θα επαναληφθεί κατά την τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου.
Στην ύπαιθρο, οι οθωμανικές δυνάμεις, που δεν τοποθέτησαν μόνιμες φρουρές
κατά την πορεία τους προς τις πόλεις, προσέφεραν όρους υποταγής ήδη από τον
Ιούλιο και εξασφάλισαν την υποταγή του Κ. Σιαδήμα στο Απόκουρο, ενώ το ίδιο
συνέβη στο Καρπενήσι και σε τμήμα των Κραβάρων. Επίσης, ο Κάτω Βάλτος
αποδέχθηκε ως καπετάνιο τον Γιανν. Στράτο, τον οποίο τοποθέτησε ο Ομέρ πασάς,
και έτσι απομονώθηκε ο Α. Ίσκος, ο οποίος δεν αποδέχθηκε τις σχετικές προτάσεις.
Ωστόσο, ο δυσμενής συσχετισμός των δυνάμεων και η απουσία βοήθειας από την
Πελοπόννησο απείλησαν να κλονίσουν τους επαναστάτες. Οι Πελοποννήσιοι υπό τον
Α. Λόντο και τα σουλιώτικα σώματα των Γ. Κίτσου και Αθ. Φωτομάρα που είχαν
συγκεντρωθεί στα Κράβαρα αποχώρησαν για την Πελοπόννησο, κρίνοντας αδύνατη
την είσοδο στο Μεσολόγγι, λόγω των κρουσμάτων υποταγής στην ύπαιθρο και
έλλειψης τροφίμων. Επιπλέον, τα σουλιώτικα σώματα, κατά τον Λόντο, αρνήθηκαν
να μπουν στο Μεσολόγγι λόγω προστριβών τους με τους εκεί Σουλιώτες. Ο Γ.
Καραϊσκάκης είχε αποτραβηχτεί άρρωστος σε τμήμα των Αγράφων και έπειτα
πέρασε στα Επτάνησα, ο Α. Ίσκος πέρασε επίσης άρρωστος στον Κάλαμο, ενώ οι
Γιανν. Ράγκος και Ν. Στορνάρης έκαναν αρχικά κάποιες επιδρομές στα μετόπισθεν
των οθωμανικών δυνάμεων. Ο Ράγκος εκμεταλλεύτηκε τη φυγή του Καραϊσκάκη για
να ελέγξει τμήμα των Αγράφων, σε συνεννόηση με τους Οθωμανούς, ενώ οι
Στορνάρης και Λιακατάς, αφού ενέκριναν την υποταγή των συγγενών τους στον
Ασπροπόταμο, έφυγαν και περιφέρονταν εξουθενωμένοι στην ύπαιθρο. Οι
Στορνάρης, Μ. Κοντογιάννης και Γ. Καραϊσκάκης φέρονται να προσκάλεσαν τον
Οκτώβριο σε συνάντηση τους Δ. Σκαλτσά και Α. Σιαφάκα και να σχεδιάζουν κάποια
επίθεση εναντίον των Οθωμανών, η οποία όμως δεν εκδηλώθηκε, ενώ ο Γ. Τσόγκας
δραστηριοποιήθηκε στην ύπαιθρο μαζί με τους Γιανν. Στάικο και Γ. Πεσλή.486
Μολονότι οι πληροφορίες για το θέμα αυτό είναι ελάχιστες, μετά από ολιγοήμερο
βομβαρδισμό του Ανατολικού οι πολιορκητές έκαναν κάποιες προτάσεις
συνθηκολόγησης, κατά τον Σπ. Τρικούπη, οι οποίες απορρίφθηκαν. Οι οθωμανικές
δυνάμεις εγκατέλειψαν τελικά την πολιορκία του Ανατολικού, χωρίς να επιχειρήσουν
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έφοδο και αποχώρησαν στις 17 Νοεμβρίου. Ο Μουσταφά πασάς επέστρεψε στην
Αλβανία, ενώ ο Ομέρ πασάς παρέμεινε στην Ήπειρο. Ο Κ. Μεταξάς ανέφερε ότι δεν
κατάφερε να πείσει τους οπλαρχηγούς να καταδιώξουν τους αντιπάλους και έκανε
λόγο για είκοσι νεκρούς στο Ανατολικό και πολλούς τραυματίες, χωρίς επιμερισμό σε
ένοπλους και άμαχους, προσθέτοντας ότι δεν αιχμαλωτίστηκε κανείς. Ο ίδιος
επισκέφθηκε το εγκαταλελειμμένο εχθρικό στρατόπεδο και είδε πολλούς τάφους με
πτώματα, ώστε εκτίμησε τις απώλειες των πολιορκητών σε περισσότερους από
χίλιους. Ο J. Millingen πέρασε από το σημείο τον επόμενο χρόνο και εκτίμησε τις
απώλειες σε 1200 ανθρώπους, αριθμός οπωσδήποτε υπερβολικός. Φαίνεται επίσης
ότι η πόλη του Ανατολικού έπαθε λίγες μόνο ζημιές από τον βομβαρδισμό.487
Κατά τον Γ. Πραΐδη, το Μεσολόγγι βρέθηκε σε καλύτερη κατάσταση απ’ ότι το
προηγούμενο έτος, λόγω της επιτυχίας του 1822 και της οργανωτικής προσπάθειας
του Μαυροκορδάτου κατά το προηγούμενο διάστημα, αλλά και λόγω της παρουσίας
των Σουλιωτών στην πόλη.488 Οπωσδήποτε, η παρουσία στο Μεσολόγγι των
σημαντικότερων οπλαρχηγών της περιοχής, σε αντίθεση με το κρίσιμο πρώτο
διάστημα της πολιορκίας του 1822, οφειλόταν στην προσδοκία τους ότι η κυβέρνηση
ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την ικανότητά της να άρει τον αποκλεισμό και
ενισχύσει τη δυτική Στερεά, όπως το προηγούμενο έτος. Περισσότερο καιροσκοπική
ήταν η στάση όσων έμειναν εκτός, όπως οι Α. Ίσκος και Ν. Στορνάρης, οι οποίοι
όμως βρίσκονταν πολύ πιο κοντά στην ελληνική διοίκηση απ’ ότι παλαιότερα. Οι
προσδοκίες από την κυβέρνηση θα ήταν παρόμοιες στους προκρίτους του
Μεσολογγίου, ενώ η παρουσία των Σουλιωτών και η παρέλευση αρκετού χρονικού
διαστήματος χωρίς κάποια επιτυχία των πολιορκητών στο Ανατολικό, θα βελτίωσαν
το ηθικό των αποκλεισμένων. Από την άλλη πλευρά, οι ένοπλοι αποτελούσαν εστία
αναταραχής. Φαίνεται εξαιρετικά πιθανό ότι θα απειλούσαν με αποχώρηση από τις
δύο πόλεις αν δεν πληρώνονταν και αν δεν ερχόταν βοήθεια.
Στο στρατόπεδο των πολιορκητών υπήρξαν σημαντικές αδυναμίες, που συνέβαλαν
σημαντικά στην αποτυχία και τη λύση της πολιορκίας. Σύμφωνα με πληροφορίες των
επαναστατών, η εκστρατεία των οθωμανικών δυνάμεων καθυστέρησε λόγω της
έλλειψης χρημάτων, της δυσαρέσκειας των Αλβανών για τη μη καταβολή μισθών,
αλλά και των διαφωνιών των επικεφαλής. Γίνεται επίσης λόγος, από τον πρόξενο W.
Meyer, για επιδημία, πανώλης. Τον Σεπτέμβριο, οι εισβολείς έπασχαν από μεγάλη
έλλειψη τροφίμων, την οποία αντιμετώπισαν μόνο εν μέρει με προμήθειες από τον
οθωμανικό στόλο της Πάτρας, αγορασμένες από εμπόρους στα Επτάνησα. Ο κακός
συντονισμός με τον οθωμανικό στόλο συνέβαλε στην αναχώρηση του κύριου
τμήματος του τελευταίου στα τέλη Αυγούστου. Μολονότι δεν είχε κάποια επιτυχία
ως τότε και ο αποκλεισμός του Μεσολογγίου ήταν ήδη αναποτελεσματικός, η
αναχώρησή του οδήγησε ή συνέβαλε στην απόφαση να πολιορκηθεί μόνο το
Ανατολικό. Παρά την απειλή αποβάσεων, η αδυναμία των υπόλοιπων πλοίων ήταν
εμφανής στους αποκλεισμένους, οι οποίοι έκαναν λόγο και για ασθένεια των
πληρωμάτων. Οι κακές σχέσεις ανάμεσα στους αρχηγούς της εκστρατείας
επιδείνωναν την κατάσταση. Ο Ομέρ πασάς, ο οποίος δεν συμμετείχε στην ίδια την
πολιορκία του Ανατολικού, φερόταν να μην επιθυμεί μια επιτυχία που θα πιστωνόταν
στον Μουσταφά πασά και να μην είχε καλές σχέσεις και με τον Γιουσούφ πασά,
επικεφαλής του στόλου στην Πάτρα. Η υπονόμευση από τον Ομέρ πασά είχε
προκαλέσει το ίδιο καλοκαίρι τη λιποταξία του αλβανικού σώματος που είχε μόλις
στρατολογήσει ο Γιουσούφ πασάς για την Πελοπόννησο και βρισκόταν στην περιοχή
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της Βόνιτσας περιμένοντας τα οθωμανικά πλοία. Επίσης, η ετερόκλητη σύνθεση της
δύναμης εισβολής, από ένοπλους μουσουλμάνους, καθολικούς Μιρδίτες από τον
βορρά, αλλά και από μουσουλμάνους της νότιας Αλβανίας, προκαλούσε επιπρόσθετα
προβλήματα συνεργασίας. Κάποιοι αναχώρησαν ήδη τον Οκτώβριο λόγω
αναταραχής στην Αλβανία. Ο J. Millingen και ο πρόξενος Meyer κάνουν λόγο και για
υποκρυπτόμενη υποστήριξή των Αλβανών ενόπλων υπέρ των επαναστατών, ενώ ο Ν.
Κασομούλης σημειώνει ένα περιστατικό προειδοποίησης από καθολικό Αλβανό
στρατιωτικό για τις κινήσεις των οθωμανικών δυνάμεων. Η τελική αποχώρηση
αποδόθηκε από τους επαναστάτες και στην απειλή του χειμώνα, καθώς οι βροχές θα
έκαναν αδιάβατα τα ποτάμια, ενώ οι εισβολείς θα ήταν επιπλέον εκτεθειμένοι σε
επιθέσεις στα μετόπισθεν.489
Τα περισσότερα από τα παραπάνω, ιδίως η ανεπάρκεια του ανεφοδιασμού και η
απειθαρχία των αλβανικών σωμάτων, είχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό κρίνει την έκβαση
και της πρώτης πολιορκίας του Μεσολογγίου. Η καθυστέρηση στην έναρξή της
εκστρατείας του 1823 οφειλόταν στα ίδια προβλήματα συνοχής στην αλβανική
πλευρά, τα οποία είχαν παρουσιαστεί με ένταση μετά το θάνατο του Αλή πασά.
Ωστόσο, η καθυστέρηση αυτή δεν ερμηνεύει επαρκώς την αποτυχία της εκστρατείας.
Ο Κιουταχής βρέθηκε μπροστά στο Μεσολόγγι τον Απρίλιο του 1825 αλλά δεν
πέτυχε τίποτα αξιόλογο για πολλούς μήνες. Η αποτυχία του 1823 οφείλεται πολύ
περισσότερο στις πάγιες αδυναμίες του μισθοφορικού συστήματος στρατολόγησης,
την αναξιοπιστία και την απειθαρχία, αλλά κυρίως στην έλλειψη επαρκούς
επιμελητείας, κάτι απαραίτητο για ένα στράτευμα που προσπαθεί να φέρει σε πέρας
μια πολιορκία. Για την εξασφάλιση της ομαλής ροής κάθε είδους εφοδίων και την
παρεμπόδιση του ανεφοδιασμού του αντιπάλου, ήταν απαραίτητη η ενεργή παρουσία
του στόλου και ο συντονισμός του με τις χερσαίες δυνάμεις, αποστολές στις οποίες ο
οθωμανικός στόλος απέτυχε, καθώς υστερούσε ακόμα σε αυτό το είδος των,
αναγκαίων στην περιοχή, αμφίβιων επιχειρήσεων, παρά το ότι ο ελληνικός στόλος
δεν πρόλαβε να ενισχύσει τους αμυνόμενους.
Όσον αφορά το θέμα της συγκέντρωσης των απαιτούμενων χρημάτων για την
αποστολή πλοίων, περιπλέχθηκε στη διαμάχη ανάμεσα στο Εκτελεστικό και το
Βουλευτικό, των οποίων οι αποφάσεις αλληλοαναιρούνταν, κρίση που κορυφώθηκε
τον Δεκέμβριο, με την ύπαρξη δύο αντιμαχόμενων διοικήσεων, στην Τριπολιτσά και
στο Κρανίδι. Εκτελεστικό και Βουλευτικό αλληλοκατηγορούνταν, τότε και αργότερα,
για τη συγκέντρωση και την καταβολή του αναγκαίου για τα πλοία ποσού, του οποίου
μέρος συγκεντρώθηκε τελικά στην Πελοπόννησο, ενώ το Εκτελεστικό επέμενε για
την πώληση «φθαρτών» εθνικών κτημάτων για τον σκοπό αυτό, όπως και έγινε σε
κάποιο βαθμό, παρά τις αντιδράσεις. Οι πρόκριτοι της Ύδρας και των Σπετσών
προσέφεραν μέρος του ποσού, πιθανότατα το ένα τρίτο, και επέμειναν ότι τα πλοία θα
αναχωρούσαν μόνο με τη συγκέντρωση του υπόλοιπου, υπενθυμίζοντας υπάρχουσες
οφειλές. Ο λόρδος Byron κλήθηκε τότε να συνεισφέρει οικονομικά από την
Κεφαλονιά στην έκπλευση των πλοίων, έναντι του δανείου που επιδιωκόταν να
συναφθεί στο Λονδίνο. Τελικά, μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου ποσού και
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μετά από μια κακοκαιρία που προκάλεσε νέα καθυστέρηση, δεκαπέντε πλοία
αναχώρησαν από την Ύδρα και τις Σπέτσες στις 18 Νοεμβρίου, την επομένη της
λύσης της πολιορκίας του Ανατολικού, και έφτασαν στο Μεσολόγγι στις 30
Νοεμβρίου. Η λύση του θαλάσσιου αποκλεισμού επέτρεψε την επιστροφή σε όσες
μεσολογγίτικες ή άλλες οικογένειες το επιθυμούσαν. Ωστόσο, η τοπική διοίκηση
μπορούσε να καλύψει την παραμονή μόλις 10 πλοίων για έναν ακόμα μήνα. Τα
ελληνικά πλοία είχαν λαφυραγωγήσει στο μεταξύ ένα μεγάλο ποσό από ένα
οθωμανικό πλοίο που κυνήγησαν μέχρι και την Ιθάκη. Έχοντας φιλονικήσει με τους
Σπετσιώτες για τη διανομή της λείας και απαιτώντας την παραμονή ή την αναχώρηση
όλων των δικών τους, τα υδραίικα πλοία αποχώρησαν με το σύνολο της λείας στα
μέσα Δεκεμβρίου. Τα πέντε σπετσιώτικα αναχώρησαν στις 7 Ιανουαρίου,
επιτρέποντας στα οθωμανικά πλοία της Πάτρας να αποκλείσουν για λίγο το
Μεσολόγγι. Στο επόμενο διάστημα, η άφιξη και η παραμονή ελληνικών πλοίων στην
περιοχή, με κύρια αποστολή την τήρηση του αποκλεισμού των οθωμανικών θέσεων,
προσέκρουε κυρίως στην έλλειψη χρημάτων, με όλες τις ελπίδες να εναποτίθενται
στο πρώτο εξωτερικό δάνειο. Άλλωστε, οι καταστροφές της Κάσου και των Ψαρών
χρεώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στη μη έγκαιρη κινητοποίηση του ελληνικού στόλου.490
Σημαντική παράμετρο στην εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή
εξακολουθούσε να αποτελεί η στάση των Αλβανών. Οι ταραχές στις αλβανικές
περιοχές συνεχίστηκαν μετά την αποτυχία της εκστρατείας του 1823 και συνέβαλαν,
όπως και η ανεπάρκεια των εφοδίων, στην αποτυχία των επιθετικών επιχειρήσεων
στην Ακαρνανία το 1824, ενώ ο Ομέρ πασάς αμφισβητήθηκε από Αλβανούς
οπλαρχηγούς. Ο Αλ. Μαυροκορδάτος επιδίωξε ανεπιτυχώς κάποια συνεργασία με τον
Ομέρ πασά, προσφέροντάς του υποστήριξη σε περίπτωση σύγκρουσής του με τους
Οθωμανούς. Ο υπό δυσμένεια Ομέρ πασάς μετακινήθηκε τον Φεβρουάριο του 1825
στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλ. Μαυροκορδάτος, πιστεύοντας στην προοπτική μιας νέας
ελληνοαλβανικής συμμαχίας, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση
επιδιώκοντας την προώθηση στην Ήπειρο, το «μέγαν σχέδιον» όπως το αποκαλούσε,
με την κατάληψη της Άρτας και της Πρέβεζας και με τη συνεργασία του Ομέρ πασά,
ο οποίος, ενόψει της αντικατάστασής του, προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τους
επαναστάτες. Σχέδια για εκστρατεία στην Ήπειρο επεξεργαζόταν και η κυβέρνηση,
ενώ έντονο ήταν το ενδιαφέρον του μητροπολίτη Ιγνατίου.491
Η έκβαση της εισβολής επιβεβαίωσε κάποιες σταθερές όψεις του πολέμου στην
περιοχή, με πρώτη την αναγκαιότητα της δράσης των πολεμικών πλοίων των
αντιμαχόμενων. Στο στρατόπεδο των επαναστατών, επιβεβαιώθηκε και η τεράστια
ψυχολογική σημασία της παρουσίας των πλοίων, τόσο για τους άμαχους όσο και για
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τη στάση των οπλαρχηγών της υπαίθρου. Η έκπλευση πλοίων και η κάλυψη των
δαπανών για την παραμονή τους απαίτησε και πάλι ιδιαίτερες προσπάθειες. Από το
1823 εξαρτήθηκε περισσότερο από την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και τους
ανταγωνισμούς στην Πελοπόννησο και στα ναυτικά νησιά, έχοντας μεταβληθεί από
πολεμική αναγκαιότητα σε πεδίο ανταγωνισμού των αντιμαχόμενων παρατάξεων. Η
διαμάχη για τη συμμετοχή των Πετρόμπεη και Μαυροκορδάτου σχετιζόταν με την
παρουσία του Byron και τις προσδοκίες από το αγγλικό δάνειο, ενώ η αντιπαράθεση
για την έκπλευση του στόλου, σε συνδυασμό με τις κατηγορίες των Λόντου και
Ζαΐμη για τις προσόδους της Γαστούνης, συνέβαλε στην κλιμάκωση της πολιτικής
αντιπαράθεσης. Επιπλέον, εγκαινιάστηκε η πρακτική της εκποίησης εθνικών
κτημάτων με την πρόφαση της κάλυψης επειγουσών αναγκών.
Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι η απόλυτη αδυναμία της υπαίθρου, όπως αυτή
εκδηλώθηκε στη στάση αμάχων και ενόπλων. Αντίστροφα, αποδείχθηκε ότι ήταν
αδύνατη η υποταγή της δυτικής Στερεάς χωρίς τον έλεγχο της πόλης και του λιμανιού
του Μεσολογγίου, με τους επαναστάτες να έχουν πλήρη συνείδηση του γεγονότος. Οι
ένοπλοι δεν είχαν τη δυνατότητα, ακόμα και όταν το ήθελαν, να αμυνθούν με
επιτυχία στην ύπαιθρο απέναντι σε πολυάριθμους και ικανούς πολεμιστές. Έπρεπε να
διαλέξουν ανάμεσα στην υποταγή, στη συγκέντρωση στο οχυρωμένο Μεσολόγγι, το
οποίο προσέφερε κάποιες εγγυήσεις ανεφοδιασμού από τη θάλασσα, ή στη φυγή στα
Επτάνησα. Η τελευταία κίνηση μπορούσε να τους στερήσει την τοπική τους ισχύ,
όπως συνέβη στην περίπτωση του Γ. Καραϊσκάκη. Η συμμετοχή πολλών ισχυρών
οπλαρχηγών στην άμυνα των δύο πόλεων αποτελούσε πρόοδο σε σχέση με το
παρελθόν, οφειλόμενη στην προσδοκία επανάληψης της νίκης του 1822 και στην
αυξημένη εξάρτηση των ενόπλων από τη μισθοδοσία της κυβέρνησης, παρά στην
οργανωτική της προσπάθεια της τοπικής διοίκησης κατά το προηγούμενο διάστημα.
Επίσης, φαινόμενα όπως η αντιδικία Καραϊσκάκη-Ράγκου για τα Άγραφα, θα έχουν
δυσμενείς επιπτώσεις στην άμυνα της περιοχής έως και την τελευταία πολιορκία του
Μεσολογγίου. Για τους άμαχους υπήρχε επίσης ο δρόμος της φυγής στο Μεσολόγγι
και το Ανατολικό, οι πόλεις όμως μπορούσαν να είναι απλώς ένας σταθμός μέχρι τα
Επτάνησα, αν η θαλάσσια οδός ήταν ελεύθερη. Η παραμονή σε ορεινά ή άλλα
καταφύγια στην ύπαιθρο με τον κίνδυνο της αιχμαλωσίας ή της εξόντωσης,
αποτέλεσε αναγκαστική επιλογή για πολλούς. Η υποταγή ήταν μια εξίσου
παρακινδυνευμένη επιλογή. Στο Απόκουρο οι κάτοικοι δεν φαίνεται να ακολούθησαν
το παράδειγμα του οπλαρχηγού τους, Σιαδήμα, προτιμώντας τη φυγή, ενώ η
επιστροφή εξαρτιόταν από την πορεία των επιχειρήσεων, τις καταστροφές, αλλά και
τις διαθέσεις των κάθε είδους ενόπλων στην ύπαιθρο. Επιπλέον, στις ίδιες τις πόλεις,
αν και το μέγεθος της ένδειας των συσσωρευμένων στο Μεσολόγγι αμάχων δεν
καταγράφεται, η πείνα ήταν μια πραγματικότητα και μόνο το περιορισμένο διάστημα
του αποκλεισμού απέτρεψε την απόλυτη εξαθλίωση που γνώρισε η πόλη δύο χρόνια
αργότερα. Όσον αφορά τη στάση των ενόπλων και των επικεφαλής τους σε συνθήκες
πολιορκίας, οι πιεστικές έως και εκβιαστικές απαιτήσεις για τους μισθούς και την
άφιξη βοήθειας, σε συνδυασμό με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς, όπως την
αντιπάθεια των Ρουμελιωτών με τους Σουλιώτες, θα κλιμακωθούν στις περιστάσεις
της τελευταίας πολιορκίας.
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Κεφάλαιο Τέταρτο. Περίθαλψη, Τύπος, Εκπαίδευση και όψεις της
καθημερινής ζωής στο Μεσολόγγι, 1821-1824.
4.1. Η οργάνωση ιατρικών υπηρεσιών
Η απουσία οργανωμένου στρατού κατά την Επανάσταση συμβάδιζε με την απουσία
οργανωμένης υγειονομικής υπηρεσίας για τους τραυματίες, όπως και για τους
κοινούς ασθενείς. Εκτός από τους αρκετούς διπλωματούχους γιατρούς, έδρασαν
πολλοί πρακτικοί-εμπειρικοί γιατροί, αλλά και αρκετοί απατεώνες ψευτογιατροί.
Προκειμένου για την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας, θα πρέπει να ληφθεί καταρχάς
υπόψη ότι η ιατρική της εποχής στερούνταν βασικές επιστημονικές γνώσεις,
διαθέσιμες μόλις στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όπως για τη φύση των λοιμωδών
νόσων, τη σημασία των μικροβίων, τη νάρκωση, ενώ επηρεαζόταν ακόμα από
μεσαιωνικές αντιλήψεις και μεθόδους. Η εκπαίδευση των γιατρών στα πανεπιστήμια
της εποχής συμπεριελάμβανε τις φυσικές επιστήμες και τη φιλοσοφία, κάτι που
αποτυπώθηκε και στην πολύ περιορισμένη ενασχόληση των ιατροφιλοσόφων της
προεπαναστατικής περιόδου με την ιατρική, καθόλου με τη χειρουργική, σε αντίθεση
με τη διάκρισή τους στη φιλολογία και τα μαθηματικά. Έτσι, ενώ οι πτυχιούχοι
γιατροί ασχολήθηκαν κυρίως με τους ασθενείς και τις επιδημίες, οι εμπειρικοί γιατροί
ασχολήθηκαν με τους τραυματίες. Ήταν εκείνοι που γνώριζαν, από την πανάρχαιη
παράδοση και από τα πατροπαράδοτα γιατροσόφια, τις αρχές της ασηψίας και
αντισηψίας, της αντιβίωσης και της στερεάς ακινητοποίησης των καταγμάτων,
σώζοντας πολλές ζωές και απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη του πληθυσμού.
Βότανα, αλλά και τρόφιμα, όπως τα αυγά, το λάδι, το κρασί, η ρακή, το βούτυρο,
αποτέλεσαν τα βασικά θεραπευτικά μέσα. Η προσφορά των πρακτικών γιατρών δεν
γινόταν αντιληπτή από τους φιλέλληνες, οι οποίοι, κρίνοντας με βάση την ευρωπαϊκή
πραγματικότητα, ταύτιζαν τους πρακτικούς γιατρούς με τους απατεώνες.492
Ταυτόχρονα, για τους ίδιους τους φιλέλληνες, ξένους στη χώρα και στα ιατρικά της
ήθη, οι κίνδυνοι ήταν μάλλον περισσότεροι. Ο εθελοντής De Bollmann σημειώνει ότι
γι’ αυτούς «όλες οι ασθένειες ήταν επικίνδυνες, κάθε τραύμα ήταν θανατηφόρο,
εφόσον δεν υπήρχαν ούτε φάρμακα ούτε γιατροί».493
Όσον αφορά τις πρακτικές και τις νοοτροπίες του πληθυσμού, ο J. Millingen
παρατηρούσε, κατά τις επισκέψεις του στα σπίτια ασθενών της δυτικής Στερεάς, ότι ο
άρρωστος ήταν ξαπλωμένος σε ένα στρώμα στη μέση του δωματίου. Οι φίλοι του τον
επισκέπτονταν για να του συμπαρασταθούν και κάθονταν σταυροπόδι ολόγυρα στον
καναπέ, μέχρι να πάρουν άλλοι τη θέση τους. Όταν ο ασθενής ήταν πρόκριτος
συγκεντρωνόταν ολόκληρο πλήθος. Μάταια προσπαθούσε ο Millingen να τους
εξηγήσει ότι αυτό επιβάρυνε τον ασθενή. Προλήψεις και δεισιδαιμονίες έκαναν πιο
δύσκολο το έργο του. Ο ίδιος ο Byron τού ζήτησε, κατά τη διάρκεια της ασθένειάς
του, να βρει την πιο περίφημη μάγισσα της πόλης, με τη σκέψη ότι μπορεί η
αρρώστια του να οφειλόταν στο «κακό μάτι», σε μάγια, τα οποία θα μπορούσε να
λύσει. Ο Millingen βρήκε, γράφει, αλλά απέφυγε να θίξει το ζήτημα όταν είδε ότι ο
Byron το είχε ξεχάσει. Οι άνθρωποι στην Ανατολή, προσθέτει, φώναζαν πρώτα έναν
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τέτοιο εξορκιστή. Όταν αυτός αποτύγχανε, καλούσαν το γιατρό, αλλά χωρίς την
προετοιμασία αυτή κανένα από τα φάρμακά του δεν θεωρούνταν αποτελεσματικό.494
Οι περιηγητές της προεπαναστατικής περιόδου, αλλά και φιλέλληνες αργότερα,
σχολίασαν την επίπτωση του μικροκλίματος του Μεσολογγίου στην υγεία του
πληθυσμού. Ο W. Leake σημειώνει ότι έμαθε με έκπληξη ότι το κλίμα της πόλης δεν
θεωρούνταν ανθυγιεινό και προσθέτει ότι η όψη των ανθρώπων, «οι οποίοι ανήκουν
σε μια γεροδεμένη φυλή», επιβεβαίωνε την άποψη αυτή, μολονότι η πλευρά της
πόλης προς την ξηρά δεν ήταν τόσο υγιεινή όσο η παραθαλάσσια. Ο ίδιος κάνει λόγο
για άσχημο κλίμα στο Ανατολικό και αποδίδει τη διαφορά κυρίως στην πιο ανοικτή
τοποθεσία του Μεσολογγίου ως προς την κατεύθυνση των ανέμων, αλλά και στην
αμεσότερη επαφή του Ανατολικού με τη λιμνοθάλασσα. Άσχημη παρατηρεί ότι είναι
η όψη των κατοίκων και στο γειτονικό Νεοχώρι, που περιβαλλόταν από έλη. O
Pouqueville σημείωνε ότι το Μεσολόγγι προστατευόταν από τη θάλασσα από
προχώματα κατασκευασμένα στην πρώτη τους μορφή από τους ψαράδες. Το κλίμα
θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο λόγω των ελών, αλλά ένας ευνοϊκός βορειοδυτικός
άνεμος είχε σαν αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να είναι υγιεινή, κάτι που, συμφωνώντας
με τον Leake, παρατηρεί ότι δεν ίσχυε για το Ανατολικό. Ο M. Raybaud σημειώνει
ότι τα γειτονικά έλη επηρέαζαν άσχημα το κλίμα, αλλά ένας περιοδικός
βορειοδυτικός άνεμος καθάριζε την ατμόσφαιρα από τις βλαβερές αναθυμιάσεις, έτσι
ώστε οι ασθένειες δεν ήταν συχνές στο Μεσολόγγι. Αντίθετα με τους παραπάνω, ο P.
Gamba κάνει λόγο το 1824 για υγιή όψη των κατοίκων του Ανατολικού, μολονότι η
πόλη περιβαλλόταν από έλη.495
Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη δυσχερέστερη κατάσταση στο Ανατολικό, και
μολονότι οι κάτοικοι του Μεσολογγίου θα ήταν πολύ πιο συνηθισμένοι στις
ιδιαιτερότητες του κλίματος, οι ξένοι δεν θα έμεναν ανεπηρέαστοι από το πραγματικά
ανθυγιεινό περιβάλλον. Τον Μάιο του 1823, η τοπική Αρμοστεία έκανε λόγο για
θανατηφόρα επιδημία που μάστιζε την πόλη, με τα θύματα να φτάνουν έως και τα
δεκαεννέα σε μια μέρα. Η Αρμοστεία διόρισε τότε τον «δόκτορα» Μάγερ «επιστάτη
της υγείας του τόπου» για να αντιμετωπίσει τις ασθένειες που προκαλούνταν κυρίως
εκείνη την εποχή του χρόνου «από την ακαθαρσίαν της Πολιτείας». Ωστόσο, πάντα
κατά την Αρμοστεία, οι άνθρωποι δεν συμμορφώνονταν στα μέτρα που είχαν
ληφθεί.496 Ο J. Millingen, κάνει επίσης λόγο για ανθυγιεινές συνθήκες στο
Μεσολόγγι, κυρίως το καλοκαίρι. Τα προάστια, ακόμα και το εσωτερικό της πόλης,
μετατρέπονταν σε ένα τεράστιο τέλμα από τις βροχές του χειμώνα, με αποτέλεσμα
πάρα πολλά περιστατικά τύφου, ενώ ο Ed.Trelawney βρήκε, τον Απρίλιο του 1824,
τους περισσότερους ξένους στην πόλη να υποφέρουν από γαστρικούς πυρετούς. Για
την παρουσία πολλών ασθενών στο Μεσολόγγι το καλοκαίρι του ίδιου έτους 1824
κάνει λόγο ο αυτόπτης Ed. Blaquiere.497
Οι ανάγκες για ιατρική περίθαλψη ήταν αναμενόμενο να αυξηθούν μετά την
εκδήλωση της επανάστασης στη δυτική Στερεά και την κατά καιρούς άφιξη χιλιάδων
προσφύγων, χωρίς να υπολογίζονται οι κίνδυνοι για μεταδοτικές ασθένειες λόγω της
μετακίνησης στρατευμάτων ή εξαιτίας της ναυτικής δραστηριότητας, συχνά με την
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παραβίαση των υγειονομικών κανονισμών. Οι ανάγκες αντιμετωπίζονταν κατά κύριο
λόγο από τους πρακτικούς-εμπειρικούς γιατρούς.498 Η πλειονότητα των προσφύγων,
όπως και πολλοί Μεσολογγίτες, θα είχαν την οικονομική δυνατότητα να
προσφεύγουν μόνο στις υπηρεσίες των πρακτικών γιατρών ή και των ψευτογιατρών,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εκτιμούσαν τις ικανότητές τους.
Στην ύπαιθρο της δυτικής Στερεάς προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, πιθανότατα από
το 1821, οι «χειρούργοι γιατροί» Σαράντης και Γρηγόρης, των οποίων η παρουσία
σημειώνεται το επόμενο έτος, όπως και ο Κερκυραίος Βασίλειος Απελλής, ο οποίος
υπηρέτησε στο επτανησιακό σώμα κατά την εκστρατεία στην Ήπειρο το 1822, ενώ ο
Χρ. Χορμοβίτης διορίστηκε το ίδιο έτος «αρχιχειρουργός» στο σώμα του Αλ.
Βλαχόπουλου. Ο «χειρούργος» Κ. Γεροστάθης υπηρέτησε σε διάφορα στρατόπεδα
κατά το 1821-1822. Το επόμενο έτος βρέθηκε στο σώμα του Μάρκου και έπειτα του
Κώστα Μπότσαρη, ενώ φέρεται να υπήρξε και επικεφαλής σώματος είκοσι ενόπλων.
Κατά τον Κ. Μπότσαρη, ο γιατρός θεράπευσε τραυματίες αλλά και όλους τους
αρρώστους εκτός από δύο, που δεν θέλησαν να πάρουν φάρμακα. Από την έναρξη
της επανάστασης τοποθετεί την παρουσία του στη δυτική Στερεά ο Λευκαδίτης
γιατρός Π. Στεφανίτσης, προσθέτοντας ότι μετά τη μάχη του Πέτα οργάνωσε την
περίθαλψη τραυματιών στο μοναστήρι της Κοιμήσεως, στην επαρχία της Βόνιτσας,
μέχρι τον Ιούλιο του 1822.499
Στο ίδιο το Μεσολόγγι, οι συνεργάτες του Αλ. Μαυροκορδάτου διαμαρτύρονταν
στους εφόρους της πόλης τον Αύγουστο του 1821 ότι δεν είχαν εκ μέρους τους καμιά
βοήθεια για τη φροντίδα ασθενών, τους οποίους φρόντιζαν «με τον ιατρόν μας και με
τα ιατρικά μας», όπως σημείωναν. Ίσως ο τελευταίος να ήταν ο ανώνυμος Ιταλός
γιατρός και συνεπιβάτης του Μαυροκορδάτου στο πλοίο που τον είχε φέρει στο
Μεσολόγγι τον προηγούμενο μήνα. Από τα Επτάνησα γινόταν και η προμήθεια
ιατρικών εφοδίων. Στο Μεσολόγγι θα υπήρχαν και οι ντόπιοι γιατροί, όπως ο Κ.
Ραζής, με άλλους που έρχονταν μαζί με τους πρόσφυγες, όπως ο Ι. Κωλέττης, ο
οποίος βοήθησε στη θεραπεία του Κ. Μεταξά στο Μεσολόγγι τον Σεπτέμβριο του
1821. Επίσης, ο Μεσολογγίτης Γ. Κονταξής και ο γαμπρός του Γ. Ιωνάς, πρακτικοί
γιατροί, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην πόλη και στην ύπαιθρο από το 1821.
Στο Μεσολόγγι περιθάλπεται ολόκληρο τον χειμώνα και ο άρρωστος Ι.
Μακρυγιάννης, ο οποίος σημειώνει ότι είχε πέντε γιατρούς. Σε πολύ χειρότερη θέση
θα ήταν οι μουσουλμάνοι αιχμάλωτοι το καλοκαίρι του 1821, και άλλοι στο
Ανατολικό, τους οποίους βρήκε σε άθλια κατάσταση ο γιατρός J. Elster το επόμενο
έτος.500
Σταθμό φιλοδοξούσε να αποτελέσει η ίδρυση νοσοκομείου501 στο Μεσολόγγι, με
πρωτοβουλία του J. Elster, επικεφαλής γιατρού του σώματος των Φιλελλήνων κατά
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την εκστρατεία στην Ήπειρο, και με τη συνεργασία του Ελβετού Ιωάννη-Ιάκωβου
Μάγερ. Ο Μάγερ (1798-1826), γιος γιατρού-φαρμακοποιού, δεν είχε συστηματικές
ιατρικές σπουδές αλλά μόνο κάποιες ιατρικές γνώσεις από την ολιγόμηνη φοίτησή
του στο πανεπιστήμιο του Freiburg.502 Φαίνεται ότι ο Μάγερ βρισκόταν ακόμα στο
Λιβόρνο τον Δεκέμβριο του 1821 σκοπεύοντας να κατευθυνθεί στην Πελοπόννησο.
Το Φεβρουάριο του επόμενου έτους βεβαιώνεται η υπηρεσία του ως «χειρουργός»
στα ελληνικά πλοία ανοικτά του Μεσολογγίου. Λίγο πριν τη μάχη του Πέτα, ο
Σμυρνιός εθελοντής Π. Μέγγος συνάντησε στο Μεσολόγγι τον Μάγερ και την
γυναίκα του, την οποία, σημειώνει, είχε παντρευτεί λίγες μέρες πριν.503 Ίσως ο Μάγερ
είχε έρθει στο Μεσολόγγι με το πλοίο Πήγασος, του Σπ. Βιτάλη, με το οποίο ήρθαν
από το Λιβόρνο στο Μεσολόγγι δεκάδες Έλληνες και ξένοι εθελοντές τον Ιανουάριο
του 1822, ανάμεσά τους και ο Γερμανός γιατρός Ε. Τράιμπερ, ο οποίος έφυγε σε
λίγες μέρες για την Πελοπόννησο.504
Κατά τον Elster, ο Μάγερ είχε ήδη δημιουργήσει ένα φαρμακείο με χρήματα της
συζύγου του και τον προμήθευσε με όλα τα απαραίτητα φάρμακα για την εκστρατεία,
τα οποία έλειπαν ακόμα και από την Κόρινθο, έδρα τότε της κυβέρνησης. Επίσης,
δημιούργησε ένα μικρό νοσοκομείο σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι κοντά στη
θάλασσα, το οποίο διαμόρφωσαν κατάλληλα. Η φροντίδα των ασθενών ανατέθηκε
στον Μάγερ και στον γιατρό (ή φοιτητή ιατρικής) Johannsen, ο οποίος λίγο αργότερα
τοποθετήθηκε επικεφαλής. O ίδιος ο Elster νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο τον Ιούλιο
και διαπίστωσε ότι ο Μάγερ το είχε ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό, καταφέρνοντας
με το ζήλο του να αποκτήσει ένα μεγαλύτερο οίκημα με περισσότερα και καλύτερα
δωμάτια. Μολονότι υπήρχαν λίγα αχυρένια στρώματα, οι περισσότεροι ασθενείς
έμεναν ακόμα στο πάτωμα και τους φρόντιζαν με δυσκολία. Ο Μάγερ, ως «γιατρός
και χειρούργος», έλαβε τότε «αποδεικτικό» από τον Μαυροκορδάτο για μελλοντική
ανταμοιβή των υπηρεσιών του.505

ρόλο, προσφέροντας κάποια, έστω ανεπαρκή, ιατρική φροντίδα (Λ. Βλαδίμηρος, Γιατροί και Ιατρική
στην Επανάσταση του 1821, ό. π., 85-118, 124-147).
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Μεσολογγίτικα 1821-1826, Αθήνα 1984, 33-40).
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Μεσολόγγι 1826, Τύχη οικογένειας Μάγερ και κατάλογος των αιχμαλώτων της Εξόδου, Αθήνα 2000, 75,
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J. Elster, ό. π., 114-18, 121, 202-03, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 164, Λ. Βλαδίμηρος, ό. π., 300.
Κατά τον Κ. Μακρυκώστα, η μετεγκατάσταση του νοσοκομείου έγινε στο σπίτι του πεθερού του
Μάγερ, Γ. Ιγγλέζου, (Μεσολογγίτικα, ό. π., 48).
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Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας στην Ήπειρο, ο Elster κατάφερε επίσης να
εγκαταστήσει ένα πρόχειρο νοσοκομείο στο Κομπότι. Σε λίγες μέρες διαπίστωσε ότι
οι προμήθειες είχαν κλαπεί και οι ασθενείς είχαν μείνει χωρίς τροφή και νερό, ενώ η
συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων πυρετού έκανε αναγκαία τη μεταφορά
ασθενών στο Μεσολόγγι. Το ίδιο το νοσοκομείο του Μεσολογγίου αντιμετώπισε
σύντομα την έλλειψη υπεύθυνου επιστήμονα γιατρού. Εκτός από τους Elster και
Johannsen, συμμετείχε στην εκστρατεία και ο ίδιος ο Τράιμπερ, ο οποίος ήταν από
τους ελάχιστους φιλέλληνες επιζώντες του Πέτα. Μετά τη μάχη φρόντισε τους
τραυματίες και έμεινε για λίγο στο Μεσολόγγι, στο σπίτι του «Δρος Μάγερ», όπως
σημειώνει, πριν φύγει μαζί με άλλους επιζώντες από τη δυτική Στερεά. Ο ίδιος
αναφέρει και τα ονόματα τριών Γερμανών «φαρμακοποιών» που σκοτώθηκαν στο
Πέτα, ενώ προσθέτει ότι ο γιατρός Johansen πέθανε στο Μεσολόγγι.506 Ο
Μαυροκορδάτος έδωσε εντολές για περίθαλψη ασθενών σε διάφορα σημεία, πριν και
μετά το Πέτα. Επίσης, βλέποντας ότι οι ασθενείς που έπρεπε να νοσηλευθούν στο
Μεσολόγγι δε βρήκαν εκεί την απαιτούμενη περίθαλψη και αναγκάζονταν να
επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ζήτησε από τις τοπικές Αρχές να φροντίσουν για την
ανάρρωσή τους στο εκεί νοσοκομείο, ώστε να μην επιστρέψουν στις πατρίδες τους
κατηγορώντας τους Έλληνες για «αφιλανθρωπία». Τον Αύγουστο, χωρίς αναφορά
στο νοσοκομείο, ο Μαυροκορδάτος ζήτησε από τους εφόρους του Μεσολογγίου «να
περιποιούνται τους αρρώστους, ενέργειαν φιλανθρωπίας κάμνοντας».507
Η έλλειψη υλικών και μέσων εμπόδισε την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου του
Μεσολογγίου από την ίδρυσή του, κάτι που ίσχυσε ακόμα περισσότερο για την
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στην ύπαιθρο. Η ίδια έλλειψη μέσων
εμπόδισε και άλλους φιλέλληνες που συμμετείχαν στην εκστρατεία και είχαν κάποιες
ιατρικές γνώσεις να βοηθήσουν στην περίθαλψη τόσο των εθελοντών όσο και του
πληθυσμού. Στο ίδιο το Μεσολόγγι, το μικρό νοσοκομείο υπό την αποκλειστική πια
ευθύνη του Μάγερ χρειαζόταν χρήματα τα οποία δεν κατέβαλλαν η τοπική διοίκηση
ή οι πρόκριτοι, της πόλης. Με δεδομένη και την ουσιαστική απουσία γιατρού, η
λειτουργία του νοσοκομείου φαίνεται να ατόνησε στο διάστημα μέχρι την πρώτη
πολιορκία του Μεσολογγίου.
Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, ο αυτόπτης G. Jarvis σημείωσε ότι οι
περισσότεροι τραυματίες πέθαιναν γιατί δεν υπήρχαν γιατροί. Ένα από τα πρόσωπα
που συνεισέφεραν στην άμυνα με ένα μικρό δάνειο ήταν και ο «ιατρός
Δασκαλόπουλος», ωστόσο δεν είναι σαφές αν βρισκόταν στην πόλη ή στα Επτάνησα.
Μετά το αίτημα του Αλ. Μαυροκορδάτου στους «φιλογενείς» της Ζακύνθου για «ένα
χειρούργο καλόν», ο ιταλικής καταγωγής Ζακυνθινός γιατρός Maggio ήρθε τον
Ιανουάριο του 1823 στο Μεσολόγγι φέρνοντας και ιατρικά είδη. Κατά τη διάρκεια
της πολιορκίας, αλλά και λίγο αργότερα, οι τοπικές Αρχές δαπάνησαν ένα μικρό ποσό
για την περίθαλψη τραυματιών. Στις αρχές Ιανουαρίου έγινε προσπάθεια, με τη
συμμετοχή του Μάγερ, πιθανότατα και του Maggio, για οργάνωση νοσοκομείου στο
Ανατολικό, στο οποίο μεταφέρθηκαν τραυματίες από το Μεσολόγγι.508 Μπορεί να
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J. Elster, ό. π., 179-81, 188-89, 191-93, Ε. Τράιμπερ, ό. π., 42-45, 127-29.
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υποτεθεί ότι τραυματίες και ασθενείς μεταφέρθηκαν και στον Κάλαμο ή αλλού στα
Επτάνησα.
Ως ένδειξη της ανεπάρκειας των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών κατά την
περίοδο αυτή, μπορεί να θεωρηθεί ο θάνατος στο Μεσολόγγι του στρατηγού
Normann, του επικεφαλής των «τακτικών» σωμάτων κατά την εκστρατεία στην
Ήπειρο. Κατά τον αυτόπτη Brengeri, ο οποίος ωστόσο τηρεί μια έντονη επικριτική
στάση απέναντι στους περισσότερους Έλληνες, ο Normann πέθανε σε συνθήκες
φτώχειας και εγκατάλειψης. Όταν αρρώστησε, ζήτησε βοήθεια για να νοσηλευτεί στα
Επτάνησα, αλλά ο Μαυροκορδάτος απάντησε ότι δεν είχε χρήματα, προσθέτει ο
Brengeri, σημειώνοντας ότι αυτό δεν ίσχυε για την ακολουθία του. Πάντα κατά τον
Ιταλό φιλέλληνα, o Normann είχε βαθιά πληγωθεί από την απώλεια τόσων γενναίων
ανθρώπων στη μάχη του Πέτα, για την οποία πολλοί Έλληνες τον θεωρούσαν
υπεύθυνο, ενώ είχε χάσει το σεβασμό των ντόπιων και την εκτίμηση του
Μαυροκορδάτου. Αυτή η αθλιότητα και οι ταπεινώσεις συνέβαλαν, τονίζει, στον
θάνατό του.509
Κατά το επόμενο διάστημα επιβεβαιώνεται η παρουσία γιατρών στο Μεσολόγγι και
τη δυτική Στερεά, όπως οι Επαμ. Μαυρομμάτης και Χρ. Ράγκος, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι επαρκούσαν και είχαν τα μέσα για να καλύψουν τις ανάγκες. Την ίδια
περίοδο κατέφυγε στο Μεσολόγγι και παρέμεινε μέχρι τις αρχές του 1825 ο
Ηπειρώτης Λουκάς Βάγιας, πρώην γιατρός του Αλή πασά, με χρήματα του οποίου
είχε σπουδάσει στην Ευρώπη. Στη συνέχεια είχε υπηρετήσει τον Ομέρ πασά, από το
στρατόπεδο του οποίου είχε δραπετεύσει. Κατά τον P. Gamba, ήταν ο προσωπικός
γιατρός του Μαυροκορδάτου το 1824 και είχε τη μεγαλύτερη φήμη στην πόλη.510
Κατά τον γιατρό Π. Στεφανίτση, έπρεπε να αντιμετωπιστεί μια επιδημία τύφου το
1823, όταν «εκορυφώθησαν της ιατρικής οι αγώνες» και το Μεσολόγγι έγινε «μέγα
θέατρον κλινικής» για όποιον ήθελε να γίνει άξιος γιατρός. Επίσης, ο Μεσολογγίτης
Γ. Κονταξής διορίστηκε τον Νοέμβριο του 1823 «δημόσιος χειρουργός» της πόλης,
υπεύθυνος για τη φροντίδα των τραυματιών στρατιωτών. Παρέμεινε στη θέση αυτή
μέχρι τον Μάρτιο του 1825, όταν η νέα Διευθύνουσα Επιτροπή ανανέωσε τη
συμφωνία υπηρεσίας του, ενώ μέρος των εσόδων από την εκποίηση των προσόδων
της περιοχής είχε διατεθεί από το 1824 για την αμοιβή του. Για αναποτελεσματική
φροντίδα που είχε από διάφορους «χειρουργούς» στο Μεσολόγγι στις αρχές του 1823
κάνει λόγο ο Brengeri, ανάμεσά τους και από τον Μάγερ.511 Όταν, από τη θέση του
εκδότη των Ελληνικών Χρονικών, ο τελευταίος συγκρούστηκε με τους δικαστές του
Πρώτου Δικαστηρίου της Αιτωλίας, εκείνοι τον κατηγόρησαν ότι προσπαθούσε «να
εκδύη τον κόσμον με δράμια και σιταρόσπειρα φαρμάκων». Ο συνεργάτης του στην
εφημερίδα Δ. Μεσθενέας απάντησε ότι «ο ιατροφιλόσοφος Μάγερ» δεν πουλούσε τα
φάρμακα με το καντάρι, ενώ προσέφερε αμισθί και με δικά του ιατρικά είδη τις
υπηρεσίες του στους περισσότερους Μεσολογγίτες ασθενείς και σε στρατιώτες.512
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Προκειμένου για την ύπαιθρο, ο Κ. Γεροστάθης βρισκόταν στο στρατόπεδο του Γ.
Τσόγκα στις αρχές του 1823, τον Αύγουστο του 1824 υπηρετούσαν στη δυτική
Στερεά οι «χειρουργοί» Σαράντης και Γρηγόρης, ενώ ο Λ. Βάγιας υπηρετούσε ως
«αρχιιατρός και χειρουργός του στρατοπέδου». Η απουσία γιατρού μπορούσε να ήταν
μοιραία για τους τραυματίες. Ποσότητα ιατρικών εφοδίων προμήθευε ο Σταμούλης
Μαυρομμάτης. Ταυτόχρονα, τουλάχιστον για τους οπλαρχηγούς, υπήρχε η
δυνατότητα ιατρικής περίθαλψης στον Κάλαμο, όπως στην περίπτωση του Γ.
Καραϊσκάκη. Ο ίδιος ο Μαυροκορδάτος αρρώστησε πολύ σοβαρά στο στρατόπεδο
του Λιγοβιτσίου τον Σεπτέμβριο του 1824. Ένας από τους γιατρούς του ήταν και ο
Άγγλος χειρουργός J. Millingen, ο οποίος είχε έρθει στη δυτική Στερεά εκ μέρους της
Φιλελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου τον Δεκέμβριο του 1823. Όπως σημειώνει,
είχε διοριστεί αρχίατρος των ελληνικών στρατευμάτων στη δυτική Στερεά, αξίωμα
περισσότερο τιμητικό παρά προσοδοφόρο, αφού έμεινε απλήρωτος για δεκατρείς
μήνες, όπως και το σύνολο των ξένων που υπηρετούσαν σε διάφορες θέσεις. Ο ίδιος
διαπίστωσε ότι το περιβάλλον στο Λιγοβίτσι ήταν εξαιρετικά ανθυγιεινό εξαιτίας των
μεγάλων λιμνών της περιοχής, μολονότι βρισκόταν στα 2000 πόδια υψόμετρο. Οι
στρατιώτες άρχισαν σύντομα να υποφέρουν από πυρετούς και έπρεπε να
μεταφερθούν σύντομα σε ένα υγιέστερο χωριό κοντά στο Δραγαμέστο, ή στην
οροσειρά του Ζυγού αν η αρρώστια επέμενε. Ο Millingen προσθέτει ότι βρήκε τον
Μαυροκορδάτο να υποφέρει από τον πυρετό που είχαν προκαλέσει τα ανθυγιεινά
ύδατα και ο αέρας μαζί με την κακή διατροφή και προπαντός την αδιάκοπη ψυχική
ταραχή που προκαλούσαν οι συνεχείς ταλαιπωρίες που επιβάρυναν κάθε ώρα την
κατάστασή του. Πεπεισμένος ότι η αλλαγή περιβάλλοντος προείχε της θεραπείας,
επέμενε να μεταφερθεί ο ασθενής στο χωριό Χρυσοβίτσα, όπου το κλίμα ήταν
καλύτερο. Ο Μαυροκορδάτος δεν ανέρρωσε πριν τις αρχές Δεκεμβρίου.513
Η παρέμβαση από τα τέλη του 1823 των ανθρώπων της Φιλελληνικής Επιτροπής
του Λονδίνου (Greek Committee) στην Ελλάδα, στόχευσε και στην αναβάθμιση των
ιατρικών υπηρεσιών. Ο Byron έστειλε από την Κεφαλονιά τον Σεπτέμβριο του 1823
φαρμακευτικό υλικό στο Μεσολόγγι, ενώ τον Δεκέμβριο παρέλαβε χειρουργικά
εργαλεία σταλμένα από την Επιτροπή, τα οποία συνόδευε ο J. Millingen.
Προσωπικός γιατρός του Byron στο Μεσολόγγι ήταν ο Ιταλός γιατρός F. Bruno,
ωστόσο την ομάδα των γιατρών που προσπάθησε να σώσει τη ζωή του
συναποτελούσαν oι Bruno, Λ. Βάγιας, Τράιμπερ και Millingen, ο οποίος εμπλέχθηκε
λίγο αργότερα σε μια διαμάχη με τον Bruno για τις ευθύνες. Κατά τον Τράιμπερ, ο
οποίος είχε επιστρέψει στο Μεσολόγγι και είχε διοριστεί «γιατρός και χειρουργός»
στο τάγμα πυροβολικού υπό τον Byron, τη νεκροψία και την ταρίχευση του νεκρού
Byron έκαναν ο ίδιος και ένας ακόμα γιατρός, ο Δρ. Φόρτι, ο οποίος πέθανε στην
πόλη τον επόμενο μήνα. Ο Bruno, του οποίου το βιβλίο για την υγιεινή των
στρατιωτών είχε εκδοθεί τότε από το τυπογραφείο της πόλης, είχε οργανώσει και δικό
του ιατρείο στο Μεσολόγγι, όπου, όπως ανακοίνωνε, προσέφερε «ιατρική και
χειρουργική βοήθεια», δωρεάν για τους φτωχούς.514
513

ΙΑΜΜ/Αρχείο Αγώνος/φ.7/16, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 660, τ.4, 479, 798, 1007, 1051, 1057,
1059, ΓΑΚ/Μικροί Κλάδοι/φ.12/143, 392, 1044, 2567, Κ. Σ. Κώνστας, ό. π., 14, 18, J. Millingen, ό. π.,
iv, 1, 105-06, 207-208, ΑΕΠ, τ.14, 47.
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Λόρδου Μπάυρον, Επιστολές από την Ελλάδα, 1809-11 και 1823-1824, ό. π., 142, 191, ΑΕΠ, τ.14,
47, J. Millingen, ό. π., iv, 83, 130-38, Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.20/8.3.1824, φ.29/9.4.1824, P. Gamba,
ό. π., 130, 132, Ε. Τράιμπερ, ό. π., 56-60. Ο Τράιμπερ σημειώνει την παρουσία στο Μεσολόγγι τον
Ιανουάριο του 1824 του γιατρού Boyons, ο οποίος πέθανε αργότερα στο Ναύπλιο (Ε. Τράιμπερ, ό. π.,
57-59, 62). Για το ιατρείο του Bruno στο Μεσολόγγι, βλ. Μαρ. Γερουλάνος, «Η συμβολή των ιατρών
εις την παλιγγενεσίαν του έθνους», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ.15 (1940) 237.
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Επίσης, ο απεσταλμένος της Φιλελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου,
συνταγματάρχης L. Stanhope, σχεδίαζε και την ίδρυση νοσοκομείων και φαρμακείου
στις επαναστατημένες περιοχές. Κατά τον Stanhope, ο Μαυροκορδάτος συμφώνησε
στην ίδρυση νοσοκομείου στο Μεσολόγγι. Η κυβέρνηση θα έβρισκε το κτίριο,
βοηθητικό προσωπικό, κρεβάτια και άλλο υλικό, ενώ ο ίδιος ο Stanhope θα
προσέφερε τα ιατρικά είδη και θα αποζημιωνόταν από «τις μεσαίες και ανώτερες
τάξεις» της πόλης. Επίσης, ζήτησε από την Επιτροπή και από ιεραποστολικές
οργανώσεις της Μάλτας και της Κέρκυρας να στείλουν φαρμακευτικό υλικό στην
πόλη. Τελικά, ο ίδιος σημειώνει στα τέλη Δεκεμβρίου τη λειτουργία ενός ιατρείου
στο Μεσολόγγι υπό τη διεύθυνση του J. Millingen, ενώ στις 23 Ιανουαρίου προσθέτει
ότι το ιατρείο έχει πετύχει. Οι εύποροι πλήρωναν ένα μέτριο ποσό για τα φάρμακά
τους, οι άποροι δεν πλήρωναν τίποτα, ενώ η συνολική δαπάνη έφτασε μόλις τις 40
λίρες και χρειαζόταν μόνο ένας γιατρός. Ο Stanhope αισιοδοξούσε για την
επανάληψη τις προσπάθειας σε άλλες ελληνικές πόλεις.515
Κατά τον Millingen, η πρόθεση του Stanhope για την δημιουργία νοσοκομείου
συνάντησε την ομόφωνη επιδοκιμασία και την ευγνωμοσύνη του Μαυροκορδάτου,
των προκρίτων και των οπλαρχηγών της περιοχής. Ο Millingen τονίζει την
αναγκαιότητα του έργου, λόγω της συσσώρευσης στο ανθυγιεινό περιβάλλον του
Μεσολογγίου μεγάλου αριθμού ανθρώπων στις περιόδους των εχθρικών εισβολών. Η
κατάσταση ταλαιπωρούσε κυρίως τους καταγόμενους από τις ορεινές περιοχές, οι
οποίοι συχνά πέθαιναν αβοήθητοι στους δρόμους. Όταν όμως, κατά τον ίδιο,
ζητήθηκε από τους προκρίτους να διαθέσουν ένα από τα πρώην οθωμανικά σπίτια και
κάποια χρήματα για τη λειτουργία του, η φυσιογνωμία τους άλλαξε εντυπωσιακά,
επικαλέστηκαν την πιο απόλυτη φτώχεια, και ισχυρίστηκαν αδιάντροπα ότι δεν
μπορούσαν να ολοκληρώσουν το φιλάνθρωπο έργο. Μόνο το κόστος των όπλων
τους, η ενδυμασία, τα νομίσματα και τα κοσμήματα των φορεμάτων των γυναικών
τους, θα αρκούσαν να καλύψουν για πολλά χρόνια αυτή την ασήμαντη δαπάνη,
σχολιάζει ο Millingen. Οι πρόκριτοι αρνήθηκαν, προσθέτει, να πουλήσουν κάποια
από τις πολλές οθωμανικές ιδιοκτησίες για τον συγκεκριμένο σκοπό, προβάλλοντας
διάφορες δυσκολίες. O Millingen αποδίδει σε δική του πρόταση προς τον Stanhope τη
λειτουργία ιατρείου, με βάση τα αγγλικά πρότυπα, καθώς, τονίζει, έπρεπε να
εγκαταλείψει την ελπίδα για ίδρυση νοσοκομείου και επιδίωκε να ξεκινήσει αμέσως
την άσκηση του ιατρικού του επαγγέλματος. Η σχετική δημόσια ανακοίνωση έκανε
λόγο για την έναρξη λειτουργίας ενός «δημόσιου ιατρείου» στις 10 Ιανουαρίου, υπό
την επίβλεψη του Millingen και με σκοπό να δίνει δωρεάν ιατρικές συμβουλές και
φάρμακα σε στρατιώτες και άπορους πολίτες, ενώ οι υπόλοιποι θα είχαν τις ίδιες
υπηρεσίες πληρώνοντας ένα μικρό ποσό. Οι ενδιαφερόμενοι άποροι και στρατιώτες
θα έπρεπε να έχουν ένα «αποδεικτικό» της ιδιότητάς τους από τις Αρχές ή τους
οπλαρχηγούς, αντίστοιχα. Οι άποροι που δε μπορούσαν να μετακινηθούν θα δέχονταν
κατ’ οίκον επισκέψεις, ενώ οι υπόλοιποι μπορούσαν να επισκέπτονται καθημερινά
τον ίδιο τον Millingen «εις το χάνι πλησίον του Σαραγιού» δύο ώρες πριν το
μεσημέρι. Ο τελευταίος κάνει λόγο για επιτυχία του ιατρείου, προσθέτοντας ότι το
διηύθυνε για 13 μήνες, μέχρι τον Ιανουάριο του 1825, ταυτόχρονα με τις ιατρικές
επισκέψεις του στα σπίτια ασθενών, προκρίτων και σημαινόντων πολιτών του
Μεσολογγίου.516 Ωστόσο, υπάρχει κάποια ασάφεια για την ημερομηνία έναρξης της
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L. Stanhope, ό. π., 34, 38, 51, 56, 77, 104-05, 342.
J. Millingen, ό. π., 83-85, 107. Αχρονολόγητη Είδησις σημείωνε ότι θα λειτουργήσει τον Ιανουάριο
«Δημόσιος Αποθήκη ιατρικών» στο Μεσολόγγι (Μονόφυλλα του Αγώνος, 1, Ε3). Το περιεχόμενο
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λειτουργίας του ιατρείου-φαρμακείου, καθώς, κατά τον P. Gamba, φαρμακευτικό
υλικό σταλμένο από τους Κουακέρους παραδόθηκε τον Φεβρουάριο στο Μεσολόγγι
και στον Millingen, ώστε εκείνος να το χρησιμοποιήσει σε ένα «δημόσιο ιατρείο»
που επρόκειτο να ιδρύσει.517 Στην προμήθεια φαρμάκων φαίνεται ότι συνέβαλε
οικονομικά ο λόρδος Charles Murray το καλοκαίρι του 1824, ενώ μέχρι και λίγο πριν
από την τελευταία πολιορκία υπήρχε στην πόλη και «σπετσαρία», φαρμακείο, με
υπεύθυνο τον Ιταλό Πέτρο Κάρολο.518
Μια νέα προσπάθεια στον τομέα της περίθαλψης αποτελούσε η σύσταση στο
Μεσολόγγι, τον Αύγουστο του 1824, επιτροπής της Φιλανθρωπικής Εταιρείας, η
οποία είχε μόλις ιδρυθεί στο Ναύπλιο, με κυβερνητική υποστήριξη, με διακηρυγμένο
σκοπό τη βοήθεια στους φτωχούς, στους ασθενείς και στις χήρες και στα ορφανά του
πολέμου, αλλά και την εκπαίδευση των ορφανών και άπορων παιδιών. Μέλη της
επιτροπής στο Μεσολόγγι, με αρμοδιότητα για το σύνολο της δυτικής Στερεάς, ήταν
ο Ι. Μάγερ, ο συνεργάτης του στο τυπογραφείο Δ. Μεσθενέας, και ο Μεσολογγίτης
πρόκριτος Απ. Καψάλης, οι οποίοι ορίστηκαν από τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας του
Ναυπλίου και επιφορτίστηκαν με το καθήκον της συγκέντρωσης της εθελοντικής
οικονομικής συνεισφοράς από την περιοχή και την αποστολή της στο Ναύπλιο.519
Ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες για την οικονομική και άλλη υποστήριξη που
ενδεχομένως κατάφερε να αποκτήσει η οργάνωση στη δυτική Στερεά, κάτι που θα της
επέτρεπε να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία στην περιοχή.
Αν ο πόλεμος είχε δημιουργήσει νέες ανάγκες, η πανώλη αποτελούσε μια διαρκή
απειλή. Το Μεσολόγγι δεν είχε μείνει. αλώβητο από τις κατά καιρούς
προεπαναστατικές επιδημίες πανώλης. Η δυτική Στερεά και η Ήπειρος, η Άρτα, τα
Γιάννενα, η Ναυπακτία, τα Επτάνησα, προσβλήθηκαν επανειλημμένα κατά τον 18ο
αιώνα από μικρά και μεγάλα κύματα της επιδημίας, ενώ το ίδιο το Μεσολόγγι επλήγη
το 1743-1744 και το Ανατολικό το 1701 και το 1760.520 Το 1809, ο W. Leake
συνάντησε στη Στερεά τη λοιμική, όπως την ονόμαζαν οι ντόπιοι, για την οποία
προσθέτει ότι δεν ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρα. Όμως, από το 1812 έως και το 1819 η
πανώλη έπληξε την Ήπειρο, τα Επτάνησα αλλά και το σύνολο της ελληνικής
χερσονήσου. Τα μέτρα απομόνωσης και αποκλεισμού πόλεων και χωριών, καθώς και
ένα δίκτυο λοιμοκαθαρτηρίων και υγειονομικών ελέγχων στα περάσματα της Πίνδου
από και προς την Ήπειρο, δίκτυο οργανωμένο από τον ισχυρό διοικητικό μηχανισμό
που μόνο ο Αλή πασάς διέθετε στην περιοχή, περιόρισαν δραστικά τον αριθμό των
θυμάτων, τουλάχιστον στα Γιάννενα. Κατά τον Pouqueville, σε όλη την επικράτεια
του Αλή πασά ο πληθυσμός μειώθηκε μετά το 1814 κατά το 1/5 (στην Ήπειρο το 1/6)
λόγω της πανώλης, με τους μουσουλμάνους να έχουν πέντε φορές περισσότερα
θύματα. Η Ακαρνανία επλήγη το 1814.521 Ωστόσο, δεν μαρτυρούνται σημαντικές
ανακοίνωση αυτή, τοποθετώντας την στα τέλη Δεκεμβρίου 1823, ενώ κάνει λόγο για λειτουργία του
ιατρείου για ελάχιστο χρονικό διάστημα (Η Ελληνική Επανάστασις, τ.4, Αθήνα 61974, 72, 74).
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Φιλανθρωπικής Εταιρείας του Ναυπλίου, βλ. Εφημερίς Αθηνών, αρ.13, 15.10.1824, αρ.14, 18.10.1824,
Ed. Blaquiere, ό. π., 112 και μέρος 2, 142-153, Στ. Σκοπετέας, «Μυστικές εταιρείες κατά την
Ελληνικήν Επανάστασιν», Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά 2 (1958) 289-94.
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Κ. Κωστής, Στον καιρό της πανώλης, εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου, 14 ος-19ος
αιώνας, Ηράκλειο 1995, 385-99, Γ. Σιορόκας, Το γαλλικό προξενείο της Άρτας, 1702-1789, διδακτορική
διατριβή, Ιωάννινα 1981, 130.
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W. M. Leake, Travels in Northern Greece, τ. 3, ό. π., 521-22, T. S. Hughes Travels in Sicily, Greece
and Albania, ό. π., τ. 1, 391-92, τ. 2, 264, F. C. H. L. Pouqueville, Voyage de la Grèce, τ. 3, 116-17,
278-80, τ 4, 252, Αγγ. Παπακώστας (εισαγ-επιμ), Ιστορία της πολιορκίας του Αλή Πασά (1820-22),
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επιπτώσεις στο Μεσολόγγι, το Ανατολικό και την υπόλοιπη δυτική Στερεά, εκτός από
εκείνες που θα προκαλούσε η ίδια η απειλή, δηλαδή την ανησυχία του πληθυσμού,
την αναταραχή στην εμπορική δραστηριότητα και περιπτώσεις προληπτικής φυγής.
Στις αρχές της επαναστατικής περιόδου η πανώλη εμφανίστηκε στην Ήπειρο, το
1820, στη Θεσσαλία, την Εύβοια, τη Δυτική Μακεδονία το 1821-1822. Η εξάρθρωση
του διοικητικού μηχανισμού του κράτους του Αλή πασά, άρα και του προστατευτικού
δικτύου της προηγούμενης περιόδου, συνέβαλε στη διάδοση της επιδημίας.522 Το ίδιο
το γεγονός συνδέεται φυσικά με την άφιξη των σουλτανικών στρατευμάτων που
έδρασαν εναντίον του Αλή πασά, αλλά και με την κίνηση άλλων οθωμανικών
δυνάμεων από το βορρά προς το νότο, εναντίον των Ελλήνων επαναστατών. Ο
πρόξενος Meyer σημείωνε από τον Ιούλιο του 1822 την εμφάνιση της επιδημίας στα
Γιάννενα και σε άλλα σημεία στην Ήπειρο, την Αλβανία, τη Θεσσαλία, την
ανατολική Στερεά, τη Μακεδονία. Τους επόμενους μήνες ο ίδιος ανέφερε λίγα
κρούσματα στην Άρτα, ενώ τον Οκτώβριο οι θάνατοι στα Γιάννενα έφτασαν τους 2030 καθημερινά. Ο Meyer σημείωνε ότι αν η πανώλη έφτανε στην Πρέβεζα, η πείνα
θα έπληττε το σύνολο της περιοχής και εξέφραζε την ανησυχία του ότι η «αναρχία»
που επικρατούσε στον ευρύτερο χώρο αλλά και οι προλήψεις και οι άθλιες συνθήκες
ζωής του πληθυσμού θα εμπόδιζαν τον έλεγχο της επιδημίας. Επίσης, είδαμε ότι η
εξάπλωση της πανώλης στην Ήπειρο είχε κάποια επίπτωση στον εφοδιασμό των
οθωμανικών δυνάμεων κατά την προσπάθεια προώθησής τους στο νότο μετά τη νίκη
τους στο Πέτα.523 Ωστόσο, το Μεσολόγγι, παρά τη μεγάλη συγκέντρωση αμάχων και
στρατευμάτων από το καλοκαίρι του 1822, δεν προσβλήθηκε. Ίσως συντέλεσε σ’
αυτό κάποια ετοιμότητα των κατοίκων, λόγω της ναυτικής παράδοσης της πόλης, για
τη λήψη προληπτικών μέτρων. Αλλά και κατά τη διάρκεια της πρώτης πολιορκίας, σε
αντίθεση με ό,τι συνέβη στο οθωμανικό στρατόπεδο, δεν αναφέρθηκαν κρούσματα
πανώλης ή άλλης επιδημικής νόσου μεταξύ των πολιορκημένων, ίσως λόγω και της
απουσίας μεγάλου αριθμού αμάχων.
Ωστόσο, στις 29 Φεβρουαρίου του 1824 ένας αιφνίδιος θάνατος «κατετάραξε» το
Μεσολόγγι, κατά την εφημερίδα της πόλης. Ο νεκρός είχε έρθει από τη Γαστούνη,
λίγες μέρες πριν φτάσει η φήμη για αρκετούς θανάτους εκεί από πανώλη, και
απαγορευτεί η είσοδος στη λιμνοθάλασσα. Κατά την αναλυτική αναφορά των Bruno
και Μάγερ, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα, οι ίδιοι εξέτασαν προσεκτικά το θύμα
και διαπίστωσαν ότι αιτία του θανάτου δεν ήταν η πανώλη αλλά κάποιο φάρμακο. Η
σορός, καλυμμένη με ασβέστη, τάφηκε σε ένα πολύ βαθύ λάκκο και άρχισαν αμέσως
να λαμβάνονται μέτρα. Απαγορεύτηκαν οι συναθροίσεις, κλείστηκαν τα καφενεία, τα
καπηλειά και οι εκκλησίες, συστήθηκε επιτροπή από γιατρούς, στους οποίους έπρεπε
να αναφέρεται κάθε πιθανό κρούσμα, ενώ οι συγκάτοικοι του νεκρού απομονώθηκαν
Νέος Κουβαράς τ. Β΄ (1962), 54, Γ. Παπαγεωργίου, «Η επιδημία πανώλης στη Θεσσαλία, Ήπειρο και
Αλβανία, 1812-1823», Ηπειρωτικά Χρονικά, 28 (1986-87) 71-102, Κ. Κωστής, ό. π., 259-60, 401-09.
Για μια σύνοψη των καταστροφικών επιπτώσεων του επιδημικού κύματος του 1812-1819 στις
ελλαδικές περιοχές, τη Σμύρνη και την Κύπρο, μέσα από μαρτυρίες περιηγητών, βλ: Κ. Σιμόπουλος,
Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 1810-1821, τ. Γ2, Αθήνα 62001, 466-72.
522
Κ. Κωστής, ό. π., 277, 409.
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αλβανικά στρατεύματα που πολιορκούσαν το Σούλι (Ν. Φυσεντζίδης, Επιστολές, ό. π., 56). Φόβο για
επέκταση της επιδημίας στην Πρέβεζα, από το λιμάνι της οποίας σημείωνε ότι εφοδιαζόταν το σύνολο
της περιοχής, εξέφρασε τον Δεκέμβριο και ο A. Nardini, προξενικός πράκτορας του παπικού κράτους
στην πόλη, κάνοντας επίσης λόγο για κρούσματα στα Γιάννενα και στην Άρτα μέχρι τον Φεβρουάριο
(Έγγραφα του Αρχείου Βατικανού περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Α΄ 1820-26, ό. π., 228-29, 23233, 252-53, 258-59, 260-61, 296-97).
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φρουρούμενοι σε καλύβες στην άκρη της πόλης. Απαγορεύτηκε επίσης η προσέγγιση
στο ύποπτο σπίτι, στο οποίο «έβαλαν καπνούς», αφού έκαψαν όλα τα αντικείμενα
μέσα σ’ αυτό. Συστήθηκε τότε και η «επιτροπή της υγείας», αρμόδια για την
εφαρμογή των μέτρων, με μέλη κυρίως προκρίτους της πόλης. Μεταγενέστερες
αναφορές από τη Γαστούνη απέδωσαν τους εκεί θανάτους στις «συνήθεις επιδημίες»,
ενώ στο Μεσολόγγι, σημειώνεται, επικράτησε «ακροτάτη υγεία».524
Ο νεκρός ήταν έμπορος, ενώ ο πληθυσμός κλείστηκε στα σπίτια του ή φρόντιζε να
αποφύγει τις επαφές, ενώ ο Byron ετοιμάστηκε να φύγει από την πόλη, καθώς, κατά
τους Gamba και Parry, δεν φαινόταν ότι μπορούσε να αναχαιτιστεί μια πιθανή
επιδημία, λόγω της θέσης και του κλίματος της περιοχής. Κανένας άλλος δεν
προσβλήθηκε, ενώ αργότερα έμαθαν ότι στη Γαστούνη υπήρχε μόνο οστρακιά. Ο
Gamba σημειώνει επιπλέον ότι όλα τα εργαστήρια της πόλης είχαν κλείσει, ενώ οι
γνώμες των γιατρών για την αιτία του θανάτου ήταν διχασμένες ανάμεσα στην
πανώλη και τη δηλητηρίαση. Ο φόβος ήταν τέτοιος, ώστε ο καθένας κρατούσε στο
δρόμο ένα ραβδί για να απομακρύνει τους άλλους, ενώ η έλλειψη καθαριότητας ήταν
τέτοια, που μια επιδημία θα προκαλούσε θραύση.525
Δύο μήνες αργότερα, ο Αλ. Μαυροκορδάτος συμπεριέλαβε στις οδηγίες του προς
τον Γενικό Αστυνόμο Αιτωλίας την υποχρέωση ελέγχου όλων των εισερχομένων στο
Μεσολόγγι από την ξηρά και τη θάλασσα, αλλά και τη φροντίδα για τον καθαρισμό
των δρόμων. Καθήκον του φροντιστή της υγείας Σπ. Ραζή οριζόταν και ο έλεγχος των
πλοίων που αναχωρούσαν και όσων εισέπλεαν στη λιμνοθάλασσα. Εφόσον
προέρχονταν από ύποπτες περιοχές, έπρεπε να κρατιούνται μακριά από την πόλη,
αλλά μπορούσαν να εμπορεύονται με προφυλάξεις. Ο ίδιος φροντιστής ήταν
υπεύθυνος για την πρόληψη κάθε μεταδοτικής ασθένειας, τον έλεγχο της ποιότητας
των πωλούμενων τροφίμων, την καταγραφή σε καθημερινή βάση των γεννήσεων και
των θανάτων στην πόλη. Στις αρμοδιότητές του ανήκε επίσης η λήψη των αναγκαίων
μέτρων, σε συνεννόηση με την τοπική διοίκηση, σε περίπτωση επιδημικών
κρουσμάτων.526 Στα μέτρα αυτά, από τα οποία κάποια ή όλα θα ίσχυαν ήδη, μπορεί
να αποδοθεί η απουσία κρουσμάτων πανώλης από το Μεσολόγγι, παρά την έντονη
εμπορική δραστηριότητα που φαίνεται ότι αναπτύχθηκε γύρω από το λιμάνι του και
σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε αλλού.527 Ωστόσο, είδαμε ότι δεν αποτράπηκε η
συνεχής παρουσία του τύφου και η συσσώρευση μεγάλου αριθμού ασθενών στην
πόλη, λόγω και του νοσηρού περιβάλλοντος ή, και εξαιτίας της αδυναμίας επιβολής
των αναγκαίων μέτρων στον πληθυσμό.
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Η αποτυχία των προσπαθειών μόνιμης λειτουργίας νοσοκομείου στη δυτική Στερεά
δείχνει τα όρια των οικονομικών και οργανωτικών δυνατοτήτων της τοπικής
διοίκησης. Οι βασικές προϋποθέσεις ήταν η παρουσία επιστημόνων γιατρών και τα
αναγκαία χρήματα. Χαρακτηριστικό της έλλειψης των πρώτων ήταν ότι οι
συστηματικότερες προσπάθειες για την οργάνωση της περίθαλψης συνέπεσαν με την
παρουσία στο Μεσολόγγι ξένων εθελοντών γιατρών, κυρίως των Elster και
Millingen. Σημαντικός ήταν και ο ρόλος της Φιλλεληνικής Επιτροπής του Λονδίνου,
ακόμα και όσον αφορούσε την κάλυψη των αναγκών σε ιατρικά είδη και
φαρμακευτικό υλικό. Κατά συνέπεια, η παρουσία των πρακτικών γιατρών, αλλά και
απατεώνων, θα ήταν έντονη στις πόλεις και στην ύπαιθρο της δυτικής Στερεάς, καθώς
δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ικανοποιηθούν οι συνήθεις αλλά και οι νέες και
επείγουσες λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων ανάγκες.
Οι τοπικές Αρχές παρουσιάζονταν αδύναμες να συμβάλλουν ουσιαστικά, κάτι
μάλλον αναμενόμενο με δεδομένο το ποσοστό των δαπανών που απορροφούσαν οι
μισθοί και τα σιτηρέσια για φανταστικούς αριθμούς ενόπλων, αλλά και το
αδιευκρίνιστο μέγεθος της κατασπατάλησης των πόρων από τους κατά τόπους
οπλαρχηγούς. Έτσι, μια οργανωμένη φροντίδα για την περίθαλψη αμάχων και
ενόπλων έχει μάλλον περιθωριακή θέση στην προσπάθεια της τοπικής διοίκησης για
σωστή κατανομή των πόρων. Οργανωτική έμφαση φαίνεται ότι δόθηκε στην
αποτροπή των επιδημιών, χωρίς να παρακωλύεται η εμπορική δραστηριότητα της
πόλης, με θετικά αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία. Όσον αφορά τους προκρίτους
του Μεσολογγίου, χαρακτηριστικός της αδράνειάς τους ήταν ο ρόλος του Ελβετού
Μάγερ, ο οποίος κατάφερε το 1822 να αξιοποιήσει την περιουσία του πεθερού του,
μολονότι η οικογένεια Ιγγλέζου δεν φαίνεται να ανήκε στις πλουσιότερες της πόλης.
Είναι εντυπωσιακή η αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα των αβοήθητων ασθενών στους
δρόμους της πόλης, όπως σημειώνει ο Millingen και επιβεβαιώνουν έμμεσα και άλλοι
φιλέλληνες, και στην εικόνα μιας αναδυόμενης εμπορικής πολιτείας με εμφανείς
κάποιες όψεις ευημερίας, κατά τις παραπάνω μαρτυρίες των Elster και Blaquiere. Αν
ληφθούν υπόψη και οι επισκέψεις του Millingen στα σπίτια προκρίτων και άλλων
ισχυρών οικογενειών του Μεσολογγίου, φαίνεται ότι η οικονομική και κοινωνική
ανισότητα αντικατοπτριζόταν και στο επίπεδο της επιστημονικής ιατρικής φροντίδας.
Οι ένοπλοι και οι πρόσφυγες βρίσκονταν σε δυσχερέστερη θέση απέναντι στις
ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες του Μεσολογγίου και του Ανατολικού. Είναι
άγνωστο αν η αναφερόμενη δωρεάν ιατρική βοήθεια από τους Bruno και Millingen
κατάφερνε να καλύψει κάτι από τη διαφορά αυτή. Ο Μάγερ πρωταγωνίστησε και
στην εμφάνιση της Φιλανθρωπικής Εταιρείας στο Μεσολόγγι, προσπάθεια που
επιδίωξε να αντισταθμίσει στην πράξη την ανεπάρκεια ή την αδιαφορία της τοπικής
διοίκησης και των ισχυρών προκρίτων της πόλης, παράγοντες που θα εμπόδισαν και
την επιτυχία της ίδιας της Εταιρείας στην περιοχή.
Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση των επιδημιών, η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη
αλλού. Στο ίδιο το Ναύπλιο, λειτούργησε νοσοκομείο τον Μάρτιο του 1823, το οποίο
έκλεισε τον Οκτώβριο, ελλείψει χρημάτων. Νοσοκομείο λειτούργησε ξανά στην πόλη
αργότερα, πιθανότατα από τον Φεβρουάριο του 1825, ουσιαστικά και σταθερά από
την καποδιστριακή περίοδο.528 Αντίθετα, ήταν ακριβώς όλες οι παραπάνω αδύναμες
προσπάθειες, τα μικρά αυτοσχέδια νοσοκομεία στην πόλη και την ύπαιθρο το 1822,
το ιατρείο-φαρμακείο του 1824, η δραστηριοποίηση του Μάγερ, που έφεραν
πιθανότατα το Μεσολόγγι σε καλύτερη θέση από άλλες περιοχές, παρά τις αποτυχίες
και τα ελλείψεις. Η έντονη κατά διαστήματα παρουσία των φιλελλήνων γιατρών
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Λ. Βλαδίμηρος, Γιατροί και Ιατρική στην Επανάσταση του 1821, ό. π., 134-37, Ε. Τράιμπερ, ό. π., 63.

212

συνέβαλε σ’ αυτό, όπως και η γειτνίαση με τα Επτάνησα που διευκόλυνε την
συμμετοχή γιατρών και τη μεταφορά ιατρικών εφοδίων στη δυτική Στερεά.
4.2. Εφημερίδες και εκδόσεις
H λειτουργία τυπογραφείων και η κυκλοφορία εφημερίδων προϋπέθετε τη
λειτουργία μιας οργανωμένης διοίκησης. Επίσης, ενώ η έκδοση μπορεί να οφείλεται
σε πρωτοβουλία λίγων ατόμων, είναι η σταθερή παρουσία της εφημερίδας που δείχνει
την ετοιμότητα μιας κοινωνίας να τη δεχθεί και να την αξιοποιήσει. Στην περίπτωση
του Μεσολογγίου και της δυτικής Στερεάς, οι διάφορες φάσεις της δημοσιογραφικής
δραστηριότητας από το 1821 έως το 1826 αντανακλούσαν αδυναμίες, περιορισμούς,
ανταγωνισμούς αλλά και δυνατότητες του επαναστατικού στρατοπέδου.
Μαζί με τα διάφορα εφόδια που έφερε ο Αλ. Μαυροκορδάτος κατά την άφιξή του
στο Μεσολόγγι τον Ιούλιο του 1821 βρισκόταν και ένα μικρό πιεστήριο γαλλικής
κατασκευής, αγορασμένο από τον Γ. Πραΐδη στη Μασσαλία και κατάλληλο για
εκτύπωση προκηρύξεων και εγγράφων μικρού σχήματος. Όλος ο εξοπλισμός
αποθηκεύτηκε στην πόλη σε αναμονή του ειδικευμένου προσωπικού για τη
λειτουργία του, και συγκεκριμένα του Κ. Τόμπρα. Ο Τόμπρας ήταν διευθυντής του
τυπογραφείου των Κυδωνιών μέχρι τον Ιούνιο του 1821 και υπεύθυνος έπειτα του
τυπογραφείου της Καλαμάτας, οργανωμένο γύρω από το πιεστήριο που είχε φέρει ο
Δ. Υψηλάντης, το πρώτο στην επαναστατημένη Ελλάδα, στο οποίο τυπωνόταν και η
εφημερίδα Σάλπιγξ Ελληνική με συντάκτη τον Θ. Φαρμακίδη. Τους πρώτους μήνες
του 1822, η Γερουσία της δυτικής Στερεάς ζητούσε από την κυβέρνηση την
αποστολή πολλών έντυπων αντιγράφων των κυβερνητικών αποφάσεων και του
Συντάγματος της Επιδαύρου, για να ικανοποιήσει τον ενθουσιασμό των κατοίκων της
περιοχής για τα έντυπα, όπως σημείωνε. Ταυτόχρονα, το υπουργείο Εσωτερικών
ζήτησε την αποστολή στην Κόρινθο του τυπογραφικού εξοπλισμού που βρισκόταν
στο Μεσολόγγι. Το μικρό πιεστήριο ζήτησε και ο Γ. Σέκερης από τη θέση του στην
πολιορκία της Πάτρας, μάταια επίσης.529 Οι διάφορες τοπικές και οι κυβερνητικές
Αρχές, αντιμέτωπες τότε με ένα διοικητικό χάος, αντιλαμβάνονταν τη λειτουργία του
Τύπου με το στενό, πληροφοριακό της χαρακτήρα, αλλά και ως μέσο ενίσχυσης του
κύρους τους.
Αρχικά, με δεδομένη την έλλειψη τυπογράφων, δεν υπήρχε παρά η λύση της
κυκλοφορίας χειρόγραφων εφημερίδων. Είχε προηγηθεί η γνωστή ως «εφημερίδα του
Γαλαξιδίου», τον Μάρτιο του 1821. Τα δημοσιευόμενα, ψευδή ή παραποιημένα,
προέρχονταν από φήμες ή ήταν κατασκευασμένα με στόχο την ενθάρρυνση όσων
είχαν εξεγερθεί και όσων δίσταζαν. Ακολούθησε η εφημερίδα Αιτωλική, η οποία
γραφόταν στο Μεσολόγγι, με εκδότη πιθανότατα τον Ν. Λουριώτη. Το πρώτο της
φύλλο, τέσσερις πυκνές δίστηλες σελίδες, χρονολογείται στις 10 Αυγούστου 1821. Το
δεύτερο φύλλο, δισέλιδο, κυκλοφόρησε στις 15 Αυγούστου, ενώ το έβδομο,
τελευταίο γνωστό, στις 10 Σεπτεμβρίου. Δημοσιεύονταν πληροφορίες για τα
πολεμικά γεγονότα, κυρίως στην Ήπειρο και τη Στερεά, ενώ δεν έλειπαν ψευδείς
ειδήσεις, όπως η κήρυξη ρωσοτουρκικού πολέμου. Η πληροφόρηση της Αιτωλικής
προερχόταν από προφορικές μαρτυρίες ή και επιστολές, κυρίως οπλαρχηγών.
Ωστόσο, τα γεγονότα, τα πρόσωπα και οι συμπεριφορές σχολιάζονταν από τον
συντάκτη. Ο εκδότης έγραφε το πρώτο και ίσως κάποια ακόμα φύλλα, που
529
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αντιγράφονταν από άλλους και στέλνονταν σε γειτονικές περιοχές, όπου διαβάζονταν
και αντιγράφονταν, για να διαδοθούν μέχρι και την Πελοπόννησο.530 Σε αντίθεση με
την εφημερίδα του Γαλαξιδίου, οι ανακρίβειες της Αιτωλικής, ουσιαστικά μόνο τα
γραφόμενα περί ρωσοτουρκικού πολέμου και ορισμένα πολεμικά γεγονότα στην
Πελοπόννησο, θα πρέπει μάλλον να θεωρηθούν ως αποτέλεσμα παραπληροφόρησης
του εκδότη, παρά σαν αποτέλεσμα προσπάθειας επηρεασμού. Ως πηγή για τα θέματα
αυτά σημειωνόταν το στρατόπεδο του Υψηλάντη, ενώ η αλήθεια των αναφερόμενων
στην Ήπειρο και στη Στερεά επηρεαζόταν μόνο από την αναπόφευκτη διόγκωση
λόγω της προφορικής διάδοσης.
Την ίδια διαδικασία παραγωγής και διάδοσης ακολουθούσε και η δεύτερη
χειρόγραφη εφημερίδα της δυτικής Στερεάς, ο Αχελώος. Όπως υποδηλώνει και ο
υπότιτλός της, Εφημερίς πολιτική της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, εξυπηρετούσε την
ανάγκη δημοσίευσης των πράξεων της τοπικής Γερουσίας. Το μοναδικό σωζόμενο
φύλλο της εφημερίδας είναι το πρώτο, με χρονολογία 24 Φεβρουαρίου 1822,
γραμμένο στο Βραχώρι, όπου και η έδρα της Γερουσίας, από τον αρχιγραμματέα του
σώματος Ν. Λουριώτη. Περιέχει τα πρώτα πέντε «ψηφίσματα» του σώματος και
ειδήσεις σχετικές κυρίως με τη δραστηριότητά του, και του Αλ. Μαυροκορδάτου, τον
Νοέμβριο του 1821. Υπήρξε και δεύτερο φύλλο, στις 25 Φεβρουαρίου, το οποίο
φαίνεται ότι αναφερόταν στην οργάνωση της απονομής της δικαιοσύνης στην
περιοχή, ενώ είναι άγνωστο πόσα φύλλα κυκλοφόρησαν συνολικά.531 Υπάρχει επίσης
η αναφορά για προφορική παράδοση από επιζήσαντες της πρώτης πολιορκίας του
Μεσολογγίου, κατά την οποία κυκλοφόρησε για μικρό διάστημα μεταξύ των
οπλαρχηγών στην πόλη «χειρόγραφη εφημερίδα σε σχήμα μεγάλης επιστολής», την
οποία αποκαλούσαν «φημερίδα, φελλάδα, φύλλο», μολονότι δεν σώθηκε κάποιο
αντίγραφό της.532 Δεν υπάρχει παρόμοια πληροφορία από άλλη πηγή για ένα τέτοιο
φύλλο, το οποίο θα αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση των αμυνόμενων.
Η έκδοση εφημερίδων στο Μεσολόγγι συνδέθηκε με τον λόρδο Byron και τον
συνταγματάρχη L. Stanhope, αντιπροσώπων της Φιλελληνικής Επιτροπής του
Λονδίνου και υπευθύνων, μαζί με τον Λ. Κουντουριώτη, για τη διαχείριση του
επικείμενου πρώτου εξωτερικού δανείου, στη σύναψη του οποίου πρωταγωνιστούσε
η Επιτροπή. Ο Stanhope ήλθε στο Μεσολόγγι στις 30 Νοεμβρίου/12 Δεκεμβρίου
1823, λίγο πριν από την περιπετειώδη άφιξη του Byron και της συνοδείας του στην
πόλη στις 24 Δεκεμβρίου 1823/5 Ιανουαρίου 1824.533 O Stanhope, ένθερμος οπαδός
του φιλοσόφου J. Bentham (1748-1832), συμμεριζόταν την πίστη του στην
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το θέμα (Εκθέσεις W. Meyer, τ. Α΄, ό. π., 471-76).
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αναγκαιότητα της διαμόρφωσης Κοινής Γνώμης και της διάδοσης των ιδεών από
έναν απόλυτα ελεύθερο Τύπο, ως προϋπόθεση για κάθε στρατιωτικό, οικονομικό ή
πολιτικό επίτευγμα, όπως και την προτεραιότητα της ίδρυσης ταχυδρομικής
υπηρεσίας, νοσοκομείων, και σχολείων. Θεωρούσε ότι οι Έλληνες, μετά από αιώνες
οθωμανικής κυριαρχίας, «δε γνωρίζουν τίποτα από ελευθερία. Χρειάζονται να
διδαχθούν τα βασικά, το Α, Β, Γ της καλής διακυβέρνησης». «Δεν απευθύνεστε σε
ώριμους ανθρώπους αλλά σε παιδιά», σημείωνε, ζητώντας από τους υπεύθυνους της
Φιλελληνικής Επιτροπής την αποστολή χρημάτων, στελεχών και βιβλίων. Με βάση
και την εμπειρία, όπως τόνιζε, της Αγγλίας, της Ελβετίας και των Η.Π.Α, διακήρυττε
ότι η δημοσίευση ήταν απαραίτητη για την «καλή διακυβέρνηση», άρα και για «την
ειρήνη και την ευτυχία όλων των εθνών». Είχε εμπειρία στο θέμα από την υπηρεσία
του στην Ινδία και θεωρούσε ότι ο Τύπος, ο οποίος θα ανήκε στο κοινό και όχι στην
κυβέρνηση, θα έδινε έκφραση στις ιδέες καλλιεργώντας τη σκέψη των ανθρώπων, σε
συνδυασμό με την κατάλληλη εκπαίδευση. Σχετικά με τις ελληνικές πολιτικές
διαμάχες, σημείωνε ότι επιδίωκε ο Τύπος να μην προσβάλει καμιά παράταξη, αλλά
να πετύχει την γενική αποδοχή απόλυτα ελεύθερων εφημερίδων.534 Αντιλαμβανόταν
τον Τύπο ως το βασικότερο μέσο μιας ευρύτερης αποστολής, που θα μπορούσε να
ονομαστεί «εκπολιτιστική», η επιτυχία της οποίας ήταν προϋπόθεση επίτευξης
οποιουδήποτε άλλου πολεμικού ή πολιτικού στόχου.
Ο Stanhope ανακοίνωσε τα σχέδιά του για τον Τύπο, την ταχυδρομική υπηρεσία και
τα σχολεία στον Αλ. Μαυροκορδάτο και στους προκρίτους και στρατιωτικούς της
δυτικής Στερεάς, σημειώνοντας ότι τον υποδέχθηκαν θερμά, ότι είχε συνεχείς επαφές
με τους ντόπιους και ότι τα έργα του Bentham ήταν γνωστά στον έπαρχο Κ. Μεταξά
και πολλούς άλλους.535 Η εφημερίδα, τα Ελληνικά Χρονικά, κυκλοφόρησε στις 1
Ιανουαρίου 1824 με προμετωπίδα το απόφθεγμα του Φραγκλίνου the greatest good of
the greatest number, ή τα πλείω οφέλη τοις πλείοσι, έκφραση της αρχής του
«ωφελιμισμού», κατά το σύστημα σκέψης του Bentham. Δημοσίευε ειδήσεις για τις
πολιτικές εξελίξεις στην Πελοπόννησο και επιστολή του Byron στην κυβέρνηση. Είχε
ήδη εκδοθεί στις 18 Δεκεμβρίου η «Προκήρυξις» για την επικείμενη κυκλοφορία της
εφημερίδας και την αναζήτηση συνδρομητών, γραμμένη από τους Stanhope και
Μάγερ, στην οποία σημειωνόταν η θεματολογία της εφημερίδας. Ακολούθησε ο
Πρόδρομος των Ελληνικών Χρονικών, στις 24 του μήνα, ο οποίος δημοσίευσε τις
κατηγορίες της ιονικής διοίκησης για τις πρόσφατες παραβιάσεις της ουδετερότητας
των Επτανήσων από ελληνικά πολεμικά και την απάντηση του Μαυροκορδάτου σ’
αυτές. Ο Stanhope είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στην έκδοση της Προκήρυξης,
λόγω της άρνησης του μοναδικού τυπογράφου της πόλης, πιθανότατα του Παύλου
Πατρίκιου, να τυπώσει την αναφορά στις απόψεις του Bentham περί ελευθεροτυπίας
που συμπεριλαμβανόταν στο κείμενο. Η άρνηση, στην οποία συμφωνούσε ο Μάγερ,
προερχόταν ουσιαστικά από τον Μαυροκορδάτο, ο οποίος είχε δικό του κείμενο
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L. Stanhope, ό. π., 2, 34-35, 37, 46, 50, 56, 67, 74, 76, 89-90, 112-13. H κοινή γνώμη, πίστευε ο
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Παπαγεωργίου, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία,
Αθήνα 2012.
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προκήρυξης και ανησυχούσε προφανώς για τον πιθανό αντίκτυπο στο εξωτερικό. Ο
Stanhope ξεπέρασε τις αντιδράσεις καθώς υπήρχε ο φόβος ότι η διατάραξη των
σχέσεων μαζί του θα δυσχέραινε τις διαδικασίες σύναψης του δανείου. Ο
Μαυροκορδάτος είχε επιδιώξει να αναλάβει τη διεύθυνση της εφημερίδας ο Θ.
Φαρμακίδης, ο οποίος όμως διορίστηκε καθηγητής θεολογίας στην Ιόνιο Ακαδημία
από τις αρχές του 1824. Ο Stanhope εμπιστεύτηκε την έκδοση στον Ι. Μάγερ, τον
οποίο είχε μόλις γνωρίσει στην πόλη. Ο Μάγερ παρουσιαζόταν από την Αρμοστεία
τον Μάιο του 1823 να έχει τυπογραφικές γνώσεις και να κατέχει «μιαν λιθογραφίαν»,
έτσι ώστε η τοπική διοίκηση σχεδίαζε τότε την έκδοση διαφόρων πράξεών της και
ειδήσεων. Τον Δεκέμβριο του 1823 ο Μάγερ έγινε μέλος της φιλελληνικής Γενικής
Επιτροπής του Μεσολογγίου, η οποία είχε μόλις συσταθεί με επικεφαλής τον
Stanhope και μέλη δύο στρατιωτικούς που είχαν φτάσει μαζί του στο Μεσολόγγι,
τους W. B. Delaunay και L Kolbe, με κύριο έργο την υποστήριξη των επιζώντων
Γερμανών και Ελβετών φιλελλήνων, ώστε να αξιοποιηθούν περαιτέρω, κατά τις
οδηγίες της Φιλελληνικής Εταιρείας της Ζυρίχης. Η σύνταξη των δισεβδομαδιαίων
Ελληνικών Χρονικών προβλεπόταν να γίνεται και στα ιταλικά, ωστόσο δεν υπήρχε το
κατάλληλο προσωπικό και ο εξοπλισμός γι’ αυτό. Ο Byron υποστήριξε οικονομικά
την έκδοση, μολονότι φαίνεται ότι δεν είχε πειστεί για την άμεση προτεραιότητα της
έκδοσης εφημερίδων, σε σχέση με τις κυρίως πολεμικές ανάγκες.536
Ο Stanhope αναφέρει ότι βρήκε στο Μεσολόγγι το πιεστήριο που είχε φέρει ο
Μαυροκορδάτος, ότι ο Μάγερ ήδη ασχολούνταν με αυτό και ότι ο ίδιος προσέλαβε
ως βοηθό του Μάγερ «έναν έξυπνο άνθρωπο». Φαίνεται ότι πρόκειται για τον Δ.
Μεσθενέα, από τη Θεσσαλονίκη, «νέος ενάρετος και άκακος» κατά τον Ν.
Κασομούλη, ο οποίος εμφανίζεται ως τυπογράφος από τον Απρίλιο του 1824.
Θεωρείται γενικά ότι τα πρώτα 31 φύλλα των Ελληνικών Χρονικών εκτυπώθηκαν από
το πιεστήριο του Μαυροκορδάτου, παρά την άφιξη εν τω μεταξύ στο Μεσολόγγι των
υλικών που είχε στείλει η Φιλελληνική Επιτροπή του Λονδίνου, ανάμεσα στα οποία
υπήρχαν δύο τυπογραφικά και δύο λιθογραφικά πιεστήρια, λόγω τεχνικών δυσκολιών
για την άμεση χρήση τους. Από το 32ο φύλλο η εφημερίδα τυπωνόταν σε ένα από τα
σύγχρονα αγγλικά μηχανικά πιεστήρια της Επιτροπής, του οποίου τη διεύθυνση
παραχώρησε ο Stanhope στον Μάγερ. Ο Πατρίκιος και το πιεστήριο του
Μαυροκορδάτου μετακινήθηκαν το 1825 στο Ναύπλιο.537 Ωστόσο, δεν είναι απόλυτα
σαφές αν το τυπογραφείο Μαυροκορδάτου χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση της
εφημερίδας ή αν ο Μεσθενέας είχε στην κατοχή του ιδιόκτητο τυπογραφικό
πιεστήριο στο Μεσολόγγι ήδη από τον Δεκέμβριο του 1823, κάτι που ο Stanhope δεν
αναφέρει.538 Αναμφισβήτητο είναι ότι ο Μάγερ πειραματιζόταν με την τυπογραφική
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δραστηριότητα τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 1823. Η άφιξη των Stanhope και
Byron του έδωσε την τεχνική δυνατότητα, τα χρήματα και το κύρος για να
προχωρήσει στις εκδοτικές και πολιτικές του πρωτοβουλίες.
Το προσωπικό του τυπογραφείου συμπλήρωναν οι Μεσολογγίτες Ι. Πεπονής και
Χρ. Ντάγλας, αλλά και Σάμιος Σπ. Παιδάκος. Υπεύθυνος για τη γλωσσική επιμέλεια
των δημοσιευόμενων στα Ελληνικά Χρονικά, αλλά και μεταφραστής των κειμένων
του Μάγερ, γραμμένα αρχικά στην οικειότερή του γαλλική γλώσσα, ήταν ο
καταγόμενος από το Ζαγόρι Δημ. Παύλου ή Παυλίδης, ο οποίος είχε έρθει από το
Παρίσι και θα είναι ο ιδρυτής του νέου σχολείου του Μεσολογγίου τον Μάιο του
ίδιου έτους. Αναφέρεται επίσης ο Μεσολογγίτης Αθ. Α. Πεπονής, ο οποίος είχε
διδαχθεί την τυπογραφία στην Τεργέστη, όπου είχε μυηθεί στη Φιλική και είχε
εκτυπώσει υλικό της οργάνωσης. Έφτασε στο Μεσολόγγι καταζητούμενος από τις
αυστριακές αρχές και εργάστηκε ως μεταφραστής και στοιχειοθέτης. Τον Οκτώβριο
του 1824 ήρθε στην πόλη με την πρόθεση να «συνεπιστατήσει» στο τυπογραφείο ο Γ.
Κυριάκης, πεθερός του Μεσθενέα. Το τυπογραφείο λειτούργησε αρχικά σε οίκημα
που ανήκε στον πεθερό του Μάγερ Γ. Ιγγλέζο, πιθανότατα στο ίδιο που είχε
φιλοξενήσει για ένα διάστημα το νοσοκομείο του J. Elster το 1822. Αργότερα, το
τυπογραφείο μεταφέρθηκε σε άλλο σπίτι στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης απέναντι
από το νησάκι του Ανεμόμυλου. Τον Ιούνιο του 1824, ο Ed. Blaquiere επισκέφθηκε
τις εγκαταστάσεις του τυπογραφείου. Αισθήματα απόλυτης ικανοποίησης, σημειώνει,
θα ένιωθε κάποιος βλέποντας τους στοιχειοθέτες να εργάζονται και δύο πιεστήρια να
δουλεύουν δραστήρια «για να διαδώσουν τα φώτα της αλήθειας και της ελευθερίας
σε μια χώρα από την οποία είχαν εξαφανιστεί για δεκαοχτώ αιώνες».539
Το περιεχόμενο της εφημερίδας συμφωνούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό με όσα είχαν
εκτεθεί στην Προκήρυξη της έκδοσης. Μολονότι η κατηγοριοποίηση των κειμένων
της δεν είναι πάντα εύκολη, καθώς, για παράδειγμα, η διάκριση ανάμεσα στο απλό
ειδησεογραφικό κείμενο και στο άρθρο πολιτικού σχολιασμού δεν είναι πάντα σαφής,
οι «εσωτερικές ειδήσεις» αποτελούσαν την πολυπληθέστερη κατηγορία κειμένων,
καταλαμβάνοντας περισσότερο από το 20% των σελίδων, προκειμένου για τα φύλλα
που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη της τελευταίας πολιορκίας. Τα σχετικά
δημοσιεύματα, όπως και τα αντίστοιχα πρωτοσέλιδα, παρουσιάζουν κάποια αύξηση
κατά τις περιόδους έξαρσης των εμφύλιων συγκρούσεων. Μια δεύτερη κατηγορία
αποτελούσαν τα άρθρα πολιτικού περιεχομένου, τα οποία είχαν συχνά ως αφορμή την
εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, με έμφαση στο τέταρτο τρίμηνο του 1824 και στο
τον Μάγερ, και μίας «τυπογραφίας», η οποία ήταν «μερική του Κου Μεσθενέως και αυτήν ημπορεί ο
ίδιος να την μεταχειρισθή εις ό,τι και όπως θέλει». Δεν κάνει λόγο για το δικό του πιεστήριο (Αρχείο
Μαυροκορδάτου, τ.4, 623). Οι Ε. Δρούλια-Μητράκου και Τρ. Σκλαβενίτης θεωρούν αμφίβολη τη
λειτουργία του πιεστηρίου Μαυροκορδάτου και σημειώνουν ότι είχε φτάσει στο Μεσολόγγι άλλο
τυπογραφείο τον Νοέμβριο του 1823, με το οποίο ο Μεσθενέας άρχισε την εκτύπωση των Ελληνικών
Χρονικών («Η Συμβολή της Τυπογραφίας στη Στήριξη της Επανάστασης του 1821», Βουλή των
Ελλήνων, Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού, 1499-1999, Οδηγός έκθεσης,
Αθήνα 2000, 173, 178). Οπωσδήποτε, το πιεστήριο που δώρισε στους Έλληνες ο Γάλλος Firmin Didot
το 1823 δεν έφτασε στο Μεσολόγγι αλλά στην Ύδρα (ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.17/1126. Βλ. και Βίλμπεργ,
ό. π., 184). Φαίνεται πιθανό ότι το πρώτο πιεστήριο της εφημερίδας ήταν εκείνο που ανήκε στον
Μεσθενέα και ήλθε στην πόλη στα τέλη του 1823, ίσως μαζί με τον Μαυροκορδάτο. Για τη μεταφορά
και λειτουργία των άλλων πιεστηρίων του Κ ομιτάτου, στην Αθήνα, όπου θα εκδοθεί η Εφημερίς των
Αθηνών, στο Ναύπλιο, και στα Ψαρά, λίγο πριν την καταστροφή, βλ. L. Stanhope, ό. π., 63-64, 135,
165-70, 174, 184-85, Φ. Βίλμπεργ, ό. π., 184-89, Αικ. Κουμαριανού, ό. π., να΄-ξβ΄.
539
Αικ. Κουμαριανού, ό. π., μθ΄, Απ. Βακαλόπουλος, ό. π., 602, Ι. Κ. Μαζαράκης-Αινιάν, ό. π., 27374, 284, Κ. Σ. Κώνστας, «Στο Μεσολόγγι του Αγώνα, τυπογραφεία-τυπογράφοι-εφημερίδες-εκδόσεις,
1821-1826», Νέα Εστία 79 (1966) 659, 661, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 1019, Αρχείο
Κουντουριωτών, τ. 6, 304, Ed. Blaquiere, Narrative of a second visit to Greece, ό. π., 50.
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πρώτο του 1825, κατά την τελευταία φάση του εμφυλίου. Στην ίδια κατηγορία, που
αποτελεί περίπου το 15% των σελίδων κατά το ίδιο διάστημα, ανήκουν και τα
κείμενα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν δοκίμια ή επιφυλλίδες, με θέματα
κυρίως «νομικού» περιεχομένου. Αρκετά από τα κείμενα αυτά εμφανίζονται στα
πρωτοσέλιδα του πρώτου τριμήνου του 1824, χαρακτηριστικό του μορφωτικού
στόχου της εφημερίδας ήδη από το ξεκίνημά της, μολονότι υστερούν γενικά σε
εμφανίσεις στο πρωτοσέλιδο, καθώς δεν είχαν έναν άμεσο επικαιρικό χαρακτήρα. Η
πρωτοκαθεδρία αυτών των δύο κατηγοριών τονίζει και την στόχευση της εφημερίδας
στον ευρύτερο επαναστατημένο ελλαδικό χώρο, πέρα από τα τοπικά πλαίσια.
Σημαντική θέση στην εφημερίδα, κατείχαν οι οργανωτικές προσπάθειες, τα
πολιτικά γεγονότα και οι ποικίλες προσωπικές συγκρούσεις στη δυτική Στερεά, με
πρωταγωνιστές τους Αλ. Μαυροκορδάτο, Γ. Καραϊσκάκη, Ν. Βαρνακιώτη, αλλά και
τον Ι. Μάγερ. Τα γεγονότα αυτά καταλαμβάνουν σχεδόν το 15% των σελίδων, με
αντίστοιχο βάρος στα πρωτοσέλιδα και με έμφαση στις αρχές και στα τέλη του 1824,
στη συγκυρία διεξαγωγής των δύο τοπικών συνελεύσεων. Τα πολεμικά γεγονότα από
τα διάφορα μέτωπα, εκτός της δυτικής Στερεάς, καλύπτουν λίγο περισσότερο από το
10% των σελίδων, με έμφαση στο δεύτερο μισό του 1824, όταν έλαβαν χώρα οι
ναυμαχίες με τον οθωμανικό στόλο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ιδιαίτερη κατηγορία
αποτέλεσαν οι ειδήσεις και τα σχόλια σχετικά με τη διπλωματική και άλλη,
φιλελληνική η ανθελληνική, κατά την κρίση της εφημερίδας, δραστηριότητα στο
εξωτερικό, η οποία επηρέαζε δυνητικά την έκβαση του Αγώνα. Τα σχετικά κείμενα
καταλαμβάνουν άλλο ένα περίπου 10% των σελίδων, ποσοστό που αυξάνεται λίγο αν
συνυπολογιστούν τα γραφόμενα για τον Byron, περισσότερο για τον θάνατό του.
Πολλά από τα κείμενα αυτά δημοσιεύτηκαν το πρώτο τρίμηνο του 1824, κάτι που
μάλλον εξηγείται από την πτώση της φιλελληνικής δραστηριότητας στο επόμενο
διάστημα, λόγω και των εμφύλιων συγκρούσεων, μολονότι πρωτοσέλιδα της
κατηγορίας αυτής εμφανίζονται στα τέλη του 1824 και στις αρχές του 1825. Αυτή η
εξωστρέφεια της εφημερίδας ενισχυόταν από τη δημοσίευση «εξωτερικών
ειδήσεων», σε ποσοστό περίπου 5%, με κάποια συγκέντρωση στα τέλη του 1824 και
με μεγαλύτερη αντιπροσώπευση στα πρωτοσέλιδα. Τα κείμενα αυτά, άσχετα με το
ελληνικό ζήτημα, έδιναν μεγαλύτερη έμφαση στον επιδιωκόμενο μορφωτικό
χαρακτήρα του εντύπου, όπως και οι λίγες ειδήσεις για τις εκδόσεις βιβλίων από το
τυπογραφείο του Μεσολογγίου, για τα σχολεία στο Μεσολόγγι και αλλού, αλλά και
τα λίγα «φιλολογικού» και εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα δημοσιεύματα, ποιήματα,
αινίγματα ή γεωγραφικού περιεχομένου κείμενα, όλα βέβαια σε εσωτερικές σελίδες.
Τα καθαυτό πολεμικά γεγονότα στη δυτική Στερεά και την ευρύτερη περιοχή
καταλαμβάνουν επίσης το 10% του συνόλου των σελίδων, με έμφαση στο δεύτερο
μισό του 1824, λόγω των συμπλοκών σε περιοχές της νότιας Ηπείρου, των οποίων τα
αποτελέσματα υπερτονίζονταν στην εφημερίδα. Ο διπλασιασμός σχεδόν του
ποσοστού αυτών των κειμένων στα πρωτοσέλιδα, θα ήταν αποτέλεσμα της ανάγκης
για τόνωση του ηθικού, ή και πιέσεων από τους ενδιαφερόμενους οπλαρχηγούς. Στο
τελευταίο τρίμηνο του 1824 και στους πρώτους μήνες του 1825 συγκεντρώνονται τα
περισσότερα από τα κείμενα της κατηγορίας που αφορά τις εξελίξεις στην οθωμανική
αυτοκρατορία, στην Αίγυπτο και στις αλβανικές περιοχές, καθώς κατέφθαναν οι
πληροφορίες για τη συνεργασία Σουλτάνου και Μεχμέτ Αλή, αλλά και για τη
συγκέντρωση δυνάμεων στην Ήπειρο. Η κατηγορία αυτή καταλαμβάνει λιγότερο από
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το 10% των σελίδων, ποσοστό που διπλασιάζεται σχεδόν στα πρωτοσέλιδα, απόδειξη
για τη σοβαρότητα της απειλής, όπως μπορούσε να διαγνώσει η εφημερίδα.540
Πηγές του υλικού αποτελούσαν η ίδια η τοπική διοίκηση, ενώ δημοσιεύονταν
επίσης κυβερνητικά έγγραφα ή επιστολές και αποσπάσματα από τον Φίλο του Νόμου.
Ο Αναστάσιος Λόντος ήταν ένας από τους μεσολαβητές για το υλικό αυτό,
πιθανότατα λόγω και της θέσης της Βοστίτσας, άλλωστε ο Ανδρέας Λόντος ήταν
συνδρομητής της εφημερίδας. Πηγή πληροφόρησης ήταν και τα Επτάνησα, για
παράδειγμα στο θέμα του πρώτου αγγλικού δανείου. Πηγή αποτελούσαν οι ξένες
εφημερίδες, κάποτε και με σχολιασμό των δημοσιευμάτων τους για την Επανάσταση,
από την εφημερίδα ή αναγνώστες, αλλά και επιστολές από τον ευρωπαϊκό χώρο που
έφταναν στην πόλη.541
Συμπερασματικά, οι κύριοι άξονες στους οποίους κινήθηκε η εφημερίδα στο
διάστημα αυτό ήταν η παρουσίαση και ο σχολιασμός της εσωτερικής πολιτικής
κατάστασης, κυρίως στην κεντρική και δευτερευόντως στην τοπική πολιτική σκηνή,
ο επιδιωκόμενος μορφωτικός χαρακτήρας, η προβολή της φιλελληνικής παραμέτρου,
αλλά και η δημοσίευση των πολεμικών κατορθωμάτων, με τον υπερτονισμό που
επέβαλλε η ανάγκη της προπαγάνδας και της ενίσχυσης του ηθικού. Ωστόσο, έχει
μεγάλη σημασία ότι οι κατευθύνσεις αυτές δεν είναι αποκλίνουσες αλλά συνδέονται
από τον Μάγερ με βάση μια συγκεκριμένη αρχή, την προσπάθεια καλλιέργειας ενός
Κοινού ενημερωμένου και μορφωμένου, αλλά και έτοιμου να κινητοποιηθεί για τον
Αγώνα. Η εφημερίδα υπηρετούσε έτσι έναν πολύ φιλόδοξο «εκπολιτιστικό» στόχο.
Άλλωστε, το ευρύτερο άνοιγμα που δείχνουν οι περισσότεροι από τους παραπάνω
άξονες, πολύ μετά την αναχώρηση του Stanhope, φαινομενικά αταίριαστο για ένα
έντυπο μιας μικρής πόλης, οφείλεται όχι μόνο στην απουσία μεγάλων πολεμικών
γεγονότων στην περιοχή, αλλά σε μεγάλο βαθμό και στη δυναμική προσωπικότητα
του Μάγερ, διαμορφωμένη εν μέρει στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και στην επίγνωση
της μεγάλης σημασίας που είχε η οργάνωση του επαναστατικού κράτους, διοικητική,
οικονομική, στρατιωτική, όπως και κάθε εξωτερική βοήθεια.
Τα κείμενα νομικού και δοκιμιακού χαρακτήρα εξυπηρετούσαν τον εκπαιδευτικόμορφωτικό ρόλο της εφημερίδας, σύμφωνα με τις διακηρυγμένες απόψεις του
Stanhope για τον ρόλο του Τύπου αλλά και στην πίστη τoυ Μάγερ στις δημοκρατικές
ιδέες που είχαν συγκλονίσει πριν από λίγα χρόνια την Ευρώπη. Ο πρώτος σημειώνει
ότι ο Γ. Πραΐδης έστελνε στον Μάγερ και στη συντακτική ομάδα για μετάφραση και
δημοσίευση κείμενα στα ιταλικά, γαλλικά και γερμανικά. Χρειαζόμαστε, γράφει,
μικρά και απλά δοκίμια για την ελευθερία, τον νόμο, τη δικαιοσύνη, τη δημοσιότητα,
τις εκλογές, την εκπαίδευση. Όλη η ομάδα εργαζόταν, άλλοι μεταφράζοντας και
άλλοι γράφοντας πρωτότυπα άρθρα. Ο Stanhope προσθέτει ότι είχε προμηθεύσει
προς δημοσίευση αρκετά άρθρα του Bentham και άλλων σχετικά με την αξία της
δημοσιότητας, ενώ ο ίδιος έγραφε άλλα κείμενα για την εφημερίδα.542 Αρκετά από τα
παραπάνω κείμενα δημοσιεύονταν συχνά στην πρώτη σελίδα. Ορισμένα ήταν
«νομικού» χαρακτήρα, όπως το άρθρο με τίτλο «Πρόβλημα του σχηματισμού ενός
Κώδικος», το οποίο συμπύκνωνε απόψεις του Bentham, τα ανυπόγραφα άρθρα Περί
των αναφορών των νόμων προς τας δικασίας, και των δικασιών προς τας αποδείξεις
540

Όλες οι παρατηρήσεις αφορούν τα φύλλα που εκδόθηκαν από τον Ιανουάριο του 1824 έως και τις
15.4.1825, όπως συμπεριλαμβάνονται στη συνολική έκδοση (Ελληνικά Χρονικά, τ. Α΄-Β΄, φωτοτυπική
αναπαραγωγή του πρωτοτύπου, εκδ: Χ. Σπανός-Ν. Νίκας, Αθήνα 1958). Η άθροιση των σελίδων δεν θα
μπορούσε παρά να γίνει κατά προσέγγιση, καθώς πολλά δημοσιεύματα καταλαμβάνουν μία στήλη ή
και λιγότερο. Ταυτόχρονα, σε ένα πρωτοσέλιδο φιλοξενούνται συχνά περισσότερα από ένα θέματα.
541
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 69, 242, 562, 1106, Αρχείο Λόντου, τ. 2, ό. π., 41.
542
L. Stanhope, ό. π., 62-63, 80, 82, 86-87.
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και Περί δημοσιότητος των δικών. Άλλωστε, η εφημερίδα διατύπωσε ανυπόγραφα τον
Φεβρουάριο του 1824 προτάσεις για την προσθήκη στο Σύνταγμα δώδεκα άρθρων, τα
οποία αφορούσαν κυρίως προτεινόμενες αρμοδιότητες του Βουλευτικού για την
οικονομική διαχείριση και τη στρατιωτική πειθαρχία, τη λογοδοσία των μελών του
Εκτελεστικού και των υπουργών, αλλά και την κατοχύρωση της ελευθεροτυπίας, στο
βαθμό που «συμβιβάζεται με την κοινήν ησυχίαν και χρηστοήθειαν».543 Μολονότι
σημειωνόταν ότι τα άρθρα αυτά συμφωνούσαν με τις γενικές αρχές του Συντάγματος
της Επιδαύρου, η πρόταση αφορούσε ουσιαστικά μια αναθεώρησή του.
Αναμενόμενη, με βάση τις αντιλήψεις των Stanhope και Μάγερ για τον Τύπο, αλλά
και τις πιέσεις που αντιμετώπιζε η εφημερίδα από τους τοπικούς παράγοντες, ήταν η
δημοσίευση αρκετών κειμένων όπως τα ανυπόγραφα άρθρα Περί της ελευθερίας του
Τύπου, Περί της ελευθερίας του τύπου, και περί της εξετάσεως της γενομένης εις όσα
δια του τύπου εκδίδονται, Πρέπει να λέγει τις την αλήθειαν εις τας εφημερίδας;, όπως
και το επίσης ανυπόγραφο άρθρο Η δημοσιότης είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Ο
Αναστ. Πολυζωΐδης υπέγραφε το εκτενές άρθρο Περί Δημοσιότητος, το οποίο
σημείωνε ότι ήταν «απανθισμένον εκ της Τακτικής των Νομοθετικών Συνελεύσεων,
συγγράμματος πολυτίμου» του Bentham.544
Τον ίδιο μορφωτικό στόχο εξυπηρετούσαν και άλλα δημοσιεύματα, όπως τα εκτενή
κείμενα Περί της του ορθού λόγου διοικήσεως και Περί των διαφόρων ειδών των
αντενεργειών, το κείμενο του Ν. Βάμβα Παρατηρήσεις περί της αμωμήτου ημών
πίστεως, ή το ανυπόγραφο άρθρο Τι θέλει να είπη ελευθερία. Ίσως ανάμεσα στους
συντάκτες των κειμένων αυτών ήταν και ο Π. Νικολαΐδης, ο οποίος εμφανίζεται να
απαντά στα σχόλια του Βάμβα στην εφημερίδα για την κυβερνητική αδράνεια για την
οργάνωση της εκπαίδευσης. Ο ίδιος εμφανίζεται ξανά στην εφημερίδα λίγο αργότερα
σχολιάζοντας θέματα της επικαιρότητας.545 Βέβαια, τα κείμενα αυτά δεν εκφράζουν
πραγματικά πρωτότυπες ιδέες, ούτε τις διατυπώνουν συστηματικά.546 Κάποια από τα
παραπάνω ανώνυμα άρθρα θα είχαν γραφτεί από τον Stanhope, κυρίως πριν την
αναχώρησή του από το Μεσολόγγι, και τον Μάγερ.
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Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.9/30.1.1824, φ.10/2.2.1824, φ.11/6.2.1824, φ.17/27.2.1824,
φ.32/19.4/1824.
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Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.6/19.1.1824, φ.10/2.2.1824, φ.60/23.7.1824, φ.61/26.7.1824,
φ.80/1.10.1824, φ.81/4.10.1824, φ.82/8.10.1824, φ.83/11.10.1824. Κατά τον Σπ. Κανίνια, ο
Πολυζωΐδης ήταν ο συντάκτης πολλών άρθρων νομικού περιεχομένου, πιθανόν και ο Μάγερ,
προκειμένου για κείμενα θεωρητικού προβληματισμού («Διατριβαί ανωνύμων εις τα Ελληνικά
Χρονικά», Μνημοσύνη, 3, 1970-1971, 257). Ο Πολυζωϊδης είχε έντονα επηρεαστεί από τον Bentham.
Το κείμενο Περί Δημοσιότητος ήταν επιλεκτική απόδοση του γ΄ κεφαλαίου του βιβλίου του Bentham
Tactiques des assemblées legislatives suivie d' un traite des sophismes politiques, το οποίο είχε εκδοθεί
το 1816 (Ο Ιερεμίας Μπένθαμ και η Ελληνική Επανάσταση, ό. π., 34-39).
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Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.18/1.3.1824, φ.19/5.3.1824, φ.20/8.3.1824, φ.20-21/12.3.1824,
φ.22/15.3.1824, φ.24/22.3.1824, φ.36/3.5.1824, φ.37/7.5.1824, φ.40/17.5.1824, φ.41/21.5.1824,
φ.46/7.6.1824, φ.47.11.6.1824, φ.49/18.6.1824, φ.50/21.6.1824, φ.51.25.6.1824, τ.2, φ.7-8/28.1.1825.
Ο Σπ. Κανίνιας θεωρεί ότι συντάκτης του άρθρου Τι θέλει είπει Ελευθερία, το οποίο υπογράφεται από
συντάκτη με το αρχικό Β, είναι επίσης ο Νεοφ. Βάμβας, ο οποίος τότε δίδασκε στην Κεφαλονιά
(«Διατριβαί ανωνύμων εις τα Ελληνικά Χρονικά», ό. π., 256-57). Ο Byron αναφέρει τον Βάμβα, ως
αρμόδιο για να κρίνει τη γλώσσα των Βίβλων που είχαν φτάσει τότε στο Μεσολόγγι. Σημειώνει επίσης
ότι “αν ο Βάμβας θέλει να γράφει για τα Ελληνικά Χρονικά, μπορεί να ορίσει ο ίδιος την αμοιβή για τα
άρθρα του”, σχόλιο που γίνεται ελάχιστες μέρες πριν τη δημοσίευση του πρώτου μέρους του
παραπάνω άρθρου (Μπάυρον, Επιστολές, ό. π., 240, 245).
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Σπ. Κανίνιας, ό. π., 262. Ο ίδιος θεωρεί ότι η ουσιαστική προσφορά των κειμένων αυτών
αναδεικνύεται αν συνυπολογιστούν οι δυσμενείς συνθήκες της συγγραφείς τους. Η άποψή του ότι οι
συγγραφείς τεσσάρων από τις δημοσιευμένες στην εφημερίδα «διατριβές» είναι Μεσολογγίτες (ό. π.,
258), δεν τεκμηριώνεται ουσιαστικά
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Κείμενα «φιλολογικού» χαρακτήρα ήταν, για παράδειγμα, τα ανυπόγραφα Θούρια
Άσματα, η Ωδή εις τους Έλληνας του Ι. Ρ. Νερουλού, αλλά και η ανώνυμη Ωδή με
θέμα την καταστροφή των Ψαρών, έργο της Αγγελικής Πάλη, η οποία ζούσε στο
Λιβόρνο. Σύμφωνα με τον πατέρα της, ο οποίος είχε κάποια αλληλογραφία με τον
Μαυροκορδάτο, η ίδια «κλαίεται δεινώς κατά του τυπογράφου Μεσολογγίου» γιατί
το ποίημα δημοσιεύθηκε με περικοπές. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτέλεσε η δημοσίευση
τον Φεβρουάριο του 1825 του ποιήματος που είχε γράψει ο Byron στο Μεσολόγγι
την ημέρα των γενεθλίων του ένα περίπου χρόνο πριν, μαζί με έμμετρη μετάφραση
του Σπ. Τρικούπη. «Εγκυκλοπαιδικού» περιεχομένου μπορούν να θεωρηθούν οι
Σημειώσεις Γεωγραφικαί του Γ. Αινιάνα, δύο αποσπάσματα από έργο που φαίνεται να
ακολουθεί το πρότυπο των περιηγητικών κειμένων. Δημοσιεύτηκαν επίσης, με βάση
πληροφορίες από ευρωπαϊκές εφημερίδες, οι Ειδήσεις περί ανακαλύψεων, σχετικά με
την κατασκευή διαμαντιών και χρυσού, αλλά και για την εφεύρεση «υποθαλασσίων ή
αοράτων πλοίων».547
Οι περιστάσεις των εμφύλιων συγκρούσεων επηρέασαν αναπόφευκτα το
περιεχόμενο και το ύφος της εφημερίδας. Ο Μάγερ, μοναδικός εκδότης και βασικός
συντάκτης μετά την αναχώρηση του Stanhope τον Φεβρουάριο, δημοσίευσε τον
Απρίλιο επαινετικά σχόλια για τον Α. Λόντο, τα οποία προκάλεσαν την αντίδραση
του Γ. Κουντουριώτη και υποχρέωσαν τον Μαυροκορδάτο να διαβεβαιώσει ότι ήταν
επινοήσεις του Μάγερ. Ωστόσο, η εφημερίδα ταυτιζόταν με την κατεύθυνση που είχε
εκφράσει στις αρχές της εμφύλιας σύγκρουσης ο Μαυροκορδάτος για τον Τύπο, ως
το μόνο μέσο για να πληροφορηθεί ο λαός ποιοι απέβλεπαν στην πρόοδο και ποιοι
στη δυστυχία του, υπονοώντας την παράταξη Κολοκοτρώνη. Έτσι, ταυτόχρονα με το
κάλεσμα για ομόνοια, η εφημερίδα πρόβαλλε την αρχή της υπεροχής «της διοίκησης
και των νόμων» έναντι των στρατιωτικών της ίδιας παράταξης. Με βάση την αρχή
αυτή, επέμενε ότι δεν έπρεπε να υπάρξει συμβιβασμός, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα
αποδυνάμωνε την ίδια την επανάσταση, και επαινούσε την κυβερνητική επιμονή «εις
το να καταστρέψη τα αντιπατριωτικά πνεύματα», κάτι που συνιστούσε θρίαμβο για
«το υγειές μέρος των Ελλήνων». Ο φιλοκυβερνητικός τόνος, η δημοσίευση όλων των
κυβερνητικών ανακοινώσεων για τις εξελίξεις στην Πελοπόννησο, η συγχαρητήρια
επιστολή του Μάγερ στο Βουλευτικό «δια την σταθερότητά του προς στερέωσιν των
νόμων», αποτύπωναν αυτή την πεποίθηση.548
Ταυτόχρονα, ο Μάγερ και η εφημερίδα ακολούθησαν μια κριτική στάση. Μετά το
τέλος της πρώτης φάσης του εμφυλίου, δημοσιεύτηκε ένα απολογητικό κείμενο του
Π. Μαυρομιχάλη, για τον οποίο η εφημερίδα εκφράστηκε θετικά, λόγω της
συνεισφοράς του το 1822 στην υπεράσπιση του Μεσολογγίου. Επίσης, δημοσιεύτηκε
ένα εκτενές κείμενο του Χ. Μάλλη, υπερασπιστικό των προθέσεων των προκρίτων
της Πελοποννήσου. Κατά τη δεύτερη φάση του εμφυλίου, ο Μάγερ προσφέρθηκε να
δημοσιεύσει την «διαμαρτυρία» του Α. Λόντου, ένα πολυσέλιδο κείμενο του οποίου
τη δημοσίευση στον Τύπο δεν επέτρεπε η κυβέρνηση, ενώ γνωστοποίησε στον Λόντο
ότι συμφωνούσε με κάποιες απόψεις του, και επιδίωξε να συναντηθεί μαζί του στην
Πελοπόννησο. Το κείμενο του Λόντου δεν εκδόθηκε τελικά στην εφημερίδα, κάτι
547

Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.10/2.2.1824, φ.14/16.2.1824, φ.17/27.2.1824, φ.20-21/12.3.1824,
φ.76/17.9.1824, φ.79/27.9.1824, φ.84/15.10.1824, φ.90/5.11.1824, φ.92/12.11.1824, φ.102/17.12.1824,
φ.103/20.12.1824, τ.2, φ.12/7.2.1825, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 120.
548
ΑΕΠ, τ.9, 361, Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.24/22.3.1824, φ.28/5.4.1824, φ.32/19.4/1824,
φ.42/24.5.1824, φ.44/31.5.1824, φ.47.11.6.1824, φ.62/30.7.1824, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 2, 250. Η
φιλοκυβερνητική τοποθέτηση ήταν κοινό χαρακτηριστικό των εφημερίδων της περιόδου (βλ. Αικ.
Κουμαριανού, ό. π., μζ΄).

221

προφανώς αδύνατο στο φιλοκυβερνητικό περιβάλλον της δυτικής Στερεάς. Ωστόσο,
ενώ τα Ελληνικά Χρονικά επέκριναν την προσφυγή των Πελοποννησίων εναντίον της
κυβέρνησης, θεωρώντας την υποταγή στη Διοίκηση καθήκον όλων των Ελλήνων,
θεωρούσαν απαραίτητο χαρακτηριστικό της τελευταίας τη στήριξή της στη
νομιμότητα και στον «λαό», «εις βάσεις δημοκρατικάς». Ταυτόχρονα, διατυπωνόταν
κριτική, με σατιρικό κάποτε τρόπο, για αδράνεια της κυβέρνησης στο χειρισμό των
πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και για αντικανονική εκλογή των μελών της
Διοίκησης, μαζί με την επίμονη θέση ότι η εφημερίδα είναι ανεξάρτητη από επιρροές
«φατριών». Επίσης, η εφημερίδα επέμενε να προτείνει τη σύγκληση εθνοσυνέλευσης
και να αποδκιμάζει την εμφύλια σύγκρουση, θεωρώντας ότι χρειάζεται «μία κοινή
θέλησις και ένας κοινός ζήλος» για να υπάρξει ομόνοια. Συμφωνούσε με τον
φιλοκυβερνητικό Φίλο του Νόμου στην καταδίκη της «αναρχίας», αλλά τόνιζε ότι δεν
συμμεριζόταν το ύφος και του υβρεολόγιό του εναντίων των αντιπάλων, γιατί «είναι
και αυτοί Έλληνες, παραστρατισμένοι μεν, αλλ’ όμως αδελφοί μας, με τους οποίους
αύριον θα συναναστραφώμεν», υπενθυμίζοντας στον συντάκτη της εφημερίδας της
Ύδρας να μην ξεχνά «τον σεμνόν χαρακτήρα του Αυθεντικού εφημεριδογράφου».
Συμβούλευε ουσιαστικά την κυβέρνηση να «μετριάσει την οργή της» και τους
αντιπάλους της να καταθέσουν τα όπλα, πριν γίνουν όλοι «αίτιοι πολλών συμφορών».
Οι απόψεις αυτές έδιναν την εντύπωση σε κάποιους ότι ο Μάγερ είχε εξαγοραστεί και
είχε προσχωρήσει στην παράταξη Κολοκοτρώνη. Στην πραγματικότητα, οι παραπάνω
θέσεις λίγο διέφεραν από εκείνες του Μαυροκορδάτου στο κομβικό θέμα της
σύγκλησης εθνοσυνέλευσης, αλλά και στην εκτίμηση ως προς τους Ζαΐμη και Λόντο,
τους οποίους ο Μαυροκορδάτος μεμφόταν μεν, αλλά επέκρινε έμμεσα και την
επιλογή της κυβέρνησης να βασιστεί στην υπεροχή των όπλων.549
Η ομοιότητα των απόψεων πρέπει να αποδοθεί σε μια κοινή λογική, παρά σε δήθεν
απόλυτο έλεγχο της εφημερίδας από τον Μαυροκορδάτο. Άλλωστε, η δυσαρέσκεια
της τοπικής διοίκησης είχε οδηγήσει σε ευθείες παρεμβάσεις. Ήδη από τον Απρίλιο
του 1824 ο Μαυροκορδάτος ανέφερε στον Γ. Κουντουριώτη ότι λάμβανε μέτρα ώστε
«να πέση η εφημερίδα του και να αναστηθή άλλη». Σε επιστολή του που
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα, κατηγόρησε τον Μάγερ ότι ξεπέρασε τα όρια του
νόμου, χρησιμοποίησε προσωπικές ύβρεις και διακινδύνευσε εσωτερικές περιπλοκές
σε ανυπόγραφο επικριτικό άρθρο εναντίον του Θ. Νέγρη. Ο Μαυροκορδάτος έκανε
επίσης λόγο για ανοίκεια για τις εσωτερικές περιστάσεις άρθρα, επιβλαβή και για τις
εξωτερικές σχέσεις των επαναστατών. Ο Μάγερ υπερασπίστηκε το περιεχόμενο του
άρθρου, ακολούθησε νέο επικριτικό σχόλιο του Μεσθενέα, ενώ η εφημερίδα
δημοσίευσε την απάντηση του Νέγρη.550 Λίγο αργότερα, ο Μαυροκορδάτος ανέφερε
ότι, ενώ έκρινε ωφέλιμο το «φιλελεύθερο πνεύμα» του συντάκτη, παρενέβη και
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εμπόδισε δημοσιεύματα που θα προκαλούσαν αρνητικές αντιδράσεις μεγάλων
ευρωπαϊκών δυνάμεων, όπως το 60ο φύλλο, γιατί περιείχε «αναληθές» άρθρο,
σχετικά με την καταδρομική δραστηριότητα στην περιοχή, που μπορούσε όμως να
εξοργίσει τους Άγγλους. Τόνιζε ότι υπήρχαν πολλά «ολέθρια άρθρα», ενώ «το
κούφον, το απερίσκεπτον, και το φύσει φιλοκατήγορον» του Μάγερ μπορούσαν να
προκαλέσουν αντιδράσεις εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς πολλοί στο εξωτερικό
θεωρούσαν ότι η εφημερίδα εξέφραζε τις κυβερνητικές θέσεις. Θα είχε ήδη εκδώσει
άλλη εφημερίδα, σημείωνε, σύμφωνη με το «πνεύμα της διοικήσεως», όπως ο Φίλος
του Νόμου, οπότε τα Ελληνικά Χρονικά δεν θα είχαν συνδρομητές ή, τουλάχιστον, δεν
θα χρεωνόταν ο ίδιος και η κυβέρνηση τη γραμμή της εφημερίδας. Αυτό όμως δεν
μπορούσε να γίνει, εξηγούσε, καθώς ο Μάγερ είχε οικειοποιηθεί και τα δύο
πιεστήρια: το καλύτερο, προσφορά της Φιλελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου,
παραχωρημένο από τον Stanhope στον Μάγερ, παράτυπα κατά τον Μαυροκορδάτο
γιατί δεν είχε την έγκριση του Byron, ενώ κατείχε και το άλλο που ανήκε στον
Μεσθενέα. Έτσι, ζητούσε την παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε να του παραχωρηθεί
το πρώτο πιεστήριο ή έστω η χρήση του για την έκδοση της φιλοκυβερνητικής
εφημερίδας. Παρόμοιες ανησυχίες εξέφραζε ο Σπ. Τρικούπης και άλλοι στον κύκλο
του Μαυροκορδάτου, ενώ συστάσεις για προσοχή στη σύνταξη και «μετριοφροσύνη»
στον λόγο της εφημερίδας, με απουσία κάθε επικριτικού σχολίου για οποιαδήποτε
ευρωπαϊκή δύναμη, απηύθυναν και οι απεσταλμένοι στο Λονδίνο για τη σύναψη του
δανείου, Ι. Ορλάνδος και Α. Λουριώτης. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του
Τρικούπη και του Blaquiere για το θέμα της «τυπογραφίας», η απόφαση του
Εκτελεστικού για μεταφορά του πιεστηρίου του Μάγερ στο Ναύπλιο,551 δεν
εφαρμόστηκε.
Αλλά και ο Byron θεωρούσε ότι μια εφημερίδα ήταν πολύ πιθανό, στην υπάρχουσα
κατάσταση της χώρας, «να σπείρει ζιζάνια και να προκαλέσει παρεξηγήσεις, εκτός αν
επιβάλλονταν μερικοί περιορισμοί», και κατηγορούσε τον Μάγερ για «ελευθεροτυπία
χωρίς φραγμούς», επιδίωξη «απεριόριστης δημοκρατικής εξουσίας», αποκλεισμό
κειμένων και λογοκρισία: «ανάμεσα σ’ όλους τους τυραννίσκους είναι ένας από τους
πιο τιποτένιους, όπως οι περισσότεροι δημαγωγοί που γνώρισα», τόνιζε,
προσθέτοντας ότι «οι υπεύθυνοι της εφημερίδας θα βρουν το μπελά τους αν δεν
προσέξουν», αναφερόμενος σε άρθρο του 20ου φύλλου με σχόλια για πολιτικά
γεγονότα στην Ουγγαρία. Το φύλλο κατασχέθηκε και τα περιεχόμενά του
δημοσιεύθηκαν μαζί με το επόμενο, χωρίς το επίμαχο άρθρο. Την αποδοκιμασία του
εξέφρασε ο Byron και για σχόλια της εφημερίδας σε βάρος του Δανού φιλέλληνα A.
Friedel.552
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Κατά τον Μαυροκορδάτο, για να εκδικηθεί ο Μάγερ την παρέμβαση στο 60ο φύλλο
συμπεριέλαβε, στη νέα του έκδοση, άρθρο σχετικά με το αγγλικό δάνειο. Ο
Μαυροκορδάτος ανέφερε στην κυβέρνηση ότι για το δάνειο δίνει λογαριασμό στην
ίδια και όχι «στον πρώτο τυχόντα», επαναλαμβάνοντας το αίτημα για σύσταση νέας
εφημερίδας, φιλοκυβερνητικής, γραμμένης «εμφρόνως». Ο Μάγερ είχε αφήσει
υπόνοιες για τη χρήση των ποσών του δανείου στις διάφορες επαρχίες, πρότεινε τη
«γνωστοποίηση» των εσόδων από το δάνειο, προσθέτοντας ότι οι τοπικοί διοικητές
έπρεπε «να συσκέπτονται και με τους Στρατηγούς» και να τους ενημερώνουν για τα
νέα διαθέσιμα μέσα. Το κυριότερο, ο Μάγερ υποσημείωνε ότι τμήμα του δανείου είχε
καταβληθεί στη δυτική Στερεά, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο Γενικός Διευθυντής
της περιοχής θα αναλάμβανε πρωτοβουλίες για να «μην υποφέρη ποσώς η αθωότης
του».553
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προοπτική αυτής της «γνωστοποίησης» και, κυρίως,
της «σύσκεψης», ενθουσίαζε τους στρατιωτικούς της περιοχής, ενώ ο περιορισμός
παρόμοιων επισημάνσεων από την εφημερίδα μετά τον διορισμό του Μάγερ στην
Διευθύνουσα Επιτροπή τον Ιούλιο, τους εξαγρίωνε. Είδαμε ότι κατηγορούσαν τον
Μαυροκορδάτο για αδιαφανή διαχείριση του δανείου, κριτική που κορυφώθηκε στη
συνέλευση του Δεκεμβρίου, υιοθετώντας ουσιαστικά τους υπαινιγμούς του Μάγερ.
Έτσι, θα είδαν τον διορισμό του τελευταίου στην Διευθύνουσα Επιτροπή, λίγες μέρες
μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου άρθρου, ως ένα «φαναριώτικο» τέχνασμα
ώστε να στερηθούν μισθούς και σιτηρέσια που θεωρούσαν ότι δικαιούνταν. Θα τους
ενοχλούσε επίσης ο διαρκής επικριτικός σχολιασμός της συμπεριφοράς στρατιωτικών
στην ύπαιθρο.
Τις κατηγορίες εναντίον του Μάγερ, εκ μέρους της «φατρίας» των
δυσαρεστημένων από τον Μαυροκορδάτο στρατιωτικών και προκρίτων, ανέλαβε να
διατυπώσει ο δάσκαλος Δ. Παύλου, με άρθρο που, κατά τον Ν. Κασομούλη,
υποχρέωσαν με τη βία τον Μεσθενέα να δημοσιεύσει.554 Ο Μάγερ, απαντώντας στις
ήδη υπάρχουσες επικρίσεις, διαχώριζε τα πρόσωπα από την πολιτική κατάσταση.
Θεωρούσε ότι στα νησιά και στην Πελοπόννησο κυριαρχεί η «αριστοκρατίαολιγαρχία», ενώ στη δυτική Στερεά η «αχαλίνωτος δημαγωγία». Τα πρόσωπα που
ενσάρκωναν την κατάσταση αυτή στη δυτική Στερεά ήταν ο Μαυροκορδάτος, οι
στρατιωτικοί και οι πρόκριτοι της περιοχής: ας κρίνει άλλη εφημερίδα τα πρόσωπα,
τόνιζε, διαβεβαιώνοντας ότι αν ο Μαυροκορδάτος έκρυβε τις πραγματικές του
επιδιώξεις, η εφημερίδα ήλεγχε τις πράξεις του και θα τις αποκάλυπτε. Άλλωστε, ο
Μάγερ, όπως φαίνεται σε επιστολές του στον Stanhope, υποπτευόταν τον
Μαυροκοδάτο, όπως και άλλους «Φαναριώτες», για τις πολιτικές τους φιλοδοξίες. Η
πολιτική και οι συμπεριφορές των ανθρώπων με «προνόμια», των ισχυρών
στρατιωτικών, των προκρίτων, των εκπροσώπων της διοίκησης, ήταν ο σταθερός
στόχος της κριτικής του Μάγερ.555 Η δημοσιογραφία ήταν μόνο ένα τμήμα, το πιο
γνωστό, της πολιτικής του δράσης. Η ίδρυση οργανώσεων, όπως εκείνη μετά τον
θάνατο του Byron με σκοπό, είδαμε, να προστατεύσει τον λαό από «τις αντιποιήσεις
των προεστώτων, των καπετάνιων και του πρίγκηπα», υπάκουε στην ίδια λογική
προάσπισης των συμφερόντων του «λαού» και των «μικρών», όπως εκείνος τα
αντιλαμβανόταν.
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Επίσης, η άμβλυνση του ύφους της εφημερίδας στο θέμα της οικονομικής
διαχείρισης, μετά τον διορισμό του Μάγερ, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε κριτική. Τον
Οκτώβριο, όταν δημοσιεύτηκε το πρώτο μέρος από ένα δεύτερο κείμενο του Δ.
Παύλου, επικριτικό για τον Μαυροκορδάτο, ήταν η τοπική διοίκηση μέσω των
επιστατών του Μεσολογγίου που απαγόρευσε τη δημοσίευση, αποσύροντας όσα
φύλλα είχαν κυκλοφορήσει, με το αιτιολογικό ότι τα γραφόμενα «εκατατάραξαν
κοινώς όλην την πατρίδα μας». Επίσης, εξακολουθούσαν να δημοσιεύονται
υπαινιγμοί. Τον Νοέμβριο, η εφημερίδα, αφού επισήμαινε την κατάχρηση των
τοπικών προσόδων, υπονοώντας κυρίως τους ισχυρούς στρατιωτικούς, εξέφραζε τη
βεβαιότητα, παραπέμποντας ξανά στο επίμαχο 60ο φύλλο, ότι αν η κυβέρνηση
έστειλε χρήματα από το δάνειο στην περιοχή, θα γίνει γνωστό το πού ξοδεύτηκαν,
χωρίς μάλιστα να ζητηθεί. Επίσης, υπαινισσόταν ευθύνες της κυβέρνησης για τη
διαχείριση των ποσών του δανείου. Λίγο αργότερα σημείωνε απλώς ότι στην
επικείμενη συνέλευση στο Ανατολικό θα συζητιόταν και το θέμα του δανείου, ενώ
διατύπωνε αίτημα ενίσχυσης της περιοχής από τα χρήματα αυτά.556
Πέρα από τη μετατόπιση των ευθυνών στην κυβέρνηση, ο Μάγερ είχε την ευκαιρία
μετά την ανάληψη διοικητικών ευθυνών να διαπιστώσει σε όλη τους την έκταση τις
πραγματικές αιτίες που δημιουργούσαν τις ανεπάρκειες και τις δυσαρέσκειες, δηλαδή
τις αυθαιρεσίες των ισχυρών στρατιωτικών, την ερήμωση της υπαίθρου, και την
αντικειμενική αδυναμία κάλυψης των απαιτήσεων, πραγματικών και καταχρηστικών.
Μπορούσε επίσης να αντιληφθεί τη διαμάχη και τις συγκρούσεις μεταξύ των ντόπιων
οπλαρχηγών, παλαιών και νέων, τις οποίες θα προκαλούσε η δημοσιοποίηση της
παραλαβής των 24.000 ταλίρων του δανείου, μεγάλο τμήμα των οποίων είχε
δαπανηθεί για την αγορά τροφίμων πριν την παραλαβή του. Πέρα από την
αναπόφευκτη μετριοπάθεια, αποτέλεσμα της πολιτικής ωρίμανσης του Μάγερ
μπροστά στις ευθύνες και στην πραγματικότητα, φαίνεται σημαντικός και ο ρόλος
της συγκυρίας της δεύτερης φάσης του εμφυλίου πολέμου. Ο Μάγερ και οι άλλοι
αρθρογράφοι έπρεπε να διαλέξουν μέσα σε συνθήκες πόλωσης. Θα ήταν παράδοξο η
εφημερίδα να συμβουλεύει μετριοπάθεια υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα του
Νόμου και της υπακοής στη νόμιμη κυβέρνηση, αρχές στην οποίες πίστευε σταθερά
ανεξάρτητα από τα πρόσωπα, και ταυτόχρονα να εμφανίζεται να υποστηρίζει την από
κοινού διαχείριση των χρημάτων του δανείου με τους στρατιωτικούς, από τους
οποίους αρκετοί ήταν αντίπαλοι πια της κυβέρνησης στην Πελοπόννησο.
Από τον Ιανουάριο του 1825 το περιεχόμενο της εφημερίδας ήταν εντονότερα
φιλοκυβερνητικό, καθώς η κυβέρνηση Κουντουριώτη ήταν πια πανίσχυρη. Έτσι, ο
Μάγερ δεν δημοσίευσε την «απολογία» του Α. Ζαΐμη, για την οποία σημείωσε ότι
είναι λίβελλος και «ανατρεπτική των καθεστώτων», προσθέτοντας ότι ο ίδιος ήταν
και λειτουργός της νόμιμης κυβέρνησης και ότι η ελευθερία του τύπου έχει όρια, «τον
ορθό λόγο» και τους νόμους. Η εφημερίδα τώρα, δίπλα στα κείμενα καταδίκης των
ανταρτών και εξύμνησης του Γ. Κουντουριώτη, εστίαζε στα θέματα της διαχείρισης
των προσόδων, επικρίνοντας τους στρατιωτικούς και προκρίτους, τους οποίους
κατηγορούσε για κατάχρησή των δημοσίων εισοδημάτων,557 απόψεις που στόχευαν
και πάλι στις ίδιες κοινωνικές ομάδες, τις οποίες ο Μάγερ θεωρούσε ότι ενεργούσαν
σε βάρος του «λαού», και ήταν οι βασικοί στόχοι στην αρθρογραφία της εφημερίδας.
Οι προτάσεις και οι θέσεις των Ελληνικών Χρονικών κατά τη διάρκεια των εμφύλιων
συγκρούσεων, ανεξάρτητα από τον ρεαλισμό τους, αποσκοπούσαν στην αναζήτηση
διεξόδου. Η κριτική του κατά την περίοδο αυτή θα συνέβαλε στη δημοφιλία του
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στους «μικρούς» του Μεσολογγίου, την οποία επιδίωξε να αξιοποιήσει ο
Μαυροκορδάτος με τον διορισμό του Μάγερ, επιδιώκοντας να συμβάλει στην
αποκατάσταση της ισορροπίας στην πόλη.
Το δεύτερο έντυπο που εκδόθηκε στο Μεσολόγγι ήταν η ξενόγλωσση εφημερίδα
Telegrafo Greco, στις 8/20 Μαρτίου, μετά την αναχώρηση του Stanhope από την
πόλη και ύστερα από τις προσπάθειες των εκεί συνεργατών του, Hodges και Gill.
Έντονες ήταν οι αντιδράσεις Επτανησίων ομογενών, οι οποίοι ζητούσαν να αλλάξει
το απόφθεγμα στην προμετωπίδα της εφημερίδας, όπως παρουσιαζόταν στην
προκήρυξη της έκδοσης, αλλά και ο «ελεύθερος τρόπος» έκφρασης, διαφορετικά
βεβαίωναν ότι δεν θα επιτρεπόταν η κυκλοφορία της στα Επτάνησα. Στην
προμετωπίδα σημειωνόταν το απόφθεγμα «Πατρίδα μας ο κόσμος και θρησκεία μας η
αγαθοεργία». Το αίτημα υποστήριζε και ο Byron, προσθέτοντας ότι το έντυπο δεν θα
αποδεικνυόταν «αντιθρησκευτικό ή ισοπεδωτικό», καθώς οι συντάκτες υπόσχονταν
«να σέβονται τόσο τα εκκλησιαστικά όσο και τα κοσμικά ήθη. Ο ίδιος εμπνεύστηκε
το νέο απόφθεγμα, ένα ομηρικό δίστιχο. Σύμφωνα με την αναγγελία έκδοσης, η
εφημερίδα θα εκδιδόταν κάθε Σάββατο, ενώ τα άρθρα της θα δημοσιεύονταν σε
όποια γλώσσα θα είχαν κατατεθεί. Οι ενδιαφερόμενοι για συνδρομή ή αποστολή
άρθρων και ειδήσεων έπρεπε να απευθύνονται στον Μάγερ, στον Μεσθενέα ή «εις
τους πρωτίστους των απανταχού βιβλιοπώλων». Εκδόθηκαν 40 φύλλα, τουλάχιστον
μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου του 1824. Οι δημοσιευόμενες ειδήσεις δεν διέφεραν από
εκείνες των Ελληνικών Χρονικών. Κατά τον J. Millingen, η παρέμβαση του Byron
ήταν καταλυτική ώστε ο τόνος και το περιεχόμενο της εφημερίδας να είναι το
ακριβώς αντίθετο της προκήρυξης. Ο Byron επέμεινε να αναλάβει την έκδοση ο
στενός συνεργάτης του P. Gamba, τον οποίο προειδοποίησε ότι το έντυπο έπρεπε να
περιοριστεί στην απλή αφήγηση των γεγονότων και στην απροκατάληπτη έκθεση
κάθε άποψης, με στόχο να προκαλέσει το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την Ελλάδα.
Πάντα κατά τον Millingen, αν η εφημερίδα διευθυνόταν κατάλληλα θα μπορούσε να
υποκαταστήσει στο εξωτερικό τα ελληνόγλωσσα Ελληνικά Χρονικά, τα οποία είχαν
περιορισμένη διάδοση εκτός Ελλάδας.558
Οι εκδόσεις βιβλίων αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο του τυπογραφείου
Μεσολογγίου, εκτός από τα ποικίλα μονόφυλλα και φυλλάδια. Τον Μάρτιο του 1824
εκδόθηκε στο Μεσολόγγι το βιβλίο του Fr. Bruno, του Ιταλού γιατρού του Byron, με
τίτλο Περί των μέσων των προσφυεστέρων εις την διατήρησιν της Υγείας των
Στρατιωτών, κατά τα Στρατόπεδα και τας φρουράς, στα ιταλικά και «στην
απλοελληνικήν», όπως σημειώνει η εφημερίδα της πόλης, προσθέτοντας ότι το
«συγγραμμάτιον» δίνει την ευκαιρία στους νέους να μάθουν και μια ξένη γλώσσα.
Τον Μάιο ανακοινώθηκε ότι ο «λογαχός Βόττης Αύγουστος Ιωσήφ εκ Βρυξελλών»,
μέλος της ταξιαρχίας πυροβολικού του Byron, θα δημοσίευε «λιθογράφους
ιχνογραφίας» με την απεικόνιση των κυριότερων πολεμικών συγκρούσεων
συνοδευόμενες από «ιστορικές υποσημειώσεις». Κάθε τρίμηνο θα εκδιδόταν «ένα
τετράδιον περιέχον 35 εικονογραφίας (tableaux), 24 τοποθεσίας, 6 παραστάσεις
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μαχών, 3 εις θάλασσαν συμβεβηκότα, 2 στολάς των κατοίκων των διαφόρων μερών
της Ελλάδος». Ωστόσο, η συγκεκριμένη έκδοση μάλλον δεν πραγματοποιήθηκε.
Άγνωστη είναι και η τύχη της αγγελίας για επικείμενη έκδοση κειμένου του Π.
Νικολαΐδη με τίτλο Περιγραφή τις των εν Γαλαζίω και Σκωλενίω περιφήμων μαχών,
γεγονότα τα οποία ο συγγραφέας φαίνεται ότι είχε παρακολουθήσει από κοντά.
Αντίθετα, εκδόθηκε το έργο του Νικολαΐδη με τίτλο «Σύνοψις των εν Κρήτη
διατρεξάντων», σε 315 αντίτυπα για 75 συνδρομητές, εκτός από τα 200 αντίτυπα που
σημείωνε ότι προσέφερε δωρεάν ο συγγραφέας σε απόρους «συναδέλφους» του,
όπως και η έκδοση σε φυλλάδιο, ανάτυπο από τα Ελληνικά Χρονικά, του επιτάφιου
λόγου του Σπ. Τρικούπη για τον Byron.559
Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ο Μεσθενέας ανακοίνωσε στην εφημερίδα την
έκδοση του Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδος, όπως είχε αναθεωρηθεί στην
εθνοσυνέλευση του Άστρους, μαζί με τα κείμενα του Οργανισμού των Επαρχιών και
του νόμου για την εκλογή των παραστατών. Τα κείμενα αυτά εκδόθηκαν σε ένα
σώμα, αλλά τα κείμενα του Προσωρινού Πολιτεύματος και του Οργανισμού
εκδόθηκαν, επιπλέον, μαζί με το Πολιτικόν Συντάγμα της Βρετανίας και το των
Ηνωμένων Επικρατειών της Αμερικής, και μαζί με ένα ακόμα κείμενο με τίτλο
Διατύπωσις των Βουλευτικών Συνελεύσεων του Αμερικανικού Συνεδρίου, όλα
μεταφρασμένα και σχολιασμένα από τον Αναστ. Πολυζωΐδη. Η έκδοση σημειωνόταν
ότι στόχευε και στην προσφορά καλών παραδειγμάτων για μια μελλοντική
αναθεώρηση του Συντάγματος, χωρίς αλλαγές στις βασικές του διατάξεις. Η
προώθηση του βιβλίου στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο και στο Ναύπλιο, κατά τον
Μεσθενέα, δείχνει πού βρίσκονταν οι περισσότεροι συνδρομητές των εκδόσεων του
τυπογραφείου του Μεσολογγίου. Στο ίδιο φύλλο, ο Μεσθενέας ανέφερε ότι θα
τυπωνόταν και η Σύντομος Πραγματεία περί Ειρηνοποιών και Ορκωτών Κριτών της
Αγγλίας, μεταφρασμένη από τον Πολυζωΐδη. Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε στο
Μεσολόγγι το 1825, μολονότι δεν είναι σαφές αν αυτό συνέβη πριν ή μετά την
έναρξη της τελευταίας πολιορκίας. Την έκδοση συνόδευε κείμενο σε θέση προλόγου
με τίτλο Θεωρία γενική περί των Διαφόρων Συστημάτων και εξαιρέτως περί του
Κοινοβουλευτικού, προσθήκη που η εφημερίδα θεωρούσε εξαιρετικά ωφέλιμη στην
παρούσα πολιτική κατάσταση. Τέλος, αυτόνομη «φιλολογική» έκδοση το 1824
αποτέλεσε το στιχούργημα σε ζευγαρωτό δεκαπεντασύλλαβο με τίτλο Ιστορία της
Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, με θέμα την εξιστόρηση της οθωμανικής εκστρατείας του
1823 στη δυτική Στερεά, έργο του Στασινού Μικρούλη με πρόλογο του Σπ.
Παιδάκου.560
Για τη διακίνηση των φύλλων της εφημερίδας αλλά και των εκδόσεων του
τυπογραφείου του Μεσολογγίου στα Επτάνησα, μεσοαβούσαν οι έμποροι Κ.
Γεροστάθης και Γ. Λαδόπουλος, στο Ναύπλιο ο παραστάτης Λ. Λιβερόπουλος και ο
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γραμματέας του Βουλευτικού Ι. Σκανδαλίδης, στην Ύδρα ο εκδότης του Φίλου του
Νόμου Ι. Κιάππε. Φαίνεται ότι το ίδιο δίκτυο χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση του
Φίλου του Νόμου. Υπεύθυνος για τη διακίνηση της εφημερίδας στο Λιβόρνο ήταν ο
Κ. Μαυρογορδάτος. Η ομαλή καταβολή της συνδρομής, έξι τάλιρα το χρόνο
καταβαλλόμενα ανά τριμηνία, ίδια με του εβδομαδιαίου Telegrafo Greco, ήταν
απαραίτητη για τη συνέχιση της έκδοσης. Κατά την ίδια την εφημερίδα, αριθμός
συνδρομητών, Ελλήνων και ξένων, εξέφρασαν ενδιαφέρον στα μέσα του 1824 για
την προμήθεια των παλαιότερων φύλλων. Συνδρομητής, όπως και στον Φίλο του
Νόμου, ήταν και η κυβέρνηση Κουντουριώτη, η οποία τον Ιούλιο του 1824 διέταξε τη
διανομή 100 φύλλων με δικά της έξοδα. Η διανομή των 50 φύλλων έγινε στις
επαρχίες της δυτικής Στερεάς με τη μεσολάβηση κατά τόπους στρατιωτικών,
επάρχων ή άλλων προσώπων. Το Βουλευτικό δικαιολόγησε τη συνδρομή με το
επιχείρημα της χρήσης των εφημερίδων ως πρόχειρο μέσο παιδείας, ενώ έκανε λόγο
και για διανομή φύλλων στα σχολεία. Πάντως, τμήμα των οφειλομένων δεν είχε
καταβληθεί στους Μάγερ και Μεσθενέα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1825.561
Είναι άγνωστη η τύχη του αιτήματος του Stanhope προς τη Φιλελληνική Επιτροπή
του Λονδίνου για χρηματοδότηση των Ελληνικών Χρονικών, όπως και της πρότασής
του για συνδρομή των αντίστοιχων φιλελληνικών οργανώσεων στη Γερμανία. Ο ίδιος
έκανε λόγο τον Φεβρουάριο του 1824 για αποστολή της εφημερίδας στα Ιωάννινα,
στο Κάιρο και στην Κωνσταντινούπολη. Σημειωνόταν, επίσης, η παρουσία της
εφημερίδας στην Τεργέστη και στην Αλεξάνδρεια. Ο Κ. Γεροστάθης έκανε λόγο για
46 νέους συνδρομητές στην Κέρκυρα και για υποσχόμενα από τον Μάγερ αντίτυπα
στα ιταλικά, τα οποία πρότεινε να του σταλούν στη γαλλική γλώσσα, ως χρησιμότερη
για τα «μακρινά μέρη». Κατά τον J. Millingen, χωρίς τις συνδρομές στα Επτάνησα
και στο Λονδίνο ο τυπογράφος δεν θα μπορούσε να πληρώσει ούτε το μελάνι, ενώ ο
Ιταλός φιλέλληνας G. Pecchio σημείωνε επίσης ότι τα Ελληνικά Χρονικά βασίζονταν
για την κάλυψη των εξόδων τους στα Επτάνησα. O γενικός πρόξενος του παπικού
κράτους στην Κέρκυρα, Ribas-Pieri, θεώρησε καλό να γραφτεί συνδρομητής στην
εφημερίδα του Μεσολογγίου, δεδομένου ότι εκεί, ανέφερε, θα παρουσιαζόταν κάθε
ελληνικό πολιτικό, στρατιωτικό, κοινωνικό και θρησκευτικό γεγονός, άρα θα
μπορούσε να ενημερώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια για όλες τις εξελίξεις. Ασφαλώς
δεν θα ήταν ο μοναδικός διπλωματικός υπάλληλος ευρωπαϊκής κυβέρνησης που θα
σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Οι απεσταλμένοι στο Λονδίνο Ι. Ορλάνδος και Α. Λουριώτης
ανέφεραν τον Μάιο ότι κάποια φύλλα των Ελληνικών Χρονικών που έφτασαν στους
ίδιους ζητούνταν καθημερινά από διάφορα «σημαντικά υποκείμενα» και ορισμένα
άρθρα είχαν αναδημοσιευθεί σε αγγλικές εφημερίδες.562
Για την πραγματική απήχηση των Ελληνικών Χρονικών στη δυτική Στερεά
υπάρχουν ελάχιστες μαρτυρίες. Κατά τον J. Millingen, η εφημερίδα έκανε ελάχιστη
εντύπωση στους Μεσολογγίτες, ενώ στο σύνολο της επαναστατημένης χώρας είχε
μόλις 40 συνδρομητές. Η πλειονότητα των στρατιωτικών δεν ήξερε ανάγνωση, ενώ
ελάχιστοι από τους πρόκριτους μπήκαν στον κόπο να κοιτάξουν την εφημερίδα,
προσθέτει. Ο Pecchio σημειώνει ότι οι εφημερίδες της Ύδρας, των Αθηνών και του
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Μεσολογγίου δεν κυκλοφορούσαν ακόμα στο λαό αλλά διαβάζονταν με ζήλο από
τους μορφωμένους. Κατά τον J. Emerson, πολύ λίγα φύλλα των ελληνικών
εφημερίδων διαβάζονταν στο εσωτερικό της χώρας, ενώ, λόγω της έλλειψης μέσων
επικοινωνίας, τα νέα από τις πολεμικές επιχειρήσεις δεν συγκεντρώνονταν ή δεν
δημοσιεύονταν πριν γίνουν γνωστά από τις προφορικές διαδόσεις. Ωστόσο, η
ανάγνωση διαφόρων κειμένων της εφημερίδας ήταν πιο διαδεδομένη πρακτική απ’
ότι πίστευαν κάποιοι φιλέλληνες. Οι ίδιοι οι ένοπλοι δεν ήταν αδιάφοροι για την
προβολή τους από την εφημερίδα, όπως δείχνει το αναφερόμενο από τον Ν.
Κασομούλη παράδειγμα του Γ. Βελή, ο οποίος ορκίστηκε να μην πολεμήσει ξανά,
όταν η εφημερίδα απέδωσε σε συγγενή του ένα δικό του κατόρθωμα. Επίσης, όταν ο
πρόκριτος και στρατιωτικός Γιανν. Στάικος διατύπωσε τα παράπονά του στον Αλ.
Μαυροκορδάτο τον Οκτώβριο του 1824, του ζήτησε να δημοσιεύσει τη διαμαρτυρία
του στα Ελληνικά Χρονικά, θεωρώντας προφανώς ότι ο τελευταίος ήλεγχε απόλυτα
την εφημερίδα.563 Αλλά και οι επιθέσεις των οπλαρχηγών και άλλων εναντίον του
Μάγερ, μέσω του Δ. Παύλου, αποκαλύπτουν ότι παρακολουθούσαν τα γραφόμενα,
τουλάχιστον στα θέματα που έκριναν ότι τους αφορούσαν.
Ένας από τους λόγους που εμπόδιζαν τη διάδοση της εφημερίδας στο εσωτερικό θα
ήταν και η γλώσσα των κειμένων, για την οποία διατυπωνόταν επίσης κριτική. Κατά
τον Αθαν. Ψαλίδα, η εφημερίδα θα έπρεπε να ακολουθεί «το ύφος του γένους και όχι
του Κοραή». Ο ίδιος βρήκε το πρώτον φύλλο «αχρείον» και σημείωνε: ο κόσμος θέλει
το κοινόν ύφος του Ρήγα, του Χριστοπούλου και άλλων παρομοίων και όχι το
μιξοσόλοικον, το ανόητον και τραγελαφικόν …το ύφος το εθνικόν μαγεύει τα αυτιά του
γένους, διότι το καταλαμβάνει …τα Χρονικά να γένουν απλοελληνικά και γαλλικά και
όχι μιξοσόλοικα και ιταλικά. Τα απλοελληνικά φωτίζουν όλο το γένος μας και τα
γαλλικά το δοξάζουν, επειδή τα αναγιγνώσκουν και Γάλλοι και Άγγλοι και Γερμανοί.
Ωστόσο, διαμαρτυρόταν ταυτόχρονα: «οι εδώ φαγάδες έλαβαν Χρονικά, και εγώ
όχι;». Σημείωνε επίσης ότι ο Σπ. Τρικούπης συμφωνούσε με την άποψή του για τη
χρήση του «κοινού ύφους» και είχε συζητήσει το θέμα με τον Μαυροκορδάτο.564 Η
γλωσσική ομοιομορφία της εφημερίδας, η οποία χρεώνεται ίσως στον δάσκαλο Δ.
Παύλου, είχε σαν αποτέλεσμα να χαθούν οι γνήσιοι εκφραστικοί τρόποι ανθρώπων
με ποικίλη κοινωνική και μορφωτική προέλευση.565 Ο ίδιος ο Μάγερ θα συμφωνούσε
με αυτή τη γλωσσική μορφή, καθώς η αναχώρησή του Παύλου από το Μεσολόγγι δεν
μετέβαλε τη γλώσσα της εφημερίδας.
Για μια αξιολόγηση της παρουσίας της εφημερίδας από την ίδρυσή της μέχρι την
έναρξη της τελευταίας πολιορκίας του Μεσολογγίου θα πρέπει να ληφθεί καταρχάς
υπόψη ότι αυτό που ενδιέφερε όλους στις τότε συνθήκες ήταν ο ρόλος του Τύπου σαν
όπλο προπαγάνδας και όχι η προσήλωσή του σε αφηρημένες αρχές όπως η ελεύθερη
διακίνηση των ιδεών και η καλλιέργεια Κοινής Γνώμης, η οποία θα περιόριζε τις
αυθαιρεσίες των ηγετικών ομάδων της ελληνικής κοινωνίας. 566 Ωστόσο, η αδυναμία
των Ελληνικών Χρονικών δεν ήταν η απόκλισή τους από κάποιους θεωρητικούς
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κανόνες περί ελευθεροτυπίας. Η δυτική Στερεά ήταν ήδη φιλοκυβερνητική, πολύ
περισσότερο από τον Μάγερ, ο οποίος προσπαθούσε με συνέπεια να λειτουργήσει με
βάση τις αρχές και τα πιστεύω του, αντιμετωπίζοντας επεμβάσεις και απαγορεύσεις
από την τοπική διοίκηση. Ορισμένοι από όσους διαμαρτύρονταν για προσήλωση της
εφημερίδας στον Αλ. Μαυροκορδάτο, υπέγραφαν τις φιλοκυβερνητικές αποφάσεις
των τοπικών συνελεύσεων, όταν δεν καλούσαν τον Μαυροκορδάτο να αναλάβει τη
διοίκηση στην περιοχή. Άλλωστε, η «αντικειμενική» δημοσιογραφία είναι ζητούμενο
και σε πολύ πιο ομαλές συνθήκες. Η μαρτυρία του Ν. Κασομούλη για χρήση βίας από
την πλευρά των αντιπολιτευόμενων με στόχο τη δημοσίευση του άρθρου του Παύλου
δείχνει και το καθεστώς των άμεσων πιέσεων μέσα στο οποίο λειτουργούσαν τα
Ελληνικά Χρονικά.
Το ερώτημα είναι τι πραγματικά προσέφερε η εφημερίδα εντός και εκτός της
επαναστατημένης χώρας. Ο περιορισμένος αριθμός συνδρομητών, ο οποίος όμως
αντιστοιχούσε με ένα μεγαλύτερο αριθμό αναγνωστών, μπορεί να αποδοθεί και στην
έλλειψη του αναγκαίου χρόνου ώστε το έντυπο να γίνει προσιτό, οικείο και
απαραίτητο σε ένα ευρύ κοινό, ιδιαιτέρως εκτός των αστικών κέντρων.567 Σύμφωνα
με την αισιόδοξη προσέγγιση, ο Τύπος αποδείχθηκε χρήσιμος, με το να επαινεί και να
επικρίνει, και βοήθησε στη δημιουργία Κοινής Γνώμης, όπως αποδεικνύουν οι
παρεμβάσεις, άρα και ο διάλογος, που προκάλεσαν σχετικές αναφορές. 568 Αυτό θα
μπορούσε να ισχύει για όλες τις διαμάχες στις οποίες αναμείχθηκε η εφημερίδα, όπως
και για τα σχόλια, δικά της ή αναγνωστών, σε παραθέματα από ξένες εφημερίδες.
Ωστόσο, το συγκρουσιακό ύφος της φαίνεται ότι δημιουργούσε αντιπάθειες χωρίς
αντίστοιχο όφελος. Ο H. Lytton Bulwer κάνει λόγο τον Σεπτέμβριο του 1824 για
παράπονα εναντίον του Μάγερ ο οποίος φαινόταν αδικαιολόγητα εριστικός και
υβριστικός. Σε ανώνυμη επιστολή από την Αλεξάνδρεια προς τον Γ. Κουντουριώτη
σημειωνόταν τον Οκτώβριο ότι τα Ελληνικά Χρονικά κατάντησαν «η αηδία των
αρίστων συναναστροφών με τας έξω του χρέους της λοιδορίας του ενός και του
άλλου». Ο ίδιος ο Μάγερ σημείωνε σε επιστολή του στον Stanhope τον Μάρτιο ότι οι
«σκληρές αλήθειες» που δημοσίευσε, αναφέροντας τα άρθρα για τη μοναρχία, τη
δημοσιότητα και τα δικαστήρια, προσέβαλαν κάποιους «χαμερπείς αντιπατριώτες»
και «τιποτένιες ψυχές» οι οποίοι τον έβρισαν δημόσια και επηρέασαν τον τυπογράφο
ώστε να μην τον υπακούει πια. Δήλωνε σίγουρος ότι η σταθερότητα και η επιμονή
του νίκησαν τα εμπόδια αυτά. Σε άλλες περιπτώσεις η οξύτητα του ύφους ήταν
ακίνδυνη, αλλά αυτονόητα ανώφελη. Έτσι, ο Γ. Κουντουριώτης γελούσε διαβάζοντας
την επίθεση της εφημερίδας στον Νέγρη.569
Ο κίνδυνος της ανάφλεξης προσωπικών παθών θα εμπόδισε την εφημερίδα να
δημοσιεύσει βιογραφίες «των επισημοτέρων ηρώων και πολιτών, των διαπρεψάντων
εις τούτον τον ευγενή και δίκαιον αγώνα», όπως δηλωνόταν στην Προκήρυξη της
έκδοσης, το μοναδικό από τα υποσχόμενα θέματα με το οποίο τα Ελληνικά Χρονικά
δεν ασχολήθηκαν. Από την άλλη πλευρά, η τακτική των προσωπικών επιθέσεων και
το «φιλοκατήγορον» του Μάγερ, ήταν δυνατό να οξύνουν συχνά τα πνεύματα, αλλά
φυσικά δεν αποτελούσαν την αιτία των συγκρούσεων. Ούτε ήταν δυνατό σε συνθήκες
οξύτατων αντιπαραθέσεων, τοπικών και μη, να μείνει ένα έντυπο έξω από πολιτικά
πάθη, εκτός αν κατέληγε στο ρόλο ενός ενημερωτικού φυλλαδίου. Αντίθετα, είδαμε
ότι η απουσία κριτικής στη διοίκηση, ακόμα και της άστοχης κριτικής, μπορούσε να
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ενισχύει τις «αντιπολιτευτικές» τάσεις. Επίσης, η εφημερίδα εξυπηρέτησε τις ανάγκες
της τοπικής και της κεντρικής διοίκησης, όσον αφορά τη δημοσίευση πράξεών και
ανακοινώσεων της. Επιπλέον, θα ήταν αρκετά δημοφιλής στους αγωνιστές όταν
δημοσίευε πολεμικά κατορθώματα, ίσως ακόμα περισσότερο όταν τα γραφόμενα
ήταν διογκωμένα σε σχέση με την πραγματικότητα.
Ωστόσο, η εφημερίδα δεν φαίνεται να πέτυχε το βασικό της στόχο, την εκπαίδευση
και τη διαμόρφωση Κοινής Γνώμης. Πέρα από το ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αποτέλεσμα
μιας μακράς διαδικασίας, η αδυναμία του Μάγερ να αντιληφθεί τη διαφορά της
επιμονής από τον φανατισμό, αλλά και η τεχνητή, άρα και ελάχιστα ελκυστική,
γλώσσα της εφημερίδας αποτέλεσαν οπωσδήποτε εμπόδια. Τα διάφορα κείμενα
δοκιμιακού χαρακτήρα, εκτός από το ότι δεν συγκροτούσαν κάποια συστηματική
θεωρία, θα ήταν προσιτά σε λίγους, οι οποίοι μετείχαν και στις σχετικές
αντιπαραθέσεις. Ένας υποτυπώδης διάλογος συγκροτήθηκε, ανάμεσα όμως σε ένα
περιορισμένο κοινό, το οποίο διέθετε την απαραίτητη μόρφωση για να συμμετάσχει.
Η μικρή αυτή ομάδα ανθρώπων θα αισθανόταν ότι είχε την ευκαιρία να μυηθεί και να
συμβάλλει ενεργά, γύρω απ’ αυτό τον κύκλο των εφημερίδων και του εντύπου, σε
μια «πνευματική αναγέννηση» ίσης αξίας με τα πολεμικά επιτεύγματα. Ωστόσο, τα
νομικού περιεχομένου κείμενα, για παράδειγμα, δεν φαίνεται να είχαν κάποια
επίπτωση στην απονομή της δικαιοσύνης στη δυτική Στερεά. Μόνο ως υποθήκη για
το μέλλον θα μπορούσαν να έχουν κάποια συμβολή.
Ο κίνδυνος πολιτικών επιπτώσεων στο εξωτερικό από την κυκλοφορία ενός
εντύπου χωρίς λογοκρισία, το σημαντικότερο πιθανότατα κίνητρο πίσω από την
προσπάθεια του Μαυροκορδάτου να ελέγξει την εφημερίδα, ήταν υπαρκτός, μολονότι
είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν τα Ελληνικά Χρονικά μπορούσαν να βλάψουν την
εικόνα της χώρας στο εξωτερικό περισσότερο απ’ ότι οι ίδιοι οι εμφύλιοι πόλεμοι και
οι στρατιωτικές αποτυχίες. Ωστόσο, η εφημερίδα, λόγω της σύνταξής της στα
ελληνικά και των παραπάνω αδυναμιών στο περιεχόμενο, αποτέλεσε μάλλον μια
χαμένη ευκαιρία για την προβολή των επιδιώξεων των επαναστατών στο ευρωπαϊκό
κοινό. Από την άποψη του πολιτικού ρεαλισμού, οι Μαυροκορδάτος και Byron είχαν
οπωσδήποτε δίκιο στην αντιπαράθεσή τους με τον Μάγερ για το θέμα, και οι
επαναστάτες δεν είχαν την πολυτέλεια να αγνοήσουν τον πολιτικό ρεαλισμό.
Περισσότερη μετριοπάθεια στη σύνταξη μιας ξενόγλωσσης εφημερίδας θα βοηθούσε
στην προσέλκυση κάθε είδους βοήθειας, κάτι που ήταν ο στόχος του Byron κατά την
έκδοση του Telegrafo Greco.
Με δεδομένη την υποστήριξη του Stanhope, αλλά και την αδυναμία των Byron και
Μαυροκορδάτου να επέμβουν αποτελεσματικά χωρίς να θεωρηθεί ότι επιβάλλουν
ασφυκτική λογοκρισία, τα Ελληνικά Χρονικά προσέφεραν τελικά λιγότερα από ό,τι
αναμενόταν, μάλλον και απ’ ό,τι ήταν δυνατό, τουλάχιστον όσον αφορά τους
βασικούς τους στόχους. Είναι αμφίβολο αν η εφημερίδα θα άφηνε πίσω της κάτι άλλο
πέρα από την εμπλοκή του Μάγερ στις πολιτικές διαμάχες, αν η έκδοση σταματούσε
για κάποιο λόγο τον Απρίλιο του 1825. Η προσαρμογή της με τόση επιτυχία στις
περιστάσεις της τελευταίας πολιορκίας του Μεσολογγίου δικαίωσε την πρωτοβουλία
των ιδρυτών της, με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι περίμεναν οι ίδιοι.
4.3. Η οργάνωση ταχυδρομικής υπηρεσίας
Η ανάγκη για την κυκλοφορία του Τύπου, αλλά κυρίως για τη διακίνηση του
συνόλου της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, η οποία αποκτούσε μεγαλύτερη σημασία
καθώς οι επαναστάτες προσπαθούσαν να οργανώσουν έναν διοικητικό μηχανισμό,
231

είχαν άμεση σχέση με την οργάνωση ταχυδρομικής υπηρεσίας. Ο Δ. Υψηλάντης, η
Πελοποννησιακή Γερουσία και ο Άρειος Πάγος κατέβαλαν κάποιες προσπάθειες,
χωρίς αποτέλεσμα. Η νεοσύστατη Διοίκηση εφάρμοσε το 1822 το οθωμανικό
ταχυδρομικό σύστημα, χρησιμοποιώντας πεζούς ή έφιππους ταχυδρόμους με έξοδα
των κατοίκων. O Ι. Κωλέττης, έχοντας και την ανάλογη πείρα από την υπηρεσία του
στον διοικητικό μηχανισμό του Αλή πασά, συνέβαλε ως πουργός Εσωτερικών στην
οργάνωση μιας υπηρεσίας με ταχυδρόμους που κάλυπταν διαδοχικά μεγάλες
αποστάσεις. Ο ίδιος και το υπουργείο στην Κόρινθο είχαν τη δυνατότητα από τις
αρχές του 1822 να επικοινωνούν με το Μεσολόγγι με ταχυδρόμους. Τακτικό έφιππο
ταχυδρομείο λειτούργησε από το 1823 υπό τον Αθ. Καρδαρά. Ανάλογες προσπάθειες
έγιναν και για τη θαλάσσια επικοινωνία, με μάλλον καλύτερο αποτέλεσμα.570
Η δυτική Στερεά είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μεγάλης απόστασης από
διοικητικά κέντρα της Πελοποννήσου και την Ύδρα. Στα πλαίσια της τότε
οργανωτικής προσπάθειας, ο Μαυροκορδάτος διόρισε τον Ιούνιο του 1822 τον
Ανδρέα Σταμούλη, τον γιο του Κώστα και τους απαραίτητους αγωγιάτες, ως
έμμισθους επιστάτες, υπεύθυνους για τη συγκέντρωση όλων των αλόγων για τη
μεταφορά εφοδίων στην ύπαιθρο, αλλά και για τη διακίνηση του ταχυδρομείου. Τον
επόμενο μήνα αποφασίστηκε να αγοραστούν 15 άλογα για της ανάγκες επικοινωνίας
στη δυτική Στερεά.571 Φυσικά, επιστολές μετέφεραν και έμπιστοι του αποστολέα και
του παραλήπτη. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η ταχυδρομική υπηρεσία ήταν
ανάλογα ή μεγαλύτερα από εκείνα του υπόλοιπου διοικητικού μηχανισμού. Ο Α.
Σταμούλης ανέφερε στον Μαυροκορδάτο ότι κρατά τους ταχυδρόμους «με χίλια
ψέματα», καθώς ήταν πεινασμένοι, όπως και τα άλογα. Στον Βλοχό αντιμετώπιζε την
κοροϊδία και τις αρπαγές από ομάδα ενόπλων, ανάμεσα στους οποίους και ο Ν.
Στάικος, αδελφός του πρόκριτου Χριστάκη, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις
του Μαυροκορδάτου.572 Δεν διατυπωνόταν κάποιος φόβος του Σταμούλη για τους
Οθωμανούς. Αντίθετα, παρά την προφανή χρησιμότητά τους, οι ταχυδρόμοι ήταν
εύκολος στόχος κάθε απείθαρχης ή εκδικητικής ομάδας Ελλήνων ενόπλων.
Για την επικοινωνία με την Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά, μέσω
Σαλώνων, είχαν τοποθετηθεί δύο ταχυδρόμοι ήδη από το 1822, ενώ για τις
μετακινήσεις προς τα αστικά κέντρα της βορειοανατολικής Πελοποννήσου και την
Ύδρα καθιερώθηκε ταυτόχρονα ο άξονας Μεσολόγγι-Μποχώρι-Εύηνος-κοιλάδα
Γαυρολίμνης-βουνό Ριγάνι-παρυφές ορεινής Ναυπακτίας-Μόρνος-νησάκια ΤρυζόνιαΒοστίτσα-Κόρινθος-Ναύπλιο, ο οποίος παρέκαμπτε τις οθωμανικές θέσεις στη
Ναύπακτο. Ωστόσο, η επικοινωνία μέσω Σαλώνων παρέμενε ασφαλέστερη. Για τη
θαλάσσια επικοινωνία του Μεσολογγίου με τις ίδιες περιοχές, η Γαστούνη είχε
κομβικό ρόλο.573 Η αλληλογραφία με ευρωπαϊκούς προορισμούς διεκπεραιωνόταν
είτε απευθείας με πλοία από και προς το Μεσολόγγι, είτε μέσω των Επτανήσων.
Απεσταλμένοι του Μαυροκορδάτου, όπως ο Γ. Πραΐδης στην Κεφαλονιά και ο Στ.
Λεβίδης στη Ζάκυνθο, της οποίας οι «ομογενείς» ζητούσαν συνεχή ενημέρωση, αλλά
και στην Ιθάκη, πρωταγωνιστούσαν στη διακίνηση της αλληλογραφίας με τους
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ντόπιους, προσπαθώντας να ξεφεύγουν την επιτήρηση των αγγλικών Αρχών. Οι
επαναστάτες είχαν επίγνωση για την παραβίαση του απόρρητου της αλληλογραφίας
τους από το «καπνιστήριον» των Επτανήσων.574
Η αποσφράγιση των επιστολών ήταν μια πρακτική που χαρακτήριζε και την
εσωτερική αλληλογραφία. Η χρήση «εις γλώσσαν την οποίαν εδώ κανείς δεν
ηξεύρει», πιθανότατα η γαλλική, ή σε κάποια συνθηματική μορφή, ήταν μια
ασφαλιστική δικλείδα στην επικοινωνία του Μαυροκορδάτου με τους συνεργάτες του
στη δυτική Στερεά. Αλλά και η αλληλογραφία του με το Ναύπλιο δεν ήταν ασφαλής
από την περιέργεια ή την καχυποψία.575 Τη διακίνηση δυσκόλευαν και οι καιρικές
συνθήκες. Οι επιστολές από την Πελοπόννησο στο Μεσολόγγι και αντίστροφα
έφταναν στους παραλήπτες μετά από λίγες μέρες μέσω της θαλάσσιας οδού.
Καθυστέρηση πολλών ημερών μπορούσε να υπάρχει και στην αλληλογραφία με τα
Επτάνησα, λόγω της κακοκαιρίας ή της ανάγκης για ασφαλή διακίνηση. Το θαλάσσιο
ταξίδι πέντε ημερών από και προς την Ύδρα μπορούσε να διαρκέσει περίπου δύο
εβδομάδες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Δια ξηράς, οι επιστολές μπορούσαν να
παραληφθούν ακόμα και τρεις εβδομάδες μετά τη σύνταξή τους. Κατά τον Blaquiere,
τα Σάλωνα βρίσκονταν σε απόσταση τριών ημερών από το Μεσολόγγι, υπό
κανονικές συνθήκες, ενώ ο ίδιος και η συνοδεία του χρειάστηκαν μια εβδομάδα για
να φτάσουν από το Μεσολόγγι στο Ναύπλιο τον Ιούλιο του 1824. Ο Αλ.
Μαυροκορδάτος και η συνοδεία του τον Ιανουάριο του 1825 κάλυψαν σε οκτώ μέρες
την απόσταση από το Μεσολόγγι στη Βοστίτσα, έχοντας καθυστερήσει τρεις μέρες
στα Τρυζόνια. Κατά τον J. Emerson, την άνοιξη του 1825, οι επιστολές από το
Μεσολόγγι δια ξηράς σπάνια έφταναν στο Ναύπλιο σε λιγότερο από 9-10 μέρες. Η
καθυστέρηση της αλληλογραφίας οφειλόταν συχνά και στην ανάγκη να ετοιμαστούν
περισσότερες επιστολές και έγγραφα για αποστολή με τον ίδιο ταχυδρόμο. Σε κάθε
περίπτωση, ο ταχυδρόμος έπρεπε να είναι «επιτήδειος και πρακτικός του δρόμου»,
ικανός να ξεπερνά όλα τα εμπόδια. Η αμοιβή όσων ταχυδρόμων αναχωρούσαν από το
Μεσολόγγι μπορούσε να φτάσει από τα 3 στα 128 γρόσια, ανάλογα πιθανότατα με
τον αριθμό των παραληπτών, μολονότι αμείβονταν και κατά την άφιξή τους, ανάλογα
ίσως και με τα νέα που έφερναν. Στους ταχυδρόμους στο Άργος τον Ιούνιο του 1822,
ανάμεσά τους και ο «Παναγιώτης», «πεζός του Μεσολογγίου», διανέμονταν
καθημερινά 300 δράμια ψωμί. Στη συγκυρία του εμφυλίου οι ταχυδρόμοι του
Μαυροκορδάτου, «ξυλιζόμενοι και γυμνωνόμενοι, αλλά και συντριβόμενοι τα χείρας
από τους εναντίους», καθυστερούσαν να επιστρέψουν.576 Παρόμοια περιστατικά θα
υπήρχαν και στο άλλο στρατόπεδο.
Η ίδρυση τακτικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, άμεσα συνδεδεμένης με τη διακίνηση
του ίδιου του Τύπου, είχε σημαντική θέση στο πρόγραμμα του L. Stanhope. Σύμφωνα
με την πρόταση που υπέβαλε στην κυβέρνηση το Δεκέμβριο του 1823, ο ίδιος
αναλάμβανε την ευθύνη και το κόστος για την εγκατάσταση ταχυδρομικής υπηρεσίας
με έδρα την Τριπολιτσά και παραρτήματα στη Γαστούνη, στο Ναύπλιο και στην
Κόρινθο. Από τη Γαστούνη θα υπήρχε επικοινωνία με τη δυτική Στερεά, τα
Επτάνησα και την Ευρώπη, ενώ από τα άλλα κέντρα θα καλύπτονταν η ανατολική
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Στερεά και τα νησιά. Φαίνεται ότι ο Stanhope επιχείρησε να θέσει σε λειτουργία την
υπηρεσία ή να εκβιάσει την κυβερνητική έγκριση, όπως δείχνει η δημοσίευση στα
Ελληνικά Χρονικά της πρότασής του, με την προσθήκη ότι όποιος επιθυμούσε οδηγίες
για το θέμα μπορούσε να απευθύνεται στον Μάγερ. Η κυβέρνηση απάντησε ότι θα
μελετήσει το θέμα, μολονότι, σημείωνε, οι περιστάσεις του πολέμου δεν επέτρεπαν
την πραγματοποίηση αυτού του τόσο ωφέλιμου σχεδίου. Ο Stanhope επέμενε στην
ίδρυση της υπηρεσίας τον Μάιο, όταν αναχώρησε από την Ελλάδα, απόδειξη ότι δεν
είχε γίνει τίποτα μέχρι τότε. Επίσης, είχε προταθεί από τον Stanhope και η κατασκευή
καλύτερων δρόμων, ώστε να διευκολυνθεί το εμπόριο και η επικοινωνία.577
Έχοντας την πείρα της διακίνησης της εφημερίδας και θέλοντας προφανώς να
συνεχίσει την προσπάθεια του Stanhope, ο Ι. Μάγερ ανακοίνωσε στα τέλη Ιουνίου
την ίδρυση «ταχυδρομίας» από κοινού με τον εκδότη του Φίλου του Νόμου Ι. Κιάπε,
με τον οποίο είδαμε ότι συνεργαζόταν για τη διακίνηση των Ελληνικών Χρονικών. Ο
Μάγερ θα συγκέντρωνε τις επιστολές, και ανακοίνωσε ότι προγραμματιζόταν η
αποστολή ταχυδρόμου στο Ναύπλιο μέσω Βοστίτσας και Κορίνθου κάθε 1η και 15η
του μήνα, ενώ η χρέωση θα ήταν ανάλογη με το βάρος κάθε επιστολής.578 Η τύχη της
πρωτοβουλίας αυτής δεν είναι γνωστή. Για αποτυχία του σχεδίου του Stanhope και
απουσία τακτικής ταχυδρομικής υπηρεσίας κάνει λόγο ο J. Emerson την άνοιξη του
1825. Στις αρχές Απριλίου εκείνου του έτους το υπουργείο Πολέμου είχε στη διάθεσή
του δέκα μισθωτούς ταχυδρόμους,579 κάτι που θα ίσχυε και για άλλες υπηρεσίες.
Σε αντίθεση με την τάση των φιλελλήνων να δίνουν έμφαση στην έλλειψη τακτικής
επικοινωνίας με τη μορφή, κυρίως, της πραγματοποίησης καθορισμένων με χρονική
ακρίβεια δρομολογίων, τα προβλήματα των επαναστατών είχαν να κάνουν
περισσότερο με την ασφάλεια των ταχυδρόμων και την παραβίαση του απορρήτου
των επιστολών, άρα με τη γενικότερη ασφάλεια στην ύπαιθρο και με τις εσωτερικές
πολιτικές συγκρούσεις. Επομένως, η οργάνωση μιας αποτελεσματικής ταχυδρομικής
υπηρεσίας δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί παρά ταυτόχρονα με τη διαμόρφωση
του συνολικού κρατικού μηχανισμού. Η ουσιαστικά ατομική πρωτοβουλία των
Stanhope και Μάγερ προσπάθησε να καλύψει την κυβερνητική αδυναμία και
αδιαφορία, πριν προσαρμοστεί στους περιορισμούς της ελληνικής πραγματικότητας.
Η αποτυχία προστέθηκε στις γενικότερες οργανωτικές αδυναμίες των επαναστατών,
οι οποίες οφείλονταν στα οικονομικά και στα πολιτικά προβλήματα μιας χώρας που
σπαρασσόταν από διαμάχες, στην οποία δεν ήταν εύκολο να ληφθούν, να γίνουν
σεβαστές και να τηρηθούν αποφάσεις που όλοι εμφανίζονταν να παραδέχονται ότι
ήταν αναγκαίες.
4.4. Η Εκπαίδευση
Η αναταραχή στο Μεσολόγγι και στη δυτική Στερεά από το 1821 είχε σαν φυσικό
επακόλουθο την παύση της λειτουργίας της Παλαμαϊκής Ακαδημίας. Όσον αφορά τη
λειτουργία σχολείου στο Μεσολόγγι μέχρι το 1824, έτος θανάτου του Γρηγορίου
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Παλαμά, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, κυρίως σε γραφόμενα στην εφημερίδα της
πόλης.580 Ωστόσο, οι αναφορές αυτές είναι αρκετά ασαφείς όσον αφορά το χρονικό
προσδιορισμό των γεγονότων. Από την πλευρά της τοπικής διοίκησης, η Γερουσία της
Δυτικής Χέρσου Ελλάδος υποσχόταν στον πληθυσμό τον Φεβρουάριο του 1822 ότι η
Διοίκηση, «όταν ησυχάση από τας του πολέμου φροντίδας, θέλει συστήσει σχολεία
να φωτίσουν τους νέους σας· Θέλει επιμεληθεί τας επιστήμας, τας τέχνας, το
εμπόριον· Θέλει φροντίσει να διδαχθείτε ένα τακτικόν τρόπον γεωργικής...».581
Επίσης, η παραμονή προσφύγων στο Μεσολόγγι, προερχόμενων από περιοχές με
άνισο εκπαιδευτικό επίπεδο, όπως η Ήπειρος και η Ακαρνανία, θα αύξανε τις
εκπαιδευτικές ανάγκες. Καταγεγραμμένη είναι η μηνιαία δαπάνη για τον μισθό του
Γρηγορίου Παλαμά και για «τω διδασκάλω της σχολής», πιθανότατα το ίδιο
πρόσωπο, αλλά και τον υποδιδάσκαλο μέχρι τον Ιανουάριο του 1825, χωρίς
λεπτομέρειες για την εκπαιδευτική δραστηριότητά τους. Ο υποδιδάσκαλος ήταν ο Γ.
Δημητρίου, ο οποίος υπηρέτησε τέσσερις μήνες στη «Σχολή του Μεσολογγίου»,
διορισμένος από την τοπική διοίκηση και όχι από τους ντόπιους. Στις αρχές Μαρτίου
του 1825 γίνεται λόγος για αφιέρωση τμήματος των προσόδων του Μεσολογγίου για
«το σχολείον της πόλεως». Τον Απρίλιο, στην έκθεσή του για την εκπαιδευτική
πραγματικότητα στην επαναστατημένη Ελλάδα, ο «έφορος της δημοσίας
εκπαιδεύσεως» Γρ. Κωνσταντάς σημειώνει ότι στο Μεσολόγγι υπάρχει μια «κεντρική
αλληλοδιδακτική σχολή». Σχολείο λειτουργούσε ή σχεδιαζόταν να λειτουργήσει και
στο Ανατολικό, τουλάχιστον κατά το 1823, για το οποίο ο Μαυροκορδάτος είχε
μάλλον καταφέρει να προμηθευτεί «πίνακες αλληλοδιδακτικής» από την
Κεφαλονιά.582
Οι Αρχές της δυτικής Στερεάς φαίνεται ότι είχαν προσπαθήσει να τηρήσουν την
υπόσχεσή τους χρηματοδοτώντας τη διδασκαλία των Παλαμά και Δημητρίου στο
Μεσολόγγι, οι οποίοι θα χρησιμοποιούσαν την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Το σχολείο
τους αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο τη διάδοχη κατάσταση της «Ακαδημίας». Δεν
αποκλείεται να είχε γίνει κάποια προσπάθεια, ήδη το 1821, για λειτουργία ανώτερης
σχολής, αναβαθμισμένης σε σχέση με την Παλαμαϊκή, η οποία δεν απέδωσε γιατί και
οι πρόκριτοι της πόλης δεν ήταν έτοιμοι να πληρώσουν για ένα τέτοιο έργο ή δεν
έβρισκαν δάσκαλο εκείνη την ταραγμένη περίοδο.
Για τη διδασκαλία στα ελληνικά σχολεία του 1825 υπάρχει η μαρτυρία του J.
Emerson, ο οποίος σημειώνει ότι λίγοι από τις κατώτερες τάξεις μπορούσαν να
διαβάσουν, μολονότι δημιουργούνταν σχολεία σε πολλά χωριά με μια μέθοδο
διδασκαλίας που έμοιαζε με την αλληλοδιδακτική. Οι μαθητές κάθονταν στο πάτωμα
έχοντας αφήσει έξω τα παπούτσια τους και διάβαζαν ταυτόχρονα και μεγαλόφωνα
από διαφορετικά βιβλία. Ένας παρέμενε στο κέντρο για να παρατηρεί τα μάτια και τη
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γλώσσα τους χτυπώντας τους στα πέλματα με ένα μπαστούνι αν ήταν απρόθυμοι. Ο
δάσκαλος καθόταν σε μια γωνιά και έπρεπε να διαπιστώνει ότι ο θόρυβος παραμένει
έντονος και συνεχής, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούσε ορισμένους προχωρημένους
μαθητές που δίδασκαν στους αρχάριους το αλφάβητο.583 Το μορφωτικό επίπεδο στο
Μεσολόγγι θα βελτιώθηκε με την παρουσία των συνεργατών του Μαυροκορδάτου,
αλλά και Ελλήνων με σπουδές σε ευρωπαϊκές χώρες και πολλών μορφωμένων
φιλελλήνων, οι οποίοι μπορούσαν να διαβάζουν και να διακινούν βιβλία στην
πόλη.584 Η ανάγνωσή τους και οι μεταξύ τους συζητήσεις θα ήταν κάτι καινούριο για
όσους νέους Μεσολογγίτες είχαν το υπόβαθρο και την ευκαιρία να τις
παρακολουθήσουν.
Ανάμεσα στα σχέδια του L. Stanhope ήταν και η λειτουργία σχολείου στο
Μεσολόγγι με την εξεύρεση δύο δασκάλων και την εφαρμογή της αλληλοδιδακτικής,
θέμα για το οποίο είχε επαφές με ντόπιους γονείς, οι οποίοι πρόβαλαν ως κύριο
αίτημα την πρόσληψη δασκάλου. Ο Stanhope είχε ζητήσει τη βοήθεια του λόρδου
Gilford και άλλων, όπως των υπευθύνων της Φιλελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου
και των Κουακέρων, για αποστολή ενός δασκάλου και βιβλίων, χρήσιμων, όπως
σημείωνε, για την οργάνωση των θεσμών της χώρας. Πίστευε ότι αν οι Κουακέροι
έστελναν τρεις καλούς δασκάλους, θα διέδιδε την αλληλοδιδακτική μέθοδο σε όλη
την απελευθερωμένη Ελλάδα. Ωστόσο, φαίνεται ότι για το σχολείο που σκόπευε να
ιδρύσει στο Μεσολόγγι δεν μπόρεσε να διαθέσει περισσότερα από δέκα λίρες. Η
βοήθειά του υπήρξε περισσότερο αποτελεσματική για την ίδρυση αλληλοδιδακτικού
σχολείου στην Αθήνα.585
Ο Stanhope σημείωνε ότι θεωρούσε ως ένα από τα «σχολεία» που αυτός και οι
συνεργάτες του ίδρυσαν στην Ελλάδα το «εργαστήριο-μηχανουργείο», του οποίου τα
υλικά είχαν παραληφθεί στo Μεσολόγγι τον Ιανουάριο του 1824 από τη Φιλελληνική
Επιτροπή του Λονδίνου, προκειμένου να κατασκευαστούν στην Ελλάδα κανόνια,
πυρομαχικά και άλλο πολεμικό υλικό υπό τη διεύθυνση του «αρχιπυροτεχνουργού»
W. Parry. Stanhope και Byron σημείωναν ότι το εργαστήριο μπορούσε να γίνει «και
πρότυπο και σχολείο» με τη διδασκαλία της διαδικασίας παραγωγής και τη μεταφορά
πολεμικής τεχνογνωσίας στους Έλληνες. Στις προθέσεις του Stanhope ήταν και η
προώθηση κάποιας μορφής κατάρτισης στην αγροτική οικονομία, για την οποία
ζητούσε βοήθεια από το εξωτερικό. Η πρόθεση πρόσληψης δώδεκα μαθητευόμενων
ηλικίας 16-20 ετών για απασχόληση σε συγκεκριμένες τεχνικές ειδικότητες στο
μηχανουργείο δημοσιεύθηκε στα Ελληνικά Χρονικά, με την επισήμανση ότι θα είχαν
την καθημερινή τροφή τους και μικρό μηναίο μισθό, «εν όσω η διαγωγή των είναι
ενάρετος». Ο Parry αναφέρει την πρόσληψη Ελλήνων εργατών στο μηχανουργείο,
αλλά όχι μαθητευόμενων. Για πρόσληψη εργατών κάνει λόγο και ο συνεργάτης του
Byron P. Gamba, ο οποίος σημειώνει και δύο άνδρες «μάλλον μαθητευόμενους παρά
583
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εργάτες» στο μηχανουργείο.586 Μολονότι οι προσλήψεις νέων μαθητευόμενων δεν
φαίνεται να πραγματοποιήθηκαν ή εκείνοι δεν παρέμειναν αρκετά στο μηχανουργείο,
πρόκειται μάλλον για την πρώτη προσπάθεια οργάνωσης κάποιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Η αποστολή παιδιών από την Ελλάδα ώστε να φοιτήσουν σε αγγλικό σχολείο, με
στόχο την εκπαίδευση στελεχών για το μελλοντικό ελληνικό κράτος, ήταν επίσης μια
πρωτοβουλία του Stanhope. Ο ίδιος κάνει λόγο για δύο αγόρια επτά και δέκα ετών, τα
οποία είχε την πρόθεση να στείλει σε αλληλοδιδακτικό σχολείο στην Αγγλία. Τα
έξοδα για την εκπαίδευση δύο παιδιών προσφέρθηκε να αναλάβει ο ίδιος ο J.
Bentham.587 Μια άλλη πρωτοβουλία με εκπαιδευτικό στόχο ήταν η αποστολή από τη
Φιλελληνική Επιτροπή του Λονδίνου μαθηματικών οργάνων και χαρτών, μεταξύ
άλλων, υλικό που παρέλαβε ο Byron στην Κεφαλονιά. Την παραμονή της
αναχώρησής του για το Μεσολόγγι σημείωνε ότι τα μαθηματικά όργανα πετάχτηκαν
και ότι κανένας Έλληνας «δεν ξέρει τη διαφορά ανάμεσα σ’ ένα διαβήτη και μια
τσιμπίδα».588
Επίσης, η άγνοια της Αγίας Γραφής από τον ελληνικό ορθόδοξο πληθυσμό, κατά
τον Stanhope, είχε ως αποτέλεσμα την άγνοια της πίστης και τις προκαταλήψεις, άρα
και τον δεσποτισμό. Ο ίδιος θεωρούσε, εκφράζοντας και τις απόψεις της
Φιλελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου για το θέμα, ότι η μελέτη μιας ελληνικής
μετάφρασης της Βίβλου, όπως και εκπαίδευση και ο Τύπος, θα βοηθούσε τον κόσμο
να ξεκαθαρίσει τις απόψεις του στα πιο σημαντικά θέματα. Λίγο αργότερα, σημείωνε
ότι έφτασαν στο Μεσολόγγι οι Βίβλοι: «θα απαλλάξουν τους ιερείς από το μπελά να
φωτίσουν το σκοτάδι του ποιμνίου τους. Ποίμνιο πράγματι! Με τον Τύπο και τις
Βίβλους ολόκληρο το πνεύμα της Ελλάδας ίσως τεθεί σε δράση», τόνιζε. Κατά τον J.
Millingen, ο Byron είχε αποδεχθεί να αναλάβει τη διανομή αντιτύπων της Βίβλου και
θρησκευτικών φυλλαδίων, ήδη κατά την παραμονή του στην Κεφαλονιά, και μοίραζε
συχνά αντίτυπα στους εκεί επισκέπτες του. Ο ίδιος ο Byron αναφέρεται σε 322
Βίβλους στην ελληνική γλώσσα που άφησε στη φροντίδα του ο σιδηρουργός
Brownbill, ο οποίος έφτασε στο Μεσολόγγι μαζί με τους άλλους συνεργάτες του W.
Parry. Ο Byron σημείωνε ότι θα προσπαθήσει να μοιράσει τις Βίβλους και ότι
προσπαθεί να κάνει τους Έλληνες κληρικούς να δουν με καλό μάτι τη διανομή, γιατί
είχαν δύναμη στον λαό ώστε να εμποδίσουν ή να εξουδετερώσουν το αποτέλεσμα της
προσπάθειας. Οι Έλληνες, προσέθετε, παραπονούνταν για την ποιότητα της
μετάφρασης. Τα παράπονα αυτά, επισκόπων και ιερέων, σημειώνει και ο Blaquiere, ο
οποίος κάνει λόγο για μεταφορά λίγων εκατοντάδων αντιτύπων από την Κέρκυρα στο
Μεσολόγγι και για υποδοχή τους στη δυτική Στερεά «με απληστία».589
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Οι προσπάθειες για την ίδρυση σχολείου στο Μεσολόγγι απέδωσαν λίγο μετά την
αναχώρηση του Stanhope από την Ελλάδα. Στις 28 Μαΐου 1824 δημοσιεύθηκε στα
Ελληνικά Χρονικά η «προκήρυξη» της ίδρυσης του νέου σχολείου, συνταγμένη από
τον δάσκαλο Δημήτριο Παύλου, απευθυνόμενη σε όλους τους «φιλόμουσους νέους»
του Μεσολογγίου και της υπόλοιπης Ελλάδας. Γινόταν λόγος για ίδρυση σχολείου με
«δύο τάξεις των ελληνικών …μία της Γραμματικής δια τους αναγιγνώσκοντας
ελευθέρως, και άλλη ανωτέρα δια τους όσοι εξήγησαν ήδη κανένα συγγραφέα». Το
σχολείο υποσχόταν να προσφέρει και τη διδασκαλία μιας ευρωπαϊκής γλώσσας,
απαραίτητης λόγω των νέων σχέσεων με τις ευρωπαϊκές χώρες, με προκρινόμενη τη
γαλλική γλώσσα, ως η πιο διαδεδομένη στην Ευρώπη. Αργότερα, όταν οι μαθητές
«αισθανθώσιν και των επιστημών την ανάγκην», έχοντας τη γνώση της ελληνικής και
της γαλλικής, δινόταν η υπόσχεση εισαγωγής μαθημάτων φυσικών επιστημών. Ο
Παύλου καλούσε τους ενδιαφερόμενους να έρθουν «εις του Κυρίου Μήτσου την
οικίαν αντικρύ του ποτέ Γαλλικού Κονσολάτου» για να εγγραφούν και να
συζητήσουν με τον ίδιο για τα απαραίτητα βιβλία. Εκείνη τη στιγμή το σχολείο δεν
είχε ούτε ένα βιβλίο, όπως ανέφερε ο Παύλου σε επιστολή του στον Αδ. Κοραή,
σημειώνοντας ότι ανέλαβε την ίδρυση του σχολείου μετά από πρόσκληση των
Μεσολογγιτών. Ο Παύλου ζήτησε από τον Κοραή την σειρά των αρχαίων Ελλήνων
συγγραφέων που είχε εκδώσει εκείνος, αλλά και να παρακινήσει και άλλους λογίους
να στείλουν βιβλία. Στο φύλλο της 4ης Ιουνίου ανακοινώθηκε ότι εκείνη τη μέρα ο Δ.
Παύλου άνοιξε το σχολείο «της παλαιάς Ελληνικής και Γαλλικής διαλέκτου με ένα
πρόλογον άξιον της παιδείας και του πνεύματός του». Σημειωνόταν ότι ο δάσκαλος
ήταν μαθητής του Κοραή. Ο τελευταίος, σε επιστολή του στον Ν. Βάμβα τον
Ιανουάριο του 1825 σημείωνε ότι δεν διάβασε την έκκληση του Παύλου, γι’ αυτό και
δεν μπορούσε να κρίνει το αίτημα αποστολής βιβλίων, προσθέτοντας: «εγώ δεν είμαι
πωλητής, και ακόμα ολιγώτερον εμπορώ να γενώ δωρητής βιβλίων. Έπρεπε να τα
ζητή από τους δυναμένους να τ’ αγοράσωσι και να τα χαρίσωσιν».590
Το σχολείο χαρακτηρίστηκε λίγο αργότερα από την εφημερίδα της πόλης
«Γυμνάσιον της Ελληνικής διαλέκτου και των μαθηματικών και της Γαλλικής
γλώσσης». Ίσως αυτή η προσθήκη σχετίζεται με τη δωρεά βιβλίων («εκατόν σώματα
Φυσικής δημώδους»), για την οποία ευχαρίστησε ο Παύλου τον Α. Κλοκώνη, μέσα
από τα Ελληνικά Χρονικά. Χαρακτηριστικά των αντιλήψεων του Παύλου είναι και
όσα σημείωνε για το σκοπό της Φυσικής: «να καταργήσει την αντίθεον του κοινού
δεισιδαιμονίαν, διδάσκουσα τους αμεταστάτους νόμους της Φύσεως, και
περιγράφουσα την ανθρωπίνην δύναμιν εις τους ιδίους της όρους, χωρίς ουδεποσώς
δια τούτο να σαλευθούν τα στερεά της αμωμήτου πίστεώς μας θεμέλια».591 Από την
άλλη πλευρά, η σύγκρουση του Παύλου με τον Ι. Μάγερ, η οποία προέκυψε από την
ανάμιξή τους στις πολιτικές διαμάχες της περιόδου, συνεπαγόταν και την ατυχή για
την πόλη σύγκρουση ανάμεσα στους δύο κυριότερους αν όχι μοναδικούς τότε φορείς
παιδείας στο Μεσολόγγι, τον εκδότη της εφημερίδας και τον δάσκαλο.
Ο Παύλου έφυγε σε λίγους μήνες από το Μεσολόγγι. Τον Δεκέμβριο του 1824
βρισκόταν στη Ζάκυνθο και προσπαθούσε με τη βοήθεια του Κ. Δραγώνα να
1836. Ο ίδιος ερμηνεύει την προθυμία των ντόπιων για την προμήθειά τους ως αποτέλεσμα της
ανάγκης χαρτιού για την κατασκευή πυρομαχικών (That Greece Might Still be Free, ό. π, 195-204).
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Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.43/28.5.1824, φ.45/4.6. 1824, Αδ. Κοραής, Αλληλογραφία, τ.5, επιμ. Κ. Θ.
Δημαράς κ.ά., Αθήνα 1983, 181. Ο Παύλου είχε σπουδάσει στη σχολή του Βουκουρεστίου (Π.
Ντούλης, Ο μηχανικός Μιχαήλ Πέτρου Κοκκίνης και τα τείχη του Μεσολογγίου, η συμβολή του εις την
άμυναν της πόλεως, Αθήνα 1976 (ανάτυπο), 434.
591
Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.56/9.7.1824, φ.60/23.7.1824.
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αναχωρήσει για το Ναύπλιο. Φαίνεται ότι παρέμεινε στο νησί τουλάχιστον μέχρι τον
Ιανουάριο, ενώ η οικονομική του κατάσταση δεν ήταν καλή. 592 Τον Μάιο του 1825
βρισκόταν στο Ναύπλιο, σύμφωνα με επιστολή του Γρ. Πέρβαλη στον Γ.
Κουντουριώτη. Ο Πέρβαλης εκθείασε τις ικανότητες του Παύλου, φίλου του από το
Βουκουρέστι, και ρώτησε τον Κουντουριώτη αν ενδιαφέρεται να τον προσλάβει ως
δάσκαλο μελών της οικογένειάς του, σημειώνοντας ότι άλλοι του προσέφεραν 2500
γρόσια. Σύμφωνα με τις εγκωμιαστικές συστάσεις του Πέρβαλη, ο Παύλου «ζητείται
από πολλά μέρη, πλην, επειδή εστάθη εις Μεσολόγγιον και δεν ευχαριστήθη,
δυσκολεύεται ν’ αποφασίση δια κοινότητα». Το τελευταίο επιχείρημα του Πέρβαλη
(«πρέπει να τον είδετε εις πολλά φύλλα της εφημερίδος Μεσολογγίου …είμαι
εγγυητής μεγαλώτατος, ότι θέλει σας χρησιμεύσει εις πολλά πράγματα»),593 επιτρέπει
την υπόθεση ότι ο Παύλου δεν είχε μόνο απογοητευθεί στο Μεσολόγγι, αλλά είχε και
κάποιες περισσότερο πολιτικές φιλοδοξίες δίπλα στον Γ. Κουντουριώτη. Τον Ιούνιο,
υπέβαλε προτάσεις στο Βουλευτικό για διάφορα πολιτικά και στρατιωτικά θέματα.594
Στο ίδιο διάστημα, και μέχρι την τελευταία πολιορκία, δεν υπάρχουν επαρκείς
αποδείξεις για τη λειτουργία της σχολής. Τα Ελληνικά Χρονικά δημοσίευσαν ειδήσεις
για την εκπαιδευτική πραγματικότητα της Αθήνας και πρόβαλαν την απόφαση του
Βουλευτικού για τη σύσταση κεντρικού Αλληλοδιδακτικού Σχολείου στο Άργος,
χωρίς κάποια αναφορά στο Μεσολόγγι. Οι έφοροι της πόλης αναφέρθηκαν στα τέλη
Νοεμβρίου στο «νεοσύστατο μουσείο» της πόλης, μια ένδειξη λειτουργίας της
σχολής. Στην έκθεση του Γρ. Κωνσταντά, στις αρχές του 1825, αναφερόταν ότι στο
Μεσολόγγι υπήρχε, εκτός της αλληλοδιδακτικής, και μία «γραμματική σχολή, στην
όπου διδάσκεται η αρχαία ελληνική, γαλλική και ιταλική γλώσσα». Ωστόσο, γινόταν
λόγος για έλλειψη όλων των αναγκαίων μέσων από τα αλληλοδιδακτικά σχολεία της
ελεύθερης Ελλάδας, ενώ από τα σχολεία «της γραμματικής» έλειπαν τα βιβλία.595
Η παραπάνω έκθεση παρουσιάζει πιθανότατα μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με την
πραγματική. Στην περίπτωση του Μεσολογγίου, ήταν αδύνατο να λειτουργεί τον
Απρίλιο η σχολή του Παύλου, ο οποίος βρισκόταν τον Μάιο στο Ναύπλιο.
Πιθανότατα θα είχε εγκαταλείψει τη δυτική Στερεά Ελλάδα από τα τέλη του 1824,
μετά την σύγκρουση με τον Μάγερ και την ανάκληση, τον Οκτώβριο, της
δημοσίευσης στα Ελληνικά Χρονικά του κειμένου του εναντίον του Μαυροκορδάτου.
Στην εφημερίδα της πόλης δεν υπάρχει κάποια αναφορά για την πρόοδο της σχολής,
παράλειψη που δεν δικαιολογείται από τις ενδεχομένως τεταμένες ακόμα σχέσεις των
Παύλου και Μάγερ. Εκτός από τις πιθανές φιλοδοξίες του δασκάλου, η δυτική
Στερεά των απρόθυμων για οικονομικές δαπάνες προκρίτων, και των αδιάφορων για
εκπαιδευτικά θέματα οπλαρχηγών της ερημωμένης υπαίθρου, ήταν πολύ δύσκολο να
υποστηρίξει αξιόλογη εκπαιδευτική δραστηριότητα, κυρίως μετά τον θάνατο του
Byron, όπως θα συνειδητοποίησε ο Παύλου. Η αποτυχία του ήταν πολύ περισσότερο
αποτυχία του σχολείου και της αδυναμίας της πόλης να το ενισχύσει, παρά
αποτέλεσμα ατομικών αδυναμιών ή επιλογών.
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ΕΛΙΑ/Αρχείο Ρώμα (ανέκδοτα έγγραφα), φ.3/υποφ.3 (επιστολές Παύλου στις 12 και 24 Δεκεμβρίου
προς τον Κ. Δραγώνα), ΕΒΕ/Λεύκωμα αυτογράφων ανδρών του Αγώνος/10671 (περίληψη εγγράφου).
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Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 6, 304.
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ΙΑΜΜ/Αρχείο Αγώνος/φ.19/1746, ΑΕΠ, τ.7, 269.
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Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.13/14.2.1825, φ.18/4.3.1825, φ.31/28.5.1825, A Picture of Greece in 1825,
τ.2, 167-68, Δαυίδ Αντωνίου, ό. π., 499, 502. Για τις προσπάθειες των επαναστατικών κυβερνήσεων
για την οργάνωση της εκπαίδευσης και τη σύσταση «κεντρικού σχολείου» στο Άργος με την
αξιοποίηση δωρεάς του Ι. Βαρβάκη, βλ. Γ. Δημακόπουλος, Ο Κώδιξ των θεσπισμάτων της Ελληνικής
Επαναστάσεως, 1822-1828, Αθήνα 1967, 21-25. Για μια σύνοψη του θέματος, βλ. Απ. Βακαλόπουλος,
Ιστορία, τ. ΣΤ΄, ό. π., 813-21.
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Βέβαια, ήταν πάντα δυνατό να έρχονται δάσκαλοι στο Μεσολόγγι. Όπως
ανακοινώθηκε στα Ελληνικά Χρονικά τον Νοέμβριο του 1824, ο «ομογενής» Ν.
Αγαθίδης είχε μόλις φτάσει στο Μεσολόγγι και, θέλοντας να συνεισφέρει «εις την
ηθικήν καλυτέρευσιν της Ελληνικής νεολαίας», υποσχόταν να παραδίδη «τα εξής
στοιχειώδη μαθήματα, δηλαδή την Ιταλικήν και Γαλλικήν διάλεκτον, την
Θεωρητικήν και Πρακτικήν Αριθμητικήν, την διπλήν Καταστιχογραφίαν (Doppia
Scrittura), την στοιχειώδη Γεωγραφίαν, την πρακτικήν Ναυτικήν». Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούσαν να τον συναντήσουν «εις το εμπορικόν γραφείον του Κυρίου Συμεώνος
Αναστασίου»,596 συνεταίρου στην εμπορική εταιρεία των Ραζηκότσικα-Λουριώτη,
στην οποία ίσως εργαζόταν και ο Αγαθίδης. Τα προσφερόμενα μαθήματα ταίριαζαν
με την εμποροναυτική δραστηριότητα του Μεσολογγίου. Στο περιβάλλον αυτό,
δάσκαλοι όπως ο Αγαθίδης θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση του
επιπέδου της εκπαίδευσης, παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα σε συγκεκριμένους
τομείς, τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της τελευταίας πολιορκίας.
Είδαμε επίσης την ίδρυση παραρτήματος της Φιλανθρωπικής Εταιρείας του
Ναυπλίου στη δυτική Στερεά τον Αύγουστο του 1824, κίνηση στην οποία
πρωταγωνίστησε ο Ι. Μάγερ, με στόχο και την εκπαίδευση των άπορων και ορφανών
παιδιών,597 ωστόσο είναι άγνωστες οι σχετικές πρωτοβουλίες που μπόρεσε να
αναλάβει η Εταιρεία στην περιοχή. Τμήμα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο
Μεσολόγγι πρέπει να θεωρηθεί και η προσπάθεια του Ι. Μάγερ για τη δημιουργία
«Ελληνικής Εθνικής Βιβλιοθήκης». Με το εκτενές άρθρο του με τίτλο Σκέψεις περί
Σχηματισμού Εθνικής Ελληνικής Βιβλιοθήκης και περί Φιλολογίας, δημοσιευμένο σε
συνέχειες στα Ελληνικά Χρονικά από τον Αύγουστο του 1824, αλλά και με επιστολές
του «εις Ευρώπην προς πολλά σημαντικώτατα υποκείμενα», ζητούσε την αποστολή
βιβλίων για το σκοπό αυτό, προσθέτοντας ότι οι παραλήπτες των επιστολών έκαναν
δεκτό το σχέδιό του. Τον Αύγουστο ήδη, ο Δημ. Μόστρας ανακοίνωσε με επιστολή
του από την Πίζα την προσφορά μιας συλλογής βιβλίων για τη σχολή του
Μεσολογγίου, από τα οποία, σημείωνε, «τα περισσότερα είναι Ελληνικά, και
Γαλλικά, και πολλά εξ’ αυτών δυσεύρετα, και σπάνια».598
Φαίνεται ωστόσο ότι υπήρχαν αρκετά βιβλία στην κατοχή ιδιωτών στην πόλη. Στην
περίοδο 1822-1832 εμφανίζονταν με έδρα το Μεσολόγγι 99 συνδρομητές με
ισάριθμες συνδρομές και 344 αντίτυπα βιβλίων, όταν η Αθήνα εμφάνιζε 136 και η
Σμύρνη 101 συνδρομητές. Μόνο οκτώ τόποι που απελευθερώθηκαν τελικά
ξεπέρασαν τους 100 συνδρομητές,599 από τους οποίους οι περισσότεροι βρέθηκαν
εκτός του οθωμανικού ελέγχου από την αρχή μέχρι το τέλος της Επανάστασης,
μεγαλύτερο διάστημα απ’ όσο το Μεσολόγγι. Ο μεγάλος αριθμός συνδρομητών και
βιβλίων στο Μεσολόγγι, σε αντίθεση με την προεπαναστατική περίοδο,
δικαιολογείται από την παρουσία στην πόλη αρκετών μορφωμένων στελεχών της
596

Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.92/12.11.1824.
Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.84/15.10.1824, φ.86/22.10.1824, Ed. Blaquiere, Narrative of a second visit
to Greece, ό. π., 112 και μέρος 2, 142-153.
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Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.63/2.8.1824, φ.64/6.8.1824, φ.74/10.9.1824, φ.100/10.12.1824. Οι
προσπάθειες του Μάγερ για τη σύσταση Εθνικής Βιβλιοθήκης θα ακολουθούσαν τις υποδείξεις του
ίδιου του Κοραή προς την ελληνική κυβέρνηση για το θέμα (Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.7/23.1.1824,
ΑΕΠ, τ.2, 229). Σύμφωνα με στοιχεία του 1827, η Φιλελληνική Επιτροπή της Ζυρίχης οργάνωσε την
αποστολή μιας σειράς αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων στην Ελλάδα, πράξη που φαίνεται να συνδέεται
με την πρωτοβουλία του Μάγερ (Κ. Σιμόπουλος, Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21, τ.5, Αθήνα
2
1999, 17, Κ. Μακρυκώστας, Μεσολογγίτικα 1821-1826, ό. π., 94).
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Στην ευρύτερη περιοχή εμφανίζεται στο ίδιο διάστημα μόνο το Καρπενήσι, με ένα συνδρομητή σε
μια μοναδική συνδρομή με 10 αντίτυπα (Φ. Ηλιού, «Βιβλία με συνδρομητές. II. Από τα χρόνια της
Επανάστασης έως το 1832», Ερανιστής τ. 22, 1999, 228, 230, 238).
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τοπικής διοίκησης και φιλελλήνων. Οι ίδιοι θα είχαν και άλλα βιβλία που θα είχαν
αποκτήσει εκτός της διαδικασίας της συνδρομής. Δεν υπήρχε όμως κάποιος
οργανωτικός φορέας που θα ξεπερνούσε την αδιαφορία και τις οικονομικές δυσκολίες
και θα προσπαθούσε με συνέπεια να συγκεντρώσει όλους τους συντελεστές, τα
βιβλία, τους δασκάλους και τη συνολική υποδομή που θα διασφάλιζε τη λειτουργία
ενός σχολείου.
4.5. Στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής
Παρατηρήσεις περιηγητών της προεπαναστατικής περιόδου αναδεικνύουν κάποιες
σταθερές όψεις της ζωής στο Μεσολόγγι. Ο W. Leake σημείωνε ότι τα σπίτια της
πόλης, τα καλύτερα από τα οποία βρίσκονταν στην πλευρά της θάλασσας, την
υγιέστερη, υποδήλωναν μεγάλη ποικιλία στις βιοτικές συνθήκες των κατοίκων. Κατά
τον Σπ. Τρικούπη, οι ψαράδες και οι ναύτες, η πλειοψηφία του πληθυσμού,
κατοικούσε κυρίως στο παραθαλάσσιο τμήμα της πόλης. Αντίθετα, οι γεωργοί, «οι
κοινώς λεγόμενοι καλυβιώται, ως έχοντες εις κατοικίαν καλύβας», έμεναν στο τμήμα
που έβλεπε στην ύπαιθρο, ενώ οι υπόλοιποι κατοικούσαν στο κεντρικό τμήμα. Ο
Τρικούπης επιβεβαιώνει την παρατήρηση του Leake για το χτίσιμο των σπιτιών των
πιο ευκατάστατων στο παραθαλάσσιο τμήμα, «το τερπνότερον και το υγιέστερον»,
προσθέτοντας ότι πολλοί από τους τελευταίους επιχωμάτωναν με πασσάλους τμήμα
της ακτής μεταφέροντας λάσπη από τα νησάκια ανθεκτική στο νερό για να κτίσουν
επάνω της. Το χειμώνα τα σπίτια αυτά μπορούσαν να απομονώνονται από το νερό και
οι κάτοικοί τους επικοινωνούσαν με μονόξυλα με την υπόλοιπη πόλη. Σε πολλά
νησάκια της λιμνοθάλασσας οι ψαράδες χρησιμοποιούσαν την εποχή του ψαρέματος
καλύβες, στηριγμένες πάνω σε δοκάρια καρφωμένα στον λασπώδη βυθό.600 Κατά την
επαναστατική περίοδο, οι πρόσφυγες στην πόλη έστησαν πρόχειρα καταλύματα σε
«εθνικούς σπιτότοπους» στο εσωτερικό της,601 κάτι που θα συνέβαινε μόνιμα ή
προσωρινά και σε άλλους μη κατοικημένους χώρους.
Κατά τον Ιταλό ζωγράφο Simone Pomardi, οι πολύ στενοί δρόμοι ήταν στρωμένοι
με πέτρες και στις άκρες τους υπήρχαν αυλάκια για τα νερά. Τα περισσότερα σπίτια
ήταν χαμηλά, ισόγεια, πετρόχτιστα, χωρίς ασβέστη, πάντα με μάντρα τριγύρω.602
Αντίθετα, ο John Hobhouse σημείωνε το 1809 ότι τα σπίτια του Μεσολογγίου ήταν
ξύλινα, τα περισσότερα με δύο πατώματα, ενώ χαρακτήριζε το Ανατολικό και το
Μεσολόγγι καλοχτισμένες πόλεις, «ανάμεσα στις καλύτερες πόλεις της Ρούμελης». Ο
ίδιος παρατηρούσε ότι η αγορά είχε κάποια νοικοκυρεμένα μαγαζιά και οι δρόμοι
ήταν στρωμένοι. Σε πλήρη αντίθεση, Μ. Raybaud κάνει λόγο το 1821 για «έναν
600

W. M. Leake, Travels in Northern Greece, ό. π., 113-14, Σπ. Τρικούπης, Ιστορία, τ. Β΄, ό. π., 341-43.
Ο W. Leake σημειώνει ένα «προάστιο» του Μεσολογγίου από καλαμένιες καλύβες κατά την επίσκεψή
του 1805. Ο ίδιος έμεινε στο παραθαλάσσιο σπίτι ενός εμπόρου (Travels in Northern Greece, τ. 1, ό.
π., 113). Η Σπ. Αλεξανδροπούλου τοποθετεί τις κατοικίες των μουσουλμάνων στο κέντρο της πόλης,
με βάση τις θέσεις του διοικητηρίου και του τζαμιού, και σημειώνει ότι στις αρχές του 19 ου αιώνα τα
σπίτια των καλυβιωτών διακρίνονταν από την κυρίως πόλη. Οι τελευταίοι ήταν περιθωριοποιημένοι
κοινωνικά μέχρι τον 20ο αιώνα. Οι κυρίως ψαράδες, γνωστοί ως «Αγαρηνοί», κατοικούσαν στις
«αμπολιές», συνοικίες στη νοτιοανατολική παραλιακή ζώνη, ενώ οι ναύτες, οι «Αραβίτες»,
καταλάμβαναν το νότιο και το νοτιοδυτικό τμήμα (Σπ. Αλεξανδροπούλου, Νότια Αιτωλία, το οδικό
δίκτυο, έως τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια, Αθήνα 1993, 91, η ίδια, Αιτωλοακαρνανικά Μελετήματα,
Αθήνα 2000, 117-23).
601
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 1113.
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Για τα μεταφρασμένα παραθέματα από το έργο του Pomardi (Viaggio nella Grecia fatto da Simone
Pomardi negli anni 1804, 1805, 1806, Ρώμη 1820), βλ. Κ. Σιμόπουλος, Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα,
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ανακατωμένο σωρό από σπίτια πεταμένα άτακτα εδώ κι εκεί, ανάμεσα στα οποία
μόλις βρίσκαμε κάποιους στενούς και όχι στρωμένους δρόμους». Ο ίδιος, μολονότι
κάνει λόγο για καλά εφοδιασμένες αγορές, για τις κρήνες της πόλης και τις πλούσιες
καλλιέργειες στα περίχωρα, προσθέτει ότι το Μεσολόγγι ήταν ένα άσχημο μέρος για
να ζει κανείς, λόγω της θέσης του αλλά και της φτώχειας και της βρωμιάς μέσα στην
πόλη. Ο J. Millingen κάνει επίσης λόγο για στενούς δρόμους, άσχημα στρωμένους,
στους οποίους οι κάτοικοι είχαν συνηθίσει να πετούν κάθε ακαθαρσία, όπως
συνέβαινε λίγο-πολύ σε κάθε ελληνική πόλη, με εξαίρεση την Αθήνα. O Ed. Dodwell
επισκέφθηκε προεπαναστατικά τις καλύβες των ψαράδων στο Βασιλάδι, τις πιο
άθλιες που είχε δει ποτέ, όπως τόνιζε. Το μόνο τους «έπιπλο» ήταν ένα κρεβάτι από
καλάμια και διάφορα σύνεργα ψαρέματος. Η εικόνα της ζωής των ψαράδων του
θύμισε στίχους του Θεόκριτου. Ανάλογες ήταν και οι εντυπώσεις του Raybaud, ενώ ο
Pouqueville βρήκε τους ψαράδες να εργάζονται στις καλύβες τους με τα ίδια μέσα
και στην ίδια φτώχεια όπως, σημειώνει, οι ομότεχνοί τους στην αρχαιότητα.603
Πέρα από αντιφάσεις στις μαρτυρίες, είναι φανερή η μεγάλη διαφοροποίηση στην
ποιότητα κατασκευής των διαφόρων καταλυμάτων, κάτι που επιβεβαιώνει την
εγκυρότητα του παραπάνω σχολίου του Leake για τη σχέση τους με το συνολικό
βιοτικό επίπεδο των ενοίκων. Η κατάσταση των δρόμων φαίνεται κακή, όπως και η
γενική εικόνα της πόλης κατά την έναρξη της Επανάστασης. Για στενούς και
βρώμικους δρόμους κάνει λόγο ο J. Elster το 1822. Ωστόσο, κατά τον M. Raybaud,
το Μεσολόγγι είχε μια νέα όψη εκείνο το έτος, τελείως διαφορετική από την άναρχη
εικόνα του προηγούμενου, καθώς οι βρώμικοι δρόμοι είχαν καθαριστεί με τη
φροντίδα της τοπικής αστυνομίας.604 Είδαμε, επίσης, τη μαρτυρία του Blaquiere το
καλοκαίρι του 1824 για το χτίσιμο απομονωμένων σπιτιών σε διάφορα σημεία της
πόλης και κυρίως για ένα νέο φαρδύ δρόμο που ανοιγόταν από τη μεγάλη πύλη της
εισόδου, του οποίου σημαντικό τμήμα, σημείωνε, είχε ήδη ολοκληρωθεί, έργο που ο
ίδιος συνέδεε με την προσεχή εμπορική εξέλιξη της πόλης. Ωστόσο, για όποιον
επέμενε στα ευρωπαϊκά πρότυπα, δεν υπήρχε σύγκριση. Έτσι, ο Ιταλός A. Mauro,
γιατρός στο αιγυπτιακό στρατόπεδο, κάνει λόγο την επόμενη της πτώσης του
Μεσολογγίου για κακό σχεδιασμό των δρόμων, έλλειψη συμμετρίας και ομορφιάς
στα σπίτια, απουσία μνημείων και αρχιτεκτονικής. Δεν υπήρχε κάτι που θα έδειχνε
έναν λαό που αγαπά τις καλές τέχνες, σημείωνε.605
Στο εσωτερικό των σπιτιών, «μάταια ψάχνει κάποιος για κρεβάτια, τραπέζια και
καρέκλες», σημειώνει o J. Millingen. Υποκαθιστά τα πάντα το ντιβάνι, που
αποτελείται από ένα στρώμα και μαξιλάρια, παραγεμισμένα με μαλλί, τοποθετημένο
στο υπερυψωμένο τμήμα του πατώματος και ολόγυρα στο δωμάτιο. Την ημέρα
χρησιμοποιείται σαν καναπές, στον οποίο οι ένοικοι και οι επισκέπτες, χριστιανοί και
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μουσουλμάνοι, κάθονται σταυροπόδι όταν πρέπει να σκεφτούν ή απασχολούνται
καπνίζοντας, πίνοντας καφέ ή παίζοντας σαν παιδιά για ώρες το κομπολόι τους. Το
ντιβάνι χρησιμοποιείται και στις ώρες του φαγητού. Τα διαφορετικά πιάτα
σερβίρονται σε ένα χάλκινο δίσκο, ο οποίος τοποθετείται στον καναπέ. Τα πιρούνια
θεωρούνται περιττά. Τη νύχτα ο καναπές μεταμορφώνεται σε μια σειρά από κρεβάτια
για όλη την οικογένεια και, καθώς όλοι κοιμούνται με τα ρούχα της ημέρας και τα
σεντόνια είναι σπάνια, οι φτιαγμένες από μαλλί γίδας κάπες των ανδρών
χρησιμοποιούνται σαν σκεπάσματα. Σε όλα τα σπίτια, ακόμα και των προκρίτων, δεν
υπήρχαν παράθυρα. Πάντα κατά τον Millingen, οι καμινάδες έκαναν πιο αισθητή την
έλλειψη παραθύρων, έτσι ώστε την ώρα που το ένα μέρος του σώματος ζεσταίνεται,
το άλλο παγώνει. Οι Έλληνες, προσθέτει, λύνουν το πρόβλημα βάζοντας την κάπα
τους όταν επιστρέφουν στο σπίτι.606
Η ομάδα των φιλελλήνων στην οποία ανήκε ο M. Raybaud κατέλυσε μετά την
άφιξή της σε ένα από τα πολυτελέστερα σπίτια της πόλης, γιατί, όπως σημειώνει ο
τελευταίος, η νέα πόλη του Μεσολογγίου ήταν μακριά ακόμα από εκείνο το σημείο
ευημερίας και πολιτισμού το οποίο εμπνέει στον άνθρωπο τη διάθεση να ομορφύνει
την κατοικία του. Ωστόσο, ο Γάλλος εθελοντής επαινεί τη φιλοξενία των κατοίκων:
καφές, κάπνισμα, ποτά, και, τέλος, το γεύμα. Έπρεπε να καθίσουν σταυροπόδι στο
πάτωμα γύρω από μεγάλα στρογγυλά τραπέζια, ενώ αρματωμένοι με πιστόλια και
μεγάλα μαχαίρια τούς εξυπηρετούσαν με προθυμία. Ο Elster σημειώνει ότι η
υπερβολική προσφορά φαγητού και ποτού στους επισκέπτες γίνεται από καλοσύνη
και από κάποια διάθεση επίδειξης, προσθέτοντας ότι οι ίδιοι οι Έλληνες τρώνε λίγο
και πίνουν ακόμα λιγότερο, περιφρονώντας και καταδικάζοντας κάποιον που είναι
μεθυσμένος.607 Ξεχωριστό ήταν και το σπίτι που παραχωρήθηκε αργότερα στον
Byron, στην πλευρά της θάλασσας, το οποίο ανήκε στην οικογένεια του πρόκριτου
Χρ. Καψάλη. Οι τοίχοι της αίθουσας που χρησιμοποιούσε ο Byron ως χώρο υποδοχής
ήταν γεμάτοι ξίφη, κράνη, πιστόλια και άλλα όπλα. Έχοντας γλιτώσει από την
καταστροφή του 1826, ο Mauro το περιέγραψε ως ένα απομονωμένο σπίτι με αυλή,
κήπο και με «χονδροειδή γοτθική αρχιτεκτονική, κατώτερο από ένα μέτριο σπίτι σε
ένα χωριό πολιτισμένης χώρας, αλλά παλάτι σε μια τουρκοκρατούμενη πόλη». Ο
ίδιος παρατήρησε τότε και τις ζωγραφιές στους άλλοτε λευκούς τοίχους: μια
ψαρόβαρκα, ένα πυρπολικό που εκρήγνυται, ένα παλικάρι-φρουρός.608
Εντυπωσιακή ήταν συχνά και η υποδοχή των σημαινόντων φιλελλήνων και
«ομογενών» που έφταναν στην πόλη απευθείας από τον ευρωπαϊκό χώρο. Ο Raybaud
περιγράφει ως θριαμβευτική την υποδοχή του Μαυροκορδάτου και των φιλελλήνων
που αποβιβάστηκαν στο Μεσολόγγι τον Ιούλιο του 1821, με το συγκεντρωμένο
πλήθος να κραυγάζει συνεχώς ζήτω η ελευθερία, κάτω από το θόρυβο που
δημιουργούσαν τουφεκιές και κανονιές. Ο ίδιος κάνει λόγο για πολλά καφενεία, όπου
συγκεντρώνονταν τακτικά οι αργόσχολοι για να συζητήσουν τα νέα της ημέρας.609
Ακόμα πιο εντυπωσιακή σε ζητωκραυγές, πυροβολισμούς και κανονιοβολισμούς
ήταν η υποδοχή του Byron από τις τοπικές Αρχές και τους ντόπιους, άοπλους και
πολλούς ένοπλους, με την επίγνωση της αξιόλογης πολιτικής και οικονομικής
ενίσχυσης που αντιπροσώπευε για τους επαναστάτες, παραμονές της σύναψης του
πρώτου δανείου. Κατά τον Millingen, καθένας από τους παρόντες θεωρούσε εκείνη
τη μέρα τη λαμπρότερη της ζωής του, διώχνοντας τον φόβο, με τη βεβαιότητα της
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ανεξαρτησίας και της ευημερίας. Ανάλογη επισημότητα είχε η υποδοχή του Byron
στο Ανατολικό, ύστερα από πρόσκληση των κατοίκων. Ακολούθησε γεύμα που
περιλάμβανε ψάρια και σαμπάνια. «Μου φάνηκε ότι ο μητροπολίτης ήταν ο πιο
γλεντζές της παρέας, αλλά πολύ καλός χριστιανός ωστόσο», σημείωσε τότε ο Byron
για τον μητροπολίτη Άρτας Πορφύριο.610
Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου επισκέφθηκε το Ανατολικό ο Ed. Blaquiere, όπου
έγινε δεκτός με πανηγυρισμούς. Ο ίδιος επαινεί με ενθουσιασμό την ποικιλία
βραστών και τηγανητών ψαριών που του προσέφεραν, το πιλάφι, τα ψητά και βραστά
πουλερικά, το στιφάδο και τα άφθονα λαχανικά. Προπόσεις, πατριωτικές και άλλες,
συνόδευαν το γεύμα, που έκλεισε με τον συνηθισμένο καφέ και καπνό. Ακόμα και ο
ταλαιπωρημένος G. Jarvis επισκέφθηκε, τον Νοέμβριο, τα ιχθυοτροφεία στο νησάκι
Πόρος. Κάνει λόγο για μια τεράστια ποσότητα μαρίδας: «κέφι και μεθύσι στο νησί»,
προσθέτει.611 Στα μέσα Ιουνίου του 1824 έγιναν τα εγκαίνια οχυρωματικών έργων
στο νησάκι Προκοπάνιστος, κοντά στο Ανατολικό, τα οποία ονομάστηκαν «φρούριον
Βύρων». Στην τελετή συμμετείχαν πρόκριτοι του Μεσολογγίου, ιερείς, οι τοπικές
Αρχές και οπλαρχηγοί της περιοχής, αλλά και οι G. Jarvis, Ed. Blaquiere και ο
λόρδος Charles Murray. Ο Ed. Blaquiere περιγράφει μια ατμόσφαιρα γιορτής στα
εγκαίνια, ενώ οι χοροί και τα (πατριωτικά) τραγούδια των βαρκάρηδων τού θύμιζαν
τη Βενετία. Κατά την επιστροφή ακολούθησε γεύμα με ποικιλία ψαριών σε νησάκι
της λιμνοθάλασσας.612
Ο Ed. Blaquiere παρουσιάζει και την πυριά, το νυχτερινό ψάρεμα στη
λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Ο ίδιος και ο Μαυροκορδάτος παρακολουθούσαν
από κοντά πάνω σε ένα πλοιάριο. Το ψάρεμα ξεκινούσε μετά τις εννιά και σε κάθε
πλοιάριο υπήρχαν δυο ψαράδες. Ο ένας οδηγούσε το σκάφος με μεγάλη ταχύτητα,
την ώρα που ο άλλος στην άκρη της πλώρης ψάρευε με μια μακριά τρίαινα στα δυο
του χέρια και με τη βοήθεια της φωτιάς που είχε ανάψει πάνω σε μια σιδερένια
προεξοχή, σε απόσταση από την πλώρη. Σπάνια η τρίαινα επέστρεφε χωρίς να έχει
πιάσει ένα μεγάλο κυπρίνο ή άλλο ψάρι, το οποίο τοποθετούσε με ασφάλεια πάνω
στο πλοιάριο. Από τα πλάγια το νερό φαινόταν γεμάτο με πτερύγια, από τα οποία μια
τεράστια ποικιλία πεταγόταν κάτω και γύρω από τη βάρκα προς κάθε κατεύθυνση.
Καθώς πλησίαζαν προς το κέντρο της λίμνης, γύρω στα πενήντα πλοιάρια φαινόταν
να κάνουν την ίδια δουλειά δίνοντας μια συναρπαστική εικόνα καθώς έτρεχαν.
Μερικά έδιναν την εντύπωση αγώνα και πλησίαζαν τόσο ώστε οι δύο επιβάτες
μπορούσαν να τα αγγίξουν δίπλα τους. Επιστρέφοντας, σε λιγότερο από δύο ώρες ο
Blaquiere παρατήρησε ότι είχαν πιάσει περίπου 20 κιλά στο δικό τους πλοιάριο, τα
οποία κράτησαν οι ψαράδες. Κάποια μαγείρεψαν στο δείπνο που ακολούθησε, όπου
και έμαθε ότι τα ψάρια που έπιαναν έτσι ήταν πολύ λιγότερα από όσα αλιεύονταν
συνολικά. Ο Blaquiere περιγράφει και τον τρόπο ψαρέματος ενός συγκεκριμένου
ψαριού, όπως τον άκουσε στο Ανατολικό. Ο ψαράς οδηγούσε το πλοιάριό του πάνω
από ένα βραχώδες σημείο του βυθού. Κρατούσε ένα σχοινί φτιαγμένο από χόρτα που
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φυτρώνουν κοντά στη θάλασσα και το πετούσε έτσι ώστε να σχηματίζει κύκλο. Το
φοβισμένο ψάρι δεν περνούσε αυτό το φανταστικό φράχτη και αναζητούσε
καταφύγιο στις πέτρες του βυθού. Αφού περίμενε λίγο να πιάσουν τα «μαγικά», ο
ψαράς βουτούσε και καθώς δεν έκρυβαν παρά μόνο το κεφάλι τους στο βυθό, ο
βουτηχτής συνήθως επέστρεφε με τουλάχιστον τέσσερα ή πέντε απ’ αυτά τα μεγάλα
ψάρια, στα χέρια ή κάτω από τις μασχάλες του.613
Εικόνα χαλάρωσης στο Μεσολόγγι μεταφέρει ο Γερμανός γιατρός J. Elster τον
Μάιο του 1822, όταν συγκεντρώθηκαν στην πόλη οι ναυτικοί και οι ένοπλοι του
εκστρατευτικού σώματος της Ηπείρου. Το Μεσολόγγι έμοιαζε με πανηγύρι,
σημειώνει, όπου πλήθος νησιώτες, Μοραΐτες, Ηπειρώτες και άλλοι Έλληνες ήταν
ανακατεμένοι σε ένα πολύχρωμο πλήθος. Όλα τα καφενεία ήταν πάντα τόσο γεμάτα,
ώστε δεν μπορούσε κανείς να περάσει το κατώφλι. Στους δρόμους και στις πλατείες
είχαν τοποθετήσει τεχνητά σιντριβάνια με μεταλλικές δεξαμενές. Οι πίδακες του
νερού έπεφταν πάνω σε τροχούς που γυρίζοντας συμπλέκονταν με κουδούνια και
άφηναν μουσικούς ήχους. Οι δεξαμενές ήταν στολισμένες με στεφάνια από
λουλούδια και γεμάτες λεμόνια, πορτοκάλια και άλλα φρούτα. Aπό τους χυμούς των
φρούτων και από το νερό των σιντριβανιών παρασκεύαζαν αναψυκτικά. Ο Elster
σχολιάζει με έκπληξη ότι έτσι έφτιαχναν τα αναψυκτικά και στα νησιά του Αιγαίου,
αλλά συνήθως στις μεγάλες γιορτές. «Ήταν σαν μια διαρκής γιορτή», γράφει, «σαν
να είχε πραγματοποιηθεί από τους σουλατσαδόρους αυτούς αργόσχολους, όχι μόνο η
απελευθέρωση της Ελλάδας, αλλά και όλης της Ευρώπης». Όλοι παρουσίαζαν τα
ανδραγαθήματα που είχαν δήθεν κάνει και πάντοτε κάποιος επιβεβαίωνε τα λεγόμενά
τους, ενώ οι φιλήσυχοι Μεσολογγίτες και οι Έλληνες που δεν ήταν στρατιώτες
τραπέζωναν τους ήρωες. Όταν οι έφοροι της πόλης αποφάσισαν να κλείσουν όλα τα
καφενεία, τις ταβέρνες και τα μαγαζιά για να αναγκάσουν τους θαμώνες τους να
εγκαταλείψουν το Μεσολόγγι, οι πιο τολμηροί έσπασαν τις πόρτες και έκαναν
επεισόδια. Αλλά και στα καφενεία του Ανατολικού γινόταν μεγάλη φασαρία καθώς
ήταν γεμάτα «από τραγουδιστές, παίχτες και πολιτικούς». Ανάλογη εικόνα αφθονίας
τροφίμων, τα οποία στερούνταν την ίδια στιγμή το εκστρατευτικό σώμα, και
αργόσχολων καυχησιάρηδων ενόπλων υπήρχε και στο Ανατολικό. Ιδιαίτερη
εντύπωση προκαλούσε στους φιλέλληνες η εμφάνιση και η συμπεριφορά των
οπλαρχηγών. Περισσότερο ήθελαν οι καπετάνιοι να επιδειχθούν, σημειώνει ο J.
Elster, και τριγυρνούσαν καπνίζοντας κάθε μέρα στους δρόμους και την αγορά για να
τους βλέπουν, ενώ οι εξεζητημένοι τους χαιρετισμοί έδιναν την εντύπωση αυλικής
τελετουργίας που άγγιζε το γελοίο και ταυτόχρονα προκαλούσε την απορία για την
ηρεμία και την απραξία αυτών των ανθρώπων, για την οποία μάλιστα έδειχναν να
περηφανεύονται.614
Ed. Blaquiere, ό. π., μέρος 1ο, 46-48, και στο ίδιο, μέρος 2, 42-43. Ο Σπ. Τρικούπης σημειώνει ότι το
«τερπνόν θέαμα» του ψαρέματος στη λιμνοθάλασσα προκαλούσε, κατά τις ασέληνες συνήθως νύχτες,
η φωτιά πάνω στην προεξέχουσα σιδερένια σχάρα των μονόξυλων, τα οποία από μακριά έμοιαζαν
αόρατα (Ιστορία, τ. Β΄, ό. π., 343). Κατά τον W. Leake, το κύριο μέσο ψαρέματος ήταν η χρήση ενός
φράχτη με ξύλα καρφωμένα στα στενά ανοίγματα της λιμνοθάλασσας προς το πέλαγος (Travels in
Northern Greece, τ. 1, ό. π., 114-15). Για σημαντικές παραμέτρους της τεχνολογίας της αλιείας στη
λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου-Αιτωλικού, βλέπε: Κ. Μπάδα, Ο κόσμος της εργασίας: οι ψαράδες της
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (18ος-20ός αιώνας), Αθήνα 2004, 81-85.
614
J. D. Elster, Το τάγμα των Φιλελλήνων, ό. π., 199-205. Βλ. και την απόδοση των χωρίων αυτών από
τον Κυρ. Σιμόπουλο: Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21, τ. 2, ό. π., 226-27. Το κλείσιμο των
καφενείων θα ακολουθούσε την κυβερνητική απόφαση της 7ης Ιουνίου, να κλείσουν «όλα τα
εργαστήρια, καφενέδες, ρακοπωλεία και λοιπά» σε όλες τις πόλεις για τρεις μήνες, με εξαίρεση τους
φούρνους και ορισμένα άλλα καταστήματα, λόγω των κρίσιμων πολεμικών συνθηκών (ΑΚΥ, τ.8, 224).
Ήταν η περίοδος της εισβολής του Δράμαλη. Τον Ιούνιο του 1823, το Εκτελεστικό διέταξε να
613
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Παρόμοιες είναι και οι παρατηρήσεις του Άγγλου γιατρού J. Millingen, τον
Δεκέμβριο του 1823, στη συγκυρία της επικείμενης συνέλευσης στο Μεσολόγγι των
παραγόντων της περιοχής, μετά τη λήξη του αποκλεισμού και της πολιορκίας του
Ανατολικού. O Millingen σημειώνει ότι η πόλη, στην οποία επέστρεφαν οι φυγάδες
κάτοικοι, διένυε τις αλκυονίδες μέρες της. Μια τεράστια συρροή ξένων γέμιζε τα
παζάρια και τους δρόμους, ενώ μόνο οι στρατιώτες και οι οπλαρχηγοί με τις
συνοδείες τους έφταναν τις τέσσερις χιλιάδες. Στα πολυάριθμα καφενεία η
διασκέδαση ήταν συνεχής, μέρα και νύχτα, ενώ σε κάθε κατεύθυνση έβλεπε κάποιος
γάμους και γιορτές με χορούς και τραγούδια. Είτε λόγω της απομάκρυνσης του
κινδύνου και της ανάκτησης της ελευθερίας, είτε λόγω των προσδοκιών για
μελλοντική ευημερία, η πόλη φαινόταν να μη μπορεί να συγκρατήσει τη φρενίτιδά
της, προσθέτει. Στα πανηγύρια συμμετείχαν και οι ναύτες του υδραιοσπετσιώτικου
στόλου, επιδεικνύοντας τα όπλα και τα λάφυρα από τον εχθρό και τραγουδώντας τα
ερωτικά και πολεμικά τους κατορθώματα με τη συνοδεία μαντολίνων και
ταμπούρλων. Αλλά και το πιο νηφάλιο τμήμα του πληθυσμού και οι φιλέλληνες,
σημειώνει ο Millingen, θριαμβολογούσαν όταν εξέταζαν την έκβαση των πολεμικών
γεγονότων του τελευταίου έτους. Από την άλλη πλευρά, κατά τον Σπ. Τρικούπη, η
συγκέντρωση τότε μεγάλου αριθμού ενόπλων στο Μεσολόγγι επιβάρυνε την πόλη με
τις δαπάνες συντήρησής τους, προκαλώντας αντιπάθειες ή και συγκρούσεις με τους
ντόπιους, έτσι ώστε η πόλη θύμιζε «κατοικία μάλλον εχθρών ή ομογενών». Ωστόσο,
ο P. Gamba σημειώνει ότι εντυπωσιάστηκε από την τάξη και την ησυχία που
επικρατούσε, με εξαίρεση την απείθαρχη συμπεριφορά των Σουλιωτών, παρά την
παρουσία πέντε ή έξι χιλιάδων ατάκτων, στερούμενων συχνά ακόμα και τα πιο
αναγκαία.615
Ο J. Millingen βγάζει κάποια γενικότερα συμπεράσματα για την κοινωνική
πραγματικότητα παρατηρώντας τότε την παρουσία των καπετάνιων στους δρόμους
του Μεσολογγίου. Προηγούνταν δυο ένοπλοι τσαούσηδες και ακολουθούσαν το
παλικάρι σε ρόλο σωματοφύλακα, ενώ οι τουλάχιστον τρεις ψυχογιοί κρατούσαν το
ασημένιο φλιτζάνι, την πίπα και την καπνοσακούλα του οπλαρχηγού. Ο ίδιος ο
καπετάνιος ήταν ντυμένος με μεγαλόπρεπη αλβανική φορεσιά, από βελούδο στις
γιορτές και χρυσοκεντημένη. Με το δεξί του χέρι κρατούσε τα ασημοκαπνισμένα
πιστόλια, από τον αριστερό ώμο κρεμόταν η φλοκάτα και κάθε του βήμα
συνοδευόταν από τον ήχο από τις ασημένιες αλυσίδες και τα χαϊμαλιά. Περνούσε με
προσποιητή σοβαρότητα κοιτάζοντας περιφρονητικά όσους περνούσαν από άλλο
δρόμο, ενώ σε κάποια απόσταση ακολουθούσε η συνοδεία του, η οποία σπάνια
αποτελούνταν από λιγότερους από 50 ενόπλους. Ο Άγγλος γιατρός συμπεραίνει ότι
είτε οι Έλληνες δεν βρίσκονταν σε τόσο κρίσιμη κατάσταση, είτε τα χρηματικά τους
μέσα δεν είχαν εξαντληθεί, στο βαθμό που οι ίδιοι παρουσίαζαν, ή «κάθε σπίθα
πατριωτισμού ανάμεσά τους είχε σβηστεί». Με έκπληξη και δυσαρέσκεια
παρατήρησε επίσης την υπεροψία και τη σκληρότητα με την οποία συμπεριφέρονταν
ένοπλοι στους άοπλους κατοίκους της πόλης και στους χωρικούς, τους οποίους
αποκαλούσαν ραγιάδες, θεωρώντας μόνο τους εαυτούς τους Έλληνες, ενώ
απαιτούσαν τις ίδιες ταπεινωτικές εξυπηρετήσεις που ζητούσαν και οι Οθωμανοί.
Καμιά εξουσία δεν μπορούσε να τους περιορίσει, χωρικοί και κάτοικοι υποτάσσονταν
σαν είλωτες στην αναίδειά τους και οι καπετάνιοι έδιναν πρώτοι το κακό παράδειγμα:
«όλες τους οι ιδέες για τη δικαιοσύνη, τη διοίκηση και τις ατομικές ελευθερίες ήταν
τουρκικές», σημειώνει ο Millingen, προσθέτοντας ότι δεν περίμενε να βρει
μετατραπούν τα καφενεία της Τριπολιτσάς, «καταφύγια αργίας», σε «άλλης χρήσιμου τέχνης
εργαστήρια» (ΑΕΠ, τ.10, 172).
615
J. Millingen, ό. π., 43, 49-50, 68-69, Σπ. Τρικούπης, Ιστορία, τ. Γ΄, ό. π., 111-12, P. Gamba, ό. π., 65.
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δεσποτικές αρχές σε ένα λαό που τόσο πρόσφατα είχε διακηρύξει την ελευθερία και
την ισότητα. Συγκρίνοντας με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, συμπέραινε ότι η
σκλαβιά δεν είχε αφήσει στις καρδιές των Ελλήνων αισθήματα άλλα «παρά εκείνα
του πιο απόλυτου εγωισμού».616
Αυτές οι συμπεριφορές και οι πομπώδεις εξεζητημένοι τρόποι των οπλαρχηγών, μια
εικόνα ευημερίας, μίμησης των συνηθειών των Οθωμανών, πρώην κυριάρχων, και
ταυτόχρονα επίδειξη δύναμης, ήταν φυσικό να θεωρούνται από τους απλήρωτους και
ταλαιπωρημένους φιλέλληνες, συχνά πρώην στελέχη πειθαρχημένων ευρωπαϊκών
στρατών, ως δείγματα νωθρότητας, τεμπελιάς, ματαιοδοξίας και διαφθοράς. Ανάλογα
αταίριαστο με τις περιστάσεις τούς φαινόταν και αυτό που περιγράφουν ως
πανηγυρικό κλίμα στην πόλη. Οι απογοητεύσεις που είχαν βιώσει σε σχέση με τις
προσδοκίες επηρέαζαν οπωσδήποτε την κρίση τους. Ωστόσο, οι Elster και Millingen,
παρά τις βιαστικές γενικεύσεις, τονίζουν έτσι και την τεράστια διαφορά ανάμεσα στα
δημόσια οικονομικά και την κατάσταση των περισσότερων κατοίκων της χώρας,
αφενός, και στην οικονομική άνεση, από την άλλη, όσων δεν είχαν θιγεί ή και είχαν
ευνοηθεί από τις λεηλασίες, τις λείες και τις ποικίλες καταχρήσεις που έφερε η
επαναστατική αναταραχή, πριν ακόμα από την άφιξη των χρημάτων από τα
εξωτερικά δάνεια. Αρνητικές για την κατάσταση της πλειονότητας του πληθυσμού
στο Μεσολόγγι λίγο πριν από την τελευταία πολιορκία είναι οι εντυπώσεις του
Αυστριακού στρατιωτικού von Prokesh-Osten, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη τον
Σεπτέμβριο του 1824. Βρήκε τους κατοίκους, φτωχούς και κουρασμένους, μετά από
τέσσερα χρόνια πολέμου, να παραπονιούνται για την εγκατάλειψή τους από τις
χριστιανικές δυνάμεις και να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε μια νίκη στη θάλασσα. Τα
πρόσωπα των γυναικών, ο χαιρετισμός τους, τα λόγια τους, έδειχναν δυσθυμία και
απαισιοδοξία για το μέλλον.617
Ο Millingen δίνει τότε και μια περιγραφή του Μαυροκορδάτου και μια σύνοψη των
χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του. Είχε, γράφει, ωραίο κεφάλι, δυσανάλογα
μεγάλο σε σχέση με το σώμα του, και φαινόταν ακόμα μεγαλύτερο με τα
ανακατεμένα μαύρα μαλλιά και τις πλούσιες φαβορίτες. Τα παχιά φρύδια και το
μεγάλο μουστάκι έδινα μια άγρια, ρομαντική όψη στα χαρακτηριστικά του, κάτι που
εντυπωσίαζε έναν ξένο. Φαινόταν έξυπνος, οξυδερκής και φιλόδοξος άνθρωπος. Τα
μεγάλα ασιατικά μάτια του, γεμάτα φωτιά και εξυπνάδα, έδειχναν καλοσύνη, ενώ το
βλέμμα του δεν είχε ίσως αρκετή ευθύτητα. Είχε κάτι σαν αναποφασιστικότητα και
ταραγμένη συστολή, η οποία τον εμπόδιζε να κοιτάζει κάποιον κατευθείαν στο
πρόσωπο. Το ανάστημά του ήταν αρκετά κατώτερο του κανονικού και το παράστημά
του δεν ήταν καθόλου επιβλητικό για να εντυπωσιάσει ένα ημιπολιτισμένο λαό που
εκτιμούσε τόσο πολύ την εξωτερική εμφάνιση. Ο ίδιος έδινε ελάχιστη σημασία στην
ενδυμασία, ώστε ακόμα και οι ξένοι πρόσεχαν τη μειονεκτική γι’ αυτόν αντίθεση
ανάμεσα στην απλή ευρωπαϊκή ενδυμασία και στις λαμπρές, γεμάτες στολίδια
αλβανικές φορεσιές των άλλων αρχηγών. Σε αντιστάθμισμα, είχε πλούσια μόρφωση,
γνώριζε Περσικά, Αραβικά, Γαλλικά, ενώ ήταν ικανοποιητικά εξοικειωμένος με τα
616

J. Millingen, ό. π., 69-71. Για την ουρά, την ακολουθία των οπλαρχηγών στις εμφανίσεις τους, βλ. Ι.
Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Γ΄, ό. π., λε΄-λστ΄. Κατά τον R.
Elgood, η υιοθέτηση από το 1821 της λαμπρής αρβανίτικης φορεσιάς ήταν μια προσπάθεια για
ανάκτηση του αυτοσεβασμού, τον οποίο οι Έλληνες είχαν απαρνηθεί κατά την οθωμανική περίοδο.
Ταυτόχρονα, η ενδυμασία και η ευκατάστατη παρουσία ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη
διεκδίκηση εξέλιξης μέσω της κατάληψης ενός πολιτικού ή στρατιωτικού αξιώματος (R. Elgood, Τα
όπλα της Ελλάδας και των βαλκανικών γειτόνων της κατά την οθωμανική περίοδο, Αθήνα 2009, 242).
617
Τα γραφόμενα του Prokesh-Osten παρατίθενται από τον Απ. Βακαλόπουλο (Ιστορία, τ. ΣΤ΄, ό. π.,
797).
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Αγγλικά και τα Ιταλικά.618 Αντίθετα, ο J. Emerson δεν βρίσκει τίποτα εντυπωσιακό
στο παρουσιαστικό του Μαυροκορδάτου, τον οποίο γνώρισε στο Ναύπλιο το 1825. Η
όψη του δείχνει μάλλον παιδικότητα παρά διάνοια, σημειώνει, μολονότι η
διαπεραστική του ματιά της δίνει μια περιστασιακή ζωηρότητα. Οι φαναριώτικοι
τρόποι του, προσθέτει, μοιάζουν με την υπερβολική άνεση και ευγένειά τους σαν
ραδιούργα δουλικότητα, ενώ μια μελετημένη ελαφρότητα στη συζήτηση και ένα
εξαιρετικά ανόητο γέλιο, συμβάλλουν σε μια καθόλου ευνοϊκή πρώτη εντύπωση.619
Οι μαρτυρίες για τις θρησκευτικές εκδηλώσεις είναι αρκετές ώστε να τεκμηριώνεται
η παρουσία ενός έντονου κατά καιρούς τέτοιου κλίματος στο Μεσολόγγι. Ο
δωδεκάχρονος πρόσφυγας Α. Κουτσαλέξης έχει έντονη την ανάμνηση της λιτανείας
στην πόλη το καλοκαίρι του 1821, μετά τις φήμες για κατάληψη της Αδριανούπολης
από τον Αλ. Υψηλάντη, αλλά και των σχετικών πανηγυρισμών με τη συμμετοχή των
παιδιών, ντόπιων και προσφυγόπουλων. Ο εθελοντής Π. Μέγγος παρατηρεί τότε ότι
κάθε φορά που έφταναν στην πόλη καλές πολεμικές ειδήσεις, ο πληθυσμός
καλούνταν από ένα τελάλη (για να δοξολογάμεν τον Ύψιστον, όπως σημειώνει), ενώ
οι πληροφορίες διαβάζονταν στο μεγάλο πλήθος. Ακολουθούσε, όπως σε όλα τα
σημεία της Ελλάδας σε τέτοιες περιστάσεις, σημειώνει, μια δέηση με παρακλήσεις
για τους Οθωμανούς.620 Όσο για τις εκκλησίες, ο M. Raybaud βρήκε αρκετά πλούσια
διακοσμημένο το εσωτερικό τους.621
Αυτό το θρησκευτικό αίσθημα, ισοδύναμο με το εθνικό για τη μεγάλη πλειοψηφία
του πληθυσμού, στα όρια της θρησκοληψίας, θα είχε ενισχυθεί μέσα στα δεινά του
πολέμου, αν δεν είχε ευνοηθεί και από την άφιξη προσφύγων από περισσότερο
αγροτικές περιοχές. Ανάλογη βέβαια θα ήταν και η ερμηνεία από πολλούς των
μεταγενέστερων αποτυχιών στα πεδία των μαχών, δηλαδή με θρησκευτικούς όρους,
ως αποτέλεσμα και της θεϊκής βούλησης, κάτι που θα προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερη
απελπισία. Χαρακτηριστικό ίσως του κλίματος αυτού είναι το επεισόδιο στο
Μεσολόγγι το καλοκαίρι του 1822, όπως παρουσιάζεται από τον αυτόπτη J. Elster, ο
οποίος κάνει λόγο για έναν Σουλιώτη καλόγερο που γύριζε καθημερινά στους
δρόμους καλώντας με συγκινητικό και δραματικό τρόπο το νωθρό πλήθος να
πολεμήσει. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στην πόλη η σορός του Μανιάτη
Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, ο οποίος είχε σκοτωθεί στις επιχειρήσεις στην Ήπειρο.
Οι γυναίκες της πόλης ξέσπασαν τότε σε ένα μεγάλο θρήνο στους δρόμους.
Αλλόφρων ο Σουλιώτης καλόγερος άρχισε να καλεί το λαό να εκδικηθεί. Μετά,
έπεσε πάνω στη σορό και φίλησε το σάβανο. Ο Elster χαρακτηρίζει τη σκηνή
συγκλονιστική και σημειώνει την αρχική νεκρική σιγή του πλήθους. Αλλά το
αίσθημα ενοχής, προσθέτει, τους βασάνιζε. Σε λίγο, προσπάθησαν να πνίξουν τα
618

J. Millingen, ό. π., 65-66. Ο Μαυροκορδάτος κατοικούσε στα μέσα του 1824 σε ένα από τα
καλύτερα σπίτια της πόλης, παραχώρηση του Ι. Τρικούπη, κατά τον αυτόπτη Ed. Blaquiere (Narrative
of a second visit to Greece, Λονδίνο 1825, 49).
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A Picture of Greece in 1825, ό. π., 158.
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Α. Π. Κουτσαλέξης, Διαφέροντα και περίεργά τινα ιστορήματα, Αθήνα 1882, 54, P. Mengous, ό. π.,
110. Την λιτανεία στο Μεσολόγγι ύστερα από τις φήμες για ρωσοτουρκικό πόλεμο ανακοίνωσε και η
εφημερίδα Αιτωλική (Αικ. Κουμαριανού, ό. π., τ.1, 6-7). Κατά τον Φιλήμονα, κάθε ευνοϊκή φήμη για
τον Αλ. Υψηλάντη, «ως αλήθεια του ουρανού και δια κρότου πολλού επανηγυρίζετο». Όποιος έλεγε
κάτι αντίθετο κινδύνευε, κατηγορούμενος ως τουρκολάτρης, ο βαρύτερος τότε χαρακτηρισμός
(Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. 3, ό. π., κα΄).
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M. Raybaud, ό. π., τ. Α΄, 285. Η πόλη είχε πέντε εκκλησίες και ένα τζαμί (Ed. Dodwell, A classical
and topographical tour through Greece, during the years 1801, 1805 and 1806, τ.1, ό. π., 93, Σπ.
Τρικούπης, ό. π., τ. Β΄, 342). Ο Π. Μέγγος σημειώνει την μητρόπολη, τον Άγ. Σπυρίδωνα, και άλλες
δύο εκκλησίες τον Νοέμβριο του 1821 (P. Mengous, ό. π., 110).
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λόγια του καλόγερου με φωνές, θορύβους και γέλια. Του φώναξαν πως είναι τρελός
και του ζήτησαν να φύγει, αλλά εκείνος επέμενε ότι οι Έλληνες θα χαθούν από τα
ανόσια έργα τους.622
Ξεχωριστό γεγονός ήταν η κηδεία του στρατηγού Normann, του επικεφαλής των
φιλελλήνων και των άλλων «τακτικών» στη μάχη του Πέτα, τον Νοέμβριο του 1822,
στις περιστάσεις της πρώτης πολιορκίας. Στην κηδεία συγκεντρώθηκαν οι φιλέλληνες
και πολύς κόσμος, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι τώρα θρηνούσαν. Η κηδεία του
Μάρκου Μπότσαρη τον Αύγουστο του 1823, με παρόντες το σύνολο του πληθυσμού,
είχε επίσης μια ιδιαίτερη σπουδαιότητα ανάμεσα στα γεγονότα εκείνου του έτους στο
Μεσολόγγι.623 Οι πρόκριτοι και όλος ή μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πόλης
παρακολούθησαν και τις κηδείες του Σκανδιναβού φιλέλληνα Sass, ο οποίος
σκοτώθηκε σε συμπλοκή με έναν Σουλιώτη τον Φεβρουάριο του 1824, αλλά και του
Γερμανού διπλωμάτη H. Miessel, ο οποίος αρρώστησε και πέθανε στο Μεσολόγγι
τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.624
Αναμενόμενα πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο είχε ο θάνατος του Byron τον Απρίλιο
του 1824. Η είδηση, σημειώνει ο Millingen, ήταν ξαφνική για τον κόσμο και
σκόρπισε γενική και βαθιά θλίψη, λόγω της ευγνωμοσύνης όλων προς τον νεκρό για
τη βοήθεια που είχε προσφέρει σε τόσους πολλούς. Ο πληθυσμός των γειτονικών
περιοχών είχε συγκεντρωθεί στο Μεσολόγγι για το Πάσχα, προσθέτει, αλλά οι μέρες
χαράς μετατράπηκαν σε θρήνο. Στην εφημερίδα της πόλης δημοσιεύτηκε η
ανακήρυξη του νεκρού σε πολίτη του Μεσολογγίου και η διαταγή των τοπικών
Αρχών να κλείσουν για τρεις μέρες οι δημόσιες υπηρεσίες και τα καταστήματα, εκτός
από όσα πουλούσαν τρόφιμα και φάρμακα. Απαγορεύτηκε κάθε πασχαλινή
εορταστική εκδήλωση, ορίστηκε να γίνουν σε όλους τους ναούς δεήσεις και τελετές,
ενώ κηρύχθηκε δημόσιο πένθος για τρεις εβδομάδες. Η κηδεία έγινε στις 10 Απριλίου
με τη μαζική παρουσία κατοίκων, ενόπλων, οπλαρχηγών και προκρίτων της δυτικής
Στερεάς, ενώ τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Σπ. Τρικούπης. Πάνω στο καλυμμένο
με ένα μαύρο μανδύα φέρετρο, που σήκωναν ξένοι και Έλληνες στρατιωτικοί, είχαν
τοποθετήσει ένα ξίφος, ένα κράνος, και ένα δάφνινο στεφάνι. Κατά τον Gamba,
νεκρική σιγή απλωνόταν στην πόλη εκείνη και την επόμενη ημέρα. Κατά τον Σπ.
Τρικούπη, η πρόθεση ήταν να γίνει η ταφή του Byron στην πόλη, πριν γίνει γνωστή η
επιθυμία του να ταφεί στην Αγγλία. Η σορός του παρέμεινε τρεις μέρες στο
Μεσολόγγι, για να την ασπαστούν οι χωρικοί από τις γύρω περιοχές, και στη
συνέχεια μεταφέρθηκε στη Ζάκυνθο και από κει στην Αγγλία, ενώ τα σπλάχνα του
τοποθετήθηκαν στην εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα. Με απόφαση του Εκτελεστικού
κηρύχθηκε η 5η Μαΐου μέρα πένθους σε όλη την επικράτεια. Η διαταγή έφτασε με
καθυστέρηση στο Μεσολόγγι, όπου ορίστηκε η 11 Μαΐου για τις ίδιες εκδηλώσεις:
αργία, δεήσεις και τιμητικοί κανονιοβολισμοί.625
622

Το περιστατικό προέρχεται από το βιβλίο του Elster (Das Bataillon der Philhellenen, Baden 1828,
192-93) και παρατίθεται από τον Κ. Σιμόπουλο (Πως είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ‘21, τ.2 ό. π., 23839). Σε άλλη μετάφραση γίνεται λόγος για Σουλιώτη ιερέα (J. Elster, ό. π., 204-06).
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Brengeri, «Adventures of a foreigner in Greece», London Magazine 6 (Σεπτ.-Δεκ.1826) 541-42, 7
(Ιανουάριος-Απρίλιος 1827) 81, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 387, Κ. Μεταξάς, Ιστορικά
Απομνημονεύματα εκ της Ελληνικής Επαναστάσεως, ό. π., 92-93.
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L. Stanhope, ό. π., 119, J. Millingen, ό. π., 98, Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.83/11.10.1824.
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J. Millingen, ό. π., 145, Σπ. Τρικούπης, Ιστορία, τ. Γ΄, ό. π., 115-17, Ελληνικά Χρονικά, τ.1,
φ.29/9.4.1824, φ.30/12.4.24, φ.31/16.4.1824, φ.33/23.4.1824, φ. 38/10.5.1824, φ.41/21.5.1824, P.
Gamba, ό. π., 138-39. Για τον κλονισμό της υγείας του Byron στο Μεσολόγγι, την ασθένεια και το
θάνατό του, βλέπε P. Gamba, ό. π., 95-97, W. Parry, The last days of Lord Byron, ό. π., 42-46, 109-33,
L. Stanhope, ό. π, 115-16, J. Millingen, ό. π., 117-20, 128-144, Μπάυρον, Επιστολές ό. π., 226-27,
Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ11/6.2.1824, φ.12/9.2.1824. Ο Millingen αναφέρει ότι ο Byron τού
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Στο επόμενα διάστημα καταγράφονται και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις
θρησκευτικού χαρακτήρα στο Μεσολόγγι, όπως το μνημόσυνο στις 4 Ιουλίου 1824
για τους νεκρούς της μάχης του Πέτα. Μετά την άφιξη ειδήσεων για δήθεν νίκη επί
των οθωμανικών δυνάμεων στα Ψαρά ακολούθησε δοξολογία και λιτανεία. Όλοι οι
κάτοικοι, σημειώνεται στην εφημερίδα της πόλης, συμμετείχαν εύθυμοι και
εκστατικοί, «ο Σταυρός ήτον υψωμένος ως εν θριάμβω», ενώ κανονιοβολισμοί
μετέφεραν την είδηση στους Οθωμανούς της Πάτρας. Κανονιοβολισμοί και «του
Λαού όλου αι χαρμόσυνοι φωναί» συνόδευσαν την πρώτη Ιανουαρίου του 1825 τον
εορτασμό της τρίτης επετείου της ψήφισης του Συντάγματος της Επιδαύρου,
ουσιαστικά της ελληνικής ανεξαρτησίας, εορτασμός που φαίνεται ότι συνδυαζόταν
τοπικά με την επέτειο λύσης της πρώτης πολιορκίας του Μεσολογγίου.
Πυροβολισμοί και κανονιοβολισμοί συνόδευαν και τον εορτασμό της Ανάστασης.626
Ο G. Jarvis σημειώνει στα τέλη του 1824, και ενώ βρίσκεται ήδη πολλούς μήνες στην
περιοχή, ότι οι Έλληνες ήταν πολύ θρήσκοι, έκαναν οτιδήποτε μέσα από μια
θρησκευτική οπτική και αντιμετώπιζαν την επανάσταση σαν μια θρησκευτική
υπόθεση. Μετά από κάθε νίκη ακολουθούσε δοξολογία, ενώ κάθε Κυριακή ή σε κάθε
σημαντική γιορτή, ιερείς προσεύχονταν για την επιτυχία των ελληνικών όπλων και
την ευημερία της χώρας.627
Ο Millingen παρατηρούσε και ό,τι θεωρεί σαν εκδηλώσεις προλήψεων και
δεισιδαιμονίας του πληθυσμού. Ο κλήρος διαδίδει στους Έλληνες χωρικούς την πιο
ισχυρή δεισιδαιμονία, σημειώνει, η πίστη στους βρικόλακες και στη μαγεία είναι
καθολική, ενώ οι χωρικοί ζουν μέσα σε τόσο βαθιά ειδωλολατρία όσο και οι
παγανιστές πρόγονοί τους. Σχετική με τη δεισιδαιμονία θεωρεί τη λιτότητα της
διατροφής των Ελλήνων, αλλά και την εξαιρετική αδηφαγία τους, όπως σημειώνει,
κατά την περίοδο των θρησκευτικών εορτών. Είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις
θρησκευτικές νηστείες, οι οποίες διαρκούν τις μισές μέρες του χρόνου και είναι πολύ
πιο αυστηρές από εκείνες των Καθολικών, καθώς το ψάρι και όλα τα ζωικά προϊόντα
απαγορεύονται. Μόνο ένα κομμάτι ψωμί από καλαμπόκι, ψημένο στη χόβολη, ελιές,
λίγα κρεμμύδια ή βραστά λάχανα τούς είναι αρκετά. Καμιά χώρα δεν παράγει τόσα
νόστιμα βρώσιμα φυτά και κανένα έθνος δεν είναι τόσο εξοικειωμένο με τις ιδιότητες
και τις αρετές των λαχανικών, παρατηρεί ο Millingen. Οι στρατιώτες, στο τέλος της
καθημερινής πορείας βοτάνιζαν στα χωράφια, δηλαδή μάζευαν λάχανα, συνήθως 1520 ειδών, και μετά τα έβραζαν όλα μαζί και κάθονταν ολόγυρα για να απολαύσουν
αυτό το απλό γεύμα. Η θρησκεία για τους απλούς Έλληνες είναι κάτι που αφορά
αποκλειστικά το στομάχι, συμπεραίνει, γιατί η δεισιδαιμονία τούς διδάσκει ότι η
ορθόδοξη δίαιτα είναι το κύριο μέσο που εξασφαλίζει τη σωτηρία. Την ίδια σημασία
έχει και το καθήκον τους να γιορτάζουν τις νηστείες σε καθορισμένες εποχές και να
τρώνε με τη μεγαλύτερη δυνατή λαιμαργία όλα τα φαγητά στις γιορτές, από τα οποία
κυριολεκτικά στέναζαν τα τραπέζια, ενώ ο Έλληνας που θα πεθάνει τότε από
δυσπεψία θεωρείται μάρτυρας. Οι νηστείες, προσθέτει, θεωρούνταν από τους
Έλληνες σαν ένα μυστήριο που δεν μπορούσε ούτε η θεϊκή οργή να το παραβιάσει,
μολονότι την ίδια μέρα μπορούσαν να έχουν διαπράξει ως ένοπλοι τις μεγαλύτερες
ακρότητες. Διατηρούν επίσης, διάφορες εβραϊκές συνήθειες. Θεωρούσαν αμαρτία να
φάνε ζώο που είχε πνιγεί, γιατί έπρεπε να είχε στάξει αίμα. Η δεισιδαιμονία τους
έφτανε στο σημείο, όταν οι Ευρωπαίοι σκότωναν κάποιο πουλί ή λαγό, να του
κόβουν το λαιμό. Τη μεγαλύτερη αηδία ένιωθαν για τη χελώνα. Έφτυναν μόλις την
εκμυστηρεύτηκε λίγο πριν πεθάνει την επιθυμία του να ταφεί στο Μεσολόγγι, αλλά αντιτάχθηκε ο
Gamba, μετά το θάνατο του ποιητή (J. Millingen, ό. π., 141).
626
Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.55/5.7.1824, τ.2, φ1/3.1.1825, P. Gamba, ό. π., 131.
627
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έβλεπαν. Στο Κεράσοβο κάποτε, θυμάται, κάποιοι ξένοι έπιασαν αρκετές στο δρόμο
και ένας Γερμανός πολύ έμπειρος στο να τις σκοτώνει και να τις μαγειρεύει
υποσχέθηκε ένα σπουδαίο γεύμα, αρχίζοντας τις προετοιμασίες στο κατάλυμα του
Millingen. Η σπιτονοικοκυρά του και οι γειτόνισσες εξαφάνισαν αμέσως όλα τα
κουζινικά. Όταν γύρισε ο άντρας της, ξεσηκώθηκε τέτοια κατακραυγή ώστε η παρέα
αναγκάστηκε να μαγειρέψει τις χελώνες στην ύπαιθρο. Οι Κερασοβίτες τους
κοίταζαν σαν να ήταν τα πιο ακάθαρτα όντα που είχαν συναντήσει και απέφευγαν να
τους πλησιάσουν για πολλές μέρες.628
Ο Millingen είναι γενικότερα καταδικαστικός στην εκτίμησή του για τον ρόλο του
κλήρου κατά την Επανάσταση. Ο ανώτερος κλήρος, κατέχοντας όλη την παιδεία, τα
αξιώματα και τον πλούτο, ασκούσε απόλυτη επιρροή στον λαό, ενώ η επιδειξιομανία,
η αδικία και η σκανδαλώδης ανηθικότητα χαρακτήριζαν τη συμπεριφορά του,
σημειώνει. Τα συμφέροντα αυτής της ομάδας ήταν τόσο στενά συνδεδεμένα με
εκείνα της οθωμανικής διοίκησης, προσθέτει, ώστε να αντιτίθεται σε κάθε μεταβολή
και στην ίδια την Επανάσταση, στην οποία συμμετείχε προσδοκώντας επικείμενη
ρωσική επέμβαση, αλλά και από αναγκαιότητα και φόβο. Η πτώση της οθωμανικής
εξουσίας μείωσε και τη δύναμη του ανώτερου κλήρου, ενώ τα μέλη του κατώτερου
κλήρου, τα οποία ζούσαν ανάμεσα στον λαό, διακρίνονταν για τη φτώχεια και την
αμάθειά τους, άρα και για τη μικρή τους επιρροή στην κοινωνία. Ωστόσο, πάντα κατά
τον Millingen, η πνευματική επιρροή του κλήρου εξακολουθούσε να ελέγχει την
μεγάλη και αμαθή πλειονότητα του πληθυσμού, προκαλώντας συχνά διαμάχες αντί
για την αρμονία και τη γαλήνη. Θέλοντας να αποδείξει αυτή την αρνητική συμβολή
του κλήρου και αναφερόμενος στις ταραχές στον Βλοχό, ο Millingen κάνει λόγο για
τη δράση ενός μοναχού στο πλευρό της οικογένειας Στάικου. Σημειώνει επίσης την
παρουσία ενός «καλόγερου» δίπλα στον Γ. Καραϊσκάκη στα τέλη του 1823, όταν ο
τελευταίος επιστρέφει από τον Κάλαμο στη δυτική Στερεά.629
Οι διάφορες «προφητείες» ήταν ένα αγαπητό ανάγνωσμα, όπως δείχνει το
παράδειγμα του στρατηγού Τσόγκα, ο οποίος, σημειώνει ο Ν. Κασομούλης, «τον
Αγαθάγγελον τον έσερνεν εις τον κόλπον μαζί του». Από την άλλη πλευρά, ο L.
Stanhope παρατηρεί, κατά τη σύντομη παραμονή του στο Μεσολόγγι, ότι οι
άνθρωποι δεν φαίνονται πολύ δεισιδαίμονες και καθοδηγούμενοι από τους ιερείς, αν
και οι τελευταίοι λέγεται ότι είναι αμόρφωτοι και ανήθικοι. Ο G. Jarvis σημειώνει
απλώς την είσοδο ιερέων στο κατάλυμα των συντρόφων του στην πόλη προκειμένου
να διώξουν «το κακό». Ράντισαν τους ενοίκους με νερό και τους έβαλαν να φιλήσουν
τον σταυρό.630
Επίσης, η δύναμη των φυσικών φαινομένων εντυπωσίαζε. Στις 8 Φεβρουαρίου του
1824 έγινε αισθητός ένας ισχυρός σεισμός στο Μεσολόγγι, ο οποίος προκάλεσε
μεγάλο φόβο, μάλλον και κάποιους μικροτραυματισμούς, σε πολλούς ξένους
στρατιωτικούς που δεν είχαν ανάλογες εμπειρίες. Τη σφοδρή σεισμική δόνηση
ακολούθησαν τουφεκισμοί σε ολόκληρη την πόλη, εκδήλωση, σημειώνει ο P. Gamba,
οφειλόμενη στη «δεισιδαιμονία του ελληνικού λαού». Στην εφημερίδα της πόλης
αναφέρεται ως σφοδρότατος σεισμός με διάρκεια τέσσερα δευτερόλεπτα, μολονότι
628

J. Millingen, ό. π., 158, 171-73. Για τη σημασία των νηστειών, βλ. τις παρόμοιες παρατηρήσεις του
T. S. Hughes κατά την επίσκεψή του στα Γιάννενα (Travels in Sicily, Greece and Albania, τ.2,
Λονδίνο 1820, 281-83).
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Jarvis, His journal and related documents, ό. π., 214. Για τη «λαϊκή θρησκευτικότητα» των ψαράδων
του Μεσολογγίου, μακριά από τους επίσημους θρησκευτικούς θεσμούς και ως αποτέλεσμα του
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δεν φαίνεται να προκάλεσε ζημιές.631 Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης του
Ανατολικού στα τέλη του 1824 συνέβη ένας άλλος ισχυρός σεισμός, ενώ μάλιστα
γινόταν η επεξεργασία των λογαριασμών των τοπικών εσόδων. Ο Σπ. Τρικούπης
σημειώνει ότι ένας από τους πληρεξούσιους παρουσίασε το γεγονός ως ένδειξη της
θεϊκής οργής απέναντι στους καταχραστές των προσόδων, πείθοντάς τους έτσι να
αποδώσουν όσα κατακρατούσαν. Ομιλητής ήταν ο ίδιος ο Τρικούπης, ενώ η
εφημερίδα της πόλης έκανε λόγο για παρέμβαση που κλόνισε τη συνέλευση και
συνέβαλε στη λήξη των εργασιών της. Είναι βέβαια απίθανο να ωφέλησε σοβαρά το
δημόσιο ταμείο της δυτικής Στερεάς, ωστόσο ο σεισμός προκάλεσε τεράστιες
καταστροφές και πολλά ανθρώπινα θύματα στη Λευκάδα. Επίσης, αν και γίνεται
λόγος για πολύ μεγάλες ζημιές στην Πρέβεζα, το γεγονός δεν φαίνεται να είχε κάποια
επίπτωση στις ετοιμασίες της νέας οθωμανικής εισβολής.632
Παγανιστικές όψεις έχει η γιορτή της πρωτομαγιάς του 1824, όπως την περιγράφει
ο O. Voutier, ο οποίος βρίσκεται τότε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα. Το Μεσολόγγι,
γράφει, ήταν γελαστό μέσα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Εκείνη τη μέρα οι κάτοικοι
εγκατέλειψαν την πόλη πριν την ανατολή του ήλιου και στεφανωμένοι με λουλούδια
και φύλλα τριγύρισαν στην εξοχή και κάθησαν δίπλα στα ρυάκια για το πρόχειρο
φαγητό τους. Γύρισαν στην πόλη φέρνοντας μαζί τους τις απαρχές των καρπών της
γης, με τις οποίες στόλισαν τις πόρτες των σπιτιών τους, ενώ για δύο μέρες δεν
ακούγονταν παρά τραγούδια και διασκεδάσεις. Χαρούμενες παρέες με προπομπούς
μουσικούς γυρνούσαν και τραγουδούσαν στους δρόμους. Ο Voutier περιγράφει ένα
παιδάκι ντυμένο πλούσια και με στολισμένο το κεφάλι από φύλλα και άνθη να κερνά
την παρέα. Στεφάνια στολίζαν όλα τα κεφάλια και καθένας κρατούσε μια μεγάλη
ανθοδέσμη, από την οποία κρεμόταν ένα μεταξωτό μαντίλι. Αυτές οι παρέες
τραγουδούσαν μπροστά σε όσους ήθελαν να τιμήσουν, τους εύχονταν χρόνια πολλά
ευτυχισμένα, κι εκείνοι τους μοίραζαν κάποια χρήματα, σε αντάλλαγμα για τους
παράφωνους ήχους της μουσικής.633
Οι άτακτοι είχαν τη δική τους καθημερινότητα, παρόμοια σε κάποια σημεία με
εκείνη των χωρικών, από τους οποίους άλλωστε προέρχονταν. Η ενδυμασία τους
ήταν σε γενικές γραμμές ομοιόμορφη: η φουστανέλα που έφτανε μέχρι τα γόνατα,
δεμένη στη μέση με ζώνη, το γελέκι, τα τσαρούχια φτιαγμένα από ακατέργαστο
δέρμα βοδιού, όμοια με εκείνα των χωρικών, η μάλλινη κάπα (φλοκάτα), το κόκκινο
φέσι τυλιγμένο με μαντίλι. Η φουστανέλα και το τσαρούχι ήταν τα βασικότερα
στοιχεία της ενδυμασίας και αντιμετωπίζονταν με περιφρόνηση όσοι φορούσαν
βράκες ή παντελόνια. Όσο για την καθαριότητα, όλοι ήταν γεμάτοι ψείρες. Οι
631

Μπάϋρον, Επιστολές ό. π., 233-34, 237, P. Gamba, ό. π., 104, Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ.13/13.2.1824.
Σπ. Τρικούπης, ό. π., 177-78, Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.1/3.1.1824, φ.3/10.1.1825, φ.6/21.1.1825,
φ.7/25.3.1825, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ. 4, 1107, τ.5, 41, Αν. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι των επί της
αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, τ. Ζ΄, ό. π., 179, Έγγραφα του Αρχείου Βατικανού
περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Α΄, ό. π., 151, 153. Δεν φαίνεται να υπάρχουν δημογραφικές ή
άλλες σημαντικές επιπτώσεις από σεισμούς στην περιοχή του Μεσολογγίου από την προεπαναστατική
περίοδο έως και τον 20ο αιώνα. Για το θέμα, όπως και για το σεισμό της Λευκάδας του 1825, αλλά
κυρίως για τη σεισμική δραστηριότητα κατά τις τελευταίες προεπαναστατικές δεκαετίες, μεταξύ του
νότιου Ιονίου, του Πατραϊκού και του Κορινθιακού, την πλέον σεισμογενή ζώνη του ελλαδικού χώρου,
βλ. B. Papazachos, Catherine Papazachou, The earthquakes of Greece, Θεσσαλονίκη 1997, 73, 126,
132, 137-40, 224-28.
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O. Voutier, Lettres sur la Grèce, notes et chants populaires, Παρίσι 1826, 57-58. Προκειμένου για
τις απόκριες, ο Byron σημειώνει απλώς ότι «το καρναβάλι εδώ είναι παράξενο, αν και όχι τόσο
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πασά, βλ. T. S. Hughes, Travels in Sicily, Greece and Albania, ό. π., 64-65. Για τον εορτασμό στο
Γαλαξίδι, βλ. Ed. Dodwell, ό. π., 132-33.
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ένοπλοι τίναζαν τα ρούχα πάνω σε φωτιά και συνήθιζαν να δικαιολογούν τη φυγή
από τα στρατόπεδα με την πρόφαση «πάμε ν’ αλλάξουμε». Όσο για τη διατροφή,
βασιζόταν στο καλαμποκίσιο ψωμί, το ψητό κρέας, το τυρί, το κρασί, τις ελιές. Συχνά
ζύμωναν οι ίδιοι το ψωμί τους, πάνω σε δέρμα, πλάκα ή σανίδα, χωρίς προζύμι και
αλάτι, και το έψηναν σε στάχτη από φρύγανα. Τα ένοπλα σώματα ακολουθούσαν
ράφτες, σιδεράδες και κάθε είδους μικροπωλητές τροφίμων ή άλλων ειδών.634
Οι Έλληνες άτακτοι, προσθέτει ο Ι. Φιλήμων, ήταν ευτυχείς αν κατάφερναν να
φτιάξουν μια πρόχειρη καλύβα ή είχαν ένα ψάθινο στρώμα για να κοιμηθούν.
Ξυπνούσαν πριν την ανατολή του ήλιου, έκαναν το σταυρό τους και χτένιζαν τα
μαλλιά τους. Ιδιαίτερα αγαπητή ήταν η πυκνή και μακρά κόμη, απόδειξη ανδρισμού.
Οι καθημερινές συζητήσεις αφορούσαν κάθε θέμα: τις διάφορες ανάγκες, τις μάχες,
τους νεκρούς, τις ποικίλες ειδήσεις. Συχνά αυτή η συγκέντρωση λειτουργούσε και ως
στρατιωτικό δικαστήριο. Το σύνολο των στρατιωτών ονομαζόταν από το όνομα του
αρχηγού, για παράδειγμα Μποτσαραίοι ή Καραϊσκαίοι. Σταθερά στοιχεία της
διασκέδασης των ενόπλων, εκτός από τους πανηγυρικούς πυροβολισμούς και τις
γιορτές, ήταν τα τυχερά παιχνίδια, το τραγούδι, ο χορός, τα αθλήματα: «ο διαπρέπων
τω δίσκω, τη πάλη, ή τω πηδήματι, ανευφημείτο παρά πάντων, τον δε αποτυγχάνοντα
δηκτικαί συνώδευον ειρωνείαι», σημειώνει. Ιδιαίτερα αγαπητά ήταν τα ηρωικά
άσματα, μέσα ψυχαγωγίας αλλά και διδασκαλίας των αξιών της κοινωνίας των
ενόπλων, του θάρρους, της πατρίδας και του καθήκοντος, ενώ απεριόριστος ήταν και
ο θαυμασμός για τους καλούς τραγουδιστές. H καθημερινή επαφή ενίσχυε τους
φιλικούς δεσμούς.635
Ο J. Emerson περιγράφει την «αλβανική» ενδυμασία, την οποία, σημειώνει,
φορούσαν στην ηπειρωτική Ελλάδα. Το κεφάλι καλυπτόταν από ένα κόκκινο φέσι με
γαλάζια φούντα, μερικές φορές και με ένα σαρίκι, ενώ τα μακριά μαλλιά έπεφταν
στον λαιμό και στους ώμους. Το γιλέκο και η ζακέτα, από πανί ή βελούδο και
πλούσια στολισμένα, ήταν κομμένα έτσι ώστε να αφήνουν γυμνό το λαιμό. Κάτω από
την άσπρη φουστανέλα που έφτανε μέχρι τα γόνατα φοριόταν η βαμβακερή βράκα,
ενώ τη φορεσιά συμπλήρωναν τα παπούτσια από κόκκινο δέρμα και η ζώνη με τα
όπλα. Από πάνω πετούν τη μάλλινη αλβανική κάπα, η οποία χρησιμεύει και σαν
κρεβάτι τη νύχτα.636 Παρόμοια περιγράφει την αλβανική ενδυμασία και ο H. Holland,
ο οποίος τονίζει την ταύτιση του χωρικού και του στρατιώτη και στο σημείο αυτό.
Αυτό το νόημα έχει και η παρατήρηση του John Galt ότι οι κάτοικοι του
Μεσολογγίου φορούσαν την αλβανική φορεσιά.637
H φιλοξενία διακεκριμένων φιλελλήνων στην ύπαιθρο απαιτούσε το σούβλισμα
αρνιών, όπως στην περίπτωση του Ed. Blaquiere και της συνοδείας του από τον
οπλαρχηγό Ζαγκανά στο Βενέτικο στα μέσα του 1824. O Άγγλος φιλοξενούμενος
επαινεί τις ικανότητες των Ελλήνων στην προετοιμασία και στο ίδιο το ψήσιμο του
ζώου. Το γεύμα συνοδεύτηκε με γιαούρτι και καϊμάκι, παρασκευασμένα αντίστοιχα
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Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Γ΄, ό. π., λγ΄-λε΄. Το ψωμί από
αραβόσιτο, φθηνότερο από το καθάριο (σταρένιο), ήταν η βασική τροφή ενόπλων και χωρικών στη
δυτική Στερεά (ΙΑΜΜ/φ.57/1894, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 306, J. Millingen, ό. π., 203).
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Ι. Φιλήμων, ό. π., λε΄-λζ΄.
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A Picture of Greece in 1825, τ.1, 330.
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H. Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia &c. during the years 1812
and 1813, Λονδίνο 1815, 68-69, J. Galt, Voyages and travels in the years 1809, 1810 and 1811,
Λονδίνο 1812, 384-85. Αναλυτικότερα για την αλβανική ενδυμασία, με βάση και τις κοινωνικές
διαφορές, βλέπε: Ed. Dodwell, ό. π., 134-37. Για μια καταγραφή διαφόρων όψεων του υλικού
πολιτισμού και των ηθών της αλβανικής κοινωνίας στις αρχές του 19 ου αιώνα, βλ. J. Hobhouse, A
journey through Albania and other provinces of Turkey in Europe and Asia to Constantinople during
the years 1809 and 1810, τ.1, Λονδίνο 21813, 132-58. Βλέπε επίσης: T. S. Hughes, ό. π., 95-100.
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από ξινό γάλα και γλυκιά πηγμένη κρέμα. Ακολούθησε, ως ένα είδος ψυχαγωγίας, η
αφήγηση πολεμικών επεισοδίων, την οποία ο Blaquiere φαίνεται ότι πίστεψε.638 Τα
τραγούδια και η μουσική ήταν συχνά ένα μέσο φυγής: «δια να αποφύγωμεν κάθε
συλλογήν και μελαγχολίαν, και εις μνημόσυνων των σφαγέντων… αποφασίσαμεν να
«συμφωνήσωμεν» τα λαλούμενα, οπού ήξευρεν να παίξει ο καθείς εξ ημών, και να
δοξάσωμεν τον θεόν-με ταις ποτήραις», σημειώνει ο Ν. Κασομούλης. Καθώς ήταν
και η μέρα του Πάσχα, «ο Γούλας έπαιζεν το σιαρκί, ο Τόλιος το ριμπάπι, ο
Διαμαντής όλα (πλήν έπαιξε το βιολί τότες) και εγώ το μποζούκι… οι στρατιώται
κρασοποτήσαντες αλησμόνησαν τους σφαγμένους συνδρόφους των, και είχαν
παράδειγμα ημάς». Σε άλλη περίπτωση, «ο Γεωργούλας Παλαιογιάννης λαλούσεν
πολύ γλυκά τον βαγλαμάν, ο Παλαιοκώστας το βουζούκι και άλλοι…. με λιουγκαριά
και ικετελιά, ακολουθούντες αυτούς προξενούσαν την μεγαλυτέραν ηδονήν».639 Ο
Ed. Blaquiere παρακολούθησε ένα γλέντι στην κεντρική Στερεά και περιέγραψε τον
χορό που ονόμασε «πυρρίχιο ή πολεμικό χορό», ελάχιστα αλλαγμένο από την
αρχαιότητα, σημειώνει, τον οποίο εκτελούσαν δέκα άνδρες πιασμένοι χέρι με χέρι σε
κύκλο. Ένας χορευτής τραγουδούσε αρχικά ένα είδος ύμνου, ο οποίος οδηγούσε σε
ένα αργό και μετρημένο ρυθμό, για να ακολουθήσουν οι πιο αστείες και αλλόκοτες
χειρονομίες με τη συμμετοχή όλου του κύκλου των χορευτών, πριν καταλήξουν σε
ένα ταραχώδες όργιο. Ο χορός, προσθέτει, είναι εξαιρετικά ψυχαγωγικός και
σχεδιασμένος να εξάπτει τα πνεύματα και να διατηρεί το πολεμικό πνεύμα.640
Καθώς οι ένοπλοι ήταν μέρος της ελληνικής κοινωνίας, μοιράζονταν τις προλήψεις,
τις δεισιδαιμονίες και τους καθημερινούς φόβους των απλών ανθρώπων. Κατά τον
Φιλήμονα, αλίμονο στον ιερέα που θα βρισκόταν στο δρόμο ορισμένων οπλαρχηγών
της Στερεάς το πρωί: «ως φάσμα δυσμενές, ως σημείον μοχθηρόν υπελαμβάνετο και
κατεδιώκετο ούτος εις τα οπίσω ή και εφονεύετο». Άλλωστε, έφεραν μαζί τους
διάφορα φυλαχτά. Επίσης, η εμφάνιση λαγού ή φιδιού κατά την πορεία ή πριν τη
μάχη, το πέταγμα πελαργών, η κραυγή σκύλου, η φωνή του γκιώνη τη νύχτα,
θεωρούνταν απαίσιοι οιωνοί. Θέση είχε και η πλατομαντεία, στην οποία διακρίνονταν
ιδιαίτερα οι γέροντες αρματολοί, αλλά και η ονειρομαντεία. Ο αυτόπτης Millingen
αφηγείται ένα τέτοιο περιστατικό στη Μεσσηνία, με πρωταγωνιστή το Vattino,
πιθανότατα τον δυτικορουμελιώτη καπετάνιο Γ. Βαλτινό, την παραμονή της μάχης
στο Κρεμμύδι. Ο τελευταίος θεωρούνταν ο πλέον κατάλληλος να προβλέψει τα
μελλούμενα εξετάζοντας τη δεξιά ωμοπλάτη του ψημένου αρνιού. Ο καπετάνιος
εξέτασε προσεκτικά στο φως του κεριού το περίγραμμα και το μυϊκό σύστημα όπως
φαινόταν στο κόκκαλο του ζώου. Ενώ όλοι παρακολουθούσαν σιωπηλοί, ξαφνικά
τρομοκρατήθηκαν από την αλλαγή στην έκφρασή του και τον άκουσαν να λέει με
επίσημη και επιβλητική φωνή: «Αδέλφια, ο εχθρός προετοιμάζεται εναντίον μας. Ναι.
Πολύ ελληνικό αίμα θα χυθεί, αλλά δύο σπουδαίοι τάφοι θα ανοιχτούν από τους
Τούρκους». Όλοι οι παλιοί κλέφτες εξέτασαν το κόκκαλο και βεβαιώθηκαν ότι τα
σημάδια του οιωνού ήταν πολύ καθαρά για να παρερμηνευτούν. Την επομένη, ο
Ιμπραήμ πασάς νίκησε χάνοντας ένα διακεκριμένο νεαρό αξιωματικό, ενώ ο έμπιστός
του κεχαγιάς τραυματίστηκε θανάσιμα.641
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Ed. Blaquiere, Narrative of a second visit to Greece, ό. π., 52-54.
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Οι περιηγητές της τελευταίας προεπαναστατικής περιόδου στη δυτική Στερεά
καταγράφουν επίσης τις εντυπώσεις τους για ό,τι αφορά τους σύγχρονους Έλληνες
και τον πολιτισμό τους. Ο Ed. Dodwell περιγράφει την ενδυμασία των γυναικών του
Μεσολογγίου: έχουν, σημειώνει, ιδιαίτερα πλούσια φορέματα με ζωηρά χρώματα,
συνήθως κόκκινα, μπλε και κίτρινα. Ένα χρωματιστό μαντίλι δενόταν γύρω από το
κεφάλι με τη μια του άκρη να πέφτει στην πλάτη. Ο Ιταλός ζωγράφος Simone
Pomardi, συνοδός του Dodwell, παρατηρεί ότι οι γυναίκες της πόλης ντύνονταν με
πολύχρωμα ρούχα από τσόχα, βελούδο και άλλα υφάσματα. Το μαντίλι, που φαίνεται
ότι αφορούσε τις παντρεμένες, έμοιαζε με άσπρο ή κίτρινο σαρίκι και έφτανε ως τη
ράχη και τα πόδια. Οι ανύπαντρες φορούσαν στο κεφάλι ένα μικρό κόκκινο σκούφο
που άφηνε ελεύθερα τα μαλλιά, που έπεφταν κάποτε σε πλεξούδες στους ώμους. Ο
Dodwell προσθέτει ότι οι άνδρες των κατώτερων τάξεων, ακολουθώντας την αρχαία
πρακτική, θεωρούσαν ανόσιο να μην ξυρίσει κάποιος το μπροστινό μέρος του
κεφαλιού. Άφηναν έτσι μακριά μαλλιά που κυλούσαν στους ώμους.642
Ο J. Hobhouse έμεινε μόνο ένα βράδυ στο Ανατολικό και άλλα δύο στο Μεσολόγγι
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ελλάδα. Ωστόσο, ορισμένες γενικές
παρατηρήσεις του θα μπορούσαν να ισχύουν και για τη δυτική Στερεά. Μολονότι
σημειώνει ότι στη σωματική εμφάνιση, στην ενδυμασία, στη διατροφή και στα ήθη οι
σύγχρονοι Έλληνες διέφεραν ελάχιστα από τους αρχαίους προγόνους τους, γενικά
εντυπωσιάζεται από τις ομοιότητες Ελλήνων και Οθωμανών. Οι Έλληνες, παρατηρεί,
είναι ταυτόχρονα ευγενικοί, φιλόξενοι και φιλοχρήματοι. Κανένας επισκέπτης δεν
μπορεί να είναι σίγουρος ότι ο πιο ελκυστικός και γοητευτικός λόγος τους δεν μπορεί
να τελειώσει με κάποιο αίτημα βοήθειας. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν εξαγοράζεται
από τους Οθωμανούς και τίποτα που να κατέχουν οι Έλληνες και να μην το πουλούν.
Η νοοτροπία των πρώτων, συνεχίζει, είναι κατανοητή σε μια χώρα που ο πλούτος
μόνος του είναι δύναμη, αλλά φαίνεται εκπληκτικό να υπάρχει το ίδιο πάθος και για
το σκλάβο που δε μπορεί να αγοράσει ούτε κύρος, ούτε ελευθερία, ούτε προστασία,
πάθος που ο ίδιος αποδίδει στη μαζική ενασχόληση των Ελλήνων με το εμπόριο. Ο
πρώτος, ίσως ο μόνος, έπαινος των Ελλήνων για κάποιον είναι: «πλούσιος είναι, έχει
πολλά, πολλά άσπρα» (ελληνικά στο κείμενο), ενώ η ανοησία και η φτώχεια είναι
συνώνυμες στη νοοτροπία τους, προσθέτει. Ο Hobhouse άκουσε να χαρακτηρίζουν
κάποιον «ανόητο» με το επιχείρημα: «για όλα όσα λέει δεν έχει δεκάρα στην τσέπη
του». Όμως παρά τη φιλαργυρία, δεν λείπει από τους Έλληνες η σπατάλη και η
γενναιοδωρία. Ο φόβος των Οθωμανών τους κάνει να κρύβουν τον πλούτο τους μέσα
στο σπίτι, αν και δε λείπουν οι εκδηλώσεις επίδειξης, σημειώνει.
Επίσης, ο Hobhouse βεβαιώνει ότι δεν είδε πουθενά μία πολύ όμορφη Ελληνίδα,
προσθέτοντας ότι οι Ελληνίδες είναι γενικά κοντές και από τα 25-30 χρόνια τους
γίνονται συνήθως παχιές και δυσκίνητες, ενώ ακόμα και από τα δώδεκα αποκτούν μια
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Ed. Dodwell, ό. π., 94, 133-34. Τo μεταφρασμένο παράθεμα από το έργο του Pomardi (Viaggio nella
Grecia fatto da Simone Pomardi negli anni 1804, 1805, 1806, 2 τόμοι, Ρώμη, 1820) παρατίθεται από
τον Κ. Σιμόπουλο (Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα, 1800-1810, τ. Γ1, Αθήνα 62001, 233-34). Η
συγκεκριμένη ενδυμασία των γυναικών της τοπικής αριστοκρατίας ονομαζόταν σέρσιγγας.
Προεπαναστατικά, όταν ο πρόκριτος Στάμος Ραζής, «ενυμφεύθη εξ έρωτος την ωραίαν θυγατέρα του
αλιέως Καλαμπαλίκη» και η νύφη παρουσιάστηκε να φορά το «βαρύτιμο χρυσοΰφαντο φόρεμα», οι
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της νεονύμφου», αλλά σχολίασαν τη «βεβήλωση» θρηνώντας:
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με φορούν κακές καλές
με φορεί και τ’ αρμυρίκι
η κόρη του Καλαμπαλίκη
(Κ. Στασινόπουλος, Το Μεσολόγγι, ό. π., 112).
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αντιαισθητική πλαδαρότητα. Οι γυναίκες των ανώτερων τάξεων δεν παραμελούσαν
εντελώς τον εαυτό τους, αλλά το αποτέλεσμα αυτού του καλλωπισμού δεν ήταν
πάντα ευχάριστο, αν και οι ίδιες θα πρέπει να το θεωρούσαν πολύ επιβλητικό. Στις
πιο σημαντικές γιορτές, όπως οι αρραβώνες και οι γάμοι, καλύπτονταν με ένα παχύ
στρώμα από χρώματα χωρίς καμιά προσπάθεια για ό,τι θα έμοιαζε φυσικό, προσθέτει
ο Hobhouse, μολονότι τα σχόλιά του φαίνονται να αφορούν περισσότερο τις
Αθηναίες. Η ενδυμασία επίσης δε διέφερε μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών: ένα
βαμβακερό πουκάμισο, όπως των γυναικών, βαμβακερά εσώρουχα, γιλέκο και ζακέτα
από μετάξι ή απλό πανί, βράκες που έφταναν λίγο κάτω από τα γόνατα ή παντελόνια
και κοντές κάλτσες. Ένα μεγάλο σάλι, συχνά λεπτοδουλεμένο και πολύ ακριβό,
τυλιγόταν γύρω από τη μέση. Υπήρχαν φυσικά μεγάλες διαφορές στην ενδυμασία
ανάλογα με τον πλούτο: οι απλοί άνθρωποι, αν είχαν κάποιο φόρεμα, σπάνια το
χρησιμοποιούσαν, ενώ οι ναυτικοί δεν είχαν παρά ένα κοντό σακάκι. Και οι
Ελληνίδες, είχαν παρόμοια ενδυμασία με τις Τουρκάλες, εφαρμοστή στο στήθος και
πιο χαλαρή λίγο κάτω από τη μέση, ενώ το φουστάνι, μερικές φορές από το καλύτερο
μεταξωτό ύφασμα, έπεφτε πίσω, με τα μανίκια να είναι πιο μακριά από τα χέρια και
διπλωμένα πίσω. Στις πόλεις της ενδοχώρας οι γυναίκες ήταν σχεδόν αθέατες από
τους ξένους άνδρες πριν το γάμο και ζούσαν σε ξεχωριστό τμήμα του σπιτιού, σε
κάποιες περιπτώσεις τόσο περιορισμένες όσο οι Τουρκάλες. Υπάρχουν ελάχιστες
περιπτώσεις δεύτερου γάμου, ενώ κανένας άνδρας εκτός από κάποιον ιερωμένο δεν
μένει άγαμος, σημειώνει ο Hobhouse. Ο ίδιος τονίζει την ανάγκη εκπαίδευσης των
γυναικών. Σπάνια, παρατηρεί, γνωρίζουν ανάγνωση ή γραφή, ενώ είναι πολύ καλές
στο κέντημα, στη μουσική, τον χορό, αλλά και εξοικειωμένες με εκείνα τα τραγούδια
που διαφορετικά μέλη μιας ομάδας συνοδεύουν με μύθους για ατελείωτες ώρες. Είναι
επιμελείς νοικοκυρές, τρυφερές μητέρες που θηλάζουν οι ίδιες τα μωρά τους και
γενικά ενάρετες, σημειώνει, προσθέτοντας ότι εκτός από το χαρακτήρα τους είναι τα
ίδια τα ήθη της χώρας που έχουν την τάση να συντηρούν την αρετή τους, καθώς ο
μοναδικός σκοπός της καλλιέργειας των διανοητικών ή των συναισθηματικών τους
αρετών δεν είναι παρά η οικογένεια. Έτσι, οποιαδήποτε μαγική δύναμη κι αν έχουν,
οι γυναίκες δεν ασκούν καμιά επιρροή στο δημόσιο χώρο. Ο ταξιδιώτης στην Ελλάδα
μπορεί να μη συναντήσει ούτε μία Ελληνίδα. Η δεισιδαιμονία και η θρησκοληψία
των ανδρών είναι ακόμα πιο έντονη στις Ελληνίδες, όπως και σε όλες τις γυναίκες,
προσθέτει.643
Κατά την επαναστατική περίοδο, ο M. Raybaud βρίσκει τους Στερεοελλαδίτες
γεροδεμένους και τις γυναίκες «γενικά όμορφες», παρά τις υπερβολές στην
ενδυμασία και στον καλλωπισμό, ενώ τα μαλλιά τους έπεφταν σε μακριές κοτσίδες
φορτωμένες με νομίσματα και έφταναν συχνά μέχρι τα γόνατα. Ωστόσο, ο Raybaud
θέλει να τονίσει περισσότερο τα βάσανα και τις αθλιότητες που βιώνουν οι γυναίκες
και στα δύο στρατόπεδα: «όλη η φρίκη ενός απάνθρωπου πολέμου έπεσε πάνω τους»,
σημειώνει. Όμως, προσθέτει αναφερόμενος στη μουσουλμανική πλευρά, το μαχαίρι
643

John Hobhouse, A journey through Albania and other provinces of Turkey in Europe and Asia to
Constantinople during the years 1809 and 1810, ό. π., 495-512. Παρόμοιες παρατηρήσεις για
κοινωνική περιθωριοποίηση των γυναικών και την πίστη τους, όπως και των ανδρών, στις διάφορες
προλήψεις, κάνει και ο J. Emerson (A Picture of Greece in 1825, τ. 1, 332-33). Για κατώτερη
κοινωνική θέση, εξάρτηση, απομόνωση, καταπίεση, απουσία εκπαίδευσης και πίστη σε προλήψεις
των γυναικών της Ανατολής, όπως και για πολύ μικρή ηλικία γάμου, τα δεκατρία ή δεκατέσσερα
χρόνια, κάνει λόγο και ο H. Holland, με αφορμή την επίσκεψή του στα Γιάννενα. Μεγαλύτερη
ελευθερία είχαν οι Αθηναίες (Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia &c. during the
years 1812 and 1813, ό. π., 153-56). Βλέπε και τις παρόμοιες παρατηρήσεις των T. S. Hughes και W.
Leake κατά την παραμονή τους στα προεπαναστατικά Ιωάννινα (T. S. Hughes, Travels in Sicily,
Greece and Albania, τ.2, ό. π., 35-37, 43, W. M. Leake, Travels in Northern Greece, τ.4, ό. π., 146-47).
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του θανάτου που «τις θέρισε αλύπητα», δεν είναι το χειρότερο μπροστά «στα βάσανα
της ατίμωσης από άνδρες μεθυσμένους για εκδίκηση και κάθε αγριότητα».644
Λίγο αργότερα, τα σχόλια του J. Emerson για τον χαρακτήρα των Ελλήνων
φαίνονται να απηχούν στερεοτυπικές αντιλήψεις. Έτσι, κάνει λόγο για
ανοιχτόκαρδους, φιλόξενους, γενναίους και ειλικρινείς, αν και βίαιους Ρουμελιώτες,
σε αντίθεση με την μικροπρέπεια, την κλίση στην προδοσία, τη δουλοπρέπεια, την
κατήφεια και τη φιλαργυρία των Πελοποννησίων, αποτέλεσμα κυρίως της στενότερης
επαφής με τους κατακτητές.645 Ανάλογα επιφανειακές είναι και οι παρατηρήσεις του
G. Jarvis, ο οποίος σημειώνει ότι οι γάμοι και η αντιμετώπιση του γυναικείου φύλου
στην Ελλάδα πρέπει να θεωρούνται πρότυπο για όλο τον κόσμο. Η πορνεία ήταν
ελάχιστα γνωστή και ο εορτασμός του γάμου πρόβαλε τη θρησκευτική του όψη, ενώ
η γυναίκα ήταν απόλυτα ελεύθερη στο σπίτι όπως μια βασίλισσα στον οίκο της.
Ποιος νόμος είναι επωφελέστερος για την ανθρώπινη κοινωνία και την οικογένεια
από την υποχρέωση των αδελφών να μην παντρευτούν πριν από τις αδελφές τους,
αναρωτιέται, προσθέτοντας ότι κανένας δεν τους υποχρεώνει να τηρήσουν τον νόμο
αυτό, ο οποίος δεν παραβιάστηκε ποτέ κατά τη διάρκεια της επανάστασης.646
Οι παρατηρήσεις του επίσης αυτόπτη J. Millingen είναι πολύ πιο διεισδυτικές. Ο
Millingen κάνει λόγο, είδαμε, για δεισιδαιμονία των χωρικών, αλλά ταυτόχρονα τους
χαρακτηρίζει έξυπνους, εργατικούς, σκληραγωγημένους και ακούραστους όταν
πρόκειται να αμειφθούν με το είδωλό τους, το χρήμα, αλλά και ολιγαρκείς, εγκρατείς,
οικονόμους, αν όχι φιλάργυρους, περίεργους, καχύποπτους και φιλομαθείς. Έχουν,
προσθέτει, όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ώστε γίνουν εξαιρετικοί αγρότες,
αλλά και πάθος για το εμπόριο, ενώ σπάνια φέρονται σαν αγροίκοι, έχουν χάρη,
παρουσιάζονται με κάπως συμπαθητικό τρόπο, εκφράζονται με άνεση και αρμονία
και εξοικειώνονται γρήγορα με έναν ξένο. Ο ίδιος σημειώνει ότι οι επισκέψεις του σε
σπίτια ασθενών, κυρίως πλουσίων και προκρίτων, τού έδιναν τη δυνατότητα να
παρατηρεί τα ήθη και έθιμα, τα οποία θεωρεί ότι φανερώνουν το χαρακτήρα και το
επίπεδο του πολιτισμού ενός έθνους. Από την αρχή τού έκανε εντύπωση ότι μόλις
έμπαινε στο δωμάτιο ενός αρρώστου όλα τα ανύπαντρα κορίτσια έφευγαν στη
διπλανή κάμαρα. Όταν ο ασθενής είχε μόνο ένα δωμάτιο, όλες οι νέες γυναίκες
χρησιμοποιούσαν για καταφύγιο μια κουρτίνα σε μια γωνιά της κάμαρας.
Παρατηρούσε ωστόσο ότι αν ήταν όμορφες δεν άφηναν ποτέ τον επισκέπτη να
αναχωρήσει χωρίς να ικανοποιήσουν την περιέργειά του, η οποία, σχολιάζει, δεν
είναι μικρότερη στις βάρβαρες απ’ ότι στις πολιτισμένες χώρες. Κάθε τόσο,
επωφελούμενες από τη στροφή της προσοχής του ασθενή κάπου αλλού, πρόβαλλαν
για λίγο το κεφάλι, πριν κρυφτούν ξανά. Ορισμένες επαναλάμβαναν αυτή την κίνηση
πιο συχνά. Όταν ο επισκέπτης ήταν κάποιο σημαντικό πρόσωπο, η οικοδέσποινα
προσέφερε γλυκά και καφέ και έμενε όρθια μπροστά του με σταυρωμένα τα χέρια
μέχρι να αδειάσει το φλιτζάνι. Οι γυναίκες σ’ αυτή τη χώρα εκπαιδεύονται σαν
υπηρέτριες, συμπεραίνει, αν και τα σπίτια είναι σε βρώμικη και απεριποίητη
κατάσταση. Όσον αφορά τα «φυσικά χαρακτηριστικά», η σύγκριση με τις Αγγλίδες
είναι δυνατή, αλλά όχι όσον αφορά τον σεβασμό που απολαμβάνουν, προσθέτει.647

644

M. Raybaud, Mémoires sur la Grèce, τ. Α΄, ό. π., 287-89. Στο σημείο αυτό ο συγγραφέας
παραδέχεται ότι επηρεάζεται προκαταβολικά από τις φρικτές σκηνές που αντίκρισε αργότερα, οι
οποίες δεν αφορούσαν μόνο τη δυτική Στερεά. Θεωρεί επίσης πως οι Έλληνες, κυρίως οι Μοραΐτες,
γενικά δεν διέπρατταν βιασμούς.
645
A Picture of Greece in 1825, τ.1, 24, 323.
646
J. P. Miller/G. Jarvis, Letters from Greece, ό. π., 17.
647
J. Millingen, Memoirs of the affairs of Greece, Λονδίνο 1831, 107-09, 158.
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Ο Millingen αποδίδει τη διαφορά στον «ηθικό χαρακτήρα» των γυναικών στις δύο
χώρες στον τρόπο εκπαίδευσης των Ελληνίδων. Από μικρές εκπαιδεύονται στον
αργαλειό, στο πλέξιμο, και στις βαρύτερες δουλειές του σπιτιού. Το διάβασμα και το
γράψιμο θεωρούνται επικίνδυνες τέχνες και δεν αναφέρονται ενώπιον τους. Οι μόνες
θρησκευτικές αντιλήψεις που μαθαίνουν είναι ότι το να κάνουν το σταυρό τους
μπροστά στις εικόνες των αγίων και να συμμετέχουν στις γιορτές είναι σίγουροι
οδηγοί για τη σωτηρία. Καθώς πλησιάζει στην εφηβεία, σημειώνει ο Millingen, η
κοπέλα υπόκειται σε περισσότερους περιορισμούς. Τα παράθυρα του δωματίου
κλείνονται με σχάρες και πλέγματα όπως ένα μπουντρούμι, ενώ δεν επιτρέπεται να
πάει ούτε στην εκκλησία. Αν μετά από πολλές παρακλήσεις καταφέρει να πείσει τους
γονείς της να της επιτρέψουν να αναπνεύσει, επιλέγεται γι’ αυτό μια φεγγαρόφωτη
νύχτα. Συνοδεύεται από μια ολόκληρη πομπή, με τους οπλισμένους συγγενείς στην
εμπροσθοφυλακή, την ίδια με τις φίλες της στο κέντρο και τις μητέρες μαζί με άλλες
μεγαλύτερες γυναίκες να φυλάσσουν τα πλευρά. Συνεχής φροντίδα των γονέων είναι
να βρουν χωρίς καθυστέρηση έναν γαμπρό, ενώ η συμφωνία ολοκληρώνεται χωρίς οι
μελλόνυμφοι να γνωρίζουν τίποτα. Ο Millingen αναφέρεται γενικόλογα σε πολλούς
γάμους στο Μεσολόγγι στα τέλη του 1823, όταν ο ίδιος φτάνει στην πόλη. Συχνά,
προσθέτει, δύο άτομα αρραβωνιάζονται ενώ ακόμα είναι μωρά, κορίτσια δώδεκα
χρονών παντρεύονται άντρες σαράντα, ενώ οι Σουλιώτισσες μητέρες πολλές φορές
ανταλλάσσουν δαχτυλίδια για τους απογόνους τους πριν ακόμα γεννηθούν. Λόγω της
διαφοράς ηλικίας, υπήρχε στην εκκλησία ένα σκαμνί, όπου ανέβαινε η νύφη για να
ανταλλάξει ο παπάς τα δαχτυλίδια και τα στέφανα. Η νύφη πήγαινε από τη μια
φυλακή στην άλλη. Ο ίδιος παρατηρεί επίσης ότι σε περιοχές που δεν είχαν
εγκατασταθεί ποτέ Μουσουλμάνοι, όπως στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και στη
Μάνη, οι γυναίκες βίωναν το πιο τυραννικό καθεστώς. Άρα, συμπεραίνει, η θέση της
γυναίκας οφείλεται λιγότερο στον οθωμανικό ζυγό και στον κίνδυνο οι κοπέλες να
βρεθούν σε κάποιο χαρέμι, και περισσότερο στη συνήθη και έμφυτη ζήλια των
Ελλήνων. Όσον αφορά την εξωτερική ομορφιά, έκανε εντύπωση στον Millingen το
ότι οι άνδρες από τις ξηρές, ορεινές περιοχές ήταν οι πιο όμορφοι και γεροδεμένοι,
όπως οι καταγόμενοι από τα Άγραφα ή το Καρπενήσι. Περιγράφει επίσης τον
Σουλιώτη οπλαρχηγό Νότη Μπότσαρη όπως τον γνώρισε στον Κάλαμο στα τέλη του
1824: μολονότι πάνω από εξήντα χρονών, διατηρούσε όλο το σφρίγος και την
ευκινησία της νεότητας. Ήταν πιο ψηλός και γεροδεμένος απ’ ότι οι Σουλιώτες
γενικά… το βάδισμά του ήταν αρχοντικό και κομψό, η εμφάνισή του επιβλητική. Η
φυσιογνωμία του απεικόνιζε το χαρακτήρα του, του οποίου τα κύρια χαρακτηριστικά
ήταν υποκρισία, πονηριά, διεισδυτικότητα και περηφάνια. Εκφραζόταν με άνεση και
αξιοπρέπεια φυσική σε κάθε Έλληνα. Ελάχιστοι οπλαρχηγοί τον ξεπερνούσαν στο
χάρισμα της πειθούς. Στις διαπραγματεύσεις, στις συνελεύσεις ή στις συζητήσεις
επιδείκνυε όλο το ταλέντο της «αλβανικής διπλωματίας». Ο J. Millingen προσθέτει,
μάλλον άδικα, ότι ο Μπότσαρης υστερούσε σε αυτό που οι Σουλιώτες εκτιμούσαν
περισσότερο, το προσωπικό κουράγιο, γι’ αυτό θεωρούνταν πιο κατάλληλος ως
πρόκριτος παρά ως στρατηγός. Αντίθετα με τους άνδρες, κάθε ξένος έβλεπε με
έκπληξη, τονίζει ο Άγγλος γιατρός, ότι μια τόσο άσχημη περιοχή μπορούσε να γεννά
τέτοια πλάσματα με τόσο εντυπωσιακή ομορφιά όσο οι γυναίκες του Μεσολογγίου
και του Ανατολικού. Πουθενά δεν μπορούσε κανείς να δει πιο ωραίο δέρμα, πιο
γλυκά μαύρα μάτια, τέτοια πρότυπα τέλειας ομορφιάς. Ωστόσο, βάφονταν
υπερβολικά. Το πιο γελοίο στα μάτια ενός ξένου, ήταν ότι οι άντρες φορούσαν
φουστανέλες, ενώ οι γυναίκες παντελόνια, με τα οποία, έτσι όπως έδεναν τις πτυχές
τους, φαίνονταν ότι προσπαθούσαν να μιμηθούν το βάδισμα ενός πτηνού. Αυτό που
ακούγεται αναιδές σε ένα ξένο, «σαν χήνα, σαν παπί περιπατείς» (ελληνικά στο
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κείμενο), ήταν η μεγαλύτερη κολακεία για μια γυναίκα. Η ομορφιά των γυναικών της
Ανατολής, πάντα κατά τον Millingen, είναι εφήμερη. Ο γάμος σε μικρή ηλικία, πριν
το σώμα ωριμάσει αρκετά για να αντιμετωπίσει τις μεταβολές που συνεπάγεται η
έγγαμη ζωή, η αδράνεια στην οποία περνούν τα πρώτα τους χρόνια, το εξαντλητικά
ζεστό κλίμα της περιοχής, συμβάλλουν στη γρήγορη παρακμή της. Στα είκοσι πέντε
τους, ή και νωρίτερα, λίγες γυναίκες διατηρούν την ομορφιά τους. Ωστόσο, στο
μεγάλο συχνά διάστημα ανάμεσα στον αρραβώνα και στον γάμο στο Μεσολόγγι, οι
σχέσεις ενός ζευγαριού ήταν εντελώς ελεύθερες, αφού ο γάμος θεωρούνταν
δεδομένος. Πολλοί ανύπαντροι Σουλιώτες και ξένοι που βρίσκονταν τότε στην πόλη
κατάφερναν να επωφελούνται από το έθιμο. Ανέβαλλαν με διάφορες δικαιολογίες τον
γάμο και έφευγαν έπειτα με πρόφαση κάποια εκστρατεία αφήνοντας τις εξαπατημένες
κοπέλες να περιμένουν μάταια την επιστροφή τους.648
Η παρουσία των γυναικών του Μεσολογγίου ήταν δεδομένη, είδαμε, σε εορταστικές
περιστάσεις, όπως κατά την υποδοχή σημαντικών ξένων στην πόλη ή σε δυσάρεστες
στιγμές, όπως στις κηδείες. Ωστόσο, τη σημαντικότερη εξαίρεση στην κοινωνική
απομόνωσή τους αποτέλεσε η συμμετοχή των γυναικών του Μεσολογγίου στην
οχύρωση της πόλης. Σύμφωνα με τα Ελληνικά Χρονικά, έβλεπε κανένας και τις
γυναίκες όλαις χωρίς εξαίρεσιν, στολισμέναις να διαβαίνουν κατά σειράν από την
αγοράν, χωρίς πλέον να συστέλλωνται από τον κόσμον, και να κουβαλούν με τους
ώμους, και με ταις αμασχάλαις των πέτραις εις το τείχος. Τούτο εγίνετο πάντοτε,
άνδρες, γυναίκαις, και παιδιά αυτήν μόνην την δουλειάν έκαμναν, έως ότου είδαν τα
αναγκαιότερα κανονοστάσια τελειωμένα.649 Η πιο ενεργή παρουσία τους στα δρώμενα
της τελευταίας πολιορκίας διευκολύνθηκε ίσως από τη γενική αυτή αναγνώριση της
συμβολής τους στην άμυνα. Η συμμετοχή των γυναικών μετέτρεψε το έργο της
οχύρωσης, το οποίο θα είδαν και ως μια ευκαιρία διεξόδου από ασφυκτικούς
κοινωνικούς περιορισμούς, σε μια μαζική κοινωνική εκδήλωση. Είναι αμφίβολο αν
υπήρξε παρόμοιο παράδειγμα συμμετοχής άμαχου πληθυσμού κατά τη διάρκεια της
Επανάστασης.
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J. Millingen, ό. π, 45-46, 49, 109-112. Επιβεβαιωτική ένδειξη για την ηλικία γάμου αποτελεί η
καταγεγραμμένη ηλικία 115 μητέρων από το Μεσολόγγι και των αιχμάλωτων παιδιών τους, μετά την
πτώση της πόλης (Σπ. Σακαλής, Μεσολόγγι 1826, Τύχη οικογένειας Μάγερ και κατάλογος των
αιχμαλώτων της Εξόδου, Αθήνα 2000, 43-85). Οι 52 απ’ αυτές εμφανίζονται να έχουν διαφορά ηλικίας
μικρότερη των 20 ετών από το νεότερο από τα αιχμάλωτα παιδιά τους, παρά τα κάποια λάθη στην
καταγραφή των ηλικιών Για τo βάδισμα ως χαρακτηριστικό της γυναικείας ομορφιάς κάνει λόγο και ο
W. M. Leake (Travels in Northern Greece, τ.4, ό. π., 147). Ο H. Holland κάνει επίσης λόγο για
«κακοποίηση της φύσης», λόγω της υπερβολής στον στολισμό και στην κόμμωση, τουλάχιστον στα
Ιωάννινα (Travels in the Ionian Isles…, ό. π., 169-71). Ωστόσο, ο Αμερικανός J. Miller σημειώνει τον
Δεκέμβριο του 1824, ενώ βρίσκεται στη δυτική Στερεά, ότι η ομορφιά, η σεμνότητα, η απλότητα και η
αρετή των Ελληνίδων δεν έχουν τίποτε όμοιό τους στον κόσμο (J. P. Miller/G. Jarvis, Letters from
Greece, ό. π., 11). Όσον αφορά τις σχέσεις των φύλων, ο Μακεδόνας Ν. Κασομούλης θυμάται ότι η
αναθροφή τέκνων από τους γονείς ήτον πολλά αυστηρά… σπάνια εφαίνετο νέος εις τας πόλεις
ασυστόλως να τρέχη εις τους έρωτας, και αν ήτον κανένας, εθεωρείτο ως διαφθορεύς και της ηθικής της
πόλεως και της οικογενείας του. Πολλοί νέοι, αναθρεφόμενοι εις Βιένναν και εις τα λοιπά μέρη της
Ευρώπης, ήρχοντο με εκείνας τας ελευθερίας, πλήν καμμίαν υπόληψιν δεν εχαίροντο από την κοινότητα,
μάλιστα επεριφρονούντο ως παραλυμένοι (Ν. Κασομούλης, ό. π., τ.1, 170).
649
Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ. 81/4.10.1824, φ.83/11.10.1824. Οι γυναίκες του Ανατολικού ήταν επίσης
παρούσες στην υποδοχή του Blaquiere στην πόλη τους. Κατά τον P. Gamba, κατά την επίσκεψη του
Byron και της συνοδείας του στο Ανατολικό, οι γυναίκες έστεκαν με τα καλύτερά τους φορέματα
στους εξώστες και χαιρετούσαν. Στην Ανατολή, προσθέτει, τέτοια εκδήλωση των γυναικών θεωρείται
η μεγαλύτερη τιμή (Ed. Blaquiere, Narrative of a second visit to Greece, μέρος 2, 41, P. Gamba, ό. π.,
84-85).
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Ερωτικές ιστορίες και γάμοι δεν απουσιάζουν από τις πηγές της περιόδου. Είδαμε
ότι ο Ι. Μάγερ παντρεύτηκε το 1822 την Μεσολογγίτισσα Λάμπρω Ιγγλέζου. Επίσης,
η μικρότερη αδελφή της τελευταίας παντρεύτηκε τον Γερμανό εθελοντή και πρώην
αξιωματικό του πρωσικού στρατού W. Delaunay. Ο Κ. Πεταλάς, μέλος τότε της
Διευθύνουσας Επιτροπής, παντρεύτηκε την Αλτάνη Θεοφίλου Κότσικα, μέλος της
ομώνυμης οικογένειας προκρίτων. Η δευτερότοκη κόρη της Αλτάνης, Πηνελόπη,
ήταν η μητέρα του Κ. Παλαμά.650 Ο Voutier αναφέρει τον αρραβώνα του Γερμανού
πρώην αξιωματικού Kolbe με νεαρή Μεσολογγίτισσα, μολονότι, σημειώνει, εκείνος
δεν καταλάβαινε παρά ελάχιστα τη γλώσσα των γονιών της και η οικογένεια της
κοπέλας δεν ήξερε τίποτα για τον ίδιο. Συνέβαινε συχνά, προσθέτει ο ίδιος, οι νέοι να
μην είχαν ιδωθεί πριν την ανταλλαγή των δαχτυλιδιών, αφού προηγουμένως ξένοι
διαμεσολαβητές εκάναν τις αμοιβαίες προτάσεις και φρόντιζαν να υπάρξει συμφωνία,
ενώ συχνά το ζευγάρι περίμενε αρκετά χρόνια πριν τη γαμήλια τελετή. Ο Voutier
επιβεβαιώνει την απεριόριστη ελευθερία των ζευγαριών μετά τον αρραβώνα, ενώ
κάνει λόγο για «μεγάλο αριθμό παιδοκτονιών και αηδιαστικά αντισταθμίσματα του
έρωτα». Ο ίδιος αφηγείται και την ιστορία του Γιαννάκη Τζαβέλλα, ο οποίος
αγαπούσε μια νεαρή χήρα από το Ανατολικό. Εκείνη, άστατη και κουρασμένη από τις
ενοχλήσεις του, κάλεσε στο σπίτι της έναν πιο τυχερό ανταγωνιστή, ο οποίος
τοποθέτησε δυο ένοπλους στην πόρτα. Η θέα τους εξόργισε τον Τζαβέλλα που
θέλησε να χρησιμοποιήσει βία, με αποτέλεσμα να δεχτεί ένα θανάσιμο πυροβολισμό
από τους φρουρούς. Οι Σουλιώτες έτρεξαν να εκδικηθούν το θάνατό του, ενώ εκείνος
που τον πυροβόλησε αυτοκτόνησε για να αποφύγει την οργή τους. Σύμφωνα με την
εφημερίδα του Μεσολογγίου, ο σύντροφός του έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Ο
Voutier σχολιάζει και τους «λιγότερο θυελλώδεις έρωτες του χοντρού καπετάνιου
Τσόγκα», σημειώνοντας ότι το μίσος του για τους Οθωμανούς δεν αφορούσε τις
γυναίκες τους. Έτσι, αν και παντρεμένος, ζούσε με μια νέα και όμορφη
μουσουλμάνα. Ο παπάς, μετά από τα παρακάλια της νόμιμης συζύγου, έφτασε για να
τον επιπλήξει. «Αγαπάω τη γυναίκα μου, αλλά δεν μπορεί να μου δώσει παιδιά. Πήρα
λοιπόν αυτήν εδώ γιατί θέλω να έχω παιδιά», ήταν η απάντηση του Τσόγκα. Η
υπόθεση τακτοποιήθηκε με 200 νομίσματα που έδωσε ο ίδιος στον παπά, υπό τον όρο
η νεαρή αιχμάλωτη να ασπαστεί τη χριστιανική θρησκεία. Εκείνη λοιπόν βαπτίστηκε,
καταλήγει ο Voutier, και ο Τσόγκας, έχει νόμιμα δύο γυναίκες.651
Η ιστορία του Κεφαλλονίτη Γερ. Φωκά, την οποία παραθέτει ο Millingen
σημειώνοντας ότι την άκουσε από τον ίδιο, δείχνει, σύμφωνα με τον τελευταίο, την
παρούσα κατάσταση ανομίας στην ελληνική κοινωνία. Ο Φωκάς ζούσε στο
Μεσολόγγι μαζί με την όμορφη Τουρκάλα Giulbeyaz, την οποία μαζί με τη μητέρα
της είχε νωρίτερα σώσει από τη σφαγή των αιχμαλώτων μουσουλμάνων στο
Ναβαρίνο. Οι Μεσολογγίτες συμφώνησαν κάποια στιγμή να ανταλλάξουν τους
μουσουλμάνους αιχμάλωτους στην πόλη με συμπατριώτες τους αιχμάλωτους στην
Πάτρα. Η κοπέλα προτιμούσε να μείνει μαζί με τον Φωκά, αλλά η μητέρα της
ενημέρωσε τους μουσουλμάνους και οι Μεσολογγίτες προσπάθησαν με τη βία να τη
συμπεριλάβουν στην ανταλλαγή. Ο Φωκάς κατάφερε να τη σώσει και να
δραπετεύσουν στην Κεφαλονιά, όπου εκείνη βαπτίστηκε και παντρεύτηκαν, ενώ οι
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Κ. Μακρυκώστας, Μεσολογγίτικα 1821-1826, ό. π., 47, 158, Κ. Πεταλάς, «Ο «προς μητρός» πάππος
του Κ. Παλαμά, 1793-1856, 19η επέτειος του θανάτου του ποιητή», Νέα Εστία, 71 (1962) 355-57.
651
O. Voutier, Lettres sur la Grèce, notes et chants populaires, Παρίσι 1826, 58-61, Ελληνικά Χρονικά,
τ.1, φ.38/10.5.1824. Είδαμε επίσης ότι ο οπλαρχηγός Δ. Μακρής παντρεύτηκε στο Μεσολόγγι την
Ευπραξία Ραζή, πιθανότατα λίγο μετά την έναρξη της τελευταίας πολιορκίας (ΕΒΕ/ Αρχείο Ν.
Μακρή/9498), καθώς ο γάμος αποτελούσε και μια στρατηγική διεύρυνσης της προσωπικής και της
οικογενειακής επιρροής.
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Οθωμανοί δεν ζητούσαν πια την επιστροφή κάποιας που είχε παντρευτεί έναν
γκιαούρη. Πάντα κατά τον Millingen, οι Μεσολογγίτες προσπάθησαν επανειλημμένα
να σκοτώσουν τον Φωκά όταν επέστρεψε στο Μεσολόγγι, καθώς είχε τεθεί σε
κίνδυνο η ανταλλαγή, γι’ αυτό αναγκάστηκε να φύγει από την Ελλάδα.652
Αίσιο τέλος είχε ο έρωτας της Αισέ, κόρης του μουλά του Βραχωρίου Αλήμπεη, και
του οπλαρχηγού Κ. Βλαχόπουλου. Η Αϊσέ φέρεται να βαπτίστηκε κρυφά με το όνομα
Μαρία και να ακολουθούσε τον Κ. Βλαχόπουλο, ενώ η οικογένεια της είχε
ανταλλαγεί με την οικογένεια του Αλ. Βλαχόπουλου. Η Αισέ-Μαρία αιχμαλωτίστηκε
μετά την Έξοδο και οδηγήθηκε στην οικογένειά της στην Πρέβεζα, όπου ο πατέρας
της προσπάθησε να την πείσει να επιστρέψει στη μουσουλμανική πίστη. Ωστόσο,
εκείνη δραπέτευσε στην Κέρκυρα, όπου φιλοξενήθηκε στο αρχοντικό του
Καποδίστρια, πριν καταφέρει με τη βοήθεια του μητροπολίτη του νησιού να φτάσει
στην Πελοπόννησο και να συναντήσει τον αγαπημένο της. Ο Κ. Βλαχόπουλος, χωρίς
να παρουσιάζεται αδιάφορος για την οικογενειακή της περιουσία στο Βραχώρι,
εξέφρασε το 1830 την πρόθεσή του να την παντρευτεί.653
Εντυπωσιακή είναι η περίπτωση του χριστιανού οπλαρχηγού αλβανικής καταγωγής
Γιάννη Σούκα. Κατά τον Millingen, ο όμορφος Σούκας είχε πολεμήσει εναντίον των
ομοθρήσκων του σε κάθε σημαντική περίσταση από την αρχή της επανάστασης μέχρι
το καλοκαίρι του 1824 και είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση του Ομέρ
πασά και άλλων Αλβανών ηγετών για τη γενναιότητα του, ώστε ο «πατριωτισμός»
δεν του έκανε καμιά εντύπωση. Ένα βράδυ, η ελληνίδα ερωμένη του, μεταμφιεσμένη
σε Αλβανό, ήρθε ξαφνικά από την Άρτα για να τον συναντήσει στο στρατόπεδο.
Παρουσιάζοντάς του τον κίνδυνο που αναπόφευκτα θα αντιμετώπιζαν με την
επιστροφή τους στην Αλβανία λόγω της μνησικακίας για τη σχέση τους, παρακάλεσε
θερμά τον εραστή της να περάσει στο ελληνικό στρατόπεδο. Οι πολεμικές του
ικανότητες, τού τόνισε, θα εκτιμούνταν εξίσου από τους επαναστάτες και έτσι θα
μπορούσε να απολαύσει ανενόχλητος όλες τις χαρές, της ανεξαρτησίας και του
έρωτα. Ο Σούκας ακολούθησε τη συμβουλή της και εμφανίστηκε στο επαναστατικό
στρατόπεδο με 150 άνδρες δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες για τα σχέδια του Ομέρ
πασά και τις εξελίξεις στην αλβανική πλευρά.654
Στην ευρύτερη περιοχή, ο Pouqueville είχε εντυπωσιαστεί από την «ηθική
κατάπτωση» του πληθυσμού των Κραβάρων, οι οποίοι, σημειώνει, διέφεραν τόσο
από τους άλλους Αιτωλούς ώστε να τους θεωρούν «ένα άλλο είδος ανθρώπων».
Φτωχοί λόγω της ορεινής φύσης της χώρας, δεν επιδίωξαν να βελτιώσουν τη ζωή
τους, αλλά μάθαιναν στα παιδιά τους να ζητιανεύουν, κάτι που αποτελούσε γι’
αυτούς πηγή μεγάλου πλούτου. Θεωρούσαν εύνοια της Θείας Πρόνοιας να έχουν
ανάπηρα παιδιά. Ένας τυφλός ήταν γι’ αυτούς δώρο θεού. Διαφορετικά, γνώριζαν
πώς να υποκρίνονται και είχαν αναγάγει τη ζητιανιά στον ύψιστο βαθμό
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J. Millingen, ό. π, 217-19.
Βλ: Ν. Δοκανάρης, Ο στρατηγός του αγώνα της Ανεξαρτησίας Κ. Βλαχόπουλος 1789-1868, Ιωάννινα
1987, 160-62, 188, όπου και το σχετικό έγγραφο-μαρτυρία του Κ. Βλαχόπουλου.
654
J. Millingen, ό. π, 205-06. Ο Σούκας παρουσιάστηκε ως «αρχηγός των Λακκιωτών» και υποσχέθηκε
στον Μαυροκορδάτο να βοηθήσει στην εξέγερση της περιοχής, σε συνδυασμό με επίθεση των
επαναστατών στην Ήπειρο. Οι επιχειρήσεις, αλλά και οι συνεννοήσεις με τους υποταγμένους
οπλαρχηγούς της περιοχής δεν απέδωσαν σπουδαία αποτελέσματα (Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 672,
675, 751, 777-78, 974, Ν. Κασομούλης, ό. π., τ. 1, 431). Κατά την εφημερίδα του Μεσολογγίου, ο
Σούκας είχε πολεμήσει στο πλευρό των επαναστατών το 1822 στην Ήπειρο και υποχρεώθηκε «εκ των
περιστάσεων» να συνταχθεί με τους αντιπάλους. Ωστόσο, παρέμενε χριστιανός και «η ψυχή του ήτον
πάντοτε με ημάς», όπως διαβεβαίωνε η εφημερίδα (Ελληνικά Χρονικά, τ.1, φ. 68/20.8.1824), σε μια
προσπάθεια ίσως να καθησυχάσει κάποια καχυποψία ή αντιδράσεις από την προσχώρηση του Σούκα.
653
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εγκληματικότητας. Κάθε χρόνο, πάντα κατά τον Pouqueville, παραμορφωμένοι και
οργανωμένοι σε ομάδες εξορμούσαν από τα βουνά τους για να αποσπάσουν την
ελεημοσύνη των φιλάνθρωπων. Εμφανίζονταν περιοδικά στις πόλεις και τα λιμάνια
της Κωνσταντινούπολη, της Ρούμελης, των νησιών του Αιγαίου, της Ηπείρου, της
Πελοποννήσου, των Επτανήσων. Οι Οθωμανοί εισέπρατταν φόρους από τους
ανθρώπους αυτούς όπως και ο Αλή πασάς, που τους προστάτευε. Σε χωριά των
Κραβάρων υπήρχαν κεφαλαιούχοι που είχαν έως και 200.000 πιάστρα, ενώ στα
σπίτια τους υπήρχε μια πολυτέλεια που γινόταν γελοία. Οι άνδρες, όταν σταματούσαν
το «επάγγελμα», και κυρίως οι γυναίκες, ασχολούνταν με τη γη ή έτρεφαν ζώα.
Γενικά, καταλήγει ο Pouqueville, ήταν μια «κάστα» ανάξια της Ελλάδας.655
Τη δική τους καθημερινότητα είχαν και οι Μεσολογγίτες, οι δυτικοελλαδίτες και οι
άλλοι άμαχοι φυγάδες στον Κάλαμο και σε άλλα μικρά νησιά των Επτανήσων. Ο G.
Jarvis κάνει λόγο για 4000 οικογένειες στον Κάλαμο τον Αύγουστο του 1824,
αριθμός οπωσδήποτε υπερβολικός, μολονότι πρόσφυγες είχαν συγκεντρωθεί και σε
άλλα νησιά της περιοχής, όπως στον Καστό και στο Μεγανήσι. Η ναυτιλιακή κίνηση
που καταγράφει προοδευτικά από το 1822 ο Κάλαμος και άλλα νησιά προς και από
την Ζάκυνθο και την Κέρκυρα θα ανταποκρινόταν στις ανάγκες τροφοδοσίας της
φρουράς και των προσφύγων. Ταυτόχρονα, Αν και απαγορευόταν η είσοδος ενόπλων,
ήταν δυνατή η άφιξή τους, για να επισκεφθούν τις οικογένειές τους ή για ιατρική
περίθαλψη. Ταυτόχρονα, ο Κάλαμος και το νησάκι του Πεταλά συνέβαλαν στον
ανεφοδιασμό σε τρόφιμα και υγειονομικό υλικό των προσφύγων που είχαν καταφύγει
στο Λεσίνι, νησάκι στους βάλτους του Ξηρόμερου.656
Κατά τον Millingen, ο οποίος επισκέφθηκε το νησί στα τέλη του 1823, ένα αγγλικό
στρατιωτικό απόσπασμα υπό τον λοχαγό Crumer είχε εγκατασταθεί μόλις εκείνο το
έτος και είχε υψώσει τη βρετανική σημαία υπό τις επευφημίες των προσφύγων. Ο
Millingen κάνει τότε λόγο για 8-10.000 πρόσφυγες στο νησί, οι οποίοι ζούσαν σε
καλύβες μικρές όπως τα σκυλόσπιτα και στερούνταν όλα τα αναγκαία. Ο ίδιος
σημειώνει ότι ο Crumer κατασκεύασε δρόμους, μύλους, φούρνους, σπίτια και
νοσοκομεία στο νησί, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες των προσφύγων,
οι οποίοι τον ευγνωμονούσαν. Επίσης, τιμώρησε τον αρμόδιο για την καταγραφή και
τον έλεγχο των αιτούντων άσυλο, Μαντζαβίνο, ο οποίος, εισέπραττε χρήματα και
πολύτιμα είδη για να τους επιτρέψει την εγκατάσταση. Το γεγονός επιβεβαιώνει ο
παρών στο νησί γιατρός Χρ. Ράγκος, ο οποίος δηλώνει στενός συνεργάτης του
Άγγλου διοικητή. Ωστόσο, οι συνθήκες διαβίωσης, παρά την αφθονία πόσιμου νερού
και καυσόξυλων, φαίνεται ότι ήταν κάθε άλλο παρά ανεκτές, τουλάχιστον για
κάποιους από τους πρόσφυγες οι οποίοι σε αναφορά τους στην ελληνική κυβέρνηση
στα τέλη Απριλίου του 1825 έκαναν λόγο για πείνα.657 Μολονότι ο Millingen
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F. C. H. L Pouqueville, ό.π., τ.4, 40-43. Ότι οι κάτοικοι των Κραβάρων είναι αποκλειστικά ζητιάνοι
καταγράφεται και από τον J. Millingen στις αρχές του 1825, ο οποίος σημειώνει επίσης ότι
κατοικούσαν σε ωραία σπίτια και απολάμβαναν έναν άνετο τρόπο ζωής (Memoirs of the Affairs of
Greece, ό. π., 231). Ο H. Treiber, σημειώνει το 1822 ότι τα Κράβαρα ήταν περιβόητα για τους
ζητιάνους τους, που έφταναν ως τη Βιέννη. Πολλοί, γράφει, μιλούσαν γερμανικά. Ωστόσο, παρατηρεί
ότι υπήρχε και σηροτροφία στην περιοχή (H. Treiber, Αναμνήσεις από την Ελλάδα 1822-1828:
Ανέκδοτο χρονικό του Αγώνος, ό. π., 46). Παρόμοιες παρατηρήσεις για τους Κραβαρίτες κάνει και ο
Αθανάσιος Ψαλίδας (Γ. Χαριτάκης, «Αθανασίου Ψαλίδα, Η Τουρκία κατά τας αρχάς του ΙΘ΄ αιώνος»,
Ηπειρωτικά Χρονικά 6, 1931, 67).
656
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.3, 296, 660, τ.4, 689, G. Jarvis, His Journal and related documents, ό. π.,
192, Ν. Κασομούλης, ό. π., 430-31, Ν. Βλασόπουλος, Η ναυτιλία των Ιονίων Νήσων, 1700-1864, τ.1,
ό. π., 260, 272, 274, 283, 286, Δ. Μιτάκης, «Λεσίνι», Στερεά Ελλάς, τ. Δ΄ (1972) 148-49, 176-79.
657
J. Millingen, ό. π., 44-45, Αρχείο Ράγκου, ό. π., 33, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.2, 62, τ.4, 1097,
ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.83/89. Γίνεται επίσης λόγος για θανατηφόρα επιδημία μεταξύ των προσφύγων
στον Κάλαμο, με δεκάδες θύματα καθημερινά, αλλά και για νοσοκομεία που σύστησε η ιονική

262

εκφράζεται πολύ επαινετικά για τις φροντίδες της αγγλικής διοίκησης, επιδιώκοντας
ίσως να απαντήσει σε κατηγορίες για αδιαφορία μπροστά στο δράμα των προσφύγων,
μπορεί να υποτεθεί ότι θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν περιστατικά εκμετάλλευσης
των αναγκών τους.
Η καθημερινότητα στο Μεσολόγγι και στη δυτική Στερεά επηρεαζόταν και από την
έλλειψη ασφάλειας. Οι κάθε λογής διενέξεις μεταξύ προκρίτων, οπλαρχηγών και
εκπροσώπων της διοίκησης, θα μπορούσαν να διευθετηθούν αν λειτουργούσε ένα
σύστημα απονομής δικαιοσύνης σεβαστό απ’ όλους. Αυτό δεν ήταν εύκολο με
δεδομένη την κακή οικονομική κατάσταση και διαχείριση, τις αντιδράσεις των τοπικά
ισχυρών, αλλά και τις ίδιες τις πολεμικές συνθήκες. Ωστόσο, οι σχετικές
κυβερνητικές και τοπικές προσπάθειες αναπτύχθηκαν σύντομα, ταυτόχρονα με τους
άλλους κλάδους της διοίκησης.
Χαρακτηριστικό του κενού στην απονομή της δικαιοσύνης στο ίδιο το Μεσολόγγι
ήταν και το περιστατικό της λεηλασίας του οπλισμού και μέρους του φορτίου του
πλοίου του Δ. Πανούτζου, τον Οκτώβριο του 1821. Οι Κ .Καρατζάς και Αλ.
Μαυροκορδάτος συνέταξαν τότε μια έκθεση των γεγονότων, η οποία, σημείωναν,
επέτρεπε στον παθόντα, «καθ’ όλους τους νόμους του δικαίου», να ζητήσει
αποζημίωση από τους Μεσολογγίτες.658 Από τον Νοέμβριο, ένα από τα καθήκοντα
της νεοσύστατης Γερουσίας ήταν να διορίζει προσωρινά «τους θεωρητάς των
εγκληματικών και πολιτικών διαφορών», μέχρι τη σύσταση τακτικών δικαστηρίων.
Μέχρι τότε, η Γερουσία αναλάμβανε επίσης την υποχρέωση να εκδώσει «μία
προσωρινήν διάταξιν» για την εκδίκαση των διαφόρων ποινικών και πολιτικών
υποθέσεων, ενώ η ίδια θα εκδίκαζε «τα εγκλήματα των επιβουλών εναντίον της
Πατρίδος» συστήνοντας ένα «Μέγα Κριτήριον» από πέντε μέλη της. Οι τοπικοί
οπλαρχηγοί είχαν επίσης την υποχρέωση να αφήνουν «επίτροπο» στην έδρα των κατά
τόπους εφόρων για να εκτελούνται μέσω αυτού οι δικαστικές αποφάσεις. Οι προεστοί
θα είχαν ως έργο και τον συμβιβασμό «των εμπιπτουσών διαφορών και κρίσεων»,
παραπέμποντάς τις σε ανώτερο δικαστήριο, όταν δεν θα μπορούσαν να τις λύσουν.659
Καθώς δεν φαίνεται να υπήρξε σαφής διαχωρισμός και έλεγχος του ποιες υποθέσεις
έπρεπε να παραπεμφθούν σε ανώτερο δικαστήριο, οι τοπικοί πρόκριτοι δεν θα
στερήθηκαν τις σχετικές εξουσίες της προεπαναστατικής περιόδου, ούτε υπήρξε
πραγματικός έλεγχος της αυθαιρεσίας των ισχυρών οπλαρχηγών, οι οποίοι μάλιστα
κατοχύρωσαν μέσω του επιτρόπου έναν σημαντικό ρόλο στην απονομή της
δικαιοσύνης.
Τον Φεβρουάριο του 1822, η Γερουσία αποφάσισε να συζητά σε εβδομαδιαία βάση
γραπτές αναφορές με κάθε είδους παράπονα, ως προσωρινό μέτρο μέχρι τη σύσταση
δικαστηρίων στην περιοχή. Τον Απρίλιο και τον Μάιο νομοθετήθηκαν ο Οργανισμός
των Ελληνικών Επαρχιών, και η Διάταξις των Δικαστηρίων, που καθόριζαν τις
βασικές γραμμές της οργάνωσης των δικαστικών υπηρεσιών. Θεσπίστηκαν έτσι το
τριμελές Πρώτον δικαστήριον και το Δικαστήριον των εκκλήτων. Το πρώτο θα έδρευε
σε κάθε αντεπαρχία, υποδιαίρεση της επαρχίας, και θα ασχολούνταν με τις «πολιτικές
και εμπορικές υποθέσεις» αλλά προσωρινά και τις «εγκληματικές». Το πενταμελές
Δικαστήριον των εκκλήτων θα λειτουργούσε σε κάθε επαρχία και θα δίκαζε τις ίδιες
υποθέσεις σε ανώτερο βαθμό. Οριζόταν επίσης ειρηνοποιός κριτής σε κάθε κοινότητα
διοίκηση για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αναφέρεται επίσης η ύπαρξη σχολείου στο νησί με
δάσκαλο τον Ευστάθιο Παλαμά μεταξύ 1821 και 1828 (Κ. Κώνστας, «Το Ιόνιο νησί Κάλαμος, ένας
ευεργετικός γείτονας της Δυτ. Ελλάδος», Στερεά Ελλάς, τ. Ε΄, 1973, 371-72).
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για την έκδοση αποφάσεων για ποικίλες υποθέσεις, οι οποίες μπορούσαν υπό
προϋποθέσεις να προσβληθούν στο Πρώτον δικαστήριον, ενώ δεν μπορούσε να
επιβάλλει ποινή μεγαλύτερη των τριών μηνών φυλάκισης. Το Δικαστήριον των
εκκλήτων θα δίκαζε τελεσίδικα τις υποθέσεις που θα δεχόταν έφεση από τον
προηγούμενο βαθμό, εξαιρουμένων όσων θα εκδικάζονταν στο μελλοντικό «γενικό
της Ελλάδος δικαστήριο».660
Μετά την επιστροφή του στη δυτική Στερεά, ο Αλ. Μαυροκορδάτος όρισε κριτές για
τη διευθέτηση διαφόρων υποθέσεων στο Μεσολόγγι και στην ύπαιθρο, κάποτε και με
τη συνδρομή των τοπικών εφόρων. Ορισμένοι από τους κριτές ήταν στενοί
συνεργάτες του, όπως οι Γ. Σπανιολάκης, Μ. Σεβαστός και Κ. Πεταλάς, ενώ ο ίδιος
διέταζε την εφαρμογή αυτών των δικαστικών αποφάσεων. Τελικά, είδαμε, το Πρώτον
Δικαστήριον Αιτωλίας, με δικαιοδοσία στην ενωμένη επαρχία ΜεσολογγίουΑιτωλικού, ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1823 με δικαστές τους Β. Ψωμάκη,
Μεσολογγίτη, και Στ. Στάικο και Π. Βασιλάκη, καταγόμενους αντίστοιχα από τον
Βλοχό και τον Ζυγό. Επίσης, η Εκκλησία είχε διατηρήσει το δικαίωμα ρύθμισης
κάποιων διαφορών, τουλάχιστον στο πεδίο του οικογενειακού δικαίου.661
Τον Φεβρουάριο του 1823 διορίστηκε ως Ειρηνοποιός Κριτής στο Μεσολόγγι ο
ντόπιος Σπ. Πεταλούδης. Μέχρι την ίδρυση ανώτερου δικαστηρίου, οι εφέσεις
εναντίον των αποφάσεων του Πρώτου Δικαστηρίου εκδικάζονταν από αιρετοκρίτες,
πρόσωπα που όριζε η τοπική Αρμοστεία, το τριμελές διοικητικό όργανο που διηύθυνε
τη δυτική Στερεά από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 1823. Το καθήκον αυτό, όπως
και το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Αρμοστών, ανατέθηκε έπειτα στον Γενικό
Έπαρχο Κων/νο Μεταξά, τον οποίο διαδέχθηκε ο Αλ. Μαυροκορδάτος τον Νοέμβριο
του ίδιου έτους, έχοντας ευρύτατες εξουσίες ως Γενικός Διευθυντής της Δυτικής
Χέρσου Ελλάδος. Τον Ιανουάριο του 1824 ιδρύθηκε ένα ακόμα Πρώτον Δικαστήριον,
στο Ανατολικό. Ταυτόχρονα ιδρύθηκε στο Μεσολόγγι, είδαμε, το επταμελές
Δικαστήριον των Εκκλήτων, το οποίο λειτουργούσε ως Πολιτικό, Εγκληματικό και ως
Θαλάσσιο Δικαστήριο, με τα μέλη του να προέρχονται κατά κανόνα από τις
οικογένειες προκρίτων του Μεσολογγίου, ενώ οι Οδηγίαι των Δικαστηρίων, κείμενο
με την υπογραφή του Αλ. Μαυροκορδάτου, διευκρίνιζαν κάθε λεπτομέρεια της
λειτουργίας των δικαστηρίων. Ο ίδιος είχε κάνει λόγο τον Απρίλιο του 1823 για
απειρία των κριτών και για «έλλειψη ειδημόνων», ενώ ο Ι. Παπαδάκης, μέλος της
Αρμοστείας, παραδεχόταν τότε ότι η τελευταία διόρισε και απρόσφορους κριτές και
ζητούσε από κατοίκους κάποιων περιοχών να προτείνουν κατάλληλα πρόσωπα και
για το έργο αυτό. Ωστόσο, πρόκειται πιθανότατα για αιρετοκρίτες και όχι για τους
δικαστές του Πρώτου Δικαστηρίου. Τα μέλη του δικαστηρίου αυτού κατηγόρησε ο Ι.
Μάγερ μέσα από την εφημερίδα της πόλης τον Ιούνιο του 1824 για άγνοια, ροπή στον
αυταρχισμό, «φαντασιώδη προνόμια» και «κακή διαγωγή», κάνοντας λόγο για
παράπονα πολιτών που θα μπορούσαν να βλάψουν τους ίδιους τους δικαστές.
Αντίθετα, επαίνεσε τα μέλη του Δικαστηρίου των Εκκλήτων. Τα μέλη του Πρώτου
Δικαστηρίου απάντησαν απορρίπτοντας τις κατηγορίες, ενώ, καθώς η διαμάχη
συνεχίστηκε μέσα από την εφημερίδα, ο συνεργάτης του Μάγερ Δ. Μεσθενέας έκανε
λόγο για καταχρήσεις και άδικες αποφάσεις του δικαστηρίου. Ο ίδιος ο
Μαυροκορδάτος και οι συνεργάτες του αναφέρθηκαν σε «καταχρήσεις» εκ μέρους
των δικαστών, καθώς οι μισθοί τους δεν καταβάλλονταν κανονικά πριν από την
660
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επιβολή του φόρου του «εσφραγισμένου χαρτίου» στις αρχές του 1824. Ο φόρος
καταργήθηκε τον Σεπτέμβριο και αποφασίστηκε η πληρωμή των δικαστών από τις
προσόδους του τελωνείου Μεσολογγίου. Αιρετοκρίτες διορίστηκαν και μετά την
ίδρυση του Δικαστηρίου των Εκκλήτων. Επίσης, υπήρχε η δυνατότητα προσφυγής
στην έδρα της κυβέρνησης για την οριστική διευθέτηση κάποιων διαφορών, αλλά και
το ενδεχόμενο παραβίασης της απόφασης των δικαστηρίων. Από την άλλη πλευρά,
μολονότι κάποιες αποφάσεις τους ακυρώθηκαν από την κυβέρνηση, η λειτουργία των
δικαστηρίων ήταν αρκετά αποτελεσματική, απ’ τη στιγμή που οι πολίτες επανέφεραν
προς κρίση υποθέσεις που είχαν ρυθμιστεί επί κατά την οθωμανική περίοδο.662
Αρμόδιες για αγορανομικά αδικήματα, μικροκλοπές, μικροσυναλλαγές και
περιορισμένης έκτασης ταραχές, ήταν οι αστυνομικές Αρχές, όπως και για την
εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Μαυροκορδάτου
στον Γενικό Αστυνόμο Αιτωλίας Ι. Ταμπακάκη τον Μάιο του 1824. Οριζόταν επίσης
ότι οι «εγκληματίες» και όσοι είχαν φυλακιστεί με κυβερνητική εντολή δεν
μπορούσαν να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ στις περιπτώσεις που είχαν
αναμειχθεί ένοπλοι ο Αστυνόμος έπρεπε να ζητήσει από τον επικεφαλής τους την
παρουσίαση του υφισταμένού του στρατιωτικού. Στην Αστυνομία ανατέθηκαν τότε
και άλλα καθήκοντα που απέβλεπαν στην κατοχύρωση της ασφάλειας στο
Μεσολόγγι, όπως η απογραφή των σπιτιών και των κατοίκων της πόλης, ντόπιων και
ξένων, με στοιχεία όπως η ηλικία και το επάγγελμά τους. Η τοπική Αστυνομία ήταν
επίσης υπεύθυνη για τον έλεγχο των μετακινήσεων κάθε προσώπου από και προς το
εσωτερικό της χώρας και προς τα Επτάνησα, σε συνεργασία με τους επάρχους, ενώ
έπρεπε και «να εξακριβώνη το πνεύμα του λαού», την «κλίση» του, τις επιθυμίες και
τις απόψεις του για την κυβέρνηση και τους αξιωματούχους της, να εξιχνιάζει με
κάθε μέσο πιθανές συνομωσίες εναντίον του κράτους, να φροντίζει ώστε «να μένη
όσο το δυνατόν ήσυχον το πνεύμα του λαού» και να προλαμβάνει τα εγκλήματα.663
Ωστόσο, η απονομή δικαιοσύνης και η ασφάλεια στην πόλη παρέμεναν ζητούμενα,
τουλάχιστον στις περιπτώσεις που εμπλέκονταν ένοπλοι. Σε διάφορα επεισόδια στο
Μεσολόγγι κατά τους πρώτους μήνες του 1824, πρωταγωνιστούσαν και κάποιοι από
τους ξένους στρατιωτικούς που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, για να υπηρετήσουν υπό τις
διαταγές του Byron. Ήδη στα τέλη Ιανουαρίου του 1824, υπήρχαν περίπου 20
Άγγλοι, κατά τον Stanhope, οι οποίοι έδιναν «κάποια ζωή και συγκινήσεις, που έχουν
αλλάξει την εικόνα του τόπου», όπως σημείωνε. Κατά τον Gamba, υπήρχαν στην
πόλη Άγγλοι, Σκώτοι, Ιρλανδοί, Αμερικανοί, Γερμανοί, Ελβετοί, Βέλγοι, Ρώσοι,
Σουηδοί, Δανοί, Ούγγροι, Ιταλοί εθελοντές, μια «σταυροφορία εν μικρογραφία». Οι
φασαρίες ανάμεσα στους ξένους εθελοντές ήταν συχνές και οδηγούσαν ακόμα και σε
μονομαχίες. Όπως αφηγείται ο Byron, ένας Ιταλός εθελοντής κρίθηκε ένοχος από
«στρατοδικείο» για κλοπή και παραδόθηκε στην αστυνομία για να τιμωρηθεί
«σύμφωνα με το αστικό δίκαιο». Ο Gamba σημειώνει ότι καθαίρεσαν τον δράστη,
κρέμασαν πάνω του επιγραφή με την πράξη του στα ελληνικά και στα ιταλικά και τον
περιέφεραν στην πόλη, πριν τον παραδώσουν στην αστυνομία. Κατά τον ίδιο, ύστερα
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από τον θάνατο ενός Σουηδού φιλέλληνα σε συμπλοκή με Σουλιώτη ένοπλο στις
αρχές Φεβρουαρίου 1824, «η πόλις ολόκληρος κατείχετο υπό δεινού φόβου». Το
περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, καθώς η παρουσία ενόπλων σωμάτων αποτελούσε
μια συνεχή απειλή για την καθημερινή ασφάλεια και είχε οδηγήσει στην απαγόρευση
εκ μέρους των Μεσολογγιτών της εισόδου Σουλιωτών στην πόλη. Μετά τον θάνατο
του Byron, οι περισσότεροι από τους παραπάνω φιλέλληνες βρέθηκαν σε πολύ
δύσκολη θέση. Μέσα σε λόγους μήνες οι περισσότεροι από όσους δεν εγκατέλειψαν
τη χώρα πέθαναν, κυρίως από ασθένειες, ενώ δεν έλειψαν και οι αυτοκτονίες.664
Αλλά και κατά την επόμενη περίοδο, αρκετά από τα περιστατικά βίας στο
Μεσολόγγι και στο Ανατολικό είχαν αιματηρή κατάληξη. Όπως και στην ύπαιθρο, η
σύλληψη και η τιμωρία των δραστών ήταν δύσκολη υπόθεση, αν εκείνοι βρίσκονταν
στην υπηρεσία οπλαρχηγών ή αν εμπλέκονταν σε τοπικές διαμάχες. Σημαντικότερο
ήταν το περιστατικό του Οκτωβρίου, όταν ο Στράτος Ντόβας, άνθρωπος του Δ.
Μακρή, τραυματίστηκε σε συμπλοκή με ομάδα Μεσολογγιτών, μετά από μεθύσι σε
καφενείο της πόλης, και λίγο αργότερα πέθανε. Στο περιστατικό είδαμε ότι
εμπλεκόταν και η ομάδα των «Γιανιτζαραίων», όπως και σε άλλες διαμάχες με ξένους
ενόπλους. Επικράτησε μεγάλη αναταραχή και όλα τα σπίτια και τα μαγαζιά έμειναν
κλειστά. Λόγω του φόβου για την αντίδραση του Μακρή, οι Μεσολογγίτες
απαγόρευσαν την είσοδό του στην πόλη, απόφαση που φαίνεται ότι ίσχυσε για όλα τα
ένοπλα σώματα. Ακολούθησαν ανακρίσεις από την Αστυνομία, ενώ ο Μακρής
απαίτησε την παραπομπή των υπεύθυνων σε δίκη, σύμφωνα με υπόσχεση του
Μαυροκορδάτου και των ντόπιων. Ταυτόχρονα, άνθρωποί του επιδόθηκαν σε
αρπαγές και βιαιοπραγίες σε βάρος Μεσολογγιτών έξω από την πόλη. Οι
εμπλεκόμενοι Μεσολογγίτες, ανάμεσά τους και ο Γουρνάρας, ο θεωρούμενος ως
κύριος υπεύθυνος για τον τραυματισμό του Ντόβα, φυλακίστηκαν. Η Διευθύνουσα
Επιτροπή στο Μεσολόγγι σημείωσε τότε ότι ήταν δύσκολο να ορίσει ενάγοντα στο
Δικαστήριο, αν οι συγγενείς του θύματος δεν εμφανίζονταν, καθώς, τόνιζε, «ποίος
Μεσολογγίτης εβγαίνει κατήγορος Μεσολογγίτου υπέρ ενός ξένου, εις εγκληματικήν
μάλιστα υπόθεσιν; Έπειτα και ποίος ξένος τολμά να κατηγορήση Μεσολογγίτην;»
Πραγματικά, οι συγγενείς του Ντόβα δεν παρουσιάστηκαν στο Πρώτον Δικαστήριον,
στο οποίο παραπέμφθηκε η υπόθεση, και οι κατηγορούμενοι αποφυλακίστηκαν. Ο
Μεσολογγίτης Ζώης Μπάκας, τον οποίος είδαμε στο αξίωμα του πολιτάρχη, και τον
οποίο οι συγγενείς του Ντόβα θεωρούσαν συνυπεύθυνο, δολοφονήθηκε λίγο
αργότερα. Οι τελευταίοι ανέφεραν τον Δεκέμβριο στη συνέλευση του Ανατολικού ότι
οι υπεύθυνοι βρίσκονταν ακόμα στην πόλη και ζήτησαν την τιμωρία τους. Κατά τους
επιστάτες του Μεσολογγίου, είχαν καταφύγει όλοι στο Δραγαμέστο, στα Επτάνησα
664

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.4, 957, 965, 1009, Μπάϋρον, Επιστολές, ό. π., 250, 257, 260, 265, P.
Gamba, ό. π., 61, 100-03, 106, 118, L. Stanhope, Greece in 1823 and 1824, ό. π., 87-88, 109, 118, Ν.
Κασομούλης, Ενθυμήματα τ.1, ό. π., 364-65, Σπ. Τρικούπης, Ιστορία τ. Γ΄, ό. π., 57, 112-15, Αναστ.
Λιγνάδης, Το πρώτον δάνειον της Ανεξαρτησίας, ό. π., 222-23, 228, 230. Ωστόσο, το ρεύμα εθελοντών
που προκάλεσε η κάθοδος του Byron στην Ελλάδα δεν σταμάτησε με το θάνατό του. Ξεχωρίζουν οι
περιπτώσεις του Γερμανού διπλωμάτη Miessel, ο οποίος προσφέρθηκε να διδάξει διεθνές δίκαιο στο
Μεσολόγγι και πέθανε από κάποιο είδος πυρετού τον Οκτώβριο του 1824, και του Άγγλου λόρδου
Charles Murray, ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο του ίδιου έτους στη Γαστούνη (W. St. Clair, That
Greece Might Still Be Free: The Philhellenes in the War of Independence, ό. π., 181-82, J. P. Miller/G.
Jarvis, Letters from Greece, ό. π., 15-16). Για την καθημερινότητα του Byron στο Μεσολόγγι,
αφιερωμένη στην προώθηση των διαφόρων σχεδίων, στη συναναστροφή με άλλους φιλέλληνες και
στην ιππασία βλ. P. Gamba, ό. π., 71, 80, 96, 104-05, 108, 113, 115, 117, 150, W. Parry, ό. π., 74-82,
86-87, 155, J. Millingen, ό. π., 90, 114-15. Το μοναδικό, όπως φαίνεται, ποίημα που έγραψε ο Byron
στο Μεσολόγγι δημοσιεύτηκε αργότερα στην εφημερίδα της πόλης με σύντομο πρόλογο και
μετάφραση του Σπ. Τρικούπη (Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.12/11.2.1825).
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και στην Πελοπόννησο.665 Ο παρών τότε στην πόλη G. Jarvis προσθέτει ότι «οι
μεσαίες και κατώτερες τάξεις, δηλαδή οι έμποροι κλπ», συνεδρίασαν από κοινού για
να αποφασίσουν σχετικά με τη διασφάλιση της τάξης στην πόλη. Ανάμεσα σε άλλα,
αποφάσισαν κατά πλειοψηφία ότι ο δολοφόνος του Μπάκα θα έπρεπε να φυλακιστεί
στο Ναύπλιο, και άλλοι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό σε βάρος του Ντόβα να
διωχθούν για πάντα από την πόλη. Αποφάσισαν επίσης ότι κάθε δράστης φόνου θα
τιμωρούνταν στο εξής αμέσως και με τον ίδιο τρόπο από όποιον πολίτη ήθελε και
μπορούσε να το κάνει. Οι δολοφόνοι του Ζ. Μπάκα, προσθέτει ο Jarvis λίγες μέρες
αργότερα, δραπέτευσαν από την πόλη.666 Δεν είναι σαφές πού βασιζόταν η
εγκυρότητα μιας διαδικασίας όπως η παραπάνω. Πιθανότατα οι έμποροι της πόλης
είχαν διατυπώσει από κοινού το γενικό αίτημα για τάξη και δικαιοσύνη.
Κατά τον J. Millingen, στις πόλεις και στην ύπαιθρο της Ελλάδας όλα τα θέματα,
από τα πιο μηδαμινά μέχρι τα σημαντικότερα, αποφασίζονταν με τη δύναμη της βίας,
ενώ δεν υπήρχε παρά σκιά δικαστικών θεσμών. Ο ίδιος προσθέτει ότι κατά την
παραμονή του στη δυτική Στερεά, δηλαδή από το Δεκέμβριο του 1823 μέχρι τον
Ιανουάριο του 1825, διαπράχθηκαν πάνω από είκοσι δολοφονίες στο Μεσολόγγι και
στο Ανατολικό. Ποτέ δεν τιμωρήθηκαν οι ένοχοι, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις
συνήθιζαν να περπατούν στις αγορές σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ακόμα και το
ίδιο το σώμα που είχε συσταθεί για να διατηρεί τη δημόσια τάξη, προσθέτει
εννοώντας προφανώς την αστυνομία, ήταν υπεύθυνο για καθημερινούς καυγάδες και
ταραχές. Όταν στις αρχές του 1825 η Διευθύνουσα Επιτροπή ζήτησε από τον έπαρχο
Ξηρόμερου να στείλει στο Μεσολόγγι κάποιους κατηγορούμενους για φόνο, ο
οπλαρχηγός της περιοχής Γ. Τσόγκας είχε αντίρρηση, με το επιχείρημα ότι ο ίδιος
είδε ότι δεν τιμωρήθηκε όπως έπρεπε κανένας κακοποιός «εις τόσα παρόμοια όπου
έγιναν μέσα εις την πολιτείαν». Κατά τον Stanhope, η προσωπική ασφάλεια υπήρχε
στην επαναστατημένη Ελλάδα σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι προηγουμένως, με
εξαίρεση την πόλη του Μεσολογγίου.667
Η αναποτελεσματικότητα του δικαστικού μηχανισμού στις παραπάνω περιπτώσεις
συνέβαλε ίσως στην απόφαση της τοπικής διοίκησης στις αρχές του 1825 να
καταργήσει, είδαμε, τα δύο δικαστήρια του Μεσολογγίου και να συστήσει μια
επταμελή δικαστική επιτροπή, αποτελούμενη κυρίως από ντόπιους προκρίτους, μέχρι
τις νέες κυβερνητικές ρυθμίσεις για την απονομή της δικαιοσύνης.668 Ωστόσο, τα
προβλήματα στην οργάνωση και την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών και των
δικαστικών υπηρεσιών φαίνεται ότι ήταν επακόλουθα των γενικότερων αδυναμιών
του διοικητικού μηχανισμού, τοπικού και κεντρικού. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την
καθημερινή ασφάλεια, και παρά την ύπαρξη καλύτερων συνθηκών σε σχέση με την
ύπαιθρο, τα τείχη της πόλης δεν έγιναν ποτέ «σύμβολο της αστικής διακυβέρνησης»
ή του νόμου.669 Ο συσχετισμός των δυνάμεων παρέμενε υπέρ των ενόπλων, οι οποίοι,
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ανεξέλεγκτοι κάποτε και από τους ίδιους τους αρχηγούς τους, μπορούσαν να
αψηφούν κάθε ουσιαστικό έλεγχο. Σε ένα περιβάλλον όπου ήταν αποδεκτή η βία του
ισχυρότερου, και μάλιστα σε περίοδο πολέμου, μόνο η οικονομική και στρατιωτική
δύναμη μπορούσε να εγγυηθεί την τήρηση των νόμων. Αυτή η δύναμη ήταν στην
πράξη πολύ περιορισμένη για την τοπική διοίκηση. Η παρουσία του Μαυροκορδάτου
περιόριζε ίσως κάποια ακραία φαινόμενα απειθαρχίας, αλλά δεν επαρκούσε, αφού
δεν συνοδευόταν από τα ανάλογα μέσα επιβολής των δικαστικών αποφάσεων, οι
οποίες με τη σειρά τους φαίνεται ότι δεν εκδίδονταν πάντα από ικανούς δικαστές.
Τέλος, η συμμετοχή ξένων στρατιωτικών στα περιστατικά βίας στο Μεσολόγγι θα
επηρέαζε αρνητικά τη θέση τους στην τοπική κοινωνία και τη στάση του ντόπιου
πληθυσμού απέναντί τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Μεσολογγίτες αποφάσισαν να
απομακρύνουν τους εναπομείναντες Γερμανούς φιλέλληνες από το Σαράι, το πρώην
οθωμανικό διοικητήριο, μετά από τα αιματηρά περιστατικά του Οκτωβρίου. Κατά
τον G. Jarvis, η πραγματική σημασία της παρουσίας των φιλελλήνων στην Ελλάδα
ήταν τότε μικρή, ωστόσο πολλοί είχαν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και δεν
κατανοούσαν τους Έλληνες, οι οποίοι με τη σειρά τους τούς περιφρονούσαν. Επίσης,
κατά την αντιπαράθεση του Μάγερ με τους δικαστές του Πρώτου Δικαστηρίου, οι
τελευταίοι τον χαρακτήρισαν «χθες Έλληνα», προσθέτοντας ότι «οι αυτόχθονες
συμπατριώται» γνωρίζουν το χαρακτήρα και τις πράξεις του.670 Η προσβολή δεν θα
διατυπωνόταν αν δεν έβρισκε σύμφωνους κάποιους στο Μεσολόγγι, ενοχλημένους
από την παρουσία των ξένων ή και από τη δραστηριότητα και την επιρροή του
Μάγερ στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή.
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Κεφάλαιο Πέμπτο. Η τελευταία πολιορκία, 1825-1826 (Α)
5.1. Στις παραμονές της πολιορκίας
Οι δυσμενείς συνθήκες της πολιορκίας του 1825-1826 είχαν σε μεγάλο βαθμό
προδιαγραφεί από τις αδυναμίες των επαναστατών σε όλο το προηγούμενο διάστημα.
Είδαμε ότι ήταν αδύνατο για την τοπική διοίκηση να καλύψει τις απαιτούμενες αλλά
τεχνητά διογκωμένες δαπάνες, σε ό,τι αφορούσε στρατιωτικούς μισθούς και
σιτηρέσια. Αντίθετα, τα έσοδα ήταν περιορισμένα, λόγω των μεγάλων αδυναμιών του
συστήματος εκμετάλλευσης των τοπικών προσόδων, αλλά και της προοδευτικής
ερήμωσης της υπαίθρου. Η αξιόλογη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα γύρω
από τις πόλεις του Μεσολογγίου και του Ανατολικού, αποτελούσε εξαίρεση στη
γενική εικόνα φθοράς, ενώ οι δοκιμασίες του τετραετούς πολέμου ήταν φυσικό να
έχουν επηρεάσει το ηθικό του άμαχου πληθυσμού. Επιπλέον, οι δύο πόλεις και κάθε
δραστηριότητα σ’ αυτές ήταν εξαιρετικά ευάλωτες στη θαλάσσια πολιορκία, κάτι που
έκανε αναγκαία την παρουσία ελληνικών πλοίων στην περιοχή, προκειμένου να
εξασφαλίζουν και την επικοινωνία με τα Επτάνησα, η οποία είχε επανειλημμένα
αποδειχθεί επωφελής για το Μεσολόγγι και τη δυτική Στερεά.
Από την άλλη πλευρά, η άμυνα του Μεσολογγίου είχε ενισχυθεί σημαντικά με
την εκτέλεση μεγάλης κλίμακας οχυρωματικών έργων κατά το 1824, με μεγάλη
συμμετοχή του άμαχου πληθυσμού. Οι οχυρώσεις, με ανάπτυγμα περί τα 2000 μέτρα,
ύψος μέχρι 3,5 μέτρα και πλάτος που ποίκιλλε, ήταν πλινθόκτιστες, ενισχυμένες με
ασβεστοκονίαμα, μολονότι ξύλινοι πάσσαλοι συγκρατούσαν το χώμα σε αρκετά
τμήματα μεταξύ των προμαχώνων. Η περίπου 30ο κλίση στα ανώτερα εξωτερικά τους
τμήματα επέτρεπε τον εξοστρακισμό των βλημάτων και δυσχέραινε την προσπάθεια
αναρρίχησης. Η εξωτερική τάφρος επικοινωνούσε με τη λιμνοθάλασσα και είχε
πλάτος 8,5-9 και βάθος 2,5 μέτρα. Τμήμα της τάφρου στο κέντρο είχε αφεθεί άνυδρο,
μολονότι γέμιζε από τα νερά της βροχής, γιατί η είσοδος θαλασσινού νερού θα
διέβρωνε τα υπόγεια πόσιμα ύδατα, τα οποία περνούσαν από την κατεύθυνση αυτή.
Χαρακτηριστικό της οχύρωσης, που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας,
χωρίς να καλύπτει όλο το μήκος της, αποτελούσε η «κεκαλυμμένη οδός», ένα όρυγμα
πλάτους δύο μέτρων παράλληλα της τάφρου, προς την εξωτερική της πλευρά, που
χρησίμευε και για τη συγκέντρωση των ενόπλων πριν από επίθεση στο εχθρικό
στρατόπεδο. Ακολουθούσε στα περισσότερα σημεία μικρή εξωτερική πρόταφρος
πλάτους 2,5-3 και βάθους ενός περίπου μέτρου, η οποία καλυπτόταν κατά το
μεγαλύτερο μέρος της από ανάχωμα άνω του ενός μέτρου. Τις πολυγωνικές
οχυρώσεις ενίσχυαν τον Απρίλιο του 1825 18 πυροβολεία με 48 κανόνια και 4
βομβοβόλα, ενώ επιπλέον κανόνια είχαν τοποθετηθεί στα νησιά Βασιλάδι και
Προκοπάνιστος. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας κατασκευάστηκαν εσωτερικά
χαρακώματα, ουσιαστικά μια εκτεταμένη εσωτερική γραμμή άμυνας.671
Ο J. Millingen κάνει λόγο για προβληματικό σχέδιο οχύρωσης και σοβαρές
αδυναμίες, όπως το περιορισμένο πλάτος και η αστάθεια της κατασκευής σε ελώδες
έδαφος, οι οποίες επέτρεπαν τη δημιουργία ρηγμάτων, ενώ τα ερείπια μπορούσαν να
καλύψουν την τάφρο. Ο Σπ. Τρικούπης σημειώνει ότι το τείχος δεν ήταν
«εύκτιστον», αλλά την ατέλειά του υπερκάλυπτε η γενναιότητα των υπερασπιστών
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του.672 Φαίνεται ότι ο Μ. Κοκκίνης και οι άλλοι υπεύθυνοι της οχύρωσης
προσπάθησαν να εφαρμόσουν αρχές και σχέδια που είχαν καθιερωθεί στην
οχυρωματική τέχνη από τον 16ο αιώνα, όπως η τοποθέτηση του πυροβολικού σε
θέσεις με σχήμα αιχμής βέλους, το οποίο περιόριζε τα τυφλά σημεία απαιτώντας
λιγότερα κανόνια, και η προσπάθεια για πολυπλοκότερες κατασκευές με βάση την
αρχή της αλληλοκάλυψης. Υπό τις προϋποθέσεις της καλής επάνδρωσης, χωρίς
προδοσία εκ των έσω, και του επαρκούς ανεφοδιασμού, μια πόλη οχυρωμένη με τον
τρόπο αυτό μπορούσε να αποκρούσει την πιο αποφασιστική και ισχυρή επίθεση. Σε
κάθε περίπτωση, η οχύρωση παρέμενε ένα «οπλικό σύστημα» με κύριο σκοπό να
υποχρεώσει τον επιτιθέμενο να δαπανήσει περισσότερο χρόνο και πόρους για την
άλωση της πόλης, απ’ ότι απαιτούνταν για την άμυνά της.673 Στην περίπτωση του
Μεσολογγίου, πόλης με στρατηγική σημασία για τον έλεγχο της δυτικής Στερεάς και
για ενδεχόμενη εισβολή στην Πελοπόννησο, οι αδυναμίες της οχύρωσης φαίνεται ότι
οφείλονταν όχι τόσο στα λάθη των μηχανικών, όσο στους περιορισμούς του εδάφους
και, κυρίως, των χρημάτων. Ωστόσο, η οχύρωση μπορούσε να ανταποκριθεί στον
ανταγωνισμό χρόνου και πόρων με τον επιτιθέμενο, λόγω και των αδυναμιών του
τελευταίου, υπό την προϋπόθεση του σταθερού εφοδιασμού από τη θάλασσα.
Παρέμενε το ερώτημα τι θα συνέβαινε αν ο αντίπαλος είχε μέσα και οργάνωση
ανώτερα των όσων είχε παρουσιάσει ως τότε, πρόκληση που θα παρουσιαζόταν μετά
την άφιξη των αιγυπτιακών στρατευμάτων.
Επίσης, υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις σε πολεμοφόδια, κανόνια και τρόφιμα. Οι
τοπικές Αρχές ανέφεραν τον Φεβρουάριο την ανάγκη επισκευών και προμήθειας
πολεμοφοδίων, για ορισμένα από τα οποία υπήρχε γενικότερη έλλειψη. Έγινε επίσης
προσπάθεια ενίσχυσης σε κανόνια από την Πελοπόννησο, με πενιχρά αποτελέσματα.
Μεγαλύτερες ελλείψεις είχε η οχύρωση του Ανατολικού, παρά την εμπειρία του 1823
και παρά τις προσπάθειες από το 1824 και μέχρι την τελευταία στιγμή, υπό την
επίβλεψη και πάλι του Μ. Κοκκίνη. Η έλλειψη χρημάτων, οι εσωτερικές διαμάχες
αλλά και η φύση του εδάφους, δυσχέραναν την πρόοδο των εργασιών. Μέχρι τον
Απρίλιο του 1825 είχε οχυρωθεί και εξοπλιστεί με δύο κανόνια το Κεφαλόβρυσο, απ’
όπου μεταφερόταν πόσιμο νερό στην πόλη, στην οποία υπήρχαν συνολικά μόλις 4-5
κανόνια.674
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Χάρτης 5. Οδ. Μαρούλης, Τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου: 15 Απριλίου 182515 Απριλίου 1826, Αθήνα 1926. Απεικονίζεται η οχύρωση, πάνω στην έκταση της
πόλης του 1907. Διακρίνονται οι διαδοχικές θέσεις των δυνάμεων του Κιουταχή
καθώς προσέγγιζαν την πόλη το καλοκαίρι του 1825.
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Χάρτης 6. Χάρτης της πόλης και της οχύρωσης του Μεσολογγίου κατά το 18251826, άγνωστου γεωγράφου. Διακρίνεται η ένυδρη και άνυδρη τάφρος, αλλά και τα
πρόσθετα, εσωτερικά οχυρωματικά έργα (Σπ. Σακαλής, Μεσολόγγι 1826, Τύχη
οικογένειας Μάγερ και κατάλογος των αιχμαλώτων της Εξόδου, Αθήνα 2000, 109)
Την άμυνα του Μεσολογγίου θα μπορούσε να είχε ενισχύσει το «εργαστήριομηχανουργείο», του οποίου τα υλικά μαζί με δώδεκα πυροβόλα είχαν παραληφθεί
στην πόλη τον Ιανουάριο του 1824, σταλμένα από τη Φιλελληνική Επιτροπή του
Λονδίνου, προκειμένου να κατασκευαστούν κανόνια, πυρομαχικά και άλλο πολεμικό
υλικό, υπό τη διεύθυνση του «αρχιπυροτεχνουργού» W. Parry. Οι εργασίες
συνάντησαν πολλά προβλήματα, από την έλλειψη απαραίτητων υλικών και χρημάτων
για την αγορά τους μέχρι την ανασφάλεια λόγω των συχνών ταραχών στην πόλη, οι
οποίες προκάλεσαν και τη φυγή των Άγγλων τεχνιτών. Εμπόδιο αποτέλεσε και η
απροθυμία ικανών φιλελλήνων αξιωματικών να συνεργαστούν με τον Parry, τον
οποίο περιφρονούσαν. Ο θάνατος του Byron και η φυγή του Parry στα Επτάνησα
έβαλαν τέλος στην προσπάθεια, η οποία, κατά τον P. Gamba, ήταν έτοιμη να
αποδώσει καρπούς μετά και την πρόσληψη ντόπιων εργατών. Περιορισμένη συμβολή
είχε η «ταξιαρχία πυροβολικού», η οποία είχε συσταθεί με επικεφαλής τον Parry και
με χρηματοδότηση του Byron, και θα υποστηριζόταν από τη λειτουργία του
μηχανουργείου. Την αποτελούσαν πολλές δεκάδες φιλέλληνες και σχεδιαζόταν να
αποτέσει τον πυρήνα ενός μελλοντικού τακτικού σώματος. Λόγω των συχνών
προστριβών, μεταξύ τους και με τους ντόπιους, ο Byron αναγκάστηκε να διώξει τους
περισσότερους Γερμανούς. Μετά τον θάνατό του, έφυγαν οι περισσότεροι από τους
υπόλοιπους και τη διοίκηση όσων είχαν απομείνει ανέλαβαν οι G. Jarvis και Ch.
Stitzelberger. Ο Ed. Trelawny μετέφερε τον Απρίλιο του 1824 τέσσερα από τα
κανόνια, πυρομαχικά και άλλο υλικό της ταξιαρχίας στην ανατολική Στερεά, με την
έγκριση του Stanhope, υλικό που πέρασε υπό τον έλεγχο του Οδ. Ανδρούτσου. Τον
Trelawney ακολούθησαν και ορισμένα από τα μέλη της ταξιαρχίας. Δύο από τα
πυροβόλα του τάγματος, από εκείνα που είχαν έρθει μαζί με τα υλικά του
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μηχανουργείου, ενίσχυσαν την άμυνα στο Λεσίνι, νησάκι στους βάλτους της
Ακαρνανίας, όπου κατέφευγαν άμαχοι σε κάθε οθωμανική εισβολή. Ο υπόλοιπος
εξοπλισμός του μηχανουργείου μεταφέρθηκε στο Ναύπλιο τον Φεβρουάριο του 1825,
εκτός από λίγα κανόνια, τα οποία οι ντόπιοι κατάφεραν να κρατήσουν, μολονότι τα
περισσότερα ήταν ορειβατικά πυροβόλα, ακατάλληλα, κατά τον Parry, για τις
οχυρώσεις της πόλης.675
Ποσότητα πυρίτιδας, από τα υλικά του μηχανουργείου, φαίνεται ότι παρέμεινε στο
Μεσολόγγι και χρησιμοποιήθηκε στην τελευταία πολιορκία, στην οποία αγωνίστηκαν
ορισμένοι από τους φιλέλληνες που είχαν φτάσει εκεί το 1824. Χωρίς επαρκή
χρηματοδότηση από την αρχή και υποστήριξη από ειδικούς, το φιλόδοξο αλλά
ασυντόνιστο σχέδιο του μηχανουργείου και της ταξιαρχίας ήταν αναμενόμενο να
αποτύχει, λόγω της έλλειψης προγραμματισμού και τεχνογνωσίας, αλλά και λόγω των
ατυχών αυτοσχεδιασμών των εκπροσώπων της Φιλελληνικής Επιτροπής του
Λονδίνου, οι οποίοι, ακόμα και όταν είχαν καλές προθέσεις, δεν φαίνονταν γνωρίζουν
πώς ακριβώς θα βοηθούσαν μια χώρα που διέφερε τόσο πολύ από τη δική τους.
Παράλληλα με την οχύρωση του Μεσολογγίου, είχαν γίνει σοβαρές προσπάθειες
για να ενισχυθούν τα σημαντικότερα ορεινά καταφύγια του άμαχου πληθυσμού, οι
«αποκλείστρες», κυρίως εκείνη μεταξύ των επαρχιών Κραβάρων, Αποκούρου και
Καρπενησίου, η οποία απαιτούσε ελάχιστη φρούρηση και θεωρούνταν ικανή να
δεχθεί τουλάχιστον 5-6000 ανθρώπους. Την ενίσχυση της φυσικής της οχύρωσης και
τον εφοδιασμό της με τρόφιμα ανέλαβε ο Γ. Λέλης, ο οποίος επιμελήθηκε την
κατασκευή και καταστροφή μονοπατιών, την οχύρωση της μοναδικής εισόδου, την
κατασκευή αποθήκης και μύλου με κόστος 3500 γρόσια. Φαίνεται ότι στην περιοχή
κατέφυγαν άμαχοι ήδη κατά την επιδρομή του Ομέρ πασά το καλοκαίρι του 1824, αν
όχι νωρίτερα.676
Οι προσδοκίες των επαναστατών για εκμετάλλευση της δυσαρέσκειας του Ομέρ
πασά και των οπαδών του, ύστερα από την αντικατάσταση του τελευταίου από τον
Ρεσίτ Μεχμέτ πασά (Κιουταχή) τον Δεκέμβριο του 1824, δεν ευοδώθηκαν. Η
πληροφόρηση της ελληνικής πλευράς για σύμπραξη των Αλβανών με τον Κιουταχή
και για πρωτοφανούς έκτασης προετοιμασίες εισβολής στον νότο, ήταν συνεχής μέχρι
τον Μάρτιο του 1825.677 Είδαμε ότι στις αρχές εκείνου του έτους είχε διαταχθεί από
την κυβέρνηση η σύσταση στρατοπέδων στην Βόνιτσα, στον Καρβασαρά και στο
Μακρυνόρος, με ένα σύνολο 5000 ενόπλων, εκτός από τους περίπου 4.000 στα
στρατόπεδα Αγράφων και Ναυπάκτου και όσους Ρουμελιώτες βρίσκονταν μέχρι τον
Απρίλιο στην Πελοπόννησο. Ωστόσο, η πραγματική δύναμη των επαναστατών στην
ύπαιθρο ήταν μικρή για να αντιμετωπίσει μια εισβολή δεκάδων χιλιάδων ενόπλων.
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Τον Μάρτιο, όταν η τοπική διοίκηση κάλεσε τον πληθυσμό να ενισχύσει τα
στρατόπεδα, δεν βρίσκονταν όλα τα σώματα στις καθορισμένες θέσεις, λόγω της
δυσαρέσκειας και της δυσπιστίας των ενόπλων για τους καθυστερούμενους μισθούς
αλλά και λόγω της έλλειψης τροφίμων. Η ίδια η Διευθύνουσα Επιτροπή έκανε λόγο
στα μέσα του μήνα για πείνα και για άμεσο κίνδυνο διάλυσης των στρατοπέδων.678
Στα μέσα Μαρτίου, τμήμα του οθωμανικού στόλου εισήλθε στον Πατραϊκό.
Οθωμανικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στην Βόνιτσα, κατέλαβαν τον Καρβασαρά,
ενώ ένα τρίτο τμήμα πέρασε τα στενά του Μακρυνόρους, λίγο πριν φτάσει ο Α. Ίσκος
στην περιοχή. Στο σημείο αυτό είχαν τοποθετηθεί ένοπλοι υπό τον Ν. Μπότσαρη, ο
οποίος υποχώρησε χωρίς μάχη πίσω από τον Αχελώο, όπως έκανε και ο Γ. Τσόγκας
από το Ξηρόμερο, επιρρίπτοντας την ευθύνη στον Ίσκο. Στις 10 Απριλίου ο Ν.
Μπότσαρης κατέφυγε στο Ανατολικό, και οι ένοπλοι υπό τους Τσόγκα, Μακρή και
άλλους οπλαρχηγούς στο Μεσολόγγι, στο οποίο η τοπική διοίκηση διόρισε
επικεφαλής τον Ν. Στορνάρη. Στην ευρύτερη περιοχή φέρεται να υποτάχθηκε μόνο ο
Κ. Σιαδήμας στο Απόκουρο, ο οποίος όμως βρέθηκε στο Μεσολόγγι από τον
Σεπτέμβριο, και αρκετά χωριά γύρω από το Καρπενήσι. Δύο μέρες αργότερα έφτασε
στο Μεσολόγγι η νέα Διευθύνουσα Επιτροπή αποτελούμενη από τους βουλευτές Ι.
Παπαδιαμαντόπουλο, πρόκριτο από την Πάτρα, Δ. Θέμελη, πρόκριτο από την Πάτμο,
και Γ. Καναβό, πρόκριτο Κραβάρων. Οι πρώτες αψιμαχίες έξω από την πόλη
σημειώθηκαν στις 15 Απριλίου, ενώ επανειλημμένες ήταν οι εκκλήσεις για βοήθεια
από την Πελοπόννησο.679
Τα πολύ περιορισμένα φαινόμενα υποταγής ισχυρών οπλαρχηγών στην ύπαιθρο
αποδεικνύουν πόσο ισχυροί δεσμοί είχαν δημιουργηθεί ανάμεσά στους ενόπλους και
στην υπό διαμόρφωση ελληνική διοίκηση, στους μηχανισμούς της οποίας είχαν
σταδιακά ενσωματωθεί. Ωστόσο, μετά την εμπειρία των επιχειρήσεων και των
πολιορκιών των προηγούμενων ετών, οι οπλαρχηγοί της περιοχής, ιδίως εκείνοι με τα
ισχυρότερα τοπικά συμφέροντα, γνώριζαν ότι η κυβερνητική παρουσία στην περιοχή
και οι δεσμοί τους μαζί της βασίζονταν στη διατήρηση του ελέγχου του
Μεσολογγίου. Η διατήρηση ή η πτώση της πόλης θα έκρινε σε μεγάλο βαθμό και τη
δική τους θέση στον στρατιωτικό μηχανισμό και την ίδια την κοινωνία των
επαναστατών. Έτσι, παρά τις αλληλοκατηγορίες και την ήπια, λόγω των
περιστάσεων, κριτική της τοπικής διοίκησης, η αδυναμία τους να συντηρηθούν στην
ύπαιθρο και να αποκρούσουν έναν υπέρτερο αντίπαλο οδήγησε τα διάφορα ένοπλα
σώματα να κινηθούν προς το Μεσολόγγι, με την ελπίδα ότι η οχύρωση και ο
θαλάσσιος εφοδιασμός προσέφεραν ουσιώδεις δυνατότητες άμυνας. Για άλλη μια
φορά, η στρατηγική που επιλέχθηκε, η προτίμηση για τη στατική άμυνα σε ευνοϊκό
περιβάλλον έναντι του πολέμου κινήσεων στην ύπαιθρο, θα καθόριζε τον ρόλο της
πόλης στην άμυνα, τώρα όμως και την τύχη της.
Άμεση συνέπεια της εχθρικής προέλασης ήταν και πάλι η δημιουργία ενός μεγάλου
ρεύματος προσφύγων, πρώτα στην ύπαιθρο, οι οποίοι ακολούθησαν ξανά το σχήμα
της διασποράς σε ορεινά ή άλλα καταφύγια της υπαίθρου και της φυγής στα
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Επτάνησα. Ένα μεγάλο ρεύμα αμάχων στράφηκε προς το Μεσολόγγι και το
Ανατολικό. Κατά τον Σπυρομίλιο, …έβλεπε τινάς τους γέροντας μ’ αργά βήματα
ακουμβώντες εις το ρόπαλον να βαδίζουν προς το Μεσολόγγιον. Μητέραι φέρουσαι εις
τους ώμους των ό,τι εδύνοντο εκ της περιουσίας των και εις τας χείρας των τ’ ανήλικα
βρέφη των, έτρεχον να προφθάσουν το Μεσολόγγιον. Ποιμένες με τα ποίμνιά των
έτρεχον προς το Μεσολόγγιον... Σύμφωνα με αναφορά της τοπικής αστυνομίας στις 12
του μήνα, προφανώς υπερβολική, στην πόλη είχαν καταφύγει όλες οι οικογένειες του
Ανατολικού, αλλά και όλων σχεδόν των χωριών της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας. Οι
κάτοικοι των δύο πόλεων, κατά τον Νότη Μπότσαρη, είχαν αποφασίσει να
εμποδίσουν την είσοδο στους πρόσφυγες, στην «πτωχολογιάν και την ξενούραν», οι
οποίοι άλλωστε δεν χωρούσαν στις πόλεις, όπως σημειώνει. Ανεξάρτητα από τις
πιθανές προθέσεις των κατοίκων, συνέπεια της διαμάχης για την υποδοχή ξένων, μια
τέτοια απαγόρευση ήταν πρακτικά αδύνατη, μολονότι ο ίδιος ο Μπότσαρης με το
σώμα του εξακολουθούσε να μη γίνεται δεκτός στο Μεσολόγγι. Μόλις στα τέλη
Μαΐου, ύστερα από πρωτοβουλία των οπλαρχηγών λόγω των αναγκών της άμυνας,
μετακινήθηκε στην πόλη και ανέλαβε την αρχηγία της φρουράς.680
Στις 14 Μαΐου γίνεται λόγος για 8000 ανθρώπους στο Μεσολόγγι και στο
Ανατολικό, αριθμός που δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνει το σύνολο των αμάχων,
και κυρίως τους κατοίκους των δύο πόλεων, ίσως ίσως 6000 κατά την έναρξη της
πολιορκίας. Άλλωστε, όπως σημειώνει η τοπική αστυνομία στα τέλη Μαΐου, οι
στρατιωτικοί, αφού φυγάδευσαν τις οικογένειές τους στον Κάλαμο, είχαν
απαγορεύσει την έξοδο αμάχων χωρίς την άδειά τους. Οι ίδιοι οι πολιορκημένοι
οπλαρχηγοί κάνουν λόγο για 30.000 αμάχους, ζητώντας βοήθεια από την κυβέρνηση.
Σε κάθε περίπτωση, η πλειονότητα των αμάχων στράφηκε σύντομα στα Επτάνησα,
κυρίως στον Κάλαμο, όπου βρήκε καταφύγιο παρά τις οθωμανικές διαμαρτυρίες.
Άλλοι κατέφυγαν στην Πελοπόννησο, χωρίς να αποφεύγουν πάντα την αιχμαλωσία
από τον οθωμανικό στολίσκο της Πάτρας. Ωστόσο, όπως αποδεικνύει και η συμετοχή
τους στις οχυρωματικές εργασίες, παρέμειναν αρκετοί άμαχοι, Μεσολογγίτες και μη.
Πιθανότατα προέρχονταν από το φτωχότερο τμήμα του πληθυσμού, όσους δεν
μπορούσαν να συντηρηθούν μακριά και έλπιζαν ότι θα επιβίωναν, είτε με το ψάρεμα
στη λιμνοθάλασσα, είτε από τα εφόδια που θα έφερναν με τα πλοιάριά τους ή θα
έρχονταν ως βοήθεια από τα Επτάνησα και το Ναύπλιο. Η παρουσία αυτών των
αμάχων δεν δηλώνεται πάντα από τις πηγές, αν δεν επιβάρυναν την κατανάλωση των
στρατιωτικών μερίδων τροφίμων. Αντίθετα, οι οικογένειες των προκρίτων των δύο
πόλεων κατέφυγαν στον Κάλαμο, όπως άλλωστε και οι άμαχοι συγγενείς των
στρατιωτικών, τους οποίους οι τελευταίοι υπολόγιζαν ότι θα συντηρούσαν με τους
μισθούς και τα σιτηρέσιά τους. Η φυγή από την πόλη ήταν η αναγκαστική επιλογή
και άμαχων μη Μεσολογγιτών, όσων δεν κατέφυγαν στην ύπαιθρο, και οι οποίοι
έλπιζαν στη βοήθεια των Επτανησίων. Σύντομα, ο αριθμός προσφύγων στον Κάλαμο
αυξήθηκε δραματικά. Στις αρχές Μαΐου φέρονται να έχουν καταφύγει εκεί 17
χιλιάδες άνθρωποι, οι περισσότεροι από την «Ακαρνανία», από τους οποίους οι 2000
αναγκάζονταν να ζητιανεύουν.681 Το νησάκι του Πεταλά, είχε παρόμοιο ρόλο ως
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καταφύγιο προσφύγων, κάποτε και ενόπλων, ως σημείο ανεφοδιασμού της πόλης,
αλλά και ως μια λύση για τα κοπάδια των κατοίκων της υπαίθρου. Για τον λόγο αυτό
άλλωστε είχε παραχωρηθεί από τους επαναστάτες στις αγγλικές Αρχές των Ιονίων το
1825.682
Όσο για τo σύνολο των ενόπλων, φρουρά συγκεντρωμένη ουσιαστικά στο
Μεσολόγγι, έφτανε τις 3.500-4.500, κυρίως Στερεοελλαδίτες και Σουλιώτες.
Υπήρχαν επίσης αρκετοί Επτανήσιοι και Ηπειρώτες, αλλά και άνθρωποι από την
Πελοπόννησο, την Μακεδονία, νησιώτες από τη Χίο, τη Σάμο, την Πάτμο, άλλοι με
καταγωγή από το Αϊβαλί, τη Σμύρνη, τις Ηγεμονίες, τη Βουλγαρία. Οι Μεσολογγίτες
ένοπλοι ήταν τουλάχιστον 250, ωστόσο αρκετές εκατοντάδες ακόμα υπηρετούσαν ως
πυροβολητές και ναύτες. Κατά την τοπική αστυνομία, στη φρούρηση των οχυρώσεων
τη νύχτα συμμετείχαν όλοι οι κάτοικοι και «πάροικοι» της πόλης, χωρισμένοι σε
πεντηκονταρχίες και τοποθετημένοι σε συγκεκριμένα σημεία. O αριθμός των
ενόπλων είχε αυξομειώσεις λόγω των απωλειών, της φυγής ορισμένων, αλλά και των
ενισχύσεων, αλλά όχι τέτοιες που να επηρεάζουν την αναλογία με τους αντιπάλους
μέχρι το τέλος. Μαζί τους θα πρέπει να υπολογίζονται και πολλές εκατοντάδες
τεχνίτες και εργάτες, κατά κύριο λόγο Μεσολογγίτες.683 Είχαν επίσης απομείνει στην
πόλη ή ήλθαν αργότερα περίπου είκοσι φιλέλληνες, οι περισσότεροι Γερμανοί που
είχαν υπηρετήσει στο σώμα πυροβολικού του Byron.684
Η δύναμη των αντιπάλων ανερχόταν σε 12.000 έως 40.000 άνδρες, σύμφωνα κυρίως
με τους πολιορκημένους, οι οποίοι επικαλούνται συχνά πληροφορίες από αυτόμολους
χριστιανούς. Ωστόσο, η δύναμη εισβολής κάλυπτε μια ευρύτερη περιοχή, από τα
στενά του Μακρυνόρους μέχρι τα Σάλωνα και τις παρυφές της ανατολικής Στερεάς.
Οι οθωμανικές δυνάμεις, οι οποίες περιλάμβαναν μεγάλο αριθμό χριστιανών εργατών
και τεχνιτών, συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μεσολόγγι μέχρι τα τέλη Απριλίου,
έχοντας αφήσει φρουρές εκατοντάδων ανδρών σε επίκαιρα για τον ανεφοδιασμό
σημεία. Μέχρι την άφιξη των αιγυπτιακών δυνάμεων, τον Δεκέμβριο, η δύναμη των
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12-15.000 που είχε αναλάβει την άμεση πολιορκία του Μεσολογγίου δεν φαίνεται να
είχε αποδυναμωθεί σημαντικά από τις απώλειες και τις λιποταξίες.685
5.2. Η πρώτη φάση της πολιορκίας (Απρίλιος-Δεκέμβριος 1825)
5.2α. Η καθημερινότητα του πολέμου
Με δεδομένη την έντονη δραστηριότητα των πολιορκητών μέχρι τον Σεπτέμβριο, η
καθημερινότητα της φρουράς, δηλαδή η καθημερινότητα του πολέμου, κυριάρχησε
στην εικόνα της πόλης συρρικνώνοντας αναπόφευκτα κάθε άλλη δραστηριότητα.
Μολονότι οι επιτιθέμενοι είχαν ελάχιστα κανόνια, αλλά και ανεπαρκή πυρομαχικά
και άλλα πολιορκητικά μέσα στις πρώτες εβδομάδες των συγκρούσεων, κατάφεραν
με τα δικά τους οχυρωματικά έργα, τάφρους, προμαχώνες και σωρούς χώματος, να
επιχωματώσουν την τάφρο σε κρίσιμα σημεία και να απειλήσουν την κύρια γραμμή
της άμυνας. Ταυτόχρονα, με το προοδευτικά ενισχυόμενο πυροβολικό τους, με τους
εμπειρότερους των αμυνόμενων πυροβολητές, προκαλούσαν ζημιές στις οχυρώσεις,
παρά τον μάλλον άτακτο ρυθμό του βομβαρδισμού, ενώ τα κανόνια των αμυνόμενων
δεν μπορούσαν να απαντήσουν αποτελεσματικά λόγω των ζημιών και της φθοράς
που είχαν υποστεί, ή της μικρής απόστασης. Οι αντιμαχόμενοι χρησιμοποιούσαν
ακόμα και πέτρες, εξαιτίας της έλλειψης πυρομαχικών. Η κρισιμότητα της
κατάστασης κορυφώθηκε στα τέλη Ιουνίου με την άφιξη του οθωμανικού στόλου και
την ενίσχυση των πολιορκητικών μέσων, την επιβολή πλήρους αποκλεισμού από τη
θάλασσα, και την επίθεση με μικρά πλοία και οπλισμένα πλοιάρια στο Βασιλάδι και
σε άλλα νησάκια, τον επόμενο μήνα.686
Ωστόσο, η άμυνα ήταν αρκετά οργανωμένη, με ουσιαστικά συλλογική ηγεσία,
μέσω καθημερινών συσκέψεων των οπλαρχηγών. Από την αρχή είχε καταρτιστεί
κανονισμός με μια σειρά καθηκόντων της φρουράς, με έμφαση στην εξασφάλιση της
συνεχούς παραμονής των ενόπλων στις θέσεις τους. Τα διάφορα σώματα είχαν
καθορισμένες θέσεις, με εναλλαγή και αναπλήρωση των απωλειών σε επικίνδυνα
σημεία, και σαφή παρά τις αντιζηλίες καθήκοντα, που ρύθμιζαν οι σαλπιγκτές, ενώ
δεν έλειπαν οι επιθετικές έξοδοι στο οθωμανικό στρατόπεδο. Στη μεγάλη έφοδο των
πολιορκητών στις 21 Ιουλίου, οι αντίπαλοι «επιάσθησαν μαλλιά με μαλλιά», ενώ η
ταυτόχρονη επίθεση του οθωμανικού στολίσκου αποκρούστηκε από κανόνια που
είχαν εσπευσμένα τοποθετηθεί κοντά στην ακτή. Οι οχυρώσεις, παρά τα όποια
κατασκευαστικά τους μειονεκτήματα, αποδείχθηκε ότι διέθεταν το πλεονέκτημα της
αλληλοκάλυψης. Ταυτόχρονα, ήταν απαραίτητη η αποκατάσταση κάποιων από τις
685
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μεγάλες ζημιές που είχαν υποστεί αλλά και η πραγματοποίηση νέων έργων, όπως
τάφροι και κανονιοστάσια, έργο που είχαν αναλάβει οι ένοπλοι, αλλά κυρίως ντόπιοι
τεχνίτες και εργάτες, ακόμα και οι, τυπικά πια, άμαχοι. Ο Μιχ. Κοκκίνης, ο
νεοφερμένος από το Ναύπλιο Ιταλός «οχυρωματοποιός» Ραζιέρι, ο οποίος
σκοτώθηκε τον Ιούνιο, αλλά και ο Αθ. Ραζηκότσικας, εκ μέρους των προκρίτων της
πόλης, φαίνεται ότι είχαν και πάλι την επίβλεψη και την ευθύνη των εργασιών, οι
οποίες γίνονταν νύχτα, λόγω του ημερήσιου βομβαρδισμού και της ανάγκης
απόκρυψης, πρακτική που ακολουθούσαν και οι πολιορκητές.687 Οι εργασίες αυτές,
που αποτελούσαν την αναγκαία προσαρμογή της οχύρωσης στις απαιτήσεις της
πολιορκίας και όχι μικρές επισκευές ή προσθήκες, απαιτούσαν την παραμονή στους
εκτεθειμένους χώρους, και έτσι δεν διαχωρίζονταν στην πράξη από την άμεση
συμμετοχή στις συγκρούσεις.
Το ίδιο ίσχυε και για την κατασκευή υπονόμων, έργο που απαιτούσε
εξειδικευμένους τεχνίτες. Η επιτυχής ανατίναξη μιας υπονόμου μπορούσε να αποβεί
καθοριστική για την έκβαση μιας συμπλοκής. Η ομάδα των ειδικευμένων τεχνιτών
περιλάμβανε επίσης ξυλουργούς, σιδεράδες, χτίστες και άλλους που είχαν το έργο της
κατασκευής μπαρουτιού και πυρομαχικών. Ο φρούραρχος Μ. Δεληγεωργόπουλος
είχε την ευθύνη για πολλές από τις εργασίες αυτές. Για την παρασκευή μπαρουτιού
συγκεντρώθηκε χαρτί, μόλυβδος και όσο νίτρο βρέθηκε στις εμπορικές αποθήκες,
από το οποίο όμως ήταν δυνατό να παρασκευάζονται μόνο περιορισμένες ποσότητες
πυρομαχικών. Η κατασκευή τους γινόταν σε ένα, τουλάχιστον, συγκεκριμένο χώρο,
«εν μικρόν οίκημα, όπου έδεναν φουσέκια (χαρτούζια) νύκτα-ημέραν και έχυναν και
βόλια προς την θάλασσαν», κατά τον Κασομούλη. Για τον σκοπό αυτό
χρησιμοποιήθηκε και το χαρτί από τα βιβλία των εκκλησιών. Κατασκεύαζαν επίσης
αυτοσχέδιες λόγχες, προφανώς στα πρότυπα της πολιορκίας του 1822. Στην πόλη
λειτουργούσαν και οι αναγκαίοι μύλοι για το άλεσμα των δημητριακών.688 Στην
κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών για ρίψη από τους προμαχώνες είχε επιδοθεί
ομάδα Γερμανών φιλελλήνων με επικεφαλής τον W. Delaunay, οι οποίοι είχαν και
καθήκοντα πυροβολητών, ενώ ο Πολωνός Dierzawski ήταν χιλίαρχος και επικεφαλής
σώματος υπό τον οπλαρχηγό Μ. Κοντογιάννη. Μετά από μακρόχρονη παραμονή
στην Ελλάδα, οι περισσότεροι θα γνώριζαν σε κάποιο βαθμό τη γλώσσα, ώστε να
687

Σπυρομίλιος, ό. π., 52, 55-59, 62-63, 65-68, 70, 72-74, 88, 92-93, 106, 113, Ν. Κασομούλης, ό. π.,
92-101, 104-05, 140, Αλληλογραφία, 120, 132-33, 137, 164-65, 398, 400, 414, 418, Ν. Μακρής, Ιστορία
του Μεσολογγίου, ό. π., 38-39, Αρχείο Ρώμα, τ. Β΄, 623, Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.38/13.5.1824,
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στρατιώτας ακαταπαύστως εκατεγίνετο να ανορθώσει τον προμαχώνα του…η Τερρίμπιλε
ανανεώθη…από την κοινήν προθυμίαν» (Ν. Κασομούλης, ό. π., 162).
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έχουν ενσωματωθεί με την υπόλοιπη φρουρά, η οποία θρηνεί όταν σκοτώνονται. Ο
Ν. Κασομούλης σημειώνει ότι οι διασωθέντες της Εξόδου περίμεναν στο βουνό τους
Γερμανούς ολόκληρη εκείνη τη μέρα και την επόμενη νύχτα.689
Άλλα οικήματα εξυπηρετούσαν επίσης, άμεσα ή έμμεσα, την άμυνα. Ορισμένα από
τα καλύτερα σπίτια είχαν παραχωρηθεί σε στρατιωτικούς, όπως στις περιπτώσεις του
Ν. Στορνάρη και του Νότη Μπότσαρη, στον οποίο είχε δοθεί το άλλοτε οθωμανικό
διοικητήριο, όπου γίνονταν και κάποιες από τις συναθροίσεις των οπλαρχηγών.
Σπίτια με καλή κατασκευή χρησιμοποιούνταν ως χώροι απόθεσης τραυματιών ή ως
αποθήκες πολεμοφοδίων, όπως το σπίτι της οικογένειας Τρικούπη, όπου επιπλέον
είχε την έδρα της η Διευθύνουσα Επιτροπή.690 Περισσότερο οργανωμένη σε σχέση με
το παρελθόν ήταν και η δράση του ντόπιου ναυτικού. Εκτός από τη μεταφορά
τροφίμων στην πόλη, αρκετά πλοιάρια, πάσαρες και μίστικα, είχαν μισθωθεί και
εξοπλιστεί από την τοπική διοίκηση για τη φρούρηση της λιμνοθάλασσας, με
ντόπιους καπετάνιους όπως ο Κ. Τρικούπης και ο Χρ. Μωραϊτάκης. Ορισμένα από τα
σκάφη υποστήριζαν επιχειρήσεις στην ξηρά, συμμετείχαν στον αποκλεισμό του
Πατραϊκού, ενώ συγκρούστηκαν τον Νοέμβριο με πλοία του οθωμανικού στόλου.691
Παρά την άφιξη ελληνικών πλοίων και τη λύση του θαλάσσιου αποκλεισμού στα
τέλη Ιουλίου, η επιθετική προσπάθεια του Κιουταχή κορυφώθηκε το επόμενο
διάστημα με έντονο κανονιοβολισμό, ημέρα και νύχτα. Οι συμπλοκές στις οχυρώσεις,
οι επιθετικές έξοδοι στο οθωμανικό στρατόπεδο, οι μάχες σώμα με σώμα, ο
πετροπόλεμος, διακρίνουν και τη φάση αυτή. Συνεχίστηκαν επίσης οι ανατινάξεις
υπονόμων εκατέρωθεν, όπου οι αμυνόμενοι έγιναν αποτελεσματικότεροι χάρη στον
Π. Σωτηρόπουλο και κυρίως στον Κώστα (Λαγουμιτζή), ο οποίος ήλθε στην πόλη
μαζί με άλλους δεκαοκτώ τεχνίτες, ύστερα από αίτημα των πολιορκημένων. Το
μεγαλύτερο επίτευγμα των αμυνόμενων ήταν η εξουδετέρωση, με συνεχείς επιθέσεις
και με αφαίρεση του χώματος, του «υψώματος της ενώσεως», του προχώματος με το
οποίο οι πολιορκητές κατάφεραν προσωρινά να αποκτήσουν άμεση επαφή με τις
οχυρώσεις στον προμαχώνα του «Φραγκλίνου», «τερρίμπιλε» στη γλώσσα των
πολιορκημένων, απειλώντας σοβαρά να διασπάσουν την άμυνα. Ταυτόχρονα
συνεχίζονταν οι εργασίες πρόχειρης επιδιόρθωσης και ενίσχυσης των οχυρώσεων στα
σημεία που οι επιτιθέμενοι σημείωναν πρόοδο.692
Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι οθωμανικές δυνάμεις ανέστειλαν κάθε επιθετική
επιχείρηση, λόγω και των ραγδαίων βροχοπτώσεων και εν αναμονή της άφιξης των
αιγυπτιακών στρατευμάτων, και αποσύρθηκαν στις υπώρειες του Ζυγού αφήνοντας
μικρές δυνάμεις κοντά στην πόλη. Φτωχές οικογένειες μάζευαν τότε χόρτα και ξύλα
εκτός των οχυρώσεων, κάτι που προκαλούσε αψιμαχίες και οδήγησε άμαχους στην
689
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αιχμαλωσία. Κατά τον Σπυρομίλιο, οι αντιμαχόμενοι έμοιαζαν πια με δύο παλαιστές
που προσπαθούσαν να ξεκουραστούν αντικρίζοντας και φοβερίζοντας ο ένας τον
άλλο, πριν επαναλάβουν την πάλη. Ωστόσο, ο βομβαρδισμός συνεχιζόταν σποραδικά,
ενώ η έλλειψη εργατών και μέσων δυσχέραινε τις εργασίες στις οχυρώσεις, οι οποίες
είχαν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Ταυτόχρονα, εκατοντάδες από τα σπίτια
γκρεμίστηκαν από τους πολιορκημένους, ώστε η ξυλεία τους να χρησιμεύσει ως
καύσιμη ύλη ή για την επισκευή των οχυρώσεων. Η πολιορκία μπήκε σε νέα φάση με
την άφιξη των αιγυπτιακών στρατευμάτων τον Δεκέμβριο, όταν ο οθωμανικός στόλος
απέκλεισε και πάλι το Μεσολόγγι.693
Συμπερασματικά, η επιθετική προσπάθεια του Κιουταχή απέτυχε, καταρχάς χάρη
στην αποφασιστικότητα των πολιορκημένων, την οργάνωση, τη συλλογικότητα και
την εφευρετικότητα της άμυνας, και την εκμετάλλευση κάθε πλεονεκτήματος που
προσέφερε η οχύρωση. Πολύτιμη θα ήταν η πείρα όσων είχαν αγωνιστεί στις
πολιορκίες των προηγούμενων ετών στο Μεσολόγγι και το Ανατολικό, αλλά και οι
ικανότητες των Σουλιωτών, για παράδειγμα στις νυχτερινές συγκρούσεις,
αποκτημένες μετά από μακροχρόνιους αγώνες σε συνθήκες αποκλεισμού στα βουνά
της πατρίδας τους.694 Καθοριστική υπήρξε τελικά η επέμβαση του ελληνικού στόλου
για την την αποκατάσταση του εφοδιασμού σε τρόφιμα και πολεμοφόδια. Ωστόσο,
σημαντικό ρόλο στη θετική για τους πολιορκημένους έκβαση των επιχειρήσεων το
1825 είχαν οι αδυναμίες του αντιπάλου στην οργάνωση και στη σύνθεσή του.
Βέβαια, παρουσιάστηκαν κάποια νέα χαρακτηριστικά στο οθωμανικό στρατόπεδο.
Παρά τα περιφρονητικά σχόλια του Μ. Κοκκίνη, των οποίων η δημοσίευση στην
εφημερίδα της πόλης είχε προπαγανδιστικό στόχο, οι αμυνόμενοι αναγνώριζαν την
ικανότητα των αντιπάλων τους στην κατασκευή πολιορκητικών έργων, τα οποία
απέδιδαν σε Ευρωπαίους τεχνικούς, ενώ κατάλαβαν γρήγορα τη διαφοροποίηση στην
ένταση, την επιδεξιότητα και στην αποφασιστικότητα των προσπαθειών του
αντιπάλου: «ο εχθρός δεν μας πολεμά τούρκικα, αλλά τακτικά και επιτηδειότατα»,
σημειώνουν. Αναγνώριζαν επίσης την επιμονή και την τόλμη του Κιουταχή.
Επιπλέον, για πρώτη φορά υπήρξε η δυνατότητα διαχείμασης στην περιοχή χιλιάδων
ενόπλων, κάτι στο οποίο θα συνέβαλε η φροντίδα του Κιουταχή για φρούρηση και
οχύρωση επίκαιρων σημείων στην οδό του χερσαίου ανεφοδιασμού, μολονότι οι
απαιτήσεις υποστήριξης των οθωμανικών πολιορκητικών δυνάμεων αύξησαν τις
φορολογικές και άλλες πιέσεις στην οικονομία της Ηπείρου. Τις άοκνες προσπάθειες,
τον δυναμισμό, την έμφαση στην προετοιμασία, την επινοητικότητα του Κιουταχή,
στον οποίο παρείχε πλήρη ελευθερία ενεργειών, αναγνώρισε στα τέλη Οκτωβρίου ο
σουλτάνος Μαχμούτ Β΄. Ο τελευταίος απέδωσε τη συνεχιζόμενη αντίσταση των
«άπιστων ληστών» στην οχύρωση του Μεσολογγίου και διέταξε όλους τους κατά
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τόπους αξιωματούχους να προσφέρουν αμέσως κάθε βοήθεια σε άνδρες και εφόδια
ενόψει του χειμώνα.695
Ωστόσο, ο οθωμανικός στρατός, πέρα από την απουσία ουσιαστικής υποστήριξης
από πολεμικά πλοία μέχρι τα τέλη Ιουνίου, είχε περιορισμένη αρχικά και ποτέ
επαρκή ισχύ σε πυροβολικό. Κυρίως, αντιμετώπιζε έλλειψη τροφίμων και
πολεμοφοδίων, πολλά από τα οποία έρχονταν από την Πρέβεζα, την Άρτα, την
Ναύπακτο και την Πάτρα. Ένα σημαντικό μέρος των προμηθειών προερχόταν από
ντόπιους ή ξένους εμπόρους με έδρα τα Επτάνησα, όπως ο Γ. Κοκκίνης, παλιός
συνεργάτης του Μεχμέτ Αλή. Ωστόσο, ο θαλάσσιος ανεφοδιασμός των οθωμανικών
στρατευμάτων από τα Επτάνησα και την Ήπειρο διαταρασσόταν κατά καιρούς από
την παρουσία ελληνικών πολεμικών πλοίων, αλλά και από προβλήματα στις σχέσεις
με τις ιονικές Αρχές. Οι επιθέσεις των πολιορκητών στα νησάκια της λιμνοθάλασσας
και η λεηλασία ζώων από τα κοπάδια που έβοσκαν εκεί, αποτελούν επιπλέον ένδειξη
των δυσχερειών στον ανεφοδιασμό τους. Από τον Σεπτέμβριο, η γραμμή
ανεφοδιασμού από την Ήπειρο δια ξηράς κινδύνευσε από επιθέσεις ενόπλων υπό τον
Γ. Καραϊσκάκη. Ασθένειες προκαλούσαν επιπλέον δυσχέρειες στο οθωμανικό
στρατόπεδο. Επίσης, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στην πειθαρχία των αλβανικών
σωμάτων και τη συνεργασία τους με τα υπόλοιπα οθωμανικά στρατεύματα, ενώ
γίνεται λόγος και για δυσαρέσκειες σχετικά με την καταβολή των μισθών, που
οδηγούσαν Αλβανούς και μη σε λιποταξίες, αυξημένες λίγο πριν τον χειμώνα.696
Κατά τον πρόξενο στην Πρέβεζα W. Meyer, ο Κιουταχής απέδωσε την αποτυχία
κατάληψης του Μεσολογγίου στη στάση των Αλβανών. Ο Meyer φαίνεται να
συμμερίζεται την άποψη αυτή, και κάνει επίσης λόγο για δυσαρέσκεια και λιποταξίες
των αλβανικών σωμάτων στη δυτική Στερεά, αλλά και για κίνητρα των Αλβανών
ώστε να παρατείνουν τον πόλεμο, για μυστικές σχέσεις τους με τους πολιορκημένους,
ακόμα και για προειδοποίηση των αμυνόμενων πριν από έφοδο του Ιουλίου.
Αναφέρεται επίσης, όπως και η εφημερίδα του Μεσολογγίου, σε απογοήτευση του
Κιουταχή από τη στάση του επικεφαλής του οθωμανικού στόλου. Για αδράνεια και
δειλία του Οθωμανού ναυάρχου μπροστά στον ελληνικό στόλο, ο οποίος μπόρεσε
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έτσι να ανεφοδιάσει τους πολιορκημένους, κάνει λόγο και ο Άγγλος πρόξενος στην
Πάτρα P. Green, ο οποίος επισκέφτηκε το στρατόπεδο των πολιορκητών τον Ιούλιο.
Μολονότι είδε ένα πολυάριθμο και με αφθονία φθηνών τροφίμων στρατόπεδο, ο
Green περιορίζει σε 6-8000 τους, κυρίως Αλβανούς, ένοπλους που μπορούσαν να
συμμετάσχουν σε επιθετικές επιχειρήσεις, αριθμός που συμφωνεί με την εκτίμηση
του Γ. Σαχτούρη στα τέλη του μήνα. Ο Green σημειώνει ότι οι υπόλοιποι ένοπλοι
ήταν έμποροι ή τυχοδιώκτες που περίμεναν να επωφεληθούν εφοδιάζοντας το στρατό
ή συμμετέχοντας στη λεηλασία της πόλης. Ο ίδιος απέδωσε επίσης την αποτυχία του
Κιουταχή στους Αλβανούς ενόπλους οι οποίοι, σημειώνει, δεν είχαν συμφέρον ως
μισθοφόροι να τερματιστεί ο πόλεμος και προειδοποίησαν τους αμυνόμενους για την
έφοδο του Ιουλίου. Στις αρχές τις πολιορκίας, οι αμυνόμενοι τόνιζαν στην κυβέρνηση
ότι οι Αλβανοί ήταν ενωμένοι και ενθαρρυμένοι από την έλλειψη αντίστασης κατά
την προέλαση και από την προοπτική λεηλασίας, ώστε «και αι γυναίκες των ήλθαν να
λαφυραγωγήσουν». Αργότερα, ελληνικές πηγές αναφέρονταν υπαινικτικά σε
πληροφόρηση των πολιορκημένων από το οθωμανικό στρατόπεδο, σε κάποια
διαφορετική στάση των Αλβανών ενόπλων, και σε δυσπιστία του Κιουταχή απέναντί
τους.697
Τα αλβανικά στρατεύματα ακολουθούσαν μια μάλλον καιροσκοπική τακτική και
παρέμεναν αναξιόπιστα, ανεξάρτητα του αν αυτό οφείλεται στη δυσαρέσκειά τους για
καθυστερημένους μισθούς, στη διάψευση των προσδοκιών τους για λεηλασία ή στις
όποιες σχέσεις τους με τους πολιορκημένους. Ωστόσο, το επιχείρημα για την κύρια
ευθύνη των Αλβανών αγνοεί το ότι ούτε οι τακτικές και πειθαρχημένες αιγυπτιακές
δυνάμεις θα καταφέρουν να καταλάβουν με έφοδο την πόλη, ενώ υποτιμά την
επίπτωση των άλλων δυσχερειών που προκάλεσαν τελικά μια σοβαρή κρίση στο
στρατόπεδο του Κιουταχή. Οι οθωμανικές δυνάμεις δεν είχαν ξεπεράσει τις
αδυναμίες του παρελθόντος, παρά το ότι οι επιθετικές επιχειρήσεις τους ξεκίνησαν
πολύ νωρίτερα απ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια. Στην πραγματικότητα, δεν φαίνεται
να υπήρχε από την αρχή επαρκής μέριμνα για μια παρατεταμένη εκστρατεία, ενώ η
απόσταση των οθωμανικών δυνάμεων από τα κέντρα ισχύος και ανεφοδιασμού τους
παρέμενε σημαντική. Το πυροβολικό αποδείχθηκε εξίσου ανεπαρκές απέναντι στις
οχυρώσεις του Μεσολογγίου, ο οθωμανικός στόλος απουσίαζε στην έναρξη των
επιχειρήσεων και η μετέπειτα δράση του ήταν αναποτελεσματική, ενώ ο εφοδιασμός
σε τρόφιμα και πολεμοφόδια παρέμεινε γενικά προβληματικός. Οι οργανωτικές
αδυναμίες και τα προβλήματα συνοχής των πολιορκητών διευκόλυναν τους
αμυνόμενους να αντέξουν, πριν και μετά την άφιξη του ελληνικού στόλου, ενώ
οδήγησαν στην απώλεια χρόνου, την αποτελμάτωση, στην αύξηση των απωλειών και
την πτώση του ηθικού των πολιορκητών.
5.2β. Επιπτώσεις
Στο διάστημα των έξι μηνών, από την έναρξη μέχρι τη χαλάρωση της πρώτης
φάσης της πολιορκίας, οι εμπόλεμοι βρίσκονταν σε συνεχή εγρήγορση και
ετοιμότητα, σε διαρκή κατάσταση συναγερμού, με ό,τι αυτό μπορούσε να σημαίνει
για τις ανθρώπινες αντοχές, με διαστήματα ανάπαυσης ανάλογα συνήθως με τις
πρωτοβουλίες του αντιπάλου και τις καιρικές συνθήκες. Ο αγώνας ήταν επίπονος, τη
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μέρα και τη νύχτα. Από νωρίς είχε απαγορευθεί η επίσκεψη των ντόπιων στις
οικογένειές τους στην πόλη, παρά μόνο με άδεια και σε καθορισμένα χρονικά
διαστήματα πριν τη δύση του ήλιου. Κατά τον Ν. Κασομούλη, η Φρουρά είχεν
συνειθίσει να βαστά το τζαπί, το φκυάρι μαζί και το ντουφέκι εις το χέρι. Ότι
ημπορούσε να δίδη άνεσιν εις τον εαυτόν της, ήτον να τρέχη από τον πόλεμον εις την
εργασίαν, και από την εργασίαν εις τον πόλεμον. Ιδού η διασκέδασίς των, και με το
σπαθί εις την μέσην…να έχη σιμά του το πετζί (τομάρι) να ζυμώνη και να ψήνη το
ψωμί, το γουδί δια την σκορδαλιάν του…να μαγειρεύη κανένα ψαράκι…εις την θέσιν
του…και νύκτα-μέρα ακουράστως να εργάζεται. Σε κάθε σημάδι εχθρικής
δραστηριότητας «άφηναν όλοι τα γουδιά τους, τους τεντζερέδες, τα πετζιά, την
καλύβα, την κάπα, και έτρεχαν». Το ηλιοβασίλεμα ήταν ένα διάστημα χαλάρωσης για
τους αντιμαχόμενους, καθώς ήταν ο χρόνος της προετοιμασίας του φαγητού. Οι
πολιορκημένοι, συνηθισμένοι στο ορεινό κλίμα, ταλαιπωρούνταν από τον
καλοκαιρινό καύσωνα. Προκειμένου να παραμένουν στις οχυρώσεις, έφτιαξαν
επιτόπου πρόχειρα καταλύματα χρησιμοποιώντας και τα υλικά οικημάτων της πόλης.
Αργότερα, οι φθινοπωρινές βροχές μετέτρεψαν μεγάλο μέρος του εσωτερικού
περιβόλου σε λίμνη, κάτι που δυσχέραινε την επέμβαση από την πόλη στις οχυρώσεις
και τους υποχρέωνε να μένουν εκεί μόνιμα, μέσα στο ψύχος του χειμώνα.698
Υπό κανονικές συνθήκες, ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητα της φρουράς θα
είχαν οι γιορτές και οι γάμοι. Κατά τον Ν. Μακρή, τελούνταν σε όλη τη διάρκεια της
πολιορκίας αρραβώνες και γάμοι, «μετά των συνηθισμένων διατυπώσεων και
ευωχιών και διασκεδάσεων». Ανάμεσά τους ήταν και ο γάμος του Δ. Μακρή με την
Ευπραξία Ραζηκότσικα, πιθανότατα στις αρχές της πολιορκίας. Όσον αφορά την
απήχηση του γεγονότος, η τελετή έγινε παρουσία των προκρίτων, των οπλαρχηγών,
των Αρχών της πόλης και πλήθους ενόπλων της φρουράς, ενώ η διασκέδαση κράτησε
μέχρι το πρωί. Κατά τον Ν. Μακρή, γεγονός γιόρτασαν με τουφεκισμούς και οι
πολιορκητές και ευχήθηκαν στους νεόνυμφους.699 Ωστόσο, λόγω της γενικότερης
άσχημης κατάστασης, ο γάμος δεν θα πρέπει να είχε ιδιαίτερη λαμπρότητα, καθώς
δεν αναφέρεται παρά από τον Ν. Μακρή, ο οποίος το τοποθετεί στα τέλη Δεκεμβρίου
ή αρχές Ιανουαρίου. Αν είχε συμπέσει με την άφιξη του στόλου τότε, το εορταστικό
κλίμα θα ήταν περισσότερο δικαιολογημένο. Ο γάμος εξυπηρετούσε τις
οικογενειακές στρατηγικές των δύο πλευρών, μιας από τις ισχυρότερες οικογένειες
προκρίτων και του κυρίαρχου στρατιωτικού παράγοντα της περιοχής. Ταυτόχρονα,
κάθε τέτοιο γεγονός αποτελούσε και μια πράξη αντίστασης και ελπίδας μέσα στις
περιστάσεις του πολέμου.
Επιπλέον, ήταν μάλλον έντονη η παρουσία ενός θρησκευτικού κλίματος στο
εσωτερικό της πόλης. Μολονότι δύο από τις πέντε εκκλησίες είχαν γκρεμιστεί ήδη
τον Μάιο από τον βομβαρδισμό, η δραστηριότητα του επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ,
προκειμένου για δεήσεις, παρακλήσεις, λιτανείες ή κηδείες των θυμάτων, ήταν
καθημερινή. Εκτός από τις προσευχές των μαχητών, ο άμαχος πληθυσμός κλήθηκε
στις εναπομείνασες εκκλησίες, μέχρι και τις τελευταίες μέρες πριν την τελική έξοδο,
για προσευχές, δεήσεις και δοξολογίες, συνοδευόμενες κάποτε από πανηγυρικούς
πυροβολισμούς και κανονιοβολισμούς, με αφορμή κυρίως ναυτικές συγκρούσεις,
κάτι αναμενόμενο σε μια πόλη τόσο εξαρτημένη από τη θάλασσα. Ξεχωριστή είναι η
αναφορά για την τέλεση «αρχιερατικής μυσταγωγίας» στις 30 Νοεμβρίου, λίγο μετά
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την αναχώρηση του ελληνικού στόλου, προς τιμήν του εορτάζοντα Ανδρέα Μιαούλη,
ενώ «ο λαός έκαμε τας ανηκούσας υπέρ του Ελληνικού στόλου μας δεήσεις», όπως
σημειώνεται στην εφημερίδα της πόλης. Τακτικές ήταν και οι προσευχές του ιμάμη
στο μουσουλμανικό στρατόπεδο.700 Την παραμονή των Χριστουγέννων, η τοπική
διοίκηση αναφέρει ότι οι ένοπλοι, δύο μέρες χωρίς φαγητό και υποφέροντας από το
κρύο άγρυπνοι στις οχυρώσεις, διαμαρτύρονταν απελπισμένοι και απειλούσαν να
εγκαταλείψουν την πόλη. Ωστόσο, οι καθημερινές συνήθειες δεν ανατράπηκαν
ολοκληρωτικά, αντίθετα φαίνεται ότι για κάποιους αποτελούσαν μια διέξοδο από τη
δραματική κατάσταση. Στις 23 Δεκεμβρίου, ενώ αναμενόταν γενική επίθεση των
αιγυπτιακών στρατευμάτων, κατά το παράδειγμα του 1822, δημοσιεύθηκε στην
εφημερίδα της πόλης ένα κείμενο-έκκληση του επισκόπου Ιωσήφ, αναγνωσμένο στις
εκκλησίες την προηγούμενη, με το οποίο ζητούσε από όλους τους ιερείς,
ιερομόναχους, μοναχούς, αλλά και τους προκρίτους, «μαζί με όλον τον λαόν χωρίς να
φροντίσουν καφφέδες και ρακία», να εργαστούν για να επιδιορθώσουν οχυρώσεις,
ώστε να ενθαρρύνουν τη φρουρά. Εξαιρούσε τους ηλικιωμένους, τις αδύναμες
γυναίκες, τα κορίτσια και τα ανήλικα αγόρια. Επιπλέον, καταριόταν όσους
εμφανιστούν «χωρίς όρεξιν ως εις αγγαρείαν, άλλοι δε κρυφθούν εις τα οσπίτιά των,
και άλλοι πηγαίνουν εις εδικά των ιντερέσια μηδέν λογιζόμενοι τον προφανή της
πατρίδος κίνδυνον». Φαίνεται ότι η πρωτοβουλία του, που δεν ήταν η πρώτη αυτού
του είδους κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, είχε κάποιο αποτέλεσμα. Τα
Χριστούγεννα και η επέτειος της νίκης του 1822 γιορτάστηκαν με κανονιοβολισμούς
και πυροβολισμούς, ενώ συνεχιζόταν ο σποραδικός βομβαρδισμός της πόλης. Την
ημέρα των Θεοφανίων έγινε δέηση στους προμαχώνες. Τον Φεβρουάριο, η καταβολή
«αποκριάτικου» σε πυροβολητές και εργάτες ήταν ένα πολύ ανεπαρκές
υποκατάστατο εορταστικής ατμόσφαιρας στην πόλη.701
Συχνές είναι και οι αναφορές στην εφημερίδα για «θαύματα» και εκδηλώσεις της
«Θείας Προνοίας», όπως εκρήξεις βομβών χωρίς θύματα ή σχόλια για τη γενικότερη
Θεία υποστήριξη. Βέβαια, θρησκευτικές αναφορές υπήρχαν και στις επιστολές του
Μάγερ, ο οποίος χρησιμοποίησε θρησκευτικού τύπου πρακτικές για την οργάνωση
της Αδελφότητας των Φιλοδικαίων, για την οποία γίνεται λόγος παρακάτω, αλλά και
σε κυβερνητικά έγγραφα της περιόδου.702 Έτσι, δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό η
θρησκευτική προσήλωση ήταν μια πραγματικότητα στην πόλη και τι αποτελούσε
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493.

284

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα από την εφημερίδα και τον συντάκτη της. Αντίθετα,
περισσότερο αξιόπιστη ένδειξη για το πραγματικό ψυχολογικό κλίμα στο Μεσολόγγι
αποτελούν οι αναφορές για την παρουσία «οιωνών» ή «οραμάτων», φαίνεται μάλιστα
ότι κυκλοφορούσαν έντυπα όπως εκείνα που έστελνε ο Γ. Τουρτούρης από τη
Ζάκυνθο: «τετράδια ολόκληρα επιστολών έστελνε κατ’ ευθείαν εις τον Στορνάρην,
πλήρεις από προφητείας εκ της Αποκαλύψεως και του Αγαθαγγέλου, τα οποία
έκαμναν μεγάλην εντύπωσιν και έδιδον μέγα θάρρος εις πολλούς των οπλαρχηγών»,
κατά τον Ν. Κασομούλη.703 Οι πολιορκημένοι θα αναζητούσαν και θα έδιναν
αισιόδοξες ερμηνείες στις διάφορες προφητείες, των οποίων η επιρροή ήταν
αναμενόμενη, τόσο λόγω της δύναμης των προλήψεων, όσο και της γενικής
προσδοκίας διεξόδου σε καταστάσεις αποκλεισμού και στερήσεων.
Κάποια δυνατότητα για το αναγκαίο διάλειμμα ανάπαυλας και εκτόνωσης
προσέφερε το Ανατολικό, εναντίον του οποίου η εχθρική δραστηριότητα ήταν
περίπου ανύπαρκτη μέχρι τα τέλη του έτους. Έτσι, αρκετοί από τη φρουρά του
Μεσολογγίου, οκνηροί και δειλοί κατά τη βιαστική εκτίμηση του Κασομούλη,
κατέφευγαν εκεί για διασκέδαση, με διάφορες προφάσεις. Στο ίδιο το Μεσολόγγι, η
άφιξη και η αναχώρηση του ελληνικού στόλου από την περιοχή, άμεσα συνδεδεμένη
με τη δυνατότητα ανεφοδιασμού, αποτελούσε σταθερά το βαρόμετρο του ηθικού.
Αλλά και πληροφορίες ή φήμες για τις διπλωματικές εξελίξεις ως προς το ελληνικό
ζήτημα ή για τη μελλοντική άφιξη του Κόχραν με τα ελληνικά πολεμικά πλοία που
είχαν παραγγελθεί στο εξωτερικό, είχαν σημαντική επίπτωση στο ηθικό και στις
προσδοκίες. Πανηγυρισμούς προκαλούσαν επίσης η είσοδος ενισχύσεων στην πόλη ή
οι ειδήσεις για νίκες σε άλλα μέτωπα. Ξεχωριστό ήταν το πανηγύρι μετά τη νίκη στην
Κλείσοβα: όλη τη νύχτα, «αι χαραίς και τα τραγούδια δεν έπαυσαν, οι χοροί και τα
βιολιά», σημειώνει ο Ν. Κασομούλης. Στα διαλείμματα των συγκρούσεων «εδιηγήτο
ο καθείς τα παράξενα της συμπλοκής. άλλος εδώ γελούσεν, άλλος εκεί. άλλος
λαλούσεν, άλλος τραγουδούσεν, άλλος χόρευεν.» Παρόμοια εντύπωση αμοιβαίας
χαλάρωσης δίνουν και οι συχνοί «διάλογοι» μεταξύ των αντιμαχόμενων στις
προφυλακές, μια πράξη «ψυχολογικού πολέμου» που αποσκοπούσε και στη συλλογή
πληροφοριών. Επιπλέον, κατά τους απομνημονευματογράφους, διέκρινε σταθερά
τους αμυνόμενους μια «αταραξία της ψυχής» σε ότι αφορούσε τις καθαυτό πολεμικές
επιχειρήσεις, μια διάθεση πανηγυριού, χαρά και ευθυμία,704 κάτι περισσότερο απ’ ότι
θα μπορούσε να ονομαστεί «υψηλό ηθικό» μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες της κόπωσης
και της διαρκούς απειλής του θανάτου. Αλλά και η συμμετοχή ενόπλων και αμάχων
στα οχυρωματικά έργα θα ενίσχυε τους ανθρώπινους δεσμούς, την αυτοπεποίθηση,
την υπερηφάνεια και την αποφασιστικότητα για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.
Με φαινομενική αδιαφορία αντιμετώπιζε η φρουρά τις πληροφορίες για γενική
κινητοποίηση των οθωμανικών δυνάμεων με στόχο το Μεσολόγγι, ενώ η εμφάνιση
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Ν. Κασομούλης, ό. π., 165, 230, 250, Σπυρομίλιος, ό. π., 207. Ο στρατηγός Γ. Τσόγκας είχε πάντα
μαζί του κάποιο κείμενο του Αγαθάγγελου και «όποιον άκουγε ότι ηξεύρει γράμματα τον επρότεινεν
να τον λύση καμμίαν προφητείαν, και να την προσαρμόση με τα ενεστώτα της Ελλάδος». Όταν κάποτε
ο Μαυροκορδάτος προσπάθησε να του εξηγήσει ότι το κείμενο είχε πολλές νεότερες προσθήκες και
δεν ήταν αξιόπιστο, ο Τσόγκας δεν πείστηκε: «ή δεν ηξεύρετε ή δεν θέλετε να τα ειπήτε εσείς οι
προκομμένοι», απάντησε (Ν. Κασομούλης, ό. π., τ.1, 425). Επίσης, ο Ι. Μάγερ φέρεται να εξηγούσε
συχνά στους ένοπλους τις αιτίες φυσικών φαινομένων (Α. Αντωνιάδης, Μεσολογγιάς, έπος ιστορικόν,
Αθήνα 1876, 129).
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Αλληλογραφία, 167, Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.33/25.4.1825, φ.40/20.5.1825, φ.88/4.11.1825, Ν.
Κασομούλης, ό. π., 102, 107-08, 126, 137-38, 149-50, 159, 175-79, 236, Σπυρομίλιος, ό. π., 46, 57, 77,
167, 171-72, 194. Για τους «διαλόγους», βλ. Ν. Κασομούλης, ό. π., 92-93, 104, 106, 113-14, 119-120,
214-15, 243, Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ. 46/10.6.1825, φ.77-78/30.9.1825, Ν. Μακρής, ό. π., 43. Για την
ίδια πρακτική στην πολιορκία του Νεόκαστρου από τον Ιμπραήμ πασά, βλ. J. Millingen, ό. π., 295.
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του ενωμένου οθωμανικού στόλου που κανονιοβόλησε το Βασιλάδι στις αρχές
Νοεμβρίου αντιμετωπίστηκε με περιέργεια, αστεϊσμούς και ειρωνείες. «Από κανέναν
δεν άκουγες τι θα γίνωμεν ή πως θα ανθέξωμεν. Και σφούγγιζαν εις τον ήλιον τα
άρματά των με όλην την αταραξίαν», σημειώνει ο Ν. Κασομούλης.705 Η ενασχόληση
με τα όπλα δείχνει αποφασιστικότητα, μια αντίδραση άμυνας απέναντι στην απειλή.
Αλλά και με την άφιξή, τις ασκήσεις τους, τη συγκέντρωση πολεμοφοδίων και την
οργάνωση του στρατοπέδου τους στην πεδιάδα, οι Άραβες στρατιώτες προκάλεσαν
απλώς τα ειρωνικά σχόλια των αμυνόμενων.706 Πέρα από το ότι η εμφάνιση του
κινδύνου προκαλεί συχνά μικρότερο άγχος απ’ ότι η αναμονή μιας άγνωστης απειλής,
η αυτοπεποίθηση των πολιορκημένων μπορούσε να απειληθεί μόνο από την έλλειψη
των τροφίμων και την αίσθηση της εγκατάλειψης, έντονη ωστόσο κατά την περίοδο
της πείνας και των στερήσεων του Δεκεμβρίου. Η άφιξή του ελληνικού στόλου στις
αρχές Ιανουαρίου και η άρση του θαλάσσιου αποκλεισμού γιορτάστηκε και πάλι με
πυροβολισμούς και κανονιοβολισμούς, ενώ η αισιοδοξία κορυφώθηκε. Κατά τον
Κασομούλη, «η Φρουρά πλέον θάνατον εμπρός της δεν έβανεν. ενόμιζεν ότι, ακόμη
με μίαν ή δύο συμπλοκάς, μέλλει να καταδιωχθή και ο Ιμπραήμης. Εβγήκεν πλέον
κάθε υποψία, και ή υπήρχεν αυτός έξω της πόλεως ή όχι, το ίδιον μας φαινόταν».707
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι οι πολιορκημένοι δεν φοβούνταν το
θάνατο, σαν να ήταν κάποιο άλλο είδος ανθρώπων. Μετά από τέσσερα χρόνια
πολεμικής αναστάτωσης, έπρεπε να αντιδράσουν σε ό,τι τους συνέβαινε, να μην
τρομοκρατηθούν, και να αντιμετωπίσουν την κατάσταση όπως μπορούσαν.
Ορισμένες από τις παραπάνω πρακτικές εκτόνωσης, η διασκέδαση στα καφενεία, η
στροφή στα προσωπικά «ιντερέσια», οι επισκέψεις των ενόπλων στην πόλη, με άδεια
ή χωρίς, η καταφυγή στο Ανατολικό, καταδικάζονταν επειδή ακριβώς αποτελούσαν
διαδεδομένες συμπεριφορές, ένα είδος «εσωτερικής λιποταξίας», δυνατό σε μια
πολιορκία αλλά καθόλου εύκολο σε ένα σύγχρονο πεδίο μάχης. 708 Όσο για την
«αταραξία», λειτουργούσε στην πράξη σαν ένας απαραίτητος μηχανισμός άμυνας
απέναντι στη ζοφερή αντικειμενική τους θέση και στην καθημερινή παρουσία του
θανάτου. Από δύο-τρεις νεκρούς την ημέρα τον Μάιο, οι απώλειες των αμυνόμενων
αυξήθηκαν πολύ στις αποφασιστικές συγκρούσεις των επόμενων μηνών, στις οποίες
οι νεκροί και τραυματίες ανέρχονταν καθημερινά σε δεκάδες. Το αποκορύφωμα ήταν
ίσως η 19η Αυγούστου, όταν έχασαν τη ζωή τους 20 «μάρτυρες», κατά την εφημερίδα
της πόλης, και τραυματίστηκαν άλλοι 45. Μεγάλες ήταν οι απώλειες και των
Μεσολογγιτών, πυροβολητών και άλλων. Στις 20 Αυγούστου καταμετρήθηκαν να
έχουν απομείνει 140 ένοπλοι στο σώμα του Αθ. Ραζηκότσικα, έναντι 51 νεκρών και
37 τραυματιών. Κατά τον Ι. Μάγερ, είχαν σκοτωθεί περισσότεροι από 900 ένοπλοι
μέχρι τις αρχές Αυγούστου, ενώ στις 13 του ίδιου μήνα ο ίδιος έκανε λόγο για 223
Μεσολογγίτες και 554 Σουλιώτες και Ρουμελιώτες ένοπλους νεκρούς, ενώ άλλοι 300
τραυματίες πέθαιναν χωρίς δυνατότητα αποτελεσματικής περίθαλψης. 709 Το ποσοστό
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των νεκρών της δεύτερης καταγραφής ανέρχεται στο συγκλονιστικό 15-20% του
συνόλου, συνυπολογιζόμενων των ενισχύσεων μέχρι τα τέλη Ιουλίου, και σε περίπου
25% μαζί με τους τραυματίες, χωρίς να υπολογίζονται εκείνοι που επέστρεφαν με
ελαφρύτερα τραύματα στη μάχη. Στα μέσα Νοεμβρίου ο Μάγερ αναφέρει το θάνατο
1200 ενόπλων, για την ταφή των οποίων οι εκκλησίες δεν είχαν πια χώρο, ενώ λίγο
αργότερα γίνεται λόγος στην εφημερίδα της πόλης για 1500 νεκρούς,710 αριθμός που
δικαιολογείται αν συνυπολογιστούν τα θύματα από όλες τις κακουχίες, με το ποσοστό
να φτάνει έτσι το 20-25% του συνόλου των ενόπλων. Επιπλέον, αν ληφθεί υπόψη ότι
συχνά ο βομβαρδισμός είχε στόχο περισσότερο την πόλη, όπου και προκαλούσε
απώλειες,711 οι άμαχοι στο Μεσολόγγι θα πρέπει να πλήρωσαν το δικό τους τίμημα,
κάτι που θα αύξανε την ανησυχία των ένοπλων συγγενών τους.
Οι επιπτώσεις στον ψυχισμό των πολιορκημένων δεν καταγράφονται παρά μόνο ως
εκδηλώσεις ηρωισμού. Οι αναμνήσεις για τις δύο μέρες που «εστάθημεν εις
Τερρίμπιλην, και το αφτί μου είχεν κωφαθή από τον ακατάπαυστον πυροβολισμόν» ή
για τις βόμβες που παρέμεναν στο έδαφος, κάτι που «μας απασχολούσεν και δεν
εδυνόμασθαν να κοιμηθούμεν», δεν συνδέονται βέβαια από τον Κασομούλη με
κάποιο ψυχικό τραύμα ή κλονισμό που θα προκαλούσε το στρες της μάχης, ενώ ο
Σπυρομίλος κάνει λόγο για «εκείνον τον ακατάπαυστον καρδιόκτυπον, έχοντες τόσον
πλησίον εις τας περιτάφρους τους εχθρούς». Ταυτόχρονα, η αναφορά του Κασομούλη
ότι η μεταφορά κάθε τραυματία γινόταν από πέντε-δέκα συντρόφους του και η
διαβεβαίωση ότι μεγαλύτερη ντροπή ήταν «να δακρύση κανείς, ή να κλαύση∙ ή να
παραπονεθή ο πληγωμένος»,712 είναι και απόδειξη ότι τα φαινόμενα εθελούσιας
προσωρινής απομάκρυνσης από το πεδίο της μάχης, κόπωσης ή και κατάρρευσης δεν
ήταν άγνωστα. Ο Ν. Κασομούλης κάνει λόγο για γενναιότητα των «παλαιών
αρματολών» στα ορεινά, παρά στα «γενικά στρατόπεδα», και κατηγορεί για δειλία
τον στρατηγό Γ. Τσόγκα, ενώ σημειώνει για τον Δημοτσέλιο ότι προσποιήθηκε τον
τρελό και τον έβγαλαν από το Μεσολόγγι. Αλλά και η τοπική επιτροπή,
αιτιολογώντας τη φυγή τους, κατηγόρησε τον Τσόγκα ότι καλλιεργούσε την
«αθυμία» στους αμυνόμενους και τον Γιαν. Ράγκο για «πανικό φόβο». Ακόμα
περισσότερο, όπως τουλάχιστον αναφέρει, ο επικεφαλής της Αστυνομίας Θ.
Θωμίδης, ο θάνατος των περισσοτέρων τραυματιών λόγω έλλειψης γιατρών επηρέαζε
«την προθυμίαν του πολεμείν» των υπολοίπων.713 Θα μπορούσε να προσθέσει την
ψυχολογική επίπτωση των εικόνων φρίκης από τα διαμελισμένα πτώματα συγγενών
και φίλων, θαμμένων κάποτε ύστερα από μια έκρηξη, και από την επιθανάτια αγωνία
των τραυματιών, εικόνες που συνοδεύουν πάντα την εμπειρία ενός πολέμου, όσο και
αν λειτουργούσαν οι αμυντικοί μηχανισμοί απώθησής τους από τη μνήμη και τη
συνείδηση.
σώμα του Ραζηκότσικα και επιπλέον 22 νεκρούς και 34 τραυματίες πυροβολητές. Το ποσοστό των
νεκρών, οι οποίοι καταγράφονται ονομαστικά, είναι ακόμα μεγαλύτερο αν συνυπολογιστεί η αναφορά
των στρατιωτικών στις 31 Ιουλίου για 120 άνδρες υπό τον Αθ. Ραζηκότσικα (ΙΕΕΕ/Αρχείο 18526α,
ΙΑΜΜ/Αρχείο Αγώνος/φ.20/1854).
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Κυρίως, υπάρχει κάτι μη φυσιολογικό σε περιγραφές των πολιορκημένων όπως:
ημπορούσες να τους παρομοιάσεις με τα πλέον άγρια ζώα …τα πλέον τρομερά και
σκληρά …δεμένα τα μανίκια των υποκαμίσων των όπισθεν εις ταις πλάταις, με τους
βραχίονας έξω …έτρεχαν ωσάν τυφλοί εις την φωτιάν …έτρεχαν αφρισμένοι να πιουν
εχθρικόν αίμα …ο πόλεμος είχεν καταντήσει εις την ακοήν των ωσάν μία μουσική και
τόσον είναι αληθινόν τούτο, ώστε, αν κανένα μεσημέρι από την ζέστην έπαυαν τον
πόλεμον τα δύο μέρη, ήτον το παν εις αθυμίαν. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι
παρουσιάζονταν «πνιγμένοι, αξιωματικοί και στρατιώται, εις τον καπνόν και εις τον
κονιορτόν και εις τον ιδρώτα, και από την πυρίτιδα αλειμμένοι …με βραχνιασμένες
φωνές …εφαίνοντο τέλος όλοι βουτημένοι εις το αίμα από τα ποδάρια έως την
κορυφήν, ωσάν μακελλείς…». Ταυτόχρονα, το νερόν των Στερνών, από τους
διαφόρους που εφονεύοντο…είχεν γίνει ένα μείγμα αλλόκοτον∙ ό,τι ήθελες μέσα
εύρισκες∙ μυαλά, εντόσθια, αίμα, κεφάλια—και οι Έλληνες έπιναν από αυτό και
υπέμνεσκαν με όλην την αδιαφορίαν…εφαίνοντο να γυρίζουν μέσα εις τα προχώματα
ατρόμητοι ωσάν λέοντες κλεισμένοι εις τον κλωβόν, οι οποίοι ζητούν να ορμήσουν, να
ξεσχίσουν, να απωλέσουν. Όλοι ζητούσαν εξόδους…. Αλλά και «η γη εφαίνετο ακόμη
κόκκινη από το χυθέν αίμα, και ωμοίαζεν έξω ωσάν μακελλείον». 714 Επίσης, η
εφημερίδα της πόλης σημειώνει με ενθουσιασμό για μια επίθεση των πολιορκημένων
ότι «εφιλοτιμούντο…και ποίος αιματοχυμένος δια των περισσοτέρων κεφαλών και
λαφύρων να δείξη εις τον αρχηγόν του, ότι εστάθη και ο ορμητικώτερος», ενώ ο
Σπυρομίλιος θυμάται για τους συμπολεμιστές του ότι «εφονεύετο ο αδελφός, ο
πατέρας ή ο υιός, και ο άλλος τον έθαπτεν αμέσως δίχως να δακρύση διόλου».
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Χρονικά, όταν στις 20 Ιουλίου οι πολιορκημένοι απέρριψαν
τις προτάσεις για παράδοση, προσέφεραν ειρωνικά στους αντιπάλους ρούμι, για τη
στιγμή της εφόδου.715 Οι πολιορκητές δεν χρειάζονταν βέβαια την προσφορά του
ποτού, που όμως ήταν διαθέσιμο στην πόλη και εκτός από τη χρήση του στην
περίθαλψη των τραυματιών μπορεί να υποτεθεί ότι προσέφερε μια διέξοδο, χωρίς την
έκθεση στη λιποταξία.
Αν και η πόλη δεν αντιμετώπιζε ακόμα τον μεγάλο λιμό, τα παραπάνω αδιέξοδα,
αυξημένα μέσα σε συνθήκες εγκλεισμού, μπορούσαν να προκαλέσουν μια ισχυρή
σωματική και ψυχική καταπόνηση. Χωρίς να έχουν φτάσει ακόμα στο σημείο
κυριαρχίας των ενστίκτων, η συμπεριφορά των πολιορκημένων το καλοκαίρι του
1825 παρουσίαζε ορισμένες ενδείξεις «οπισθοδρόμησης της προσωπικότητας».716 Οι
πολιορκημένοι λειτουργούσαν για πολλούς μήνες κάτω από την επίδραση της
αγωνίας για το παρόν και το μέλλον το δικό τους και των οικογενειών τους, οι οποίες
εξαρτούσαν την επιβίωσή τους από τους ίδιους. Βρίσκονταν κάτω από τη συνεχή
πίεση της πείνας, άυπνοι, κουρασμένοι, εξοργισμένοι με ό,τι ήταν, ή θεωρούσαν ότι
είναι, αδιαφορία, εγκατάλειψη από την κυβέρνηση και αδικία, ενώ ταυτόχρονα
αντιμετώπιζαν την άμεση απειλή του θανάτου. Η επιτυχημένη τους αντίσταση
λειτουργούσε αρχικά ως πηγή ελπίδας και ανακούφισης από το άγχος αυτό. Άλλωστε,
στις συνθήκες μιας κοινής στράτευσης αναπτύσσεται ένα «αίσθημα ασφάλειας,
παντοδυναμίας, μη καταστροφής της αθανασίας, που καλλιεργεί την τάση
αφομοίωσης και συμμετοχής του ατόμου με την ομάδα, την εξατομίκευση των
σκοπών της και τη θυσία γι’ αυτούς». Ωστόσο, οι ηρωικές πράξεις παραμένουν
«ανώμαλες καταστάσεις της προσωπικότητας». Έτσι, ο ηρωισμός των
πολιορκημένων, μολονότι αφορούσε ανθρώπους εξοικειωμένους με τα όπλα και δεν
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εξαντλούνταν σε μία ή λίγες πράξεις, μπορούσε κάποτε να ξεπερνά τα όρια της
«ηθελημένης και λογικής στάσης μιας συγκροτημένης προσωπικότητας»,
πλησιάζοντας την «παθολογική ψυχαναγκαστική πράξη». Κατά τη διατύπωση του
Σπυρομίλιου, «το να θυσιάζωμεν Τούρκους μας έγινεν πλέον έξις». Επίσης, ήταν
αναμενόμενο να φτάσουν σε ένα σημείο φαινομενικής απάθειας και αδιαφορίας
μπροστά στον άμεσο, καθημερινό κίνδυνο, ενδείξεις ίσως ενός συνδρόμου
εξάντλησης ή μιας κατάστασης αθυμίας ή και καταθλιπτικών αντιδράσεων,717 ώστε
να εκτονώνουν στον αντίπαλο τη συσσωρευμένη επιθετικότητά τους.
Ταυτόχρονα, μπορούσαν να μοιάζουν «με αγγέλους εις τας αναμεταξύ των
σχέσεις»,718 όσον αφορούσε την αλληλεγγύη με τον φίλο, τον συμπατριώτη, τον
συμπάσχοντα συμπολεμιστή και τον τραυματία. Ωστόσο, ακόμα και αυτή η
φιλάνθρωπη συμπεριφορά σχετικοποιείται αν υπολογιστούν οι καθημερινές μικρές ή
μεγαλύτερες διενέξεις για τη διανομή της βοήθειας, των μισθών ή των τροφίμων,
αλλά και το κλίμα καχυποψίας που δημιουργούσε ο συνεχής φόβος της λιποταξίας
και της προδοσίας. Παρά τις όποιες ευκαιρίες για ανάπαυλα, παρά τα τεχνάσματα που
λειτουργούσαν ως δικλείδες συναισθηματικής εκτόνωσης, η ψυχική ισορροπία των
ενόπλων δοκιμάστηκε σοβαρά στην πρώτη φάση της πολιορκίας, τουλάχιστον μέχρι
την άφιξη του στόλου και την άρση του αισθήματος της εγκατάλειψης. Όσο για τον
άμαχο πληθυσμό, δεν υπέφερε λιγότερο βιώνοντας όλες τις στερήσεις της πολιορκίας,
αλλά και την καταστροφή και τον θάνατο από τον βομβαρδισμό.
Βέβαια, οι εμπειρίες για τους πολιορκημένους στο Μεσολόγγι δεν ήταν άγνωστες
στην άλλη πλευρά. Ύστερα από την έκρηξη μιας υπονόμου τους, οι αμυνόμενοι είδαν
«ένα πλήθος σώματα ωσάν βαλώματα, αναβαίνοντα μαζί με τον σκοτεινότατον και
υλώδη καπνόν. Σκέλη, ποδάρια, κεφάλια, μισούς ανθρώπους, μπούτια, χέρια,
εντόσθια» να πέφτουν μπροστά σε φίλους και εχθρούς.719 Οι απώλειες των
πολιορκητών, κατά τις ελληνικές πηγές, ανέρχονταν σε εκατοντάδες μετά από κάθε
σημαντική σύγκρουση και έφτασαν τις 6.000 νεκρούς και τραυματίες μόνο μέχρι τα
τέλη Ιουλίου, συμπεριλαμβανομένων των εργατών. Ο πρόξενος Green κάνει λόγο για
τουλάχιστον 500 νεκρούς και τραυματίες κατά την έφοδο της 21ης Ιουλίου και για
τέτοια οργή στο οθωμανικό στρατόπεδο λόγω των απωλειών που απέκλειε το έλεος
σε περίπτωση άλωσης της πόλης.720
Ανάμεσα στις διάφορες μονάδες του στρατού του Κιουταχή υπήρχαν και σώματα
του ιππικού των ντελήδων, οι οποίοι μάλιστα, κατά την εφημερίδα του Μεσολογγίου,
λιποτακτούσαν, δυσαρεστημένοι από τη μη καταβολή των μισθών τους.721 Η
πολεμική τους εμπειρία, τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται στις αναμνήσεις του
Mustafa Vasfi Efendi, ο οποίος υπηρέτησε στη Στερεά, κυρίως στην Εύβοια, αλλά
και στην Πελοπόννησο, και αποκαλύπτει αρκετά τη βαρβαρότητα του πολέμου. Στο
Καρπενήσι, σημειώνει για το 1821, όπου νωρίτερα «οι άπιστοι είχαν αιχμαλωτίσει
τους ντόπιους Μουσουλμάνους και τους είχαν κόψει τα κεφάλια… κάποιοι από μας
έπεσαν σαν μάρτυρες, δεν υπήρχε θεραπεία γι’ αυτό». Σε λίγο κάποιοι «άπιστοι»
αιχμαλωτίστηκαν, οι στρατιώτες άρπαξαν τη λεία και τους αποκεφάλισαν όλους,
έκοψαν τα αυτιά και κρέμασαν τα κεφάλια των απίστων σε σειρά δίπλα στο δρόμο.
Αλλά και από τους δικούς του «περίπου δυο χιλιάδες στρατιώτες μένουν πίσω στα
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χιόνια και πεθαίνουν», προσθέτει, ενώ ο ίδιος υποφέρει από κρυοπαγήματα. Η
αυτοπεποίθηση, συχνά και η περιφρόνηση για τον αντίπαλο, εναλλάσσονται με
εικόνες σφαγών και καταστροφής, όπως μπροστά στη Λιβαδειά το 1822: «τη νύχτα
κυνηγήσαμε τους άπιστους, συντρίψαμε καθέναν απ’ αυτούς σαν γουρούνια, κάναμε
τις γυναίκες και τις κόρες τους σκλάβες, κυριεύσαμε το φρούριο της Λιβαδειάς, δεν
αφήσαμε ένα ξύλο όρθιο και το παραδώσαμε ολοκληρωτικά στις φλόγες». Ο ίδιος θα
βρεθεί αργότερα στα Δερβενάκια, όπου «κεφάλια είχαν κοπεί και τόσο πολλές
χιλιάδες ιππείς της Σεβάστειας πέθαναν».722 Μέσα από το απλοϊκό ύφος του
κειμένου, τις στερεότυπες φράσεις για τους αποκεφαλισμούς, τις λεηλασίες, τους
θανάτους των «απίστων» σαν «γουρούνια», προβάλει όλη η φρίκη την οποία ζούσαν
καθημερινά οι δυο πλευρές.
5.2γ. Ο εφοδιασμός
Ωστόσο, η δοκιμασία του πολέμου δεν περιοριζόταν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Η
προοπτική της έλλειψης νερού πρόβαλε απειλητική ήδη τον Ιούνιο, όταν η πόλη
αποκόπηκε από την εξωτερική πηγή και το νερό των πηγαδιών ήταν υπερβολικά
γλυφό. Οι πολιορκημένοι ανακάλυψαν τότε και άνοιξαν πηγάδια με πόσιμο νερό
πολύ κοντά στις οχυρώσεις, κάτι που επέτρεψε τη μεταφορά του νερού με στάμνες,
μόνο τη νύχτα, λόγω του έντονου κανονιοβολισμού. Ωστόσο, η λύση αυτή δεν
απέτρεψε τις διάρροιες και τη δυσεντερία να προσβάλλουν το μεγαλύτερο μέρος της
φρουράς. Η οπισθοχώρηση των πολιορκητών τον Οκτώβριο αποκατέστησε την
πρόσβαση στην πηγή έξω από την πόλη, η οποία κόπηκε και πάλι, από τα αιγυπτιακά
στρατεύματα τον Μάρτιο.723 Επιπλέον οι πολιορκημένοι έπρεπε να ανεφοδιάζονται
σε πολεμοφόδια, ιατρικά είδη και τρόφιμα. Χρειάζονταν επίσης χρήματα για την
αγορά όλων των παραπάνω. Ο αποκλεισμός από τον οθωμανικό στόλο στα τέλη
Ιουνίου, η επίθεση στα νησάκια της λιμνοθάλασσας, που ήλεγχαν τις προσβάσεις
στην πόλη, ο νέος αποκλεισμός από τον Νοέμβριο, έκαναν επιτακτικότερες τις
ανάγκες.
Η χρηματοδότηση από την κυβέρνηση ήταν ζωτικής σημασίας με δεδομένη την
ανεπάρκεια των εισπράξεων από την ενοικίαση των προσόδων του 1825 και τη
σχεδόν απόλυτη έλλειψη φορολογικών εσόδων σε συνθήκες πολιορκίας. Το σύνολο
σχεδόν των εσόδων σε μετρητά κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, περίπου 600.000
γρόσια, προέρχονταν από την κυβέρνηση. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζονται τα
100.000 γρόσια που κατάφεραν να πάρουν οι οπλαρχηγοί από τους ενοικιαστές των
προσόδων της Γαστούνης για τους μισθούς τους, τα μισά από τα οφειλόμενα.
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Επιπλέον, θα πρέπει να προστεθεί στα παραπάνω έσοδα ποσό περίπου 300.000
γροσίων, που έφεραν στην πόλη τον Δεκέμβριο απεσταλμένοι των οπλαρχηγών στο
Ναύπλιο, μολονότι τμήμα του χάθηκε σε ενέδρα των πολιορκητών. Λίγες χιλιάδες
γρόσια εισπράχθηκαν από άλλες πηγές, όπως δάνεια από τους προκρίτους και από
την ενοικίαση σε Επτανήσιους ψαράδες του δικαιώματος αλιείας στη λιμνοθάλασσα,
πηγή που θα απέδιδε σε ομαλές συνθήκες ίσως 60.000 γρόσια. Η Επιτροπή εισέπραξε
επιπλέον 30.000 γρόσια από νέα δημοπράτηση του τελωνείου Μεσολογγίου τον
Μάιο, ποσό που κάλυψε σε μεγάλο βαθμό παλαιότερες υποχρεώσεις. Σχεδόν τα 2/3
των εσόδων χρησιμοποιήθηκαν για την καταβολή σιτηρεσίων στη φρουρά (περίπου
290.000 γρόσια) και για άλλες χρηματικές καταβολές στους ίδιους (περίπου 35.000
γρόσια), ενώ μόλις 50.000 περίπου γρόσια δαπανήθηκαν για την αγορά τροφίμων και
πολεμοφοδίων. Τα υπόλοιπα περίπου 250.000 δόθηκαν σε οπλαρχηγούς, κυρίως για
παλαιότερες οφειλές, σιτηρέσια ή μισθούς των ιδίων και των σωμάτων τους, σε έξοδα
για τις οχυρώσεις, αλλά και για τα πλοιάρια που εξυπηρετούσαν την άμυνα. Κάλυψαν
επίσης γενικά έξοδα, όπως για τους ταχυδρόμους, τους φιλέλληνες πυροβολητές, τη
βοήθεια σε φτωχούς και σε τραυματίες, τους γιατρούς και τους υπαλλήλους της
διοίκησης. Το κυριότερο ήταν ότι καθώς τα χρηματικά ποσά που αποστέλλονταν
στην πόλη χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο για την καταβολή σιτηρεσίων, κάτω
από την πίεση των στρατιωτικών, ήταν απαραίτητη η εξαργύρωση συναλλαγματικών
για την προμήθεια τροφίμων και την κάλυψη των άλλων δαπανών. Η καταβολή των
σιτηρεσίων απαιτούσε μέχρι τις 12 Αυγούστου, οπότε σταμάτησαν να καταβάλλονται
σε όλους πλην των τραυματιών, 3000 γρόσια καθημερινά, ενώ τον Οκτώβριο
χρειάζονταν 4000 και οφείλονταν 300.000 γρόσια.724 Αυτή η εξάρτηση από την
εξαργύρωση συναλλαγματικών, ως αποτέλεσμα της προτεραιότητας που είχε
αποκτήσει η καταβολή μετρητών στους ενόπλους, συνέβαλε καθοριστικά στην τύχη
της πόλης.
Επιπλέον, αυτό το ύψος δαπανών ήταν τεχνητά διογκωμένο. Οι πιεστικές συνθήκες
της πολιορκίας δεν είχαν αλλάξει την προβληματική οργάνωση της επιμελητείας των
ενόπλων, η οποία επέτρεπε στους αρχηγούς τους να δηλώνουν εικονικούς αριθμούς
μισθοδοτούμενων ανδρών και να ιδιοποιούνται έτσι μισθούς και σιτηρέσια. Ήδη τον
Μάιο αποφασίστηκε η καταγραφή των ενόπλων εντός του Μεσολογγίου, αποστολή
που ανατέθηκε στον Τάτζη Μαγγίνα, πρώην στέλεχος της τοπικής διοίκησης, με την
κυβερνητική προσπάθεια να επεκτείνεται στην πρόθεση καταγραφής όλων των
ενόπλων της επικράτειας που λάμβαναν σιτηρέσια. Όμως, η τοπική Διευθύνουσα
Επιτροπή κατηγόρησε τον Μαγγίνα ότι απέφυγε την καταμέτρηση και θέλησε να
βασιστεί στις διαταγές στρατολογίας των οπλαρχηγών, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι
να κάνουν πολλές προσθήκες με ντόπιους ή ξένους φυγάδες στην πόλη, άοπλους και
ένοπλους. Στους τελευταίους η Επιτροπή επιδίωκε να χορηγεί μόνο ψωμί και όχι
άλλα σιτηρέσια ή μισθό. Όπως καταγγέλθηκε αργότερα, υπήρξε περίπτωση
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ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.92/93, φ.108/139, φ.153/16194, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 492, ΓΑΚ/Συλλογή
Βλαχογιάννη/Κατάλογος Α΄/Αρχείον Αγώνος/φ.11/421, φ.14/1331, φ.15/2359, φ.16/2495, φ.32/13722,
ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος Δ΄/κυτίο 39/φ.3/υποφ.1, Ν. Κασομούλης, ό. π., 151-52, 173,
Σπυρομίλιος, ό. π., 157. Το μηνιαίο σιτηρέσιο των απλών στρατιωτών ήταν 11 γρόσια και 10 παράδες,
ενώ ο μισθός 25 γρόσια (ΓΑΚ/Πολέμου/φ.121/128, φ.144/54). Αργότερα, οι παραστάτες Γαστούνης
φυλακίστηκαν με την κατηγορία της κατάχρησης των υπόλοιπων 100.000 γροσίων. Ευθύνη είχε και ο
πρόκριτος της περιοχής Γ. Σισίνης, ο οποίος έστειλε στο Μεσολόγγι κάποια μικρή ποσότητα
πολεμοφοδίων, ιατρικών υλικών και τροφίμων (ΑΕΠ, τ.7, 404-5, 407-08, 417-18, Ν. Κασομούλης, ό.
π., 306, Αλληλογραφία, 122, 125, 408, ΙΑΑΜ/Αρχείο Αγώνος/φ.34/3649, Στ. Παπαγεωργίου, «Το
Αρχείο Σισίνη», ΔΙΕΕΕ, 23, 1980, 207-334).
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καταμέτρησης των ίδιων ενόπλων σε διαφορετικά σώματα. Σε κάθε περίπτωση, η
Διευθύνουσα Επιτροπή χορήγησε νέες διαταγές στρατολογίας, τις οποίες ο Μαγγίνας
αποδέχθηκε. Τον ίδιο μήνα μοιράστηκαν σιτηρέσια για 7.000 ανθρώπους, σχεδόν το
διπλάσιο της φρουράς.725
Η προσπάθεια του Μαγγίνα συνεχίστηκε το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με
μια στρατιωτική επιτροπή αποτελούμενη από τους στρατηγούς Α. Ίσκο, Λ. Βέικο και
Γ. Κίτσο. Ωστόσο, δεν υπήρξε πραγματική καταγραφή αλλά περισσότερο ένας
συμβιβασμός με βάση τους καταλόγους μισθοδοσίας-τροφοδοσίας που έδωσαν οι
οπλαρχηγοί. Σε αυτούς είχε προστεθεί ένα εικονικό 20% επιπλέον ανδρών, άρα και
δαπανών, ως μισθός των αξιωματικών, για τους οποίους δεν προβλεπόταν ως τότε
διαφορετικός μισθός. Φαίνεται ότι υπήρχε κυβερνητική απόφαση για την προσθήκη
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα αφορούσε «ευπειθή» στην κυβέρνηση σώματα, που
διέθεταν τον προβλεπόμενο από τη διαταγή στρατολογίας αριθμό ανδρών. Επίσης, η
στρατιωτική επιτροπή υποχρεώθηκε τότε να δώσει και αποδεικτικά για τις υπηρεσίες
πολλών, που επιδίωκαν κάποιο προβιβασμό, άρα και διαταγή στρατολογίας ή αύξηση
στην υπάρχουσα. Ταυτόχρονα, η ίδια επιτροπή συμβούλευε την κυβέρνηση να
εξετάσει το θέμα και την «κατάχρηση» αυτή μετά το τέλος της πολιορκίας.
Αργότερα, τα μέλη της επιτροπής κατηγορήθηκαν από άλλους οπλαρχηγούς για
ιδιοτέλεια και αντικαταστάθηκαν από τους Δ. Μακρή, Κ. Βλαχόπουλο και τον
Μεσολογγίτη Μ. Δεληγεώργη. Επίσης, ο Κίτσος Τζαβέλλας, όπως είχε κάνει και στη
Μεσσηνία τον Απρίλιο, αλλά και άλλοι, δεν συμφώνησαν στην επιθεώρηση,
ζητώντας να αναγνωριστεί ο αριθμός των διπλωμάτων στρατολογίας που διέθεταν. Ο
ίδιος ο Μαγγίνας απαντούσε ότι προσπάθησε να καταρτίσει καταλόγους με ακρίβεια
μεγαλύτερη απ’ ότι επέτρεπαν οι συνθήκες, σε συνεργασία με όσους στρατηγούς το
επιθυμούσαν. Θεωρούσε επίσης ότι ο ίδιος έκανε αυτό που μπορούσε: «κατά την
περίστασιν της αιματοχυσίας…δεν έγινε μεγάλη κατάχρησις», σημείωνε.726
Αυτό που είχε κάνει ο Μαγγίνας ήταν να αποδεχθεί ένα ποσοστό των απαιτήσεων
των στρατιωτικών, με την προσδοκία ότι η ενιαία προσθήκη κατά 20% θα απέτρεπε
μεγαλύτερες καταχρήσεις και διαμάχες, σε στιγμές κρίσιμες για την άμυνα, καθώς
μάλιστα δεν διέθετε κανένα μέσο επιβολής στους στρατιωτικούς, όπως άλλωστε και η
Διευθύνουσα Επιτροπή. Ωστόσο, δεν ικανοποίησε όσους επέμεναν στην αναγνώριση
των διαταγών στρατολογίας. Οι οπλαρχηγοί χρησιμοποίησαν τα αποδεικτικά του
Μαγγίνα για να ζητήσουν την καταβολή των καθυστερούμενων μισθών τους, με την
Διευθύνουσα Επιτροπή να συνηγορεί στο αίτημα. Άλλωστε, οι πιέσεις των
οπλαρχηγών προς την ίδια και προς την κυβέρνηση ήταν εξαιρετικά έντονες και
συνεχείς για το θέμα. Ζήτησαν επίσης την έγκριση της αύξησης του 20%, αύξηση του
μισθού και του σιτηρεσίου, αλλά και συμπερίληψη στους καταλόγους μισθοδοσίαςτροφοδοσίας εκείνων των ενόπλων που δρούσαν στην περιοχή, αλλά εκτός του
Μεσολογγίου, και ανήκαν, ή υποτίθεται ότι ανήκαν, στα σώματά τους. Η κυβέρνηση
γνώριζε βέβαια την αυθαιρεσία στους καταλόγους στρατολογίας, ενώ είχε
απαγορεύσει την έκδοση νέων διαταγών, προβιβασμών, αλλά και τη θεώρηση
στρατιωτικών λογαριασμών για την περίοδο μετά την 1η Ιουνίου, λόγω της
725

Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 5, 78, 211, ΓΑΚ/Πολέμου/φ.83/6424, φ.110/10173, ΓΑΚ/Συλλογή
Βλαχογιάννη/κατάλογος Α΄/Αρχείον Αγώνος/φ.32/13202, Αλληλογραφία, 119, 138, 321.
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Σπυρομίλιος, ό. π., 121-22, Αλληλογραφία, 167-68, ΓΑΚ/Πολέμου/φ.112/10518, 10654,
ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.122/155, φ.167/18561, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος Δ΄/κυτίο
39/φ.2/υποφ.3/12, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 269, 323, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 5, 211, Ν.
Κασομούλης, ό. π., 136, 150. Ο Ν. Κασομούλης κάνει λόγο για ποσοστό 12% ως αμοιβή των
αξιωματικών, άρα και ως κίνητρο για την παρουσίαση εικονικού αριθμού μισθοδοτούμενων (ό. π.,
134). Το 20% αποτελούσε μάλλον αύξηση του παραπάνω ποσοστού, που θα ίσχυε κατά την
προηγούμενη περίοδο.
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αναταραχής που είχε προκαλέσει η εισβολή του Ιμπραήμ πασά. Ωστόσο, οι αρμόδιες
κυβερνητικές επιτροπές θεώρησαν τους λογαριασμούς των οπλαρχηγών του
Μεσολογγίου και των άλλων περιοχών το φθινόπωρο του 1825, βασιζόμενες στις
διαταγές στρατολογίας και στα αποδεικτικά του Μαγγίνα, αποδεχόμενες έναν αριθμό
σχεδόν 8000 ενόπλων στην πόλη. Έγιναν επίσης δεκτά τα «αξιωματικά σιτηρέσια»,
δηλαδή η προσθήκη του 20%, κατ’ εξαίρεση, όπως σημειωνόταν, για τους
αγωνιζόμενους στο Μεσολόγγι, ενώ αποφασίστηκε να προβιβάζονται μόνο όσοι
προτείνονταν από την εκεί Επιτροπή, όπως και έγινε μέχρι τον Νοέμβριο.727
Προβιβασμοί και προσθήκες στις διαταγές στρατολογίας κατεύναζαν μόνο
προσωρινά τους στρατιωτικούς, κάτι αναγκαίο με δεδομένη τη σημασία της
πολιορκίας για την έκβαση του πολέμου. Ωστόσο, η διανομή των ποσών που
στέλνονταν κατά καιρούς από την κυβέρνηση για καταβολή μισθών και σιτηρεσίων
αντικατόπτριζε την αυθαιρεσία των επικεφαλής των διαφόρων σωμάτων και την
αδυναμία της Επιτροπής να παρέμβει, ενώ δεν έλειπε και η καταγορία επιλεκτικής
διανομής σιτηρεσίων από την Επιτροπή. Κατά τον Ν. Κασομούλη, οι οπλαρχηγοί
κατέβαλαν τον Ιούλιο ένα ποσό «κατά τάξιν», ανάλογα με τη θέση του καθενός στην
τυπική και άτυπη ιεραρχία του κάθε σώματος. Οι Σουλιώτες οπλαρχηγοί, προσθέτει,
μοίραζαν λιγότερα χρήματα γιατί χρησιμοποίησαν τους ανακριβείς καταλόγους
στρατολογίας, σε μια διανομή «κατ’ αναλογίαν», ιδιοποιούμενοι τη διαφορά. Τον
Αύγουστο, κατά τη Διευθύνουσα Επιτροπή, οι οπλαρχηγοί μοίρασαν 100.000 για
σιτηρέσια αγνοώντας τα αποδεικτικά του Μαγγίνα και κάνοντας προσθήκες στον
προϋπάρχοντα κατάλογο. Τον Δεκέμβριο, η «κατ’ αναλογίαν» διανομή ήταν ο
κανόνας, αφού επέτρεπε την κάλυψη και των αμάχων, χηρών και ορφανών του
πολέμου, σε αντίθεση με τη διανομή αποκλειστικά στους ενόπλους. Μοιράστηκαν
τότε, κατά τον Ι. Μάγερ, 36 με 42 γρόσια ανά ένοπλο. Με βάση έναν υποθετικό μέσο
όρο περίπου 40 γροσίων, κατά την αναφορά του Μάγερ, και καθώς το ποσό που
έφτασε στην πόλη φαίνεται ότι ήταν περίπου 300.000 γρόσια, 728 αυτό αντιστοιχούσε
σε περίπου 8000 ενόπλους, ενώ δεν θα υπήρχαν τότε περισσότεροι από 5.000,
συνυπολογιζόμενων των τραυματιών και αρρώστων. Η «κατάχρηση» προς όφελος
των οπλαρχηγών παρέμενε έτσι σημαντική.
Όσον αφορά τον εφοδιασμό σε τρόφιμα, τα Επτάνησα αναδείχθηκαν και πάλι σε
βασικό προμηθευτή, όπως και κάθε είδους εφοδίων, αλλά και μικρών χρηματικών
ποσών στο Μεσολόγγι. Ο έμπορος στη Ζάκυνθο Γ. Λαδόπουλος πρωταγωνίστησε
στις συναλλαγές αυτές, οι οποίες ελλείψει μετρητών επιδιωκόταν και πάλι να
χρηματοδοτηθούν κυρίως με συναλλαγματικές από το Ναύπλιο, εξοφλητέες από το
δεύτερο αγγλικό δάνειο. Ωστόσο, ήδη στις αρχές Ιουνίου είχε εξαντληθεί η ποσότητα
των 10.000 ταλίρων που κάλυπταν κυβερνητικές συναλλαγματικές. Επιπλέον, η
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ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.127/12346, φ.161/17468, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/κατάλογος Α΄/Αρχείον
Αγώνος/φ.15/56, φ.16/14128, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/κατάλογος Δ΄/κυτίο 39/φ.3/υποφ.1,
Αλληλογραφία, 224. Για τις αποφάσεις σχετικά με τις διαταγές στρατολογίας και τους προβιβασμούς,
βλ. Αλληλογραφία, 156, 192, 215, ΑΕΠ, τ.7, 333-35, 377, ΓΑΚ/Πολέμου/φ.102/121,
ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.125/12824, φ.152/16102. Κατά τον Ι. Μάγερ, οι 54 από τους 76 ενόπλους του
σώματός του ήταν Μεσολογγίτες νέοι που δεν ζητούσαν μισθό (Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ. 5, 253,
271).
728
ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος Α΄/Αρχείον Αγώνος/φ.16/216, 2495, φ.32/13722,
ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.153/16194, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ. 5, 491-92, Αλληλογραφία, 175, Ν.
Δοκανάρης, Ο στρατηγός του αγώνα στις ανεξαρτησίας Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος 1789-1868, ό. π.,
176-77, Ν. Κασομούλης, ό. π., 93-94, 142-43, 151-52, 173.
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αδυναμία αγοράς πολεμοφοδίων είχε ως αποτέλεσμα τη διαρκή έλλειψή τους, παρά
την παρασκευή κάποιων ποσοτήτων στην πόλη.729
Στα τέλη Ιουλίου, πέρα από τις προμήθειες που έφερναν τα ελληνικά πολεμικά
πλοία, η διάλυση του θαλάσσιου αποκλεισμού έδωσε την ευκαιρία σε εμπόρους από
τα Επτάνησα να σπεύσουν στην πόλη. Σε λίγο παραλήφθηκαν και στάλθηκαν στη
Ζάκυνθο νέες συναλλαγματικές, ενώ η Επιτροπή αγόρασε τρόφιμα αξίας τουλάχιστον
250.000 γροσίων με συναλλαγματικές που εξέδωσε η ίδια για τους συνεργάτες της
στη Ζάκυνθο, Σεβαστό και Λαδόπουλο, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το άμεσο
επισιτιστικό πρόβλημα. Ωστόσο, σύντομα παρουσιάστηκαν τα πρώτα προβλήματα
στην εξαργύρωση συναλλαγματικών στη Ζάκυνθο, με ευθύνη της κυβέρνησης, κάτι
που εξέθεσε την Επιτροπή στους ενδιαφερόμενους πιστωτές. Στα μέσα Σεπτεμβρίου
οφείλονταν περίπου 42.000 τάλιρα, σχεδόν μισό εκατομμύριο γρόσια, για τρόφιμα
και εφόδια που είχαν αγοραστεί στα Επτάνησα. Στις αρχές Οκτωβρίου στάλθηκαν
εκεί για εξαργύρωση επιπλέον συναλλαγματικές αξίας 4000 λιρών/200.000 γροσίων,
ποσό ανεπαρκές, καθώς προοριζόταν και για εξόφληση παλαιότερων οφειλών. Έτσι,
η τοπική διοίκηση ζητούσε νέες συναλλαγματικές, ίδιας αξίας, εφόσον δεν ήταν
δυνατή η αποστολή χρημάτων ή τροφίμων από το Ναύπλιο.730
Από την ίδια την κυβέρνηση στάλθηκαν από την αρχή πολεμοφόδια και τρόφιμα,
μολονότι η δαπάνη μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τα Επτάνησα,
λόγω των αυξημένων ναύλων και άλλων εξόδων. Εφόδια που κάλυπταν τις ανάγκες
λίγων ημερών μεταφέρθηκαν και στα τέλη Ιουλίου από πέντε πλοία. Η γολέτα του Λ.
Μπρούσκου μετέφερε τον Αύγουστο πολεμοφόδια και 4.000 κοιλά καλαμπόκι,
εξαιρετικά δύσκολο να αλεστεί ελλείψει μύλων, ενώ ακολούθησε η γολέτα του
Μαστραντώνη με 33.500 περίπου οκάδες αλεύρι πολύ κακής ποιότητας. Η τελευταία
ποσότητα, λίγο μικρότερη από όση είχε ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, κάτι που
ενδεχομένως οφειλόταν σε κλοπή, αντιπροσώπευε την κατανάλωση πέντε μόλις
ημερών στο Μεσολόγγι. Επιπλέον πολεμοφόδια αγοράστηκαν τότε από έμπορο στην
πόλη, για να εξοφληθούν από την κυβέρνηση. Μολονότι οι περιστάσεις στην
Πελοπόννησο ήταν δραματικές, στη συγκυρία της προώθησης των Αιγυπτίων μέχρι
την Αργολίδα, με τις κρατικές αποθήκες άδειες από τρόφιμα στα τέλη Αυγούστου,
και παρά τη γενική έλλειψη πολεμοφοδίων στις αρχές του Σεπτεμβρίου, τον ίδιο μήνα
και τον Οκτώβριο έγιναν τουλάχιστον άλλες δύο αποστολές τροφίμων και
πολεμοφοδίων από το Ναύπλιο στο Μεσολόγγι.731
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Αλληλογραφία, 104, 117, 126-29, 132, 147-49, 378, 442, 444, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 184,
Αρχείο Ρώμα, τ. Α΄, 534, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 4, 575. Η «ειδική υπόληψις» που, κατά τον
Κασομούλη, απολάμβανε ο Ι. Παπαδιαμαντόπουλος στους ισχυρούς παράγοντες της Ζακύνθου (Ν.
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730
Ν. Κασομούλης, ό. π., 92, 114, Αρχείο Ρώμα, ό. π., 625-26, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 5, 142,
Αλληλογραφία, 151-52, 176, 202-06, ΙΑΜΜ/Αρχείο Αγώνος/φ.21/1864, φ.23/2186, ΓΑΚ/Συλλογή
Βλαχογιάννη/Κατάλογος Α΄/Αρχείον Αγώνος/φ.15/1876, 2184, ΕΒΕ/Τμήμα Χειρογράφων/φ.8Μεσολογγίτικα/1558. Το 1825 αναχώρησαν από τη Ζάκυνθο με προέλευση το Μεσολόγγι 12-18 πλοία
και άλλα επτά από την Κέρκυρα. Στην πραγματικότητα, ορισμένα ανεφοδίαζαν και πάλι τις
οθωμανικές θέσεις στην περιοχή, ενώ άλλα πλοία έφταναν στην πόλη από αλλού ή είχαν δηλώσει άλλα
λιμάνια προορισμού (Ν. Στ. Βλασσόπουλος, Η ναυτιλία των Ιονίων Νήσων (1700-1864), τ.1, ό. π., 248,
311-12, 345-49, 374-75, 382-83). Σύμφωνα με άλλη καταγραφή, μόνο τα υπό ιονική σημαία σκάφη
που ήλθαν στο Μεσολόγγι το 1825 ήταν 21, από τα οποία 15 μετέφεραν ισάριθμα φορτία δημητριακών
μετά την έναρξη της πολιορκίας (Π. Καπετανάκης, «Από την Αμφιτρίτη στον Οδυσσέα: πλέοντας με
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Παρά τη μάλλον άτακτη και κατά πολύμηνα επικαλυπτόμενα διαστήματα
καταγραφή του Γενικού Φροντιστή Γιαν. Δροσίνη, μέχρι τον Ιανουάριο του 1826,
φαίνεται ότι οι αφίξεις από τη Ζάκυνθο υπερτερούσαν εκείνων του Ναυπλίου, ιδίως
αν συνυπολογιστούν οι ποσότητες των εμπόρων στο Μεσολόγγι, οι οποίοι θα είχαν
κάνει τις προμήθειές τους από τα Επτάνησα.732 Η επιστροφή αμάχων στην πόλη τον
Οκτώβριο και η ανάγκη τροφοδοσίας και των έξω στρατευμάτων δυσχεραίνουν
επιπλέον τις εκτιμήσεις, ωστόσο, με δεδομένη την ημερήσια ανάγκη για 4.000-10.000
οκάδες αλεύρι μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου, οι σχεδόν 600.000 οκάδες αλεύρι, οι
περίπου 200.000 τόνοι παξιμάδι και οι περίπου 150.000 οκάδες καλαμπόκι που
παραλήφθηκαν μέχρι τον Νοέμβριο,733 δεν κάλυπταν τις ανάγκες τροφοδοσίας των
πολιορκημένων. Θα πρέπει βέβαια να συνυπολογιστεί η άφιξη επιπλέον ποσοτήτων
τροφίμων εκτός επίσημων καταγραφών, όπως το μικρεμπόριο Μεσολογγιτών με τη
Ζάκυνθο ή το ψάρεμα στη λιμνοθάλασσα, όταν οι συνθήκες επέτρεπαν αυτές τις
δραστηριότητες. Ωστόσο, η μείωση του ατομικού σιτηρεσίου σε επίπεδα κάτω του
αναγκαίου θα ήταν αναπόφευκτη μέχρι τα τέλη Ιουλίου, όταν αποκαταστάθηκε ο
θαλάσσιος ανεφοδιασμός.
Στην πραγματικότητα, το φάσμα της πείνας ήταν συνεχώς παρόν για τους
πολιορκημένους, με διακυμάνσεις ανάλογα με τη ροή των τροφίμων. Ήδη στις αρχές
Μαΐου απαγορεύτηκε η πώληση τροφίμων και ποτών, σε μια προφανή προσπάθεια
ελέγχου των αποθεμάτων. Στα τελευταία θα πρέπει να συνυπολογίζονται τα κοπάδια
ζώων που είχαν αφεθεί στα νησάκια της λιμνοθάλασσας. Στα τέλη Μαΐου, οι
καπετάνιοι των υδραίικων πλοίων στην περιοχή έκαναν λόγο για πείνα μεταξύ των
χιλιάδων αμάχων. Στα μέσα Ιουνίου υπήρχαν τρόφιμα μόλις 15 ημερών, προερχόμενα
από το υπό αγγλική σημαία πλοίο Ο Αδόλφος, το οποίο πιάστηκε από πλοία του
υδραίικου στόλου ενώ κατευθυνόταν στην Πάτρα με 82.000 οκάδες παξιμάδι, σχεδόν
το 40% του παξιμαδιού που έφτασε στην πόλη μέχρι τον Ιανουάριο. Το 85% της
λείας δόθηκε στους καταδρομείς και το υπόλοιπο στην Διευθύνουσα Επιτροπή,
σύμφωνα με τις κυβερνητικές διατάξεις. Όσον αφορά τα πολεμοφόδια, υπήρχαν τότε
ποσότητες μόλις οκτώ ημερών.734 Τον Ιούλιο, και ενώ ο εχθρικός στόλος εμπόδιζε
την αλιεία στη λιμνοθάλασσα, ορίστηκε επιτροπή από στρατιωτικούς για να
συγκεντρώσει όλα τα τρόφιμα από τα σπίτια, αφήνοντας στους αμάχους «το
απολύτως αναγκαίον μόνον», όπως βέβαια θα το έκριναν οι πρώτοι. Ωστόσο, δεν
βρέθηκαν παρά ελάχιστες ποσότητες. Ταυτόχρονα,.735 Οι έλεγχοι θα γίνονταν με την
υποψία απόκρυψης τροφίμων, αλλά σε όσα σπίτια τόλμησε να μπει η συγκεκριμένη
επιτροπή, οι κάτοικοι αποδείχθηκαν εξίσου πεινασμένοι με τη φρουρά.
Ταυτόχρονα, οι ένοπλοι έπρεπε να συντηρούν τις οικογένειές τους, οι περισσότερες
από τις οποίες επέστρεψαν από τον Σεπτέμβριο στην πόλη, πεινασμένοι και σε άθλια
κατάσταση, μολονότι μόλις 2000 γυναίκες και παιδιά αναφέρεται ότι εισέπρατταν
φ.128/1807, ΓΑΚ/Αστυνομίας/φ.24/244, Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.56-60/29.7.1825, φ.7778/30.9.1825, φ.79/3.10.1825.
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ΕΛΙΑ/Αρχείο Μεσολόγγι/χειρόγραφες σημειώσεις Κ. Στασινόπουλου από «Αρχείον Δροσίνη».
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Αλληλογραφία, 104, 176, 219, 243, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 5, 142.
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Ν. Μακρής, Ιστορία του Μεσολογγίου, ό. π., 39, ΓΑΚ/Πολέμου/φ.83/1, Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.5455/11.7.1825, ΑΚΥ, τ.11, 328, Αλληλογραφία, 130-31, ΕΛΙΑ/Αρχείο Μεσολόγγι/χειρόγραφες
σημειώσεις Κ. Στασινόπουλου από «Αρχείον Δροσίνη», Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 4, 575,
ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.99/17, Δ. Θεμελή-Κατηφόρη, «Η λειτουργία λειοδικείων στο Μεσολόγγι στην
περίοδο της Επαναστάσεως», Παρουσία Β΄ (1984) 348-49. Μέρος από το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της
Στερεάς είχε μεταφερθεί την Άνοιξη του 1825 στη Γαστούνη. Ο Ν. Στορνάρης είχε μεταφέρει στην
κεντρική Στερεά δικά του κοπάδια, τα οποία καταναλώθηκαν από τους εκεί ένοπλους
(ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.83/620, Αλληλογραφία, 134-35).
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Σπυρομίλιος, ό. π., 76, Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.54-55/11.7.1825.
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μερίδες τροφίμων τον Νοέμβριο. Αλλά και νωρίτερα, οι ένοπλοι επιδίωκαν τη
συντήρηση των οικογενειών τους που βρίσκονταν στον Κάλαμο και αλλού ή είχαν
παραμείνει στην πόλη. Σ’ αυτό άλλωστε είδαμε ότι αποσκοπούσε η κατ’ αναλογία
διανομή. Οι οικογένειες των περισσότερων προκρίτων είχαν παραμείνει στον
Κάλαμο, έχοντας τα οικονομικά μέσα. Η Επιτροπή ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να
αποτρέψει την επιστροφή, καθώς οι άμαχοι στη μεγάλη πλειοψηφία τους ήταν
συγγενείς των ενόπλων, μολονότι υποσχέθηκε την τροφοδοσία των αμάχων στο νησί,
όπου παρέμειναν οι οικογένειες «των δυναμένων πολιτών».736 Κατά τους ίδιους τους
οπλαρχηγούς στα τέλη Σεπτεμβρίου, είχαν επιστρέψει όλοι οι φυγάδες, 25.000
γυναίκες και παιδιά, «εις τα ενταύθα».737 Αν ο αριθμός δεν είναι υπερβολικός, θα
αφορά συνολικά τις δύο πόλεις αλλά και περιοχές της υπαίθρου που ελέγχονταν τότε
από ελληνικά ένοπλα σώματα.
Την επιστροφή ενθάρρυνε η χαλάρωση της πολιορκίας ύστερα από την
οπισθοχώρηση των δυνάμεων του Κιουταχή. Κατά τον Κασομούλη, ο οποίος δίνει
υπερβολική έμφαση στη σχετική πρωτοβουλία του Ι. Μάγερ και του Αναστ.
Παπαλουκά, πλήθος αμάχων που είχαν έξι μήνες να δουν τους δικούς τους, από τους
οποίους αρκετοί είχαν πια σκοτωθεί, κατέκλυσε το Μεσολόγγι μέσα σε οκτώ μέρες,
ενώ οι Σουλιώτες και οι Μεσολογγίτες επανέλαβαν την παλιά διαμάχη για τα
καταλύματα. Οι πολιορκημένοι αισθάνθηκαν γρήγορα την επίπτωση στην
κατανάλωση των τροφίμων, αλλά, πάντα κατά τον Κασομούλη, «όλοι και όλαι
αποφάσισαν πλέον να πεθάνουν μαζί, ή έστω να βλέπουν εκ του πλησίον τον θάνατον
διότι δεν υπέφερναν να ακούγουν καθημερινώς τον θάνατον μακρόθεν, ή και να
λάβουν μέρος εις αυτό». Ταυτόχρονα, όλοι επέκριναν αυτούς που είχαν κάνει την
αρχή της επιστροφής των αμάχων, έτσι ώστε ο άρχισε πόλεμος «ο ηθικός, αναμεταξύ
μας», όπως σημειώνει.738 Φυσικά, δύο άνθρωποι, ο Μάγερ και ο Παπαλουκάς, δεν θα
μπορούσαν να προκαλέσουν τέτοια αναταραχή.
Σύντομα, οι ένοπλοι της φρουράς έπρεπε να απαντήσουν στη σύσταση του Α.
Μιαούλη, αλλά και στην κυβερνητική προτροπή, να μεταφέρουν τους αμάχους πίσω
στον Κάλαμο ή στο νησάκι του Πεταλά, μέχρι το οριστικό τέλος της πολιορκίας.
Κατά τον Κασομούλη, οι «ανώτεροι οπλαρχηγοί» συμφωνούσαν για τη μεταφορά
στον Κάλαμο, ενώ ο Σουλιώτης Γιώτης Νταγκλής εξέφρασε την αντίθετη άποψη,
κερδίζοντας την επιδοκιμασία των παντρεμένων ή όσων είχαν συγγενείς άμαχους
Μεσολογγίτες και άλλους κατοίκους στην πόλη: αν στείλω την φαμελλιάν μου εις
Κάλαμον, ή εις άλλο νησί, ποίος θα την ζήση; Ποίαν φροντίδα έχει το Έθνος κ’ η
Κυβέρνησις διά τα παιδιά μας; Θέλετε η φαμελλιά μου να γυρίζη εις ταις στράταις, να
ζητά από πόρτα σε πόρτα μία οκά αλεύρι, ή έναν παράν, και να πειράζεται το ίρτζι μας
(η τιμή), οπού δι’ αυτό το ίρτζι όλοι μας πασχίζομεν με τα κεφάλια μας να το
φυλάξωμεν; Δεν είναι άλλο, λογαριάζω, κ’ εκεί αν τη στείλω, θα πεθάνη από την
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Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 15, 439, Αλληλογραφία, 176, 242, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 5, 395,
Σπυρομίλιος, ό. π., 154. Τον Μάιο είχαν σταλεί στον Κάλαμο 10.000 οκάδες καλαμπόκι από το
Μεσολόγγι, με στόχο και την αντιμετώπιση της προπαγάνδας του Γ. Βαρνακιώτη στους πρόσφυγες.
Επίσης, ύστερα από την αναφορά προσφύγων για πείνα, η κυβέρνηση έστειλε τον Ιούλιο 4.000 κοιλά
κριθάρι στο νησί (ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος Δ΄/κυτίο 39/φ.1/υποφ.5/17, ΑΕΠ, τ.7, 264,
Αλληλογραφία, 105-07, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.83/89, ΓΑΚ/Ναυτικών/φ.24/3558), Αρχείο Ράγκου, ό. π.,
209). Για τη ναυτιλιακή κίνηση του Καλάμου από και προς τη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα το 1825, βλ.
Ν. Βλασόπουλος, Η ναυτιλία των Ιονίων Νήσων, 1700-1864, τ.1, ό. π., 272, 274, 283, 286, 349, 375.
737
Συλλογή Βλαχογιάννη/κατάλογος Α΄/Αρχείον Αγώνος/φ.15/171. Στα τέλη Δεκεμβρίου, δύο
σπετσιώτικα πλοία μετέφεραν πρόσφυγες από τον Κάλαμο στη Γλαρέντζα, λόγω της έλλειψης
τροφίμων στο νησί (Α. Λιγνός, Ιστορία της Νήσου Ύδρας, τ. 2, Αθήνα 1953, 565).
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πείναν, και εδώ ομοίως, σας λέγω λοιπόν: Εκεί οπού θα ακούγω την ατιμίαν της ή τον
θάνατόν της, καλύτερα να πεθάνωμεν μαζί εδώ ή από το ντουφέκι ή από την πείναν.
Πάντα κατά τον Κασομούλη, μόλις το ένα τρίτο των Μεσολογγιτών δεν είχε
συγγενικούς δεσμούς με τη φρουρά, αλλά και αυτοί είχαν αναπτύξει φιλικές σχέσεις
και «αμοιβαίας υποχρεώσεις» κατά τη διάρκεια του Αγώνα, κάτι που αύξανε την
αλληλεγγύη ντόπιων και προσφύγων. Από την πλευρά της, η Επιτροπή σημείωνε ότι
οι περισσότερες οικογένειες θα χάνονταν όπου και αν πήγαιναν, από την πείνα ή το
κρύο του χειμώνα. Άλλωστε, ήδη από τον Νοέμβριο, μια πιθανή προσπάθεια
απομάκρυνσής τους αντιμετώπιζε τον κίνδυνο αιχμαλωσίας από τον εχθρικό στόλο.
Στο τέλος της συνέλευσης καθένας αφέθηκε ελεύθερος να αποφασίσει εντός δύο
ημερών τι θα κάνει. Κάποιοι άμαχοι επέστρεψαν τότε ή αργότερα στον Κάλαμο,
όπως η οικογένεια του Ν. Μπότσαρη και συγγενείς του Κ. Τζαβέλλα, κυρίως όσοι
είχαν την οικονομική δυνατότητα να συντηρηθούν εκεί. Από την πλευρά τους,
πρόκριτοι της πόλης ζήτησαν στα τέλη Νοεμβρίου την άφιξη ελληνικών πλοίων για
την απομάκρυνση των άμαχων Μεσολογγιτών. Κατά τον Σπυρομίλιο, όταν το θέμα
τέθηκε ξανά τον Ιανουάριο, οι στερημένοι για μήνες από τον μισθό ένοπλοι, και με
την κυβέρνηση, τους Επτανήσιους και τους φιλέλληνες να αδιαφορούν για τη
συντήρηση των αμάχων, έβλεπαν ότι οι οικογένειές τους «ήτον πάντοτε χαμέναι
τόσον αν επήγαινον εις τον Κάλαμον, καθώς αν επήγαινον εις το Μεσολόγγιον.
Επρόκρινον λοιπόν καλλίτερον ν’ αποθάνωσι όλοι μαζύ, εκτός πολλά ολίγων», οι
οποίοι μετέφεραν τις οικογένειές τους στον Κάλαμο, καθώς είχαν τον τρόπο να τις
συντηρήσουν εκεί. Η επιστροφή θα διευκολύνθηκε τότε από την παρουσία του
ελληνικού στόλου στην περιοχή. Τον ίδιο μήνα έγινε κάποια προσπάθεια μεταφοράς
τροφίμων στον Κάλαμο, απ’ όσα προορίζονταν για το Μεσολόγγι.739
Δεν είναι σαφής η σύνθεση του πληθυσμού των αμάχων που παρέμειναν στο
Μεσολόγγι μέχρι το τέλος. Με βάση μεταγενέστερη καταγραφή, από ένα σύνολο
1319 αιχμαλώτων καταγεγραμμένης καταγωγής, οι 390, ποσοστό 29,5%, ήταν ξένοι,
στη μεγάλη τους πλειοψηφία, 316 ή 81%, από χωριά κοντά στο Μεσολόγγι και
γενικότερα τη δυτική Στερεά. Μόλις 53 πρόσωπα ή 13,5% ήταν Σουλιώτες και 11 ή
2,8% άλλοι Ηπειρώτες.740 Ωστόσο, τα ποσοστά αυτά θα πρέπει να θεωρούνται μόνο
ως βάση για την εκτίμηση της πραγματικής παρουσίας των προσφύγων στο
πολιορκημένο Μεσολόγγι, τόσο πριν όσο και μετά την επιστροφή του φθινοπώρου,
καθώς αυτή αφορούσε κατά κύριο λόγο τα μέλη των οικογενειών της φρουράς, αλλά
και γιατί οι Μεσολογγίτες συντάκτες του σχετικού καταλόγου θα είχαν αντικειμενικά
πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίσουν τα στοιχεία προσφύγων αιχμαλώτων σε
σχέση με εκείνα των συμπατριωτών τους, ακόμα περισσότερο για όσους κατάγονταν
από τις πιο μακρινές περιοχές.
Συμπερασματικά, ένοπλοι και άμαχοι επιθυμούσαν να βρεθούν και να παραμείνουν
μαζί, απόφαση που συνδεόταν και με την αδυναμία τους να συντηρηθούν αλλού,
αλλά και με τις αξίες της τιμής, της ανδρείας, των οικογενειακών και συγγενικών
δεσμών, με τις οποίες τους φαίνονταν ασύμβατες οι συνθήκες διαβίωσης στα
Επτάνησα. Τελικά, για τους περισσότερους, οι δεσμοί που είχαν διαμορφωθεί, χωρίς
739

Ν. Κασομούλης, ό. π., 153-55, 179, 184, Αλληλογραφία, 242, 250-51, Αρχείο Κουντουριωτών, τ.7,
50, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/κατάλογος Α΄/Αρχείον Αγώνος/φ.16/2614, Αρχείο Ράγκου, ό. π., 218,
ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.152/5-5α, φ.153/1174, Σπυρομίλιος, ό. π., 154, 171.
740
Σπ. Σακαλής, Μεσολόγγι 1826, Τύχη οικογένειας Μάγερ και κατάλογος των αιχμαλώτων της Εξόδου,
ό. π., 43-85. Όσον αφορά την καταγεγραμμένη καταγωγή των μη Μεσολογγιτών, ανεξάρτητα από τον
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παραπάνω στατιστικά, αποκλειστικά για τους αιχμαλώτους στο Μεσολόγγι, είναι δικά μου. Η
αξιοπιστία του καταλόγου είναι σχετική, καθώς οι αιχμάλωτοι ήταν συνολικά περίπου 4000 ντόπιοι
και ξένοι, ενώ υπάρχουν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις στα αναγραφόμενα στοιχεία.
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να είναι επαρκείς για να αποτρέψουν τις εσωτερικές διαμάχες, οδήγησαν στην
αποδοχή της παρουσίας πολλών ανθρώπων, παρά την επιβάρυνση της επισιτιστικής
κατάστασης. Ακόμα περισσότερο, αυτή η έστω ατελής ενότητα συνέβαλε,
καθοριστικά ίσως, στη διατήρηση μεγάλου βαθμού συνοχής των πολιορκημένων στις
πολύ πιο δύσκολες συνθήκες στην επόμενη φάση της πολιορκίας. Αντίθετα, οι
σημαντικότερες αντιδράσεις θα προέρχονταν καταρχάς από εκείνους που δεν είχαν
οικογένεια και συγγενείς μεταξύ των αμάχων. Ταυτόχρονα, η οικονομική τους
κατάσταση επηρέασε την επιλογή. Όσοι δεν έστειλαν ή δεν κράτησαν τους δικούς
τους στην πόλη, το επέλεξαν γιατί δεν ήταν απόλυτα εξαρτημένοι οικονομικά από το
κυβερνητικό ενδιαφέρον ή τη φιλανθρωπία των Επτανησίων, ελπίζοντας ότι η
έκβαση της πολιορκίας θα ήταν αίσια, ώστε να τους συναντήσουν υπό καλύτερες
συνθήκες. Το ίδιο θα έκαναν και αρκετοί Μεσολογγίτες, όπως δείχνει το αίτημά τους
για άφιξη ελληνικών πλοίων για τον σκοπό αυτό. Αντίθετα, όσοι δεν είχαν αρκετά
χρήματα, θα σκέφτηκαν ότι δεν μπορεί να συμβεί τίποτα χειρότερο από το να
μοιραστούν την τύχη τους με τους συγγενείς τους. Κάποιοι θα πίστεψαν ότι, παρά τον
προφανή επισιτιστικό κίνδυνο, η κατάσταση θα βελτιωνόταν αν πίεζαν την
κυβέρνηση να εφοδιάζει τακτικά το Μεσολόγγι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν
παρέμειναν στα Επτάνησα αρκετές οικογένειες, που αναζητούσαν κάθε τρόπο
επιβίωσης, ακόμα κι αν έπρεπε να ζητιανεύουν. Η ισχυρή, τέλος, παρουσία στην
περιοχή του ενωμένου οθωμανικού στόλου, από τον Φεβρουάριο, καθιστούσε σχεδόν
απαγορευτική μια προσπάθεια μαζικής εκκένωσης των δύο πόλεων.
Από την οπτική γωνία των αγωνιστών, η κυβέρνηση όφειλε να ανεφοδιάζει την
πόλη και να καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσης των αγωνιστών και των οικογενειών
τους, οι οποίοι δεν είχαν άλλους πόρους μέσα στις πολεμικές συνθήκες, ύστερα
μάλιστα από πέντε χρόνια προοδευτικής καταστροφής της υπαίθρου. Κατά τον
Σπυρομίλιο, οι ένοπλοι δεν έπαιρναν καθημερινά παρά 200 δράμια αλεύρου: Αυτοί οι
άνθρωποι είχον σχεδόν όλοι οικογενείας. όλη αυτή η οικογένεια επερίμενε να θρεφθή
από αυτόν, όστις μετήρχετο τον στρατιώτην… Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα
έτρεφεν αυτήν την οικογένειαν; Φανερόν ότι έπρεπε να προσπαθή να κλέψη καμμίαν
μερίδα αλεύρου από την Εθνικήν αποθήκην, διότι υπηρετούσε δια την εθνικήν
ύπαρξιν…ο υπηρετών τον ναόν εκ του ναού τραφήτω, σημειώνει. Άρα, συμπεραίνει,
ήταν χρέος της κυβέρνησης να εξασφαλίσει τη διατροφή σε εκείνους, κατά
προτεραιότητα: «επομένως εις αυτήν πρέπει να αποδώσομεν και το έγκλημα»,
καταλήγει. Ο ίδιος τονίζει τις κυβερνητικές ευθύνες και για τον ανεπαρκή
ανεφοδιασμό σε πολεμοφόδια και υλικά για τις οχυρώσεις,741 επιχείρημα που είναι
δύσκολο να αμφισβητηθεί.
Καθώς η διανομή των τροφίμων βασιζόταν στους ανακριβείς καταλόγους
μισθοδοσίας, οι «καταχρήσεις» στη διανομή τους συνεχίζονταν, ενώ η ανάγκη
διατροφής των άμαχων συγγενών των ενόπλων, αλλά και όσων είχαν σκοτωθεί,
προκάλεσε τον διπλασιασμό ων διανεμόμενων ημερήσιων μερίδων, από 5500 τον
Αύγουστο σε 11.000 τον Ιανουάριο του 1826. Η σύγκριση ανάμεσα στον κατάλογο
των μερίδων του Ιανουαρίου και στους λογαριασμούς των στρατιωτικών, με
δεδομένη και την ήδη υπάρχουσα διόγκωσή τους, δείχνει κάτι από το μέγεθος της
«κατάχρησης». Ένα μέρος αφορούσε τους Σουλιώτες. Ο στρατηγός Χρ. Φωτομάρας
741

Σπυρομίλιος, ό. π., 123-24, 166, 218. Παρόμοια και ο Κασομούλης: η Φρουρά καταχράσθη, βέβαια
το σιτάρι δεν το επούλησεν…αλλά το εμεταχειρίσθη εντός του φρουρίου δια τας ανάγκας του. Το
παράπονον δια την έλλειψιν μένει εις την αναμεταξύ της Φρουράς συνδροφίαν, και όχι εις άλλον
κανέναν, η δε κατηγορία περί της ελλείψεως μένει εις εκείνους οπού δεν εφρόντισαν εγκαίρως να το
προμηθεύσουν επαρκώς και αναλόγως με το βάρος των ψυχών οπού ήσαν μέσα (Ν. Κασομούλης, ό. π.,
137).
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εισέπραττε 700 μερίδες, ενώ φερόταν να έχει 139 ή 450 ενόπλους υπό τις διαταγές
του, ο Ν. Ζέρβας εισέπραττε 427 μερίδες για 130 ή 356 στρατιώτες, ο Ι. Κουτσονίκας
εισέπραττε 100 για 65 ενόπλους, ενώ είναι εξαιρετικά αμφίβολο το αν ο στρατηγός
Κίτσος Τζαβέλλας, ο οποίος δεν είχε δεχθεί να καταμετρηθεί το σώμα του, διέθετε
τους 1131 ενόπλους για τους οποίους έπαιρνε 1097 μερίδες. Το ίδιο ισχύει για τους
περίπου 300 ενόπλους του επίσης στρατηγού Νότη Μπότσαρη. Ωστόσο, το
φαινόμενο αφορούσε και πολλούς άλλους. Ο Ηπειρώτης στρατηγός Γ. Κίτσος
έπαιρνε 650 μερίδες για περίπου 400 ενόπλους, ο στρατηγός Ν. Στορνάρης
εισέπραττε 154 μερίδες, ενώ διέθετε μόνο 78 ενόπλους. Επίσης, ο Βαλτινός
στρατηγός Α. Ίσκος δικαιούνταν 320 μερίδες για 210 ενόπλους, ο στρατηγός Γ.
Τσόγκας επίσης 400 μερίδες για 264 ενόπλους, ο στρατηγός Γ. Βαλτινός 305 μερίδες
για 202 ή 239 ενόπλους. Επίσης, ο επικεφαλής των Μεσολογγιτών στρατηγός Αθ.
Ραζηκότσικας έπαιρνε 318 μερίδες για 228 ή 250 στρατιώτες και ο φρούραρχος Δ.
Δεληγεωργόπουλος 320 μερίδες για 183 ενόπλους, ενώ μπορεί να αμφισβητηθεί αν ο
στρατηγός Δ. Μακρής είχε πραγματικά τους 309 ενόπλους για τους οποίους έπαιρνε
382 μερίδες. Κατώτερου βαθμού οπλαρχηγοί συνέβαλλαν στην κατάχρηση, όπως οι
αδελφοί Σπύρος και Νικόλαος Κοντογιάννης, ο Κ. Χορμόβας και ο Γ.
Μπαϊρακτάρης.742 Η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται πολύ στα μέσα
Φεβρουαρίου, όταν, κατά τον γενικό αστυνόμο Θ. Θωμίδη, διανέμονταν 13.884
μερίδων τροφίμων στους «μεγάλους στρατηγούς», χωρίς να υπολογίζονται τα
υπόλοιπα σώματα.743
Τα παραπάνω αλλά και η έμφαση του Θωμίδη στους «μεγάλους στρατηγούς»,
φαίνονται να επιβεβαιώνουν την κατηγορία εναντίον των στρατηγών Κ. Τζαβέλα, Χ.
Φωτομάρα και Γ. Βαλτινού, οι οποίοι μπήκαν στην πόλη στις αρχές Αυγούστου και,
κατά τον Σπυρομίλιο, έδιναν διπλές μερίδες στους στρατιώτες τους, σύμφωνα με τις
διαταγές στρατολογίας και αγνοώντας τον αρμόδιο για την καταμέτρηση Τ. Μαγγίνα,
αποσπώντας έτσι ανθρώπους από τα άλλα σώματα και πυροδοτώντας ανάλογες
απαιτήσεις από τους θιγόμενους οπλαρχηγούς. Ο ίδιος τοποθετεί τον Τζαβέλλα μαζί
με τους στρατηγούς Ν. Μπότσαρη, Μ. Κοντογιάννη, Α. Ίσκο, Ν. Στορνάρη και Γ.
Κίτσο σε στρατιωτική επιτροπή που αναλαμβάνει να εκπροσωπεί τους ένοπλους και
να φροντίζει για την ομαλή τροφοδοσία και διανομή των τροφίμων.744 Αναμφίβολα,
μολονότι η ελάττωση της μερίδας τροφίμων σχετικοποιούσε τη δραματική αύξηση
του αριθμού τους, η ανάγκη των οπλαρχηγών να διατηρούν τη συνοχή των σωμάτων
τους ενθάρρυνε την κατάχρηση, καθώς μάλιστα η ροή χρημάτων και εφοδίων από
την κυβέρνηση κάθε άλλο παρά εξασφαλισμένη ήταν. Ταυτόχρονα, η διαχείριση της
τροφοδοσίας σε τρόφιμα, άρα και η ευθύνη, ήταν ουσιαστικά στα χέρια των
ισχυρότερων οπλαρχηγών. Η αντίθεση χαμηλόβαθμων αξιωματικών και στρατηγών,
με πρωταγωνιστή και τον Σπυρομίλιο, και οδήγησε στην αναζήτηση μιας νέας
μορφής οργάνωσης των ενόπλων και διανομής των χρημάτων και των εφοδίων.
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ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Δ΄/κυτίο 39/φ.3/υποφ.1, Αλληλογραφία, 175, 518-21, 534-43,
ΕΛΙΑ/Αρχείο Μεσολόγγι/έγγραφο της Επιτροπής/18.1.1826 και συνημμένος «κατάλογος ταϊνίων»
(αντίγραφα Κ. Στασινόπουλου), ΙΑΜΜ/Αρχείο Αγώνος/φ.20/1854, Ν. Κασομούλης, ό. π., 93, 101,
136, 150, Σπυρομίλιος, ό. π., 123, 166. Κατά τον Ι. Μάγερ, ο Κ. Τζαβέλλας είχε 800 ενόπλους και
έπαιρνε πολλαπλάσιες μερίδες και σιτηρέσια, ενώ ο Ν. Μπότσαρης 200 στρατιώτες και εισέπραττε
μερίδες για 600, κάτι που ίσχυε λιγότερο ή περισσότερο και για άλλους: «οι στρατιώτης υποφέρει και
ο καπετάνιος έχει γεμάτο το κεμέρι του με λίρες», σημείωνε (Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 268).
743
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.6, 90. Ο Θωμίδης σημειώνει ότι χωρίς κάποια «διόρθωση», πρέπει να
σταλούν στη φρουρά «της Ρωσίας τα σιτάρια δια να χορτάσουν». Ο Ν. Κασομούλης κάνει λόγο για
13.600 μερίδες συνολικά (Ν. Κασομούλης, ό. π., 143).
744
Σπυρομίλιος, ό. π., 121-23.
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Οπωσδήποτε, δεν ήταν καθόλου εύκολο να λειτουργήσει ένα άριστο σύστημα
διαχείρισης της τροφοδοσίας μέσα στις πολεμικές συνθήκες. Η ίδια η Επιτροπή
σημείωνε ότι σε περίοδο πολιορκίας οι «καταχρήσεις» είναι λίγο-πολύ αναπόφευκτες.
Επιπλέον, τόνιζε ότι αν αυτές και «το σκόρπισμα από τους στρατιωτικούς» δεν
σταματήσουν, ήταν αδύνατη η κάλυψη των αναγκών της περιοχής. 745 Η κύρια ευθύνη
επιρρίπτεται κάποτε στους Σουλιώτες, ωστόσο, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η
αυθαιρεσία δεν είχε γεωγραφικό προσδιορισμό. Επιπλέον τριβές προκαλούσε το θέμα
του μισθού τους, με την κυβέρνηση να αποφασίζει την καταβολή μηνιαίου μισθού 30
γροσίων μόνο στους «αυτόχθονες» Σουλιώτες, προσδιορίζοντάς τους σε 700, και όχι
σε χιλιάδες άλλους που υπηρετούσαν στα σώματα με επικεφαλής Σουλιώτη, κάτι που
μπορούσε να λειτουργεί διαλυτικά για τα άλλα σώματα, τα οποία πληρώνονταν με 25
γρόσια τον μήνα. Η Διευθύνουσα Επιτροπή, οπωσδήποτε κάτω και από πιέσεις,
συνηγορούσε υπέρ της πλήρους και άμεσης καταβολής των μισθών των Σουλιωτών,
με το επιχείρημα της αφοσίωσής τους στην κυβέρνηση, σε αντίθεση με τα τοπικά
συμφέροντα των άλλων σωμάτων, αλλά και για την τόλμη και το θάρρος τους.746
Επίσης, δεν έλειπαν τα παραδείγματα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Ο έντονα
επικριτικός απέναντι στους Σουλιώτες Κασομούλης σημειώνει ότι η Δέσπω, μητέρα
του Κίτσου Τζαβέλλα, «γραία ενάρετος, όσον περιπλέον ψωμί και αν έπαιρνεν το
μοίραζεν εις ταις πτωχαίς, εις δε την τράπεζαν αυτών πάντοτες δεν έλειπον από δέκα
έως δεκαπέντε άνθρωποι», συμπεριφορά που αύξανε το κύρος του Τζαβέλλα στη
φρουρά.747
Η απόδοση της κύριας ευθύνης στους Σουλιώτες ανταποκρίνεται μάλλον στη
συνεχιζόμενη αντιπαράθεσή τους με τους Ρουμελιώτες, οι οποίοι εξοργίζονταν με
κάθε υποψία αδικίας, παρά στην πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, η άρνηση
ορισμένων Σουλιωτών να καταμετρηθούν και η επιμονή τους, έδιναν αφορμή για
αντιπαράθεση που μπορούσε να εξελιχθεί σε ένοπλη σύγκρουση, ενδεχόμενο που
αντιμετώπισε και ο Μαγγίνας αλλά είχε παρουσιαστεί και παλαιότερα στο
Μεσολόγγι. Αιτία της στάσης τους δεν ήταν κάποια επιπρόσθετη πλεονεξία αλλά η
συνεχιζόμενη η απουσία κάθε άλλου πόρου ζωής, σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι ίσχυε
για τους άλλους ένοπλους, αλλά και ο φόβος της απομόνωσης σε ένα εχθρικό και
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτό το ενδεχόμενο ενίσχυε την αλληλοϋποστήριξή τους
και τους ωθούσε στην προσπάθεια οικειοποίησης κάθε δυνητικού μέσου επιβίωσης,
το οποίο μπορούσε να λειτουργήσει και ως «ενέχυρο», σαν ένα μέσο εκβιασμού
απέναντι σε μια πιθανή προσπάθεια περιθωριοποίησης ή εξοβελισμού τους.
Πολύ σοβαρότερη, μολονότι δεν επιβεβαιώνεται από άλλη αξιόπιστη πηγή, είναι η
κατηγορία για πώληση από τους Σουλιώτες των επιπλέον μερίδων τροφίμων που
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ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.93/568, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Α΄/Αρχείον Αγώνος/φ.15/2361.
Αρχείο Κ. Μπότσαρη, ό. π., 56-57, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 5, 256. Κατά τον Ν. Κασομούλη,
όποιος οπλαρχηγός φαινόταν «με ολιγωτέραν συνείδησιν, αυθάδης και τολμητίας περισσότερον,
έπαιρνεν και περισσοτέρας μερίδας. όστις δεν είχεν συνειδός και περίμενεν από την δικαιοσύνην,
μόλις τον έσωναν οι μερίδες». Οι Σουλιώτες, προσθέτει, «νομίζοντες τον εαυτόν των ως το αλάτι της
Φρουράς», αλληλοϋποστηρίζονταν, ήθελαν να επεμβαίνουν παντού, «επιθυμούσαν, εν ενί λόγω, να
υπερέχουν, και τούτο ερέθιζεν περισσότερον το μέγα μέρος της Φρουράς», το οποίο έκανε υπομονή,
γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί βία. Ο ίδιος κατηγορεί τους Σουλιώτες και για
επιπλέον μερίδες που έπαιρναν για χήρες και ορφανά, ενώ επιμένει, όπως και οι Στερεοελλαδίτες της
φρουράς, να θεωρεί «Ρουμελιώτες» όλους όσους κατάγονταν από τις περιοχές βόρεια της
Πελοποννήσου, αρνούμενος το δικαίωμα διαφοροποίησης των Σουλιωτών (Ν. Κασομούλης, ό. π.,
134-36, 141-42, 150, 322).
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Ν. Κασομούλης, ό. π., 172.
746
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έπαιρναν, στους άλλους συμπολεμιστές τους.748 Το φαινόμενο δεν ήταν άγνωστο
κατά την προηγούμενη περίοδο και κάθε άλλο παρά μπορεί να αποκλειστεί στις
συνθήκες του 1825, ως πρακτική κάποιων οπλαρχηγών, Σουλιωτών και μη, οι οποίοι
ήταν εξοικειωμένοι με εμπορικές συναλλαγές. Ακόμα και χαμηλόβαθμοι αξιωματικοί
μπορούσαν μέχρι το τέλος της πολιορκίας να έχουν συγκεντρώσει σημαντικά ποσά,
στήριγμα στην αβεβαιότητα των συνθηκών, δίπλα σε πάμφτωχους συμπολεμιστές
τους. Ταυτόχρονα, πολλοί Μεσολογγίτες ήταν σε χειρότερη θέση από τους ενόπλους
όσον αφορά τη μισθοδοσία και τη διατροφή, όπως και όσοι άλλοι δεν είχαν βρει θέση
στον κατάλογο κάποιου στρατιωτικού σώματος, όπως οι εργάτες και οι διάφοροι
τεχνίτες, τα πληρώματα των μικρών εξοπλισμένων πλοίων, οι άμαχοι συγγενείς όσων
είχαν σκοτωθεί, οι έμποροι που έβλεπαν τις αποθήκες τους να αδειάζουν από τους
ένοπλους έναντι αποδείξεων της Επιτροπής, ουσιαστικά δηλαδή να λεηλατούνται.
Κατά τον Ν. Κασομούλη, κανένας οπλαρχηγός δεν υπολόγιζε τους Μεσολογγίτες στη
διανομή τροφίμων, μολονότι οι θυσίες τους στην άμυνα ήταν ισοδύναμες, ούτε
εκείνοι ζήτησαν μερίδες για τις χήρες και τα ορφανά. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως
πιθανότατα και όλοι οι ένοπλοι, θεωρεί ότι οι Μεσολογγίτες ζούσαν δίνοντας ο ένας
τον άλλο όσα τρόφιμα κατάφερναν να φέρνουν στην πόλη με τα πλοιάριά τους. Όταν
η κυβέρνηση έδωσε εντολή να δοθεί ένα μικρό ποσό στις οικογένειες των νεκρών και
των τραυματιών Μεσολογγιτών, η τοπική Επιτροπή απάντησε ότι κάτι τέτοιο «δεν
συμφέρει» γιατί θα προκαλέσει αιτήματα βοήθειας από όλες τις οικογένειες που ήταν
στην ίδια θέση, προσθέτοντας ότι φρόντιζε να προμηθεύει όλες τις οικογένειες, ξένες
και ντόπιες, με αλεύρι ή με ό,τι άλλο ήταν δυνατό. Μολονότι ορισμένες από τις
άπορες οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων προσφύγων από την ύπαιθρο, έπαιρναν
κάποια οικονομική ενίσχυση από την τοπική διοίκηση, οι άνθρωποι αυτοί πεινούσαν
κυριολεκτικά. Είδαμε ότι φτωχές οικογένειες αναζητούσαν τροφή έξω από τα τείχη
τον Οκτώβριο, κινδυνεύοντας να αιχμαλωτιστούν. Μετά την άφιξη των πρώτων
αιγυπτιακών στρατευμάτων, στις 12 Δεκεμβρίου, απαγορεύτηκε κάθε έξοδος από την
πόλη και τοποθετήθηκε ειδική φρουρά για το φόβο των λιποταξιών.749 Είναι άγνωστο
αν αυτό το μέτρο μπορούσε να εμποδίσει όσους πεινασμένους αναζητούσαν χόρτα ή
αν οι φρουροί δοκίμαζαν να τους εμποδίσουν. Επίσης, οι άνεργοι ναυτικοί του
Μεσολογγίου είχαν ίσως αναζητήσει διέξοδο στην καταδρομή και στην πειρατεία,
όπως ο Μεσολογγίτης καπετάνιος που είχε εφοδιαστεί με έγγραφα καταδρομής για
τον αποκλεισμό των αιγυπτιακών θέσεων στα λιμάνια της Μεσσηνίας.750
Στις συνθήκες ζωής των φτωχότερων στρωμάτων και των άπορων λόγω των
απωλειών του πολέμου αναφέρεται και η Επιτροπή, παραδεχόμενη την αδυναμία της
να βοηθήσει τους πληγωμένους, τις χήρες και τα ορφανά, αλλά και ο ίδιος ο Ι.
Παπαδιαμαντόπουλος σε επιστολή του στον Γ. Κουντουριώτη: «η κατάχρησις και η
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Ν. Κασομούλης, ό. π., 141-42. Αναφορά για πώληση τροφίμων στα Επτάνησα, από τη φρουρά,
κάνει ο Κ. Δεληγιάννης (Απομνημονεύματα, τ.3, Αθήνα 1957, 113), με αρκετή όμως εμπάθεια για τους
Ρουμελιώτες, ώστε να υπονομεύει την αξιοπιστία του.
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Αλληλογραφία, 176-77, 243, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/κατάλογος Α΄/Αρχείον Αγώνος/φ.11/38,
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αισχροκέρδεια των δυνατών ανοικονόμητοι, η απελπισία, δυστυχία και βάρετα του
κοινού λαού αρπάζοντές του οι δυνατοί την κατάστασίν του και την τιμήν του, δεν
υποφέρουν πλέον εις το να τυραννήται από τους Έλληνας και να σκλαβώνεται από τους
εχθρούς».751 Μολονότι παρουσιάζονται από τους απομνημονευματογράφους
στρατιωτικούς για να ενισχύσουν το δίκαιο των υπερασπιστών του Μεσολογγίου, οι
αδικίες αυτές τονίζουν το μέγεθος της πίεσης που ασκούσαν στους πολίτες οι ίδιοι οι
ένοπλοι. Οι συγκεκριμένες ομάδες, πολλοί άμαχοι και κάποιοι ένοπλοι, ήταν εκτός
των καταλόγων των επικεφαλής, χωρίς η τοπική Επιτροπή ή η κυβέρνηση να
μπορούν να διορθώσουν την ανισότητα.
Την κατάσταση επιδείνωναν οι κλοπές τροφίμων, όπως κατά τη μεταφορά με
πλοιάρια από τον Πεταλά και άλλα νησάκια στο Μεσολόγγι. Στα μέσα Ιανουαρίου
αποφασίστηκε η παραλαβή από τους ίδιους τους οπλαρχηγούς αυτών των τροφίμων,
μέσω της διάθεσης των πλοιαρίων στα διάφορα σώματα, απόφαση των στρατιωτικών
που η Επιτροπή αποδέχθηκε για να απαλλαγεί από τις πιέσεις τους. Στον Πεταλά
τοποθετούνταν επιστάτες για την παραλαβή των εφοδίων, ένας από τους οποίους
ήταν ο Μεσολογγίτης Ν. Καρβούνης, στέλεχος και άλλοτε της τοπικής διοίκησης. Ο
Καρβούνης, πιθανότατα στις αρχές Δεκεμβρίου, αναχώρησε για τον Κάλαμο για
προσωπικές του υποθέσεις, όπως ενημέρωσε την Επιτροπή, χωρίς να επιστρέψει στη
θέση του. Ωστόσο, κατά τον Ν. Κασομούλη, ο Καρβούνης είχε κατηγορηθεί για την
κλοπή μεγάλης ποσότητας τροφίμων σταλμένων από τη Ζάκυνθο, ενώ υπεύθυνοι για
την παραλαβή των τροφίμων ήταν και οι, επίσης Μεσολογγίτες, Δημήτριος και
Αναστάσιος Παπαλουκάς. Ο καταχραστής δεν βρέθηκε, κατά τον ίδιο, γιατί οι
φροντίδες για την άμυνα της πόλης δεν άφηναν χρόνο για την ακριβή διερεύνηση
όλων αυτών των περιστατικών ώστε «να ευρίσκωνται αι πηγαί του κακού και να
φανούν τέλος οι κηφήνες». Ο Κασομούλης σημειώνει επίσης ότι το Βασιλάδι είχε
γίνει «ιδιαιτέρα αποθήκη» κάποιων Μεσολογγιτών, οι οποίοι συγκέντρωναν εκεί
διάφορα τρόφιμα, αλλά και κρασί και ρακί, που έλειπαν έτσι για τη φροντίδα των
τραυματιών. Τα τρόφιμα αυτά, προσθέτει, μοιράζονταν σε μερικούς «γηραιοτέρους ή
υποληπτικοτέρους», κάτι που προκαλούσε την αγανάκτηση των ενόπλων. Οι ένοπλοι
υποψιάζονταν και αργότερα τους Μεσολογγίτες ναυτικούς για απόκρυψη τροφίμων.
Αντίθετα, ο Γ. Τουρτούρης, θείος του Ι. Κωλέττη που διέμενε στη Ζάκυνθο,
κατηγόρησε τον απεσταλμένο της Επιτροπής στο νησί Μιχ. Σεβαστό για αποστολή
μικρότερων ποσοτήτων τροφίμων σε σχέση με όσες δήλωνε, αποδίδοντας την
έλλειψη σε κλοπή κατά τη μεταφορά ή την παραλαβή, αλλά και για αγορά κακής
ποιότητας τροφίμων σε τιμές μεγαλύτερες αυτών που δήλωνε, ώστε να καρπώνεται
τη διαφορά.752
Οι κατηγορίες του Τουρτούρη δεν επιβεβαιώνονται από άλλη πηγή και φαίνονται
υπερβολικές αν συνυπολογιστούν το υβριστικό του ύφος, οι οπωσδήποτε αβάσιμες
κατηγορίες του εναντίον του Στ. Λεβίδη, αλλά και η φυγή του Καρβούνη. Αντίθετα, η
κατά τον Κασομούλη απόκρυψη αγαθών θα μπορούσε να είναι μια αναμενόμενη
αντίδραση των Μεσολογγιτών μπροστά στην ανάγκη να συντηρήσουν τις οικογένειές
τους, άρα και πράξη άμυνας απέναντι στις καταχρήσεις των στρατιωτικών στην πόλη.
Επίσης, η περιγραφή των αποδεκτών ταιριάζει στους προκρίτους της πόλης, αλλά και
στους υψηλόβαθμους οπλαρχηγούς. Σε κάθε περίπτωση, αναπτύχθηκε μια έντονη
καχυποψία από τους ενόπλους σε βάρος των Μεσολογγιτών, η οποία τροφοδοτούσε,
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έστω ως πρόσχημα, την αρπαγή των τροφίμων των ντόπιων εμπόρων από τους
ένοπλους.
Στο εμπόριο τροφίμων επιδόθηκαν και οπλαρχηγοί. Ο πρόκριτος και επικεφαλής
των ένοπλων Μεσολογγιτών Αθ. Ραζηκότσικας εξακολουθούσε να έχει ένα πλοίο, με
το οποίο συναλλασσόταν με την Επιτροπή, ενώ είχε πουλήσει μπαρούτι στην τοπική
διοίκηση τον Ιούνιο, πιθανότατα από τα αποθέματα της εταιρείας του. Οι
στρατιωτικοί επέτρεψαν την αγορά τροφίμων και τη διάθεσή τους στην πόλη, έναντι
αποδείξεων της Επιτροπής για μελλοντική πληρωμή, οι οποίες και δόθηκαν στους
Ραζηκότσικα, Στορνάρη και πολλούς άλλους. Ο Τζαβέλλας ανέφερε ότι αγόρασε
τρόφιμα 40 ημερών για το δικό του σώμα, για τα οποία ζήτησε αποζημίωση. Οι
Ραζηκότσικας, Δ. Μακρής και Ν. Στορνάρης προμηθεύτηκαν τον Ιανουάριο τρόφιμα
από τα Επτάνησα, κυρίως ή αποκλειστικά μέσω του Πεταλά ή συγγενών τους στον
Κάλαμο.753 Η διάθεση των χρημάτων και των τροφίμων αυτών στην Επιτροπή, ως
λύση έκτακτης ανάγκης, ώστε να έχει εκείνη τον πρώτο λόγο στην αγορά, στις τιμές
και στη διάθεση των τροφίμων, κάτι που θα μείωνε την ανισότητα στην τροφοδοσία,
ήταν πέρα από τη λογική των ισχυρών, προκρίτων και οπλαρχηγών, οι οποίοι δεν
μπορούσαν να παραιτηθούν από τις κατοχυρωμένες οικονομικές τους δραστηριότητες
υπέρ μιας συλλογικότερης οργάνωσης, ακόμα και σε τόσο κρίσιμες στιγμές.
Κρίσιμη σημασία εξακολουθούσε να έχει η δυνατότητα αποστολής ελληνικών
πλοίων, τόσο για τη μεταφορά τροφίμων και πολεμοφοδίων όσο και για τη διατήρηση
της επικοινωνίας με τα Επτάνησα, άρα και του εφοδιασμού από τους εκεί ιδιώτες
εμπόρους, εκτός από την τεράστια επίπτωση της ναυτικής παρουσίας για τη
διατήρηση του ηθικού των πολιορκημένων και την επιβολή του αποκλεισμού στα
γειτονικά οθωμανικά φρούρια. Τα πλοία εξακολουθούσαν να αποτελούν ιδιωτική
περιουσία, κυρίως Υδραίων και Σπετσιωτών προκρίτων και ναυτικών, με πληρώματα
που είχαν συγκροτηθεί στη βάση οικογενειακών δεσμών και βάσιζαν την επιβίωσή
τους στην έγκαιρη καταβολή του μηνιαίου μισθού και των αναγκαίων τροφίμων σε
συνθήκες εκστρατείας. Οι παράγοντες αυτοί, αλλά και τοπικιστικοί ανταγωνισμοί,
επηρέαζαν εύλογα τις δυνατότητες μαζικής κινητοποίησής του στόλου, με χρήματα
που καταβάλλονταν από την κυβέρνηση, η οποία αναζητούσε διαρκώς τρόπο να
ανταποκριθεί σε ποικίλες οικονομικές απαιτήσεις σε μια περίοδο κάμψης της
επανάστασης. Επίσης, η συνοχή και η ισχύς του ελληνικού στόλου επηρεάζονταν όλο
και περισσότερο από τη στροφή πλοίων και πληρωμάτων στην πειρατεία και την
καταδρομή, αποτέλεσμα της αναζήτησης μεγαλύτερου κέρδους αλλά και της ανάγκης
για επιβίωση.754
Ήδη τον Δεκέμβριο του 1824 καταγράφεται άρνηση των ναυτών ενός πλοίου να
κατευθυνθούν στο Μεσολόγγι. Λόγω και των αναγκών που δημιουργούσαν οι
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επιχειρήσεις στη Μεσσηνία, στη Σφακτηρία και στο Νεόκαστρο, αλλά και η απειλή
εναντίον της Ύδρας, μια μοίρα πέντε υδραίικων και ενός σπετσιώτικου πλοίου
συγκροτήθηκε στα ανοικτά του Μεσολογγίου μόλις στα τέλη Μαΐου, με επιπλέον
αποστολή τον αποκλεισμό του Πατραϊκού-Κορινθιακού κόλπου. Ωστόσο, τα πλοία
αντιμετώπισαν από την αρχή προβλήματα με τον εφοδιασμό τους σε τρόφιμα, αλλά
και με τη μισθοδοσία των πληρωμάτων. Η λεία αυτών των πλοίων, παξιμάδι, από το
υπό αγγλική σημαία πλοίο Ο Αδόλφος, είδαμε ότι αποτέλεσε μια σημαντική ενίσχυση
για τους πολιορκημένους. Ο αποκλεισμός και του Αμβρακικού κόλπου κηρύχθηκε
στις 17 Ιουνίου και ξανά τον Αύγουστο, αλλά η μοίρα αναγκάστηκε να αποχωρήσει
μπροστά στον ισχυρό οθωμανικό στόλο που απέκλεισε το Μεσολόγγι στα τέλη του
μήνα. Ωστόσο, η άφιξη τμήματος του ελληνικού στόλου, περίπου 25 πλοία, έλυσε τον
αποκλεισμό και ανεφοδίασε το Μεσολόγγι στα τέλη Ιουλίου, επιτρέποντας και τη
μεταφορά εφοδίων από τα Επτάνησα. Χαρακτηριστική της κατάστασης το καλοκαίρι
του 1825 ήταν η στροφή Υδραίικων πλοίων στην πειρατεία ή η επιστροφή τους στην
Ύδρα, αν και είχαν πληρωθεί για ένα μήνα εκστρατείας, κάτι που προκάλεσε μεγάλη
δυσαρέσκεια στα υπόλοιπα πληρώματα και διαλυτικά φαινόμενα στον στόλο.755
Μέχρι τότε, οι αδυναμίες στην κινητοποίηση του στόλου είχαν εξισορροπηθεί στην
πράξη από την ανωτερότητα των πληρωμάτων απέναντι στον οθωμανικό στόλο και
στην αδυναμία του τελευταίου να διασφαλίσει την σταθερή παραμονή και κυριαρχία
του στην περιοχή. Επτά ελληνικά πλοία παρέμειναν στο Ιόνιο, με καθήκον την
τήρηση του αποκλεισμού και συμβάλλοντας στη διατήρηση της επικοινωνίας με τα
Επτάνησα. Ωστόσο, κάτω από μεγάλη πίεση των ναυτών, οι οποίοι αντιμετώπιζαν
την έλλειψη και την ακρίβεια στις τιμές των τροφίμων στην περιοχή αλλά, κυρίως,
ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο επίθεσης του οθωμανικού στόλου στα ναυτικά
νησιά, αναχώρησαν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, παρά τις διαμαρτυρίες και τις
παρακλήσεις των πολιορκημένων. Την ίδια στιγμή, ο Γ. Κουντουριώτης έκανε λόγο
για λιποταξία των πληρωμάτων, για απείθεια των κατοίκων της Ύδρας και για μόλις
10 διαθέσιμα υδραίικα πλοία. Κομβικό ήταν το ζήτημα της διανομής των λειών, στην
οποία ζητούσαν επιτακτικά μερίδιο οι ναυτικοί του νησιού, ενώ οι πρόκριτοι
διεκδικούσαν για τη χρηματοδότηση του στόλου 350.000 γρόσια από την τρέχουσα
δόση του αγγλικού δανείου. Αναταραχή για τη διανομή των λειών υπήρχε τότε και
στις Σπέτσες, ενώ μεγάλες ήταν οι ανάγκες των, προσφύγων πια, Ψαριανών.756
Το Μεσολόγγι αποκλείστηκε ξανά από περισσότερα από 100 πλοία του ενωμένου
οθωμανικού στόλου στις αρχές Νοεμβρίου. Μία μόλις υδραίικη μοίρα από 25 πλοία
και λίγα πυρπολικά συγκεντρώθηκε υπό τον Α. Μιαούλη και κατάφερε να λύσει τον
αποκλεισμό στα μέσα του μήνα, την ώρα που Υδραίοι και Σπετσιώτες πρόκριτοι
ζητούσαν από την κυβέρνηση χρήματα για την κινητοποίηση του υπόλοιπου στόλου.
Στο διάστημα αυτό, έμποροι από τα Επτάνησα μετέφεραν μικρές ποσότητες
τροφίμων στον Πεταλά και στις Σκρόφες/Εχινάδες, όπου είχε τοποθετηθεί φρουρά
από τους πολιορκημένους, και απ’ όπου με δυσκολία λόγω και των καιρικών
συνθηκών μεταφέρονταν στο Μεσολόγγι. Επίσης, τα ελληνικά πλοία έδωσαν στους
πολιορκημένους 5000 οκάδες αλεύρι, προϊόν λείας αγορασμένης από τους
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καπετάνιους, που δεν κάλυπτε την κατανάλωση ούτε μιας μέρας. Ωστόσο, μολονότι
τα πληρώματα δεν απαίτησαν καταβολή νέου μισθού μπροστά στη δραματική
κατάσταση της πόλης, η μοίρα αυτή αναγκάστηκε να αποχωρήσει στα τέλη του μήνα
λόγω έλλειψης τροφίμων και πολεμοφοδίων, τα οποία φαίνεται ότι είχαν σταλεί από
την Ύδρα αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα, με αποτέλεσμα το Μεσολόγγι να αποκλειστεί
εκ νέου.757 Είναι επίσης αδιευκρίνιστη η ακριβής πιθανή επίπτωση που θα είχε στον
εφοδιασμό του Μεσολογγίου η απαγόρευση εκ μέρους των αγγλικών Αρχών, στα
πλαίσια της ουδετερότητας, για απευθείας μεταφορά εφοδίων από τα Επτάνησα στο
εμπόλεμο Μεσολόγγι. Η εξαγωγή πολεμικού υλικού στους εμπόλεμους είχε
απαγορευτεί από την αγγλική κυβέρνηση στα μέσα Σεπτεμβρίου και για διάστημα έξι
μηνών.758 Ωστόσο, αυτό που δυσχέραινε στην πράξη τον εφοδιασμό του
Μεσολογγίου στο διάστημα αυτό ήταν η έλλειψη χρημάτων για την αγορά τροφίμων
και πολεμοφοδίων και ο αποκλεισμός από τον οθωμανικό στόλο, κάτι που απαιτούσε
τη συνεχή παρουσία ελληνικών πλοίων.
Η στιγμή ήταν κρίσιμη καθώς είχαν εξαντληθεί οι πόροι από το δεύτερο αγγλικό
δάνειο, το οποίο είχε συμβάλλει στη χρηματοδότηση του στόλου κατά το
προηγούμενο διάστημα, με τη δόση του Οκτωβρίου να αρκεί μόλις για την κάλυψη
κάποιων από τα έξοδα για πυρπολικά και τους Υδραίους να διεκδικούν από την
κυβέρνηση τεράστια οφειλόμενα ποσά.759 Προκειμένου να συγκεντρωθεί το
απαιτούμενο ποσό για την εκ νέου αποστολή στο Μεσολόγγι ισχυρής δύναμης και
από τα τρία ναυτικά νησιά, επανήλθε τότε το θέμα της εκποίησης εθνικών κτημάτων,
το οποίο είδαμε ότι είχε συνδεθεί με την κάλυψη των εξόδων του στόλου ήδη κατά
την πρώτη πολιορκία. Με την επίκληση αυτή τη φορά της ανάγκης ενίσχυσης του
«τακτικού» στρατιωτικού σώματος, ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 1825 νόμος για την
εκποίηση μέρους των φθαρτών εθνικών κτημάτων, ο οποίος δεν απέδωσε.
Χαρακτηριστικό των κυβερνητικών παραχωρήσεων και της κρισιμότητας των
αναγκών, είναι ότι γινόταν δεκτή η καταβολή σε μετρητά μόνο του 50% του ποσού,
ενώ το υπόλοιπο μπορούσε να καταβληθεί σε ομολογίες ή διαταγές πληρωμής από το
δημόσιο ταμείο. Οι Υδραίοι πρόκριτοι πρότειναν επίσης να χρησιμοποιηθούν τα
400.000 γρόσια που προορίζονταν για τους μισθούς της φρουράς του Μεσολογγίου,
όπου και στάλθηκαν. Τελικά, συγκεντρώθηκαν χρήματα από προαιρετική εισφορά
στο Ναύπλιο, με συμμετοχή των μελών του Βουλευτικού και του Εκτελεστικού, από
τους εμπόρους της Σύρου, από άλλα νησιά του Αιγαίου, αλλά και από αναγκαστική
εισφορά στην Ύδρα.760
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Αλληλογραφία, 226-27, 229-30, 235-36, 239, 248-50, 253, 267, 282, 329, Αρχείο Κουντουριωτών, τ.
5, 435, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/κατάλογος Α΄/Αρχείον Αγώνος/φ.16/219.
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Κατά τον Ι. Βλαχογιάννη, η μεταφορά των τροφίμων από τα Επτάνησα στις Σκρόφες ήταν
αναγκαστική λόγω της αγγλικής απαγόρευσης (Ν. Κασομούλης, ό. π., 174). Κατά τον Σπ. Τρικούπη, η
απαγόρευση δεν εφαρμόστηκε. «Διπλωματικό άθυρμα» χωρίς αρνητικές συνέπειες για τους Έλληνες
χαρακτηρίζεται η απαγόρευση σε αποσπάσματα από τον αγγλικό και γαλλικό Τύπο που παρατίθενται
στην εφημερίδα του Μεσολογγίου (Σπ. Τρικούπης, ό. π., 266, Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.94/21.11.1825,
φ.102-103/23.12.1825)
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ΙΑΜΜ/Αρχείο Αγώνος/φ.23/2109, 2125, 2126, 2169, φ.24/2250, 2253, ΑΕΠ, τ.7/357-58. Ο Α.
Λιγνός σημειώνει ότι τα ναυτικά νησιά πήραν από την κυβέρνηση Κουντουριώτη «κολοσσιαία» ποσά
προερχόμενα από τα δύο εξωτερικά δάνεια, αποκρούοντας τις κατηγορίες για παραμέληση του στόλου
και για σπατάληση των δανείων όσον αφορά το θέμα αυτό. Τουλάχιστον 90.000 λίρες δόθηκαν το
1824, ενώ Υδραίοι και Σπετσιώτες πήραν περίπου 100.000 λίρες το 1825 (Α. Λιγνός, Ιστορία της
Νήσου Ύδρας, ό. π, 471-75). Βλέπε και: ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.109/4303.
760
ΓΕΕ/τ.1/φ.12/14.11.1825, φ.14/24.11.1825, φ.19/9.12.1825, φ.20/12.12.1825, φ.21/16.12.1825,
ΑΚΥ, τ.11, 618, 645-46, 649-51, 659, 662, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/κατάλογος Α΄/Αρχείον
Αγώνος/φ.16/217, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.144/1087, Α. Λιγνός, ό. π., 563. Σύμφωνα με το πόρισμα
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Ο μικρός αριθμός πλοίων που συγκεντρώθηκε για το Μεσολόγγι εξηγείται και από
την έκρυθμη κατάσταση κατάσταση στην Ύδρα, με χαρακτηριστική την αρπαγή
πλοίων στα μέσα Ιανουαρίου για καταδρομή, ουσιαστικά πειρατεία. Οι αδελφοί
Κουντουριώτη αδυνατούσαν να αντιδράσουν, μολονότι ο Λάζαρος, φοβούμενος ότι
οι καταδρομείς θα ερημώσουν το Αιγαίο και θα διαταράξουν το εμπόριο, με κίνδυνο
την παρέμβαση των ευρωπαϊκών στόλων και την κατάσχεση των πλοίων, πρότεινε
την προσεκτική επέμβαση κάποιου ουδέτερου πολεμικού για να ελέγξει τους ναύτες.
Μετά από καθυστέρηση λόγω κακοκαιρίας, 27 μόλις πλοία, τα περισσότερα
υδραίικα, αναχώρησαν με επικεφαλής τον Α. Μιαούλη από την 1η Ιανουαρίου και
έφτασαν στα ανοικτά του Μεσολογγίου στις 5 του μήνα. Νωρίτερα, λίγα ψαριανά
πλοία είχαν αποβιβάσει στις Σκρόφες πολεμοφόδια για το Μεσολόγγι. Ωστόσο ο
στόλος δεν μετέφερε αρκετά τρόφιμα, καθώς οι δημόσιες αποθήκες ήταν άδειες, δεν
υπήρχαν μετρητά για αγορά, άλλωστε φαίνεται ότι υπήρχε έλλειψη τροφίμων στο
Ναύπλιο, ενώ και οι Σπετσιώτες αρνήθηκαν ότι είχαν τα τρόφιμα που διατάχθηκαν να
παραδώσουν για το Μεσολόγγι. Παρά τα προβλήματα από την κακοκαιρία, η οποία
απέκοπτε κατά διαστήματα το Μεσολόγγι από τον στόλο και από την Ζάκυνθο, τα
πλοία άφησαν στο Βασιλάδι λίγα πολεμοφόδια και όσα τρόφιμα μετέφεραν, αρκετά
μόλις για λίγες μέρες, ναυμαχώντας παράλληλα με τον οθωμανικό στόλο. Μολονότι
και πάλι, κανένας ναύτης δεν ζήτησε αμέσως την αμοιβή για τον επόμενο μήνα, τα
πλοία αναχώρησαν για την Ύδρα στα τέλη Ιανουαρίου λόγω έλλειψης τροφίμων,
καθώς δεν εφοδιάστηκαν με επάρκεια από τη Ζάκυνθο: «έχομεν πάλιν να
ψωμοζητήσωμεν εις των αλλοεθνών τα καράβια», σημείωσε ο Μιαούλης για την
επιστροφή. Η είδηση της αναχώρησης των πλοίων προκάλεσε απελπισία στους
πολιορκημένους. Αντιμετωπίζοντας τις δυσχέρειες αυτές, με όφελος τη μεταφορά
λίγων τροφίμων σε σχέση με τις ανάγκες, ο Α. Μιαούλης πρότεινε την αποστολή στο
Μεσολόγγι μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων με λίγα πολεμικά πλοία, τα οποία θα
έπρεπε να παραμείνουν στην περιοχή μέχρι το τέλος των επιχειρήσεων. Από την
πλευρά της, η Επιτροπή θεωρούσε τότε ότι η πόλη έπρεπε να είχε επαρκώς
εφοδιαστεί στο διάστημα μεταξύ Αυγούστου και αρχών Νοεμβρίου, όταν δηλαδή δεν
ήταν αποκλεισμένη.761
Έτσι, η άφιξη των πλοίων τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο κάλυψε μόνο
προσωρινά τις ανάγκες του Μεσολογγίου, επιτρέποντας στη φρουρά να παρατείνει
την αντίστασή της. Σε διαφορετική περίπτωση, η πόλη θα είχε καταληφθεί στις αρχές
του 1826. Ταυτόχρονα, οι ίδιες ναυτικές επιχειρήσεις αποτέλεσαν τις τελευταίες
χαμένες ευκαιρίες για έναν επαρκή σε βάθος χρόνου εφοδιασμό των πολιορκημένων,
κυρίως αν συνδυαζόταν με περιορισμό των «καταχρήσεων» στη διανομή των
τροφίμων στην ίδια την πόλη. Επιπλέον, η υλοποίηση της πρότασης για δημιουργία
αποθεμάτων τροφίμων, θα είχε ως αποτέλεσμα την απεξάρτηση της πόλης από τους
εμπόρους των Επτανήσων, αλλά και από παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα πλοίων,
πληρωμάτων, χρημάτων, αλλά και η απόσταση και οι καιρικές συνθήκες, που
καθυστερούσαν την άφιξη βοήθειας. Το όφελος θα ήταν πολύ μεγαλύτερο αν
απομακρύνονταν εκ νέου οι άμαχοι από το Μεσολόγγι, ενώ θα μειώνονταν το κόστος
ειδικής βουλευτικής επιτροπής τον Ιανουάριο του 1826, καμιά πώληση εθνικού κτήματος το 1825 «δεν
έγινε κατά το γράμμα του νόμου και με τον απαιτούμενον πατριωτισμόν» (ΑΕΠ, τ.7, 432).
761
Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 5, 394, 474, 497, 508, τ.7, 14-16, 24, 28, 30-31, 34, ΑΚΥ, τ.11, 663, 67172, 674, τ.12, 10-11, ΑΕΠ, τ.7, 495, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.6, 60, Αλληλογραφία, 285-86, 292, 29697, 302, 316, Ν. Κασομούλης, ό. π., 164-65, Σπυρομίλιος, ό. π., 171-72, Γ. Σαχτούρης, Ημερολόγια,
Αθήνα 1890, 167-68, 172-73, 176, Α. Λιγνός, ό. π., 564-65. Για κυβερνητική απρονοησία, κάνει λόγο
ο Σπ. Τρικούπης, θεωρώντας ότι η πόλη έπρεπε να είχε εφοδιαστεί επαρκώς από το καλοκαίρι του
1825 (Ιστορία, τ. Γ΄, ό. π., 334).
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και οι απώλειες για τον στόλο. Ωστόσο, η εφαρμογή της πρότασης προϋπέθετε την
υπέρβαση πολλών αδυναμιών του επαναστατικού στρατοπέδου, καθώς μετέθετε το
βάρος από τον στόλο στην κυβέρνηση. Η τελευταία έπρεπε να θέσει προτεραιότητες,
στις οποίες να διοχετεύσει όλα τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα, αντί να προσπαθεί να
αντιμετωπίσει με κατεπείγοντα τρόπο τα συμπτώματα της κρίσης στα διάφορα
μέτωπα, όπως αυτά παρουσιάζονταν κάθε φορά. Ιδίως μετά τη στροφή των
αιγυπτιακών δυνάμεων από την Πελοπόννησο στη δυτική Στερεά, γνωστή μήνες πριν
την πραγματοποίησή της, η πολιορκία του Μεσολογγίου αναδεικνυόταν ως το
κυριότερο, αν όχι το μοναδικό πραγματικό μέτωπο και θα έπρεπε να έχει την πρώτη
θέση στον πολεμικό σχεδιασμό της κυβέρνησης Κουντουριώτη. Επίσης, η διατήρηση
της δύναμης του στόλου, ανεξάρτητα από τη μελλοντική έκβαση των σχεδίων για
ναυπηγήσεις στο εξωτερικό, απαιτούσε την αντιμετώπιση της καταδρομής και της
πειρατείας. Αντίθετα, με δεδομένη και την εξάντληση των πόρων από τα εξωτερικά
δάνεια, κυβέρνηση και Υδραίοι πρόκριτοι φαίνονταν να πιστεύουν ότι οι διάφορες
μορφές εκμετάλλευσης-εκποίησης των εθνικών κτημάτων θα μπορούσαν να
καλύψουν όλες τις ανάγκες. Επιπλέον, οι αδιαφανείς διαδικασίες που φαίνεται ότι
ακολουθήθηκαν στο θέμα αυτό, και κορυφώθηκαν στο διάστημα μέχρι την πτώση
του Μεσολογγίου, δημιουργούν υποψίες για τα κίνητρα της ηγεσίας των
επαναστατών όσον αφορά τη διαχείριση αυτών των πόρων.
Κατά το ίδιο διάστημα, από τον Οκτώβριο του 1825 έως τον Ιανουάριο του 1826, ο
εφοδιασμός του Μεσολογγίου συνδέθηκε στενά με τη δραστηριότητα των εμπόρων
Εμμανουήλ και Θεόδωρου Ξένου, των δύο από τους τέσσερις γιους του Πάτμιου
εμπόρου Φραγκίσκου Ξένου από τον δεύτερο γάμο του με την Μαρία Παλαιολόγου.
Η απώτερη καταγωγή της οικογένειας ήταν από τη Βενετία. Ο Εμμανουήλ και
αργότερα ο Θεόδωρος μαθήτευσαν στο Άμστερνταμ, στην εμπορική εταιρεία του
θείου τους Στέφανου Παλαιολόγου, πριν διευθύνουν τα υποκατάστηματά της στη
Βιέννη και στη Σμύρνη, αντίστοιχα. Ο τρίτος αδελφός, Ιωάννης, στάλθηκε στην
Κωνσταντινούπολη, όπου το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Ο Θεόδωρος
φέρεται να δραστηριοποιήθηκε στη Φιλική μετά την ανάληψη της ηγεσίας της από
τον Αλ. Υψηλάντη και να συνεργάστηκε στην οργάνωση με τον επίσης Πάτμιο και
εξάδελφό του Δ. Θέμελη, μετέπειτα στέλεχος της Επιτροπής στο πολιορκημένο
Μεσολόγγι, πριν διαφύγει στην Πόλη και από κει στην επαναστατημένη Ελλάδα.762
Ο Εμμ. Ξένος ήλθε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1822 συνοδεύοντας στην Ύδρα
πλοίο με ποσότητα πολεμοφοδίων, χρηματική εισφορά, τρόφιμα και ιατρικά είδη
σταλμένα από τον Στ. Παλαιολόγο, ο οποίος είχε επαφές με τους Υδραίους από το
1821, και άλλους ελληνορθόδοξους εμπόρους στην Ολλανδία και το Λιβόρνο. Ο
εξόριστος μητροπολίτης Ιγνάτιος συνιστούσε στους Υδραίους πρόκριτους να
βοηθήσουν τον Ξένο να μη ζημιωθεί, ώστε να μπορούν στο εξής οι επαναστάτες να
προμηθεύονται πολεμοφόδια από την Ολλανδία σε καλές τιμές. Ο Ξένος
εγκαταστάθηκε στην Ύδρα και ασχολήθηκε μέχρι και το 1825 με την πώληση στην
κυβέρνηση όπλων και πολεμοφοδίων, δεχόμενος να πληρωθεί σε καθορισμένη
προθεσμία. Πολεμικό υλικό, σταλμένο από τον Ιγνάτιο, παραδόθηκε και στην Κρήτη,
όπου δραστηριοποιήθηκε και ο Θ. Ξένος. Ταυτόχρονα, ο Εμμ. Ξένος πουλούσε
πολεμοφόδια και δάνειζε άτοκα τους προκρίτους της Ύδρας για τις ανάγκες του
στόλου, όπως δάνεισε και τους παραστάτες της Κρήτης το 1823, για να πληρωθεί με
μετρητά ή με λάδι. Τον Δεκέμβριο του 1823 ίδρυσε, μαζί με τους Σπυρίδωνα,
762

Στ. Ξένος, Η Κιβδηλεία: ήτοι Μία αληθής ιστορία των ημερών μας, Λονδίνο, 1859, 12-17. Για την
ένταξη του Ιωάννη Ξένου στη Φιλική Εταιρεία, βλ. Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής
Επαναστάσεως, τ.1, Αθήνα 1859, 405.
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Δημήτριο και Σταύρο Παπαλεξόπουλο, εμπορική εταιρεία στο Ναύπλιο με ετήσια
διάρκεια συνεργασίας και κεφάλαιο 10.000 γρόσια, από τα οποία 4.000 προσέφερε ο
ίδιος. Ο Σπ. Παπαλεξόπουλος ήταν υπουργός της Οικονομίας από τον Νοέμβριο του
1823 και μέχρι τον Ιούλιο του 1824. Κατά την πρώτη εμφύλια σύγκρουση, ο Ξένος
ενημερωνόταν για τις επιχειρήσεις από την κυβέρνηση του Κρανιδίου, ενώ
εξακολουθούσε τις παραδόσεις πολεμικού υλικού στο υπό τον Γ. Κουντουριώτη
Εκτελεστικό. Μέχρι το τέλος του 1824 φαίνεται ότι είχε αμειφθεί και με εθνικά
κτήματα, εκτός από το σπίτι που αγόρασε στην πρωτεύουσα και ανήκε στον Αλή
πασά του Ναυπλίου. Την ίδια εποχή προσέφερε κάποια οικονομική διευκόλυνση στον
Ι. Βαρβάκη, στο σύντομο πέρασμά του τελευταίου από την Ελλάδα, και συμμετείχε
σε οικονομική εισφορά εμπόρων του Ναυπλίου στην κυβέρνηση. Χαρακτηριστική
των σχέσεων του Ξένου με τους Υδραίους προκρίτους ήταν η πρόσκλησή τους στον
ίδιο, «ως ειδήμονα των εμπορικών υποθέσεων», να τους βοηθήσει για να εκδοθούν
σωστά οι συναλλαγματικές με τις οποίες διεκδικούσαν την εξόφλησή τους από την
κυβέρνηση, τον Νοέμβριο του 1825. Αρκετά νωρίς άρχισαν και οι συναλλαγές του με
τη δυτική Στερεά. Ο Εμμ. Ξένος παρέδωσε το 1823 ποσότητα πολεμοφοδίων στο
Μεσολόγγι, με έξοδα του Ιγνατίου, ενώ μεσολάβησε για την παράδοση ποσότητας
μολύβδου και χαρτιού, με δαπάνη από το αγγλικό δάνειο, το επόμενο έτος.763
Ταυτόχρονα, ο Εμμ. Ξένος ασχολήθηκε με την πολιτική, συμμετέχοντας ως
πληρεξούσιος Πάτμου στην Β΄ Εθνοσυνέλευση, μολονότι δεν κατέλαβε κάποια
εξέχουσα κυβερνητική ή διοικητική θέση. Πολύ σημαντική ήταν η αποστολή του στη
Ζάκυνθο, μαζί με τον Ν. Καλλέργη, για την παραλαβή της πρώτης δόσης του πρώτου
αγγλικού δανείου, τον Μάιο του 1824, μολονότι αυτή δεν πραγματοποιήθηκε τελικά
στο νησί. Επίσης, ο Εμμ. Ξένος συμμετείχε σε δικαστικές επιτροπές στο Ναύπλιο για
διάφορες υποθέσεις, όπως για τη νομιμότητα λειών ή για ιδιωτικές διαφορές
οικονομικού χαρακτήρα, ενώ ο Θεόδωρος διορίστηκε μέλος της 7μελούς επιτροπής
για τον καθαρισμό του Ναυπλίου τον Μάρτιο του 1825. Τον επόμενο μήνα, ο
Εμμανουήλ Ξένος διορίστηκε στην νέα 5μελή «αντί Θαλασσίου Κριτηρίου
Επιτροπή», αρμόδια για την εκδίκαση των υποθέσεων των λειών στο Ναύπλιο, στην
οποία προήδρευσε. Επικαλούμενος φόρτο εργασίας και προβλήματα υγείας,
παραιτήθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ωστόσο η παραίτησή του
δεν έγινε δεκτή πριν τον Μάρτιο του 1826. Ταυτόχρονα, ο υπήρξε ταμίας της
Φιλανθρωπικής Εταιρείας, η οποία είδαμε ότι ιδρύθηκε με κυβερνητική υποστήριξη
στο Ναύπλιο το 1824. Επίσης, οι Εμμ. Ξένος, Σπ. Τρικούπης και Θ. Φαρμακίδης
αποτέλεσαν το 1825 τους επιτρόπους στο Ναύπλιο της Φιλομούσου Εταιρείας των
Αθηνών, οργάνωσης που είχε ανασυσταθεί το προηγούμενο έτος. Και οι δύο
οργανώσεις είχαν εκπαιδευτικούς και φιλανθρωπικούς στόχους, φιλελεύθερες αρχές
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ΑΚΥ, τ.8, 454-55, 540, τ.9, 95, 457, τ.10, 159, 186, Εμμ. Πρωτοψάλτης, Ιγνάτιος Μητροπολίτης
Ουγγροβλαχίας, Ακαδημία Αθηνών, Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας, τ.4, τχ.2, Αθήνα 1961, 156-58, 37778, ΙΕΕΕ/Αρχείο Οικογένειας Ξένου/15307, 15311, 15316, 15325, 15331, 15333, 15336, 15355, 15370,
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.1, 323, τ.2, 331, τ.3, 7, 117-18, 253-54, 356, τ.4, 669, Αρχείο
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επανάστασιν 1821-1827, ό. π., 234, Στ. Ξένος, ό. π., 17. Μέλη της ελληνορθόδοξης παροικίας στην
Ολλανδία έστειλαν επιπλέον χρηματικές εισφορές στην Ελλάδα, όπως και ο ίδιος ο μεγαλέμπορος Στ.
Παλαιολόγος, ο οποίος πρότεινε τη σύναψη δανείου στην Ολλανδία και είχε επαφές με τη Φιλελληνική
Επιτροπή του Λονδίνου πριν και μετά τη σύναψη των δανείων στην Αγγλία. Τον Μάρτιο του 1825
διορίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση «πράκτοράς» της στην Ολλανδία (Αναστ. Λιγνάδης, ό. π.,
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και «φιλοδυτικό» προσανατολισμό, ιδρύθηκαν, άλλωστε, μετά τη φιλελληνική
στροφή της αγγλικής πολιτικής και την άφιξη του L. Stanhope και των άλλων
απεσταλμένων της Φιλελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου στην Ελλάδα.764
Από την άλλη πλευρά, δεν έλειπαν τα προβλήματα. Ο Εμμ. Ξένος υπερασπίστηκε
τον Σεπτέμβριο του 1825 τον αδελφό του Θεόδωρο απέναντι στην κατηγορία της
προδοσίας, ουσιαστικά της συνέργειας στη μετάδοση πληροφοριών στους αδελφούς
Τοσίτσα, εμπόρους στην Αίγυπτο και θεωρούμενους συνεργάτες του Μεχμέτ Αλή.765
Μολονότι ο Θεόδωρος απαλλάχθηκε των κατηγοριών, τα περισσότερα και μάλλον
επιδεινούμενα προβλήματα αφορούσαν κυρίως τις οικονομικές δοσοληψίες του Εμμ.
Ξένου με την κυβέρνηση. Στα μέσα του 1824 εμφανίστηκαν προβλήματα στις
πληρωμές για όπλα. Το καλοκαίρι του 1825 αρνήθηκε να πουλήσει όπλα, και η
κυβέρνηση, λόγω των επειγουσών αναγκών, τα πήρε με τη βία από τις αποθήκες του
στην Ύδρα. Επίσης, ο ίδιος ζήτησε να πληρωθεί από τις εισπράξεις της ενοικίασης
των προσόδων, ελλείψει μετρητών. Πολύ σημαντικότερες συνέπειες θα έχει η
πρακτική της έκδοσης διαταγών πληρωμής του Ξένου με συναλλαγματικές σε βάρος
της Επιτροπής που διαχειριζόταν στο Λονδίνο το δεύτερο αγγλικό δάνειο, κάτι που
ζητούσε και ο ίδιος.766
Ωστόσο, παρά τα προβλήματα, η επιτυχημένη σταδιοδρομία των αδελφών Ξένων
είναι αναμφισβήτητη. Αξιοποιώντας στο έπακρο τη βοήθεια και την υποστήριξη του
Στ. Παλαιολόγου και του μητροπολίτη Ιγνατίου, ο Εμμ. Ξένος κατάφερε με μάλλον
μικρά κεφάλαια να ανέλθει δίπλα, αν και όχι μέσα, στον σκληρό πυρήνα της εξουσίας
ανάμεσα στο Ναύπλιο και στην Ύδρα. Έχοντας στενή σχέση με τους Υδραίους
προκρίτους και την οικογένεια Κουντουριώτη, χωρίς να εμπλακεί άμεσα στις
πολιτικές διαμάχες, απέκτησε πολύ γρήγορα κύρος στη νέα μικρή κοινωνία των
επαναστατών, με δεδομένη την ανάγκη των τελευταίων για προμήθεια οπλισμού και
κάθε είδους εφοδίων από το εξωτερικό, αλλά και λόγω της συμμετοχής του σε
εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Ωστόσο, οι αδελφοί Ξένων
παρέμειναν επικεντρωμένοι στις εμπορικές τους δραστηριότητες, παρά στην πολιτική
ή στη διοίκηση, δείχνοντας ότι η Επανάσταση ήταν γι’ αυτούς πρωταρχικά μια
επιχείρηση, με τα κέρδη αλλά και τα ρίσκα της. Η νοοτροπία αυτή θα δοκιμαστεί
αλλά δεν θα αλλάξει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πολιορκίας του Μεσολογγίου.
Είδαμε ότι στις αρχές Οκτωβρίου είχαν μόλις σταλεί στα Επτάνησα
συναλλαγματικές αξίας 4000 λιρών/200.000 γροσίων, για να χρηματοδοτήσουν την
αποστολή τροφίμων, ενώ η Επιτροπή ζητούσε νέα αποστολή συναλλαγματικών για
ίδιο ποσό. Στις 7 Οκτωβρίου η κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνητικό με τον Εμμ. Ξένο
για για εισαγωγή στην Ελλάδα και μεταφορά στο Ναύπλιο, στη Γραμβούσα και στο
Μεσολόγγι 100.000 κοιλών σταριού και 60.000 καλαμποκιού καλής ποιότητας, από
764
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ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.67/4158, φ.79/5759, φ.84/70α, 836, φ.102/193, φ.154/2213, 71, φ.158/170,
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τα οποία 20.000 κοιλά σταριού και άλλα τόσα καλαμποκιού θα μεταφέρονταν στο
Μεσολόγγι. Το ήμισυ της ποσότητας έπρεπε να παραδοθεί σε τρεις μήνες και το
υπόλοιπο σε πέντε, ωστόσο 15.000 κοιλά έπρεπε να παραδοθούν στο Μεσολόγγι σε
15 ως 20 μέρες. Ο Εμμ. Ξένος, ο οποίος είχε προτείνει με παρόμοιους όρους τη
συμφωνία, με επιχείρημα την καταστροφή της παραγωγής δημητριακών στην
Πελοπόννησο, θα πληρωνόταν με συναλλαγματικές αξίας 28.300 λιρών, εξοφλητέες
σε 41 μέρες από το δεύτερο αγγλικό δάνειο. Στην περίπτωση αδυναμίας εξαργύρωσης
των συναλλαγματικών, η συμφωνία θα ακυρωνόταν και ο Ξένος θα αποζημιωνόταν
για ό,τι είχε παραδώσει ως τότε. Πρέπει να σημειωθεί ότι εκκρεμούσε η εξόφληση
του Ξένου για αγορά όπλων το καλοκαίρι, ποσό για το οποίο ο ίδιος ζήτησε τώρα
συναλλαγματικές.767
Με δεδομένες τις επαφές του Εμμ. Ξένου με το πλέγμα της εξουσίας στο Ναύπλιο,
η διαδικασία της σύναψης της συμφωνίας ίσως να μην ήταν απόλυτα διαφανής.
Σύμφωνα με την μεταγενέστερη αναφορά του βουλευτή Λυκ. Κρεστενίτη, η διοίκηση
δεν ζήτησε άλλες προσφορές λόγω του κατεπείγοντος της υπόθεσης, κάτι για το
οποίο αντιμετώπισε παράπονα και κατηγορίες.768 Επίσης, ο Ξένος δεν ήταν άγνωστος
με πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν τότε στη δυτική Στερεά, πέρα από τη
συνεργασία του με τον Σπ. Τρικούπη. Ενώ η προσωπική εντιμότητα του Ι.
Παπαδιαμαντόπουλου δεν αμφισβητείται, την εποχή του διορισμό του στη δυτική
Στερεά, τον Μάρτιο, είχε προσπαθήσει να αγοράσει ένα σπίτι στο Ναύπλιο, με
αντιπρόσωπό τον Εμμ. Ξένο, χωρίς επιτυχία όμως, καθώς ο Ξένος δεν κατέβαλε
εγκαίρως το αντίτιμο και το σπίτι πωλήθηκε εκ νέου. To δεύτερο μέλος της
Επιτροπής, ο Πάτμιος έμπορος Δημ. Θέμελης, είδαμε ότι ως Φιλικός είχε κάποια
συνεργασία με τον Θ. Ξένο. Αμέσως μετά τον διορισμό του Θέμελη στη δυτική
Στερεά, ο Εμμ. Ξένος τον σύστησε στον Κ. Δραγώνα, μέλος της Επιτροπής
Ζακύνθου, ως «ομοπάτριο και συγγενή» του, ζητώντας από τον Δραγώνα να
βοηθήσει τον Θέμελη σε ό, τι εκείνος χρειαστεί.769
Ανεξάρτητα από τις συνθήκες σύναψης του συμφωνητικού, όταν ο Θεόδωρος
Ξένος το ανακοίνωσε κατά την επίσκεψή του στο Μεσολόγγι τον Οκτώβριο, η
Επιτροπή εξέφρασε τις αντιρρήσεις της στην κυβέρνηση λόγω της αδυναμίας άλεσης
των δημητριακών στην πόλη, προτείνοντας τη μεταφορά 10.000 κοιλών αλεύρου και
παξιμαδιού, αλλά και την αποστολή νέων συναλλαγματικών για την αγορά τροφίμων,
έως ότου υλοποιηθεί η συμφωνία με τον Ξένο.770 Σε κάθε περίπτωση, ο
ανεφοδιασμός βασιζόταν στην εξαργύρωση των συναλλαγματικών, του Ξένου ή
άλλων, σε μια χρονική περίοδο που η ίδια η διοίκηση αμφέβαλλε για τη δυνατότητα
εξαργύρωσης σε βάρος της ελληνικής επιτροπής που διαχειριζόταν στο Λονδίνο τα
χρήματα του δεύτερου δανείου, καθώς δεν είχε ακριβή εικόνα για τη ροή των εσόδων
και των δαπανών από το δάνειο. Αλλά και η δόση που είχε μόλις φτάσει τον
Οκτώβριο στο Ναύπλιο, δεν επαρκούσε για την κάλυψη των ποικίλων αναγκών, έτσι
ώστε αποφασίστηκε από το Βουλευτικό να υποχρεωθούν όσοι είχαν δανείσει το
κράτος να πληρωθούν με συναλλαγματικές του ίδιου δανείου, αν αποδεικνυόταν
αδύνατη η εξαργύρωσή τους από την ίδια την κυβέρνηση. Επίσης, το Εκτελεστικό
767
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αποφάσισε την έκδοση συναλλαγματικών αξίας 300.000 γροσίων για την ενίσχυση
του Μεσολογγίου, αλλά το Βουλευτικό απέρριψε την πρόταση, με το επιχείρημα ότι
αγνοούσε τα πιθανά διαθέσιμα στο Λονδίνο. Άλλωστε, είχε ήδη ζητήσει την
αποστολή λεπτομερούς λογαριασμού των δύο δανείων. Ταυτόχρονα, ζητούσε από το
Εκτελεστικό να εφοδιάσει το Μεσολόγγι, υποχρεώνοντας τον Εμμ. Ξένο να στείλει
το συντομότερο τρόφιμα, επιπλέον της παραπάνω ποσότητας. Το Εκτελεστικό, κάτω
από την πίεση των αναγκών στην πόλη, έστειλε νέες συναλλαγματικές αξίας 100.000
γροσίων για την προμήθεια τροφίμων από τα Επτάνησα.771
Οι συναλλαγματικές αυτές στάλθηκαν μόλις στις αρχές Δεκεμβρίου στη Ζάκυνθο,
όπου ήδη υπήρχε δυσκολία εξαργύρωσης. Η αποστολή τροφίμων στο Μεσολόγγι από
τον Θ. Ξένο, ο οποίος επέβλεπε από την Ζάκυνθο την εκτέλεση της συμφωνίας,
άρχισε τον Νοέμβριο, με την κάλυψη του ελληνικού στόλου. Ωστόσο, ένα πλοίο με
σημαντική ποσότητα σταριού δεν ξεφορτώθηκε στην πόλη λόγω της κακοκαιρίας,
συνελήφθη από τον εχθρικό στόλο και αργότερα επέστρεψε στη Ζάκυνθο. Οι Αρχές
της Ζακύνθου, λόγω ελλείψεων στο νησί, επέτρεψαν την εξαγωγή τροφίμων, αλλά
μόνο με την υπόσχεση εισαγωγών σε μεταγενέστερο χρόνο. Επιπλέον, ήδη από τα
μέσα Νοεμβρίου, ο Θ. Ξένος ειδοποίησε την Επιτροπή ότι μετά τη συμπλήρωση την
αποστολής 10.000 κοιλών δημητριακών θα έπρεπε να περιμένουν δύο μήνες για την
άφιξη των υπολοίπων από την Τεργέστη. Ο Α. Μιαούλης ανέφερε τον ίδιο μήνα ότι,
ύστερα από δική του παρέμβαση, αποφάσισε ο Θεόδωρος, «από αληθινήν
φιλογένειαν», να στείλει κάποια επιπλέον τρόφιμα, αλλά και ότι, όπως έμαθε από τον
ίδιο, είχε δανείσει χρήματα για την προμήθεια. Ο ίδιος ο Θεόδωρος ενημέρωσε την
Επιτροπή στις αρχές Δεκεμβρίου ότι δεν έχει να στείλει άλλα τρόφιμα, εκτός από τα
αναμενόμενα από την Τεργέστη. Ο Θεόδωρος ακολουθούσε εντολές του αδελφού
του, ο οποίος θεωρούσε ότι είχε τηρήσει τη συμφωνία όσον αφορούσε την ποσότητα
των τροφίμων. Μπροστά στο αδιέξοδο, οι Μ. Σεβαστός και Γ. Λαδόπουλος,
υπεύθυνοι στη Ζάκυνθο για τον συντονισμό του ανεφοδιασμού, κατάφεραν, με τη
βοήθεια του Θ. Ξένου, να εξαργυρώσουν αμέσως, από την ομάδα των εκεί
«ομογενών», το ήμισυ σχεδόν των παραπάνω συναλλαγματικών παρά τη διεκδίκησή
τους από τους στρατιωτικούς του Μεσολογγίου για τα οφειλόμενα σιτηρέσια, και να
αγοράσουν ποσότητα τροφίμων για το Μεσολόγγι.772
Κατά την Επιτροπή, η οποία δεν είχε σταματήσει τις αγωνιώδεις εκκλήσεις στον Θ.
Ξένο για αποστολή τροφίμων, ο τελευταίος παρέδωσε μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου
9797 βατσέλια στάρι, καλαμπόκι και παξιμάδι, συνυπολογιζόμενης της απώλειας
κατά τη μεταφορά από τις Σκρόφες στην πόλη, το 20% της ποσότητας, χωρίς να
διευκρινίζεται αν πρόκειται μόνο για κλοπή ή και για απώλεια λόγω των συνθηκών
μεταφοράς, του καιρού και των πολεμικών επιχειρήσεων. Το σύνολο της ποσότητας
φαίνεται ότι παραδόθηκε μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Δεν είναι σαφές αν στο
παραπάνω σύνολο συνυπολογίζεται η ποσότητα σταριού που έχει παραδώσει ο Ξένος
στον Δημοτσέλιο, ίσως και σε άλλα σώματα στην ύπαιθρο. Υπολογίζοντας το
βατσέλι προς 26 οκάδες και την υποχρέωση του Ξένου μόνο για 15.000 κοιλά, η
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Επιτροπή επισήμαινε ότι οφείλονταν ακόμα 3.333 κοιλά και έκανε νέα έκκληση στον
Θ. Ξένο για ταχύτατη παράδοσή τους στην πόλη.773
Το καθοριστικό γεγονός για τον εφοδιασμό του Μεσολογγίου σε αυτή την κρίσιμη
περίοδο, πριν από τον ασφυκτικό αποκλεισμό από τον οθωμανικό στόλο, ήταν η
εξάντληση των χρημάτων του δεύτερου αγγλικού δανείου, κάτι που το Βουλευτικό
υποψιαζόταν από τον Οκτώβριο, ενώ στις αρχές Νοεμβρίου είχε απορρίψει το αίτημα
των Υδραίων προκρίτων για χρηματοδότηση του στόλου με νέες συναλλαγματικές.
Τον Νοέμβριο επίσης, η κυβέρνηση διέθετε έναν συνοπτικό λογαριασμό των
απεσταλμένων στο Λονδίνο, Ι. Ορλάνδου, Ανδρέα Λουριώτη και Γ. Σπανιολάκη,
κατά τον οποίο απέμεναν αδιάθετες από το δεύτερο δάνειο μόλις 60.000 λίρες, ενώ οι
ίδιοι ενημέρωσαν για τον αριθμό των συναλλαγματικών, μόλις 107, που είχαν
εξαργυρώσει. Τα νέα έφτασαν στο Ναύπλιο περίπου στα μέσα Δεκεμβρίου και η
κυβέρνηση συνειδητοποίησε τότε την αδυναμία εξαργύρωσης περισσότερων από τις
μισές συναλλαγματικές που είχαν εκδοθεί συνολικά, για το Μεσολόγγι ή άλλες
ανάγκες, και αναζήτησε νέες πηγές χρημάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίτου
εξωτερικού δανείου, το οποίο είχε θεωρηθεί αδύνατο από τους απεσταλμένους στο
Λονδίνο ήδη από τον Νοέμβριο. Στις αρχές Ιανουαρίου, οι απεσταλμένοι
ενημέρωσαν ότι είχαν αφήσει απλήρωτες τέσσερις συναλλαγματικές για το
Μεσολόγγι, αξίας 2900 λιρών, επειδή θα έπρεπε να πληρωθούν και άλλες, αν
γίνονταν δεκτές, ενώ τα χρήματα δεν επαρκούσαν. Όπως προκύπτει από
αναλυτικότερο λογαριασμό, συνταγμένο στο Λονδίνο στις 31 Ιανουαρίου 1826, οι
τελευταίες συναλλαγματικές που πληρώθηκαν και αφορούσαν την δυτική Στερεά ή
τον Εμμ. Ξένο είχαν εκδοθεί στις 12 Σεπτεμβρίου, άρα δεν κάλυπταν την παραπάνω
συμφωνία. Οι ίδιοι απεσταλμένοι φρόντισαν τον Ιανουάριο να στείλουν 15.000
τάλιρα, 3350 λίρες, για αγορά και αποστολή τροφίμων από την Κέρκυρα στο
Μεσολόγγι, κίνηση που θα απαιτούσε χρόνο και την υποστήριξη του ελληνικού
στόλου για να αποδώσει. Αργότερα, η κυβέρνηση θα επιρρίψει την ευθύνη για την
έκδοση των επιπλέον συναλλαγματικών στους απεσταλμένους, κατηγορώντας τους
για μη έγκαιρη λεπτομερή ενημέρωση για τη διαχείριση του δανείου. Ωστόσο, στα
τέλη Δεκεμβρίου ακόμα, η κυβέρνηση εξακολουθούσε να αναμένει από τον Θ, Ξένο
τη μεταφορά 5000-6000 κοιλών σταριού στο Μεσολόγγι, επιπλέον της συμφωνίας.774
Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αγνοούσε εκείνη τη στιγμή τις πιθανές συνέπειες
στη στάση του Ξένου από την μη αποδοχή των συναλλαγματικών και υπολόγιζε ότι
δεν θα σταματούσε να εφοδιάζει την πόλη, έχοντας μάλλον πάρει και κάποιες
διαβεβαιώσεις εκ μέρους του. Γενικότερα, η δυσχέρεια επικοινωνίας με τους
απεσταλμένους στο Λονδίνο, κάτι που θα έπρεπε να αναμένεται, εμπόδιζε την
κυβέρνηση να έχει πραγματική εικόνα της κατάστασης. Αυτό βέβαια δεν ήταν το
μοναδικό πρόβλημα στη λειτουργία της διοίκησης. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, ο
συγκεντρωτισμός συνδυαζόταν με έλλειψη κάθε προγραμματισμού. Το Βουλευτικό,
από άγνοια ή υπό την επιρροή μικροσυμφερόντων, μπορούσε να συζητά διεξοδικά
κάθε κυριολεκτικά ασήμαντο θέμα, με αποτέλεσμα την πρόχειρη και επιφανειακή
αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων ή την παραπομπή τους στη χρονοβόρα διαδικασία
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ΙΕΕΕ/Αρχείο Οικογένειας Ξένου/15369, 15378-80, 15382-83, Αλληλογραφία, 281, ΙΑΜΜ/Αρχείο
Εμμ. και Ν. Ξένου/238/9, 11, ΑΕΠ, τ.7, 389. Ως δείγματα προπαγάνδας πρέπει να εκτιμηθούν τα
αναφερόμενα στην Γενική Εφημερίδα περί αφθονίας τροφίμων στο Μεσολόγγι, με τη βοήθεια του
«άριστου συνεργού» και «άριστου πατριώτη» Εμμ. Ξένου. Αυτά μοιάζουν να είναι γραμμένα από το
Περού ή το Πεκίνο, σχολίασε η εφημερίδα του Μεσολογγίου, η οποία πάντως δεν επιτέθηκε στον Ξένο
(ΓΕΕ/τ.1/αρ.10, 7.11.1825, αρ.17, 2.12.1825, Ελληνικά Χρονικά, τ.2, ό. π., αρ.102-103, 23.12.1825).
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ΙΑΜΜ/Αρχείο Αγώνος/φ.25/2411, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.138/44-44α, φ.147/15733, 78α, φ.149/15902,
φ.151/133, φ.156/116, φ.163/89, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος Α΄/Αρχείον Αγώνος/φ.16/79,
ΕΙΕ/Αρχείο Ανδρέα Λουριώτη/φ.ΣΤ΄/1094-95, Αλληλογραφία, ό. π., 304, ΑΕΠ, τ.7, ό. π., 488.
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των επιτροπών.775 Φαίνεται μάλιστα ότι υπήρχε προβληματισμός γι’ αυτή την
διοικητική ανεπάρκεια. Στα τέλη Μαΐου 1825, μπροστά στην εχθρική προέλαση στην
Στερεά και στην Πελοπόννησο, το Εκτελεστικό αποφάσισε να σταματήσει να
ασχολείται με «μερικές υποθέσεις», παρά μόνο με όσες αφορούσαν τις πολεμικές
επιχειρήσεις και τις εγκληματικές υποθέσεις, απόφαση που τηρήθηκε μόνο για λίγο.
Τον Νοέμβριο προτάθηκε στο Βουλευτικό να αντικατασταθούν προσωρινά τα δύο
σώματα της διοίκησης από μια «διοικητική επιτροπή», αποκλειστικά για τη
διεύθυνση των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και να κλείσουν όλα τα υπουργεία
εκτός του Υπουργείου Πολέμου.776 Η πρόταση «έμεινε εις σκέψιν» τότε.
Στις αρχές Ιανουαρίου, «το φοβερόν αίσθημα της πείνας» οδήγησε τους
πολιορκημένους να ζητήσουν βοήθεια από τη Ζάκυνθο, στέλνοντας επιτροπή
αποτελούμενη από τον Ι. Παπαδιαμαντόπουλο και τους στρατηγούς Γ. Βαλτινό και
Ζώη Πάνου. Κατά τη συνάντησή τους με τους Διον. Ρώμα, Κ. Δραγώνα και Θ. Ξένο,
αποφασίστηκε να αγοραστούν, με τα υπόλοιπα των συναλλαγματικών που είχαν
εξαργυρωθεί εκεί, 7000 κοιλά καλαμπόκι, ποσότητα που έτυχε να βρίσκεται στο νησί.
Σχεδόν τα 2/3 της ποσότητας αγόρασαν οι «ομογενείς» της Ζακύνθου και το
υπόλοιπο προσφέρθηκε από τον Θ. Ξένο, ώστε να συμπληρώσει τα οφειλόμενα
15.000 κοιλά. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των τροφίμων μεταφέρθηκε σε λίγο στο
Μεσολόγγι υπό την προστασία του ελληνικού στόλου. Ωστόσο, ο Θ. Ξένος αρνήθηκε
ότι είχε εντολή για μεταφορά τροφίμων πέραν αυτών. Οι απεσταλμένοι έμαθαν τότε
την «φαρμακεράν είδησιν», την μη αποδοχή των συναλλαγματικών στο Λονδίνο,
γεγονός που τους απέλπισε για νέα βοήθεια και προκάλεσε και την άρνηση των
υποστηρικτών τους στη Ζάκυνθο για νέα οικονομική ενίσχυση, παρά τις
παρακλήσεις.777
Ταυτόχρονα, μπροστά στην πιεστική ανάγκη των πολιορκημένων, η κυβέρνηση
προσπάθησε στα τέλη Ιανουαρίου να συμφωνήσει με τον Ξένο την παράδοση 10.000
κοιλών καλαμποκιού, το οποίο έχει μόλις φτάσει στην Ύδρα από την Τεργέστη, και
σχεδίαζε τη μεταφορά τους στο Μεσολόγγι με το πλοίο του Υδραίου Γ. Σαχίνη, μαζί
με ποσότητα πολεμοφοδίων και δύο κανόνια. Ο Ξένος αρνήθηκε, όταν έμαθε για τη
μη εξαργύρωση των συναλλαγματικών του, και ζήτησε να πληρωθεί από την
επικείμενη εκποίηση των προσόδων του Αιγαίου, υπόσχεση που του δόθηκε, για να
παραδώσει όμως τη μισή από την παραπάνω ποσότητα. Το υπόλοιπο ανήκε στον
συνεργάτη του, Υδραίο έμπορο Γκίκα Γκιώνη. Με τη μεσολάβηση των προκρίτων
της Ύδρας, ο Γκιώνης δέχθηκε αρχικά, αλλά υπαναχώρησε όταν έμαθε για τη μη
αποδοχή των συναλλαγματικών. Η κυβέρνηση ζήτησε από τους Υδραίους να
αγοράσουν εκείνοι περίπου 6000 κοιλά στάρι ή καλαμπόκι και να πληρωθούν από τις
ίδιες προσόδους. Στελέχη της διοίκησης, ανάμεσά τους οι Γ. Κουντουριώτης, Σπ.
Τρικούπης και ο ίδιος ο Εμμ. Ξένος, εγγυήθηκαν στους Υδραίους την αναλογική
καταβολή από τους ίδιους του αναγκαίου ποσού μέσα σε δεκαπέντε μέρες, χρήματα
όμως που έπρεπε να εξοικονομηθούν και πάλι από την εκποίηση των ίδιων
προσόδων. Από την πλευρά του, ο Γκ. Γκιώνης ενημέρωσε το Εκτελεστικό ότι όταν
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Ν. Κασομούλης, ό. π., 672-73.
ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.91/7777, ΑΕΠ, τ.7, 378, Γ. Δημακόπουλος, Η διοικητική οργάνωσις κατά την
ελληνικήν επανάστασιν 1821-1827, Αθήνα 1966, 170-71.
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Αλληλογραφία, 276, 278-79, 285-86, 297, 301, ΙΕΕΕ/Αρχείο Οικογένειας Ξένου/15389,
ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/κατάλογος Δ΄/κυτίο 39/φ.4/υποφ.1/23, Αρχείο Ρώμα, τ. Β΄, 4-5, Γ.
Σαχτούρης, Ημερολόγια, ό. π., 168, 172-73, 176. Οι απεσταλμένοι στρατιωτικοί προσέφεραν τα
«ασημένια και χρυσά» όπλα τους ως εγγύηση για την παροχή τροφίμων, κάτι που οι Ζακυνθινοί δεν
θέλησαν να ακούσουν (Ν. Κασομούλης, ό. π., 173-74). Ο Ι. Παπαδιαμαντόπουλος φέρεται να αγόρασε
τότε ποσότητα καλαμποκιού, το οποίο μεταφέρθηκε στο Μεσολόγγι μέσω Πεταλά (Βιβλιοθήκη της
Βουλής, Αρχείο Ι. Παπαδιαμαντόπουλου, αρ. 90, 200).
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πληροφορήθηκε τη μη εξαργύρωση των συναλλαγματικών πούλησε το μερίδιό του
στο φορτίο, παραπέμποντας μάλιστα στη Σύρο και την Ύδρα, η οποία, σημείωνε,
«έχει ικανάς ποσότητας γεννημάτων, ώστε να αποδείξη και άλλους φιλογενείς και
πατριώτας καθώς εμέ». Η αποστολή αυτή δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, λόγω
έλλειψης χρημάτων και της παραδοχής ότι ένα μόνο πλοίο είχε μηδαμινές ελπίδες
επιτυχίας μπροστά στον ασφυκτικό αποκλεισμό της πόλης, ιδίως μετά την πτώση του
Βασιλαδίου. Το πλοίο του Σαχίνη μετέφερε παξιμάδι κατά την τελευταία προσπάθεια
εφοδιασμού του Μεσολογγίου, τον Απρίλιο.778
Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Εμμ. Ξένος αντιμετώπισε την επίθεση του βουλευτή
Λυκούργου Κρεστενίτη, ο οποίος τον κατηγόρησε σε έντονα επικριτικό ύφος και με
έμφαση στο Μεσολόγγι, για ανεπαρκή εφοδιασμό των ελληνικών θέσεων, άρα για
παραβίαση των όρων της συμφωνίας του Οκτωβρίου, για λόγους που ο βουλευτής
ανέφερε ότι δεν γνώριζε. Ο Κρεστενίτης έκανε λόγο για ανάληψη από τον Ξένο
υποχρεώσεων που δεν μπορούσε να τηρήσει και για αδιαφορία, πράξεις ισοδύναμες
της προδοσίας, και πρότεινε αποζημίωση για κάθε ζημία του κράτους ή ιδιωτών,
«αστυνομικήν φύλαξιν» για την κινητή περιουσία του και για τον ίδιο τον Εμμ. Ξένο,
ο οποίος θα έπρεπε να απολογηθεί δημόσια. Μετά από ανάγνωση του συμφωνητικού
στο Βουλευτικό από τον Αλ. Μαυροκορδάτο, γενικό γραμματέα του Εκτελεστικού,
παρατηρήθηκε ότι ο Ξένος δεν είχε παραδώσει τα συμφωνηθέντα τρόφιμα στην
καθορισμένη προθεσμία και αποφασίστηκε η σύσταση μιας τριμελούς επιτροπής, η
οποία θα ερευνούσε την υπόθεση και θα «παρακινούσε» τον Ξένο, ενώπιον και του
Εκτελεστικού, να τηρήσει την συμφωνία.779
Ο Ξένος απάντησε αμέσως στις κατηγορίες Κρεστενίτη, στο Εκτελεστικό αλλά και
με εκτενή αναφορά του στο Βουλευτικό, αρνούμενος ότι αθέτησε τη συμφωνία. Οι
συναλλαγματικές τού παραδόθηκαν με καθυστέρηση, ανέφερε, και εξαιτίας της
κακοκαιρίας έφτασαν στην Τεργέστη μόλις στις 4 Δεκεμβρίου. Αμέσως αγοράστηκαν
από τον εκεί αντιπρόσωπό του 120.000 κοιλά δημητριακών, σε τιμές ανώτερες από
εκείνες της συμφωνίας. Πάντα κατά τον Ξένο, ο αντιπρόσωπός του ενημερώθηκε
τότε για την μη αποδοχή κυβερνητικών συναλλαγματικών στο Λονδίνο και
αποφάσισε να μην επιχειρήσει να εξαργυρώσει τις συναλλαγματικές του Ξένου στην
Τεργέστη αλλά τις έστειλε στην αγγλική πρωτεύουσα, απ’ όπου ο ίδιος ο Ξένος έχει
πια πληροφορηθεί ότι δεν έγινε δυνατό να εξαργυρωθούν. Το πιο αδύναμο σημείο της
απολογίας του Ξένου είναι το επιχείρημα ότι ο αντιπρόσωπός του δεν έστειλε στην
Ελλάδα τα τρόφιμα που είχε στο μεταξύ αγοράσει «νομίζων ότι ήθελε δια τούτου με
υποχρεώση προφυλάττων με τοιουτοτρόπως από κάθε ενδεχομένην ζημίαν», όπως
ανέφερε. «Ως πατριώτης, κατηγορώ και μέμφομαι την απόφασίν του», τόνισε, καθώς
ο ίδιος επιθυμούσε την αποστολή των τροφίμων, και συμπλήρωσε: «Ως έμπορος δε,
ερωτώ κάθε έμπορον να μοι ειπή, πώς ημπορούσε αλλέως να κάμη ο ανταποκριτής μου
χωρίς να παραβή τα εμπορικά του καθήκοντα; …κάθε ατοπία του ανταποκριτού μου
είνε βέβαια δια λογαριασμόν μου∙ αλλ’ αυτός ατοπίαν καμμίαν δεν έπραξεν, εφέρθη
κατά το εμπορικόν χρέος». Στη συνέχεια ο Ξένος σημείωσε ότι θεωρούσε αιτία του
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προβλήματος τη μη εξαργύρωση των συναλλαγματικών, επιρρίπτοντας έτσι την
ευθύνη στην κυβέρνηση, σύμφωνα και με τη σχετική πρόβλεψη του συμφωνητικού.
Επικαλέστηκε μάλιστα το έγγραφο της 18ης Νοεμβρίου, με το οποίο οι απεσταλμένοι
στο Λονδίνο ομολογούσαν την ουσιαστική αδυναμία εξαργύρωσης άλλων
συναλλαγματικών: «όλοι οι έμποροι ηξεύρουν, και όσοι απαθώς θέλουν να κρίνουν τα
πράγματα αισθάνονται, ότι όταν λάβη τις θεμελιωμένην υπόνοιαν περί της μηδενότητος
μίας συναλαγματικής, ο κρατών αυτήν έχει το δικαίωμα να ζητήση κάθε προφύλαξιν
από τον εκδότη της», κατέληξε. Επίσης, πρόβαλε ως απόδειξη της καλής του θέλησης
το ότι δεν κατήγγειλε τη συμφωνία αμέσως μετά την ειδοποίηση από το Λονδίνο.
Τώρα θεωρούσε δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία, κάνοντας λόγο για αποζημίωση με
βάση το συμφωνητικό, ενώ τόνισε ότι φρόντισε για τον εφοδιασμό του Μεσολογγίου
μέσω του αδελφού του. Από πολλά μέλη της διοίκησης «έλαβα την ευχαρίστησιν να
ακούσω, ότι η προθυμία μου έσωσε το Μεσολόγγι», συμπλήρωσε, υπενθυμίζοντας
την προσφορά καλαμποκιού για το Μεσολόγγι, την οποία έκανε προ λίγου ο αδελφός
του, ενώ γνώριζε το πρόβλημα της εξαργύρωσης των συναλλαγματικών, αλλά και τη
δική του πρόσφατη συνεργασία για αποστολή 10.000 κοιλών καλαμποκιού στην
πόλη. Το Βουλευτικό υπενθύμισε στον Ξένο την υπόσχεσή του να ανεφοδιάσει το
Μεσολόγγι και, μετά την άρνηση του τελευταίου να δεχθεί νέα συμφωνία με
χρηματοδότηση από την επικείμενη εκποίηση των προσόδων, πρότεινε στο
Εκτελεστικό τη σύναψη νέας συμφωνίας με κάποιον άλλον έμπορο.780 Έτσι, μόλις
στα τέλη Ιανουαρίου πληροφορήθηκε οριστικά η Διοίκηση την αδυναμία τήρησης
της συμφωνίας, κάτι που θα έπρεπε να ελέγχει από τη στιγμή της σύναψής της, σε
συνδυασμό με τα τεκταινόμενα στο Λονδίνο.
Προκειμένου να αξιολογηθεί η στάση του Εμμ. Ξένου, είναι απαραίτητη κάποια
διερεύνηση των πεπραγμένων γύρω από τη διαχείριση του δανείου. Όπως προκύπτει
από τον λογαριασμό της 31ης Ιανουαρίου 1826, μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου
του 1825 εξαργυρώθηκαν συναλλαγματικές συνολικής αξίας περίπου 33.700 λιρών.
Από το ποσό αυτό, περίπου 9700 λίρες αφορούσαν πρόσωπα που είχαν άμεση σχέση
με τον εφοδιασμό της δυτικής Στερεάς, όπως η Επιτροπή του Μεσολογγίου (3100
λίρες), οι έμποροι αδελφοί Βλαστοί, οι Μ. Σεβαστός και Γ. Λαδόπουλος. Για τον
Εμμ. Ξένο προορίζονταν 3920 λίρες, σχεδόν το 12% του γενικού συνόλου. Από το
πολεμικό υλικό που στάλθηκε από το εξωτερικό, αξίας άνω των 70.000 λιρών, μαζί
με όσα προορίζονταν για το «τακτικό» σώμα, είναι άγνωστη η αξία όσων κατέληξαν
στο Μεσολόγγι.781 Το παραπάνω ποσό για λογαριασμό του Ξένου είδαμε ότι δεν
αφορούσε τη συμφωνία του Οκτωβρίου, ύψους 28.300 λιρών, ποσό που προσέγγιζε
το σύνολο της αξίας των συναλλαγματικών που έγινε δυνατό να εξαργυρωθούν. Το
γεγονός αποδεικνύει την κακή διαχείριση ή και την ανεπάρκεια του δανείου σε σχέση
με τις ανάγκες, αλλά οπωσδήποτε και την άγνοια της κυβέρνησης για την κατάσταση
κατά τη στιγμή υπογραφής της συμφωνίας.
Ο ακριβής υπολογισμός των ποσών που απορρόφησε η δυτική Στερεά από το
δεύτερο αγγλικό δάνειο απαιτεί ειδική μελέτη για τη συνολική διαχείρισή του. Στα
ποσά για το Μεσολόγγι θα πρέπει να συνυπολογιστούν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες
γρόσια από όσα είδαμε ότι καταβλήθηκαν από την κυβέρνηση κυρίως για σιτηρέσια,
προερχόμενα από τις δόσεις που έφταναν στο Ναύπλιο, ίσως και μέρος των τροφίμων
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που στάλθηκαν από την ίδια, αγορασμένα με αυτά τα χρήματα. Σε κάθε περίπτωση,
είναι αναμφισβήτητη η προχειρότητα με την οποία γινόταν η διανομή των δόσεων.
Έτσι, η δεύτερη δόση τον Ιούλιο του 1825, ύψους 40.000 λιρών, αποφασίστηκε να
μην δοθεί «παρά» για τον στόλο, τους ενόπλους στο Μεσολόγγι, για «τα στρατόπεδα
της Ανατολικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου», τα φρούρια, το «τακτικό», αλλά
και την εξόφληση οφειλών, πρακτικά δηλαδή σε όλους. Ακριβώς με την ίδια
διασπορά διανεμήθηκε τον επόμενο μήνα και η τρίτη δόση, ύψους 50.000 λιρών.
Σημειώθηκε μάλιστα τότε ότι δεν θα μεταφερθούν χρήματα από τη μια κατεύθυνση
σε άλλη, ενώ οι ακριβείς ανάγκες κάθε τομέα οριζόταν να καταγραφούν μετά την
άφιξη της δόσης. Το Βουλευτικό εισηγήθηκε τότε να δοθούν 150.000 γρόσια για
μισθούς της φρουράς του Μεσολογγίου, και για τρόφιμα και πολεμοφόδια να
βρεθούν χρήματα από άλλη πηγή. Η τέταρτη και τελευταία δόση, τον Οκτώβριο,
ύψους επίσης 50.000 λιρών, προτάθηκε να δοθεί σε μεγάλο βαθμό για εξόφληση
ποικίλων οφειλών. Στην επταμελή βουλευτική επιτροπή που είχε συσταθεί για να
μελετήσει και να προτείνει σχετικά με την διανομή της δόσης συμμετείχε ο Λ.
Κρεστενίτης.782 Καθώς απουσίαζε ο προγραμματισμός και η ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων, η διάθεση των ποσών γινόταν με στόχο να ικανοποιηθούν από κάθε
δόση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Τα χρήματα κατανέμονταν άτακτα, με μεγάλη
διασπορά και ανάλογα με τη δύναμη πίεσης που είχε κάθε άτομο ή ομάδα.
Κατά συνέπεια, αφήνοντας το ζήτημα της εξαργύρωσης πολύ περισσότερων
συναλλαγματικών, το οποίο παραπέμπει στη συνολική διαχείριση του δανείου, ο
πρώτος τρόπος εφοδιασμού του Μεσολογγίου, μέσω συναλλαγματικών, εκ του
αποτελέσματος απαιτούσε την έκδοσή τους μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου ή ακόμα
νωρίτερα, αν οι απεσταλμένοι στο Λονδίνο δεν είχαν εντολή να θέσουν τις ανάγκες
του Μεσολογγίου σε πρώτη προτεραιότητα. Στην περίπτωση αυτή, τα εφόδια θα
μπορούσαν να φτάσουν στην Ελλάδα μέχρι τον Νοέμβριο και να μεταφερθούν με τον
στόλο στην δυτική Στερεά, με βάση τους χρόνους που παρουσιάζονται στην απολογία
Ξένου. Ο δεύτερος τρόπος, με μετρητά, απαιτούσε τη διάθεση αποκλειστικά ή κατά
κύριο λόγο για το Μεσολόγγι ενός σημαντικού ποσού από τις δύο τελευταίες δόσεις
του δανείου, του Αυγούστου και του Οκτωβρίου, έτσι ώστε τα εφόδια να έχουν
αγοραστεί και μεταφερθεί στο Μεσολόγγι με τον στόλο μέχρι τον Ιανουάριο, το
αργότερο. Και οι δύο λύσεις προϋπέθεταν καταρχάς επίγνωση των μελών της
διοίκησης, εμπόρων και μη, ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν απεριόριστη
εμπιστοσύνη σε έναν ιδανικό, αρμονικό και καλοπροαίρετο συνδυασμό των δύο
ιδιοτήτων που πρόβαλε ο Ξένος, του πατριώτη και του εμπόρου. Ο κίνδυνος να
διολισθήσει ο τελευταίος σε μια περισσότερο εμπορική ηθική μπορούσε να έχει
βαρύτερες συνέπειες, από τη στιγμή που η συμφωνία τον καθιστούσε μοναδικό
προμηθευτή τριών θέσεων στρατηγικής σημασίας. Κατά συνέπεια, και οι δύο δυνατοί
τρόποι χρηματοδότησης απαιτούσαν σαφή, έγκαιρο και ορθολογικό προγραμματισμό.
Οι ανάγκες του Μεσολογγίου έπρεπε να έχουν καθοριστεί μήνες πριν, αμέσως μετά
την αποχώρηση του στόλου τον Ιούλιο. Αυτός ο προγραμματισμός θα ήταν δυνατός
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από πολιτικούς παράγοντες που θα είχαν επίγνωση της κρισιμότητας της κατάστασης,
καθώς το Μεσολόγγι καθήλωνε τον όγκο των οθωμανικών δυνάμεων της Στερεάς,
ενώ η στροφή των αιγυπτιακών στρατευμάτων στην ίδια περιοχή φημολογούνταν ήδη
από τον Σεπτέμβριο. Αντίθετα, ένας τέτοιος ρεαλιστικός σχεδιασμός, ο οποίος
προϋπέθετε την ύπαρξη ενός και μόνο κέντρου εξουσίας, μίας ηγεσίας, που θα
ασχολούνταν με ό,τι πρωταρχικά αντιμετώπιζαν οι επαναστάτες, δηλαδή τον πόλεμο,
αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι ήταν αρκετά πάνω από τις δυνατότητες του
ελληνικού πολιτικού προσωπικού.
Θα υπήρχαν τότε αρκετοί, με πρώτους τους πολιορκημένους, οι οποίοι θα ήθελαν
να λειτουργήσει ο Ξένος πολύ περισσότερο με την πρώτη από τις ιδιότητες που
παρουσίασε, του πατριώτη, και να στείλει τα εφόδια αναμένοντας να πληρωθεί
αργότερα με άλλο τρόπο. Στις μεταγενέστερες καταγραφές των γεγονότων από τους
στρατιωτικούς παραμένει αυτή η αντίληψη της «προδοσίας», διατυπωμένη ήδη από
τον Κρεστενίτη. Κατά τον Σπυρομίλιο, ο Εμμ. Ξένος σταμάτησε εν αγνοία της
κυβέρνησης την αποστολή τροφίμων στο Μεσολόγγι, μέχρι να πληροφορηθεί για την
τύχη των συναλλαγματικών, ενεργώντας ως καιροσκόπος, κάτι που καθυστέρησε τον
εφοδιασμό της πόλης μέχρι τον Δεκέμβριο.783 Η κριτική του είναι ουσιαστικά
άστοχη, από τη στιγμή που η κυβέρνηση γνώριζε, ή θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα,
τα προβλήματα στη διαχείριση του δανείου και τις συνέπειές τους στις εμπορικές
πρακτικές. Ο Ν. Κασομούλης σημειώνει για τον Θ. Ξένο ότι «εμφώλευεν» στη
Ζάκυνθο: «ευρέθημεν μετανοημένοι διότι δεν τον εβαστάξαμεν μέσα να κόψωμεν απ’
αυτόν από εν κομμάτι κρέας να φάγωμεν-να εκδικηθούμεν», συμπληρώνει, σχόλιο
που αποκτά άλλο νόημα αν συσχετιστεί με τα δρώμενα στο Μεσολόγγι κατά την
τελευταία φάση του λιμού. Αλλά και αργότερα, κατά με τον ίδιο, οι επιζώντες της
πολιορκίας καταφέρονταν τόσο έντονα εναντίον του Θ. Ξένου στο Ναύπλιο,
ζητώντας «ικανοποίησιν», ώστε εκείνος αναγκάστηκε «να κάμη κομπάρον τον
Τζιαβέλαν δια να τον υπερασπισθή», κρύφτηκε για λίγες μέρες και έπειτα έφυγε.
Χρόνια αργότερα, το 1830, όταν οι κυβερνώντες υποσχέθηκαν αποζημίωση στον Γκ.
Γκιώνη για τα τρόφιμα που ισχυριζόταν ότι έδωσε στο Μεσολόγγι σε συνεργασία με
τον Ξένο, ο Π. Νικολαΐδης αμφισβήτησε τις ζημιές του Γκιώνη και έκανε λόγο για
εκείνους που «επρόδωσαν τότε με την πλεονεξίαν των» την πόλη.784
Ωστόσο, η δυσαρέσκεια αυτή δεν είχε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα, λόγω της
ισχύος των κανόνων του εμπορίου, αλλά, πιθανότατα, λόγω και του κύρους και των
ισχυρών δεσμών των αδελφών Ξένου με ηγετικές ομάδες και πρόσωπα στο πολιτικό
περιβάλλον της Ύδρας και του Ναυπλίου. Ο Εμμ. Ξένος συμμετείχε τον Μάρτιο στην
εκποίηση εθνικών κτημάτων, για την κάλυψη των αναγκών του Μεσολογγίου. Με
απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος, τον Φεβρουάριο του 1827,
ακυρώθηκε το συμφωνητικό του 1825. Η επιτροπή που είχε διερευνήσει το ζήτημα
αποφάνθηκε ότι ο Ξένος έστειλε όσα τρόφιμα είχε υποσχεθεί στο Μεσολόγγι, ενώ τα
υπόλοιπα δεν στάλθηκαν λόγω της μη εξόφλησης των συναλλαγματικών. Ορίστηκε
επίσης, όπως προέβλεπαν και «όλοι οι εμπορικοί νόμοι, και κυρίως ο της Γαλλίας» η
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απόδοση αποζημίωσης στον Εμμ. Ξένο, του οποίου η σταδιοδρομία στην ελληνική
κοινωνία συνεχίστηκε απρόσκοπτα.785
Όπως θα αποδεικνυόταν, ο ανεφοδιασμός με τη βοήθεια του στόλου τον Ιανουάριο
ήταν η τελευταία ευκαιρία για μεταφορά μεγάλης ποσότητας τροφίμων στο
Μεσολόγγι. Μολονότι υπάρχουν διαφορετικές αναφορές, προσανατολισμένες στις
ανάγκες, έστω εικονικές, μόνο της ένοπλης φρουράς, φαίνεται ότι μεταφέρθηκαν
τρόφιμα για περίπου έναν περίπου μήνα, όσο θα κρατούσαν τα 7000 κοιλά καλαμπόκι
που είδαμε ότι στάλθηκαν από τη Ζάκυνθο, με βάση την ημερήσια κατανάλωση των
7000 οκάδων, και τα τρόφιμα λίγων ημερών που έφεραν τα πλοία. Ίσως το διάστημα
αυτό ήταν μεγαλύτερο, αν συνυπολογιστούν τα τρόφιμα που μεταφέρθηκαν τότε από
ιδιώτες εμπόρους. Σε κάθε περίπτωση, το καλαμπόκι από την Ζάκυνθο είχε τελειώσει
στις αρχές Φεβρουαρίου. Οι αναφορές για επάρκεια δύο μηνών πολύ δύσκολα
μπορούν να τεκμηριωθούν, παρά μόνο αν μερίδες είχαν συρρικνωθεί περαιτέρω, ενώ
δεν αποκλείεται να συντέλεσαν αθέλητα σε παραπλάνηση της κυβέρνησης και των
Υδραίων για τις πραγματικές ανάγκες του Μεσολογγίου. Η μοναδική αναφορά μέσα
από την πόλη για καταγεγραμμένο ψωμί για ολόκληρο τον Μάρτιο είναι εκείνη του
Ζώη Πάνου στις 22 Φεβρουαρίου. Την ίδια μέρα, η Επιτροπή έκανε λόγο για τρόφιμα
μόλις 10 ημερών σε μερίδες 80 δραμιών. Στα τέλη Φεβρουαρίου έγινε γνωστό, από
καπετάνιο που δεν κατάφερε να τροφοδοτήσει την πόλη, ότι το Μεσολόγγι διέθετε
τρόφιμα για 20-30 μέρες. Επίσης, οι ίδιοι οι πολιορκημένοι μπορούσαν να ενισχύουν
τις διαδόσεις περί επάρκειας. Έτσι, ο Νότης Μπότσαρης ισχυρίστηκε κατά τις
διαπραγματεύσεις του Μαρτίου με τους πολιορκητές ότι υπήρχαν τρόφιμα για δυο
μήνες.786 Οπωσδήποτε, δεν πρόκειται για επάρκεια τροφίμων αλλά για τις τελευταίες
ποσότητες, με τις οποίες προσπαθούσε να συντηρηθεί η φρουρά. Κάθε αντίθετη
εκτίμηση διαψεύδεται από τον ίδιο το μακροχρόνιο λιμό, τις αρρώστιες και τη φυγή
από την πόλη.
Στο μεταξύ, η έλλειψη τροφίμων ήταν αναπόφευκτο να αυξήσει τις τιμές. Οι
αγορές και του οθωμανικού στρατοπέδου από τα Επτάνησα, σε συνδυασμό με τις εκεί
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155, 176-77, τ.5, 316, 343, ΙΕΕΕ/Αρχείο Οικογένειας Ξένου/15434, 15436, 15444, Κ. Άιδεκ, «Τα των
Βαυαρών Φιλελλήνων εν Ελλάδι», Αρμονία 1, 1900, 522, Στ. Ξένος, ό. π., Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία,
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ελλείψεις και με τη δυσκολία εξαργύρωσης συναλλαγματικών, μείωνε τις ποσότητες
και αύξανε το κόστος των αγορών των επαναστατών. Σ’ αυτό οδηγούσε και η
επείγουσα ανάγκη των τελευταίων να αντιμετωπίσουν την πείνα, μολονότι
αναζητούσαν κάθε ευκαιρία αγοράς σε χαμηλή τιμή. Κατά τον αστυνόμο Θ. Θωμίδη,
τα τρόφιμα πωλούνταν τον Ιανουάριο του 1826 «εις μίαν υπέρογκον και ανήκουστον
τιμήν», ενώ στο Ανατολικό γίνεται λόγος για «τριπλές τιμές» λόγω της πολιορκίας.787
Σύντομα, η πείνα επανέκαμψε για την πλειονότητα των πολιορκημένων. Η
επιστροφή των αμάχων, σε συνδυασμό με τον νέο αποκλεισμό, εξάντλησαν γρήγορα
το απόθεμα τροφίμων, 200.000 οκάδες στάρι και καλαμπόκι. Παρά την προμήθεια
από τα αποθέματα ιδιωτών εμπόρων και τη μείωση της μερίδας, η τοπική διοίκηση
κατέβαλλε στο εξής αγωνιώδεις προσπάθειες για να εξασφαλίσει τη διατροφή των
ενόπλων για διάστημα πέντε, οκτώ, δέκα ή δεκαπέντε ημερών. Η αφαίρεση από το
καλοκαίρι των ξύλινων περιφράξεων που υποστήριζαν το ψάρεμα, ώστε να
ενισχύσουν την οχύρωση, στερούσε τώρα τη δυνατότητα αλιείας στη λιμνοθάλασσα.
Κατά τον Ι. Μάγερ, στα μέσα Νοεμβρίου, η ημερήσια μερίδα τροφίμων δεν ζύγιζε
300 δράμια, όπως θα έπρεπε, αλλά μόνο 184 και συχνά 80, 50 ή και 32 δράμια
αργότερα. Επιπλέον, μεγάλο μέρος από το στάρι και το καλαμπόκι καταναλωνόταν
βρασμένο λόγω έλλειψης των κατάλληλων μύλων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση
κρουσμάτων δυσεντερίας, αλλά και το γκρέμισμα σπιτιών για την εξεύρεση της
ξυλείας για το βράσιμο της τροφής. Αρκετοί ήταν και οι θάνατοι από το ψύχος, αλλά
και από ασθένειες, τις οποίες οι εξασθενημένοι από την πείνα δεν θα μπορούσαν να
αντιμετωπίσουν. Σύμφωνα με μεταγενέστερη αναφορά της τοπικής διοίκησης, δεν
μοιράστηκαν καθόλου τρόφιμα στους πολιορκημένους για σαράντα μέρες συνολικά,
από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Κατά τον Λ. Βέικο, για την ταφή
των νεκρών από πείνα δεν χρησιμοποιούνταν μόνο οι χώροι των πέντε εκκλησιών
αλλά και οι δρόμοι της πόλης.788
Στα μέσα Ιανουαρίου, είναι αρκετές οι αναφορές για διανομή ελάχιστων τροφίμων
το αμέσως προηγούμενο διάστημα, για κατανάλωση ζώων, αλλά και για πολλούς
θανάτους από πείνα. «Η πείνα είναι κάτι τρομερό, η κόρη μου μού ζητά ψωμί
κλαίγοντας και εγώ δεν έχω καθόλου να της δώσω», ανέφερε τότε ο Μάγερ.789
Γεγονότα γνωστά κατά την τελευταία περίοδο της πολιορκίας, είχαν ήδη συμβεί σε
σημαντική κλίμακα στα τέλη του 1825 και στις αρχές του 1826. Αναπόφευκτα, ο
λιμός και η θάνατοι θα αφορούσαν τους φτωχότερους και όσους δεν είχαν πρόσβαση
στη διανομή μισθών και τροφίμων, τόσο στην επίσημη όσο και των ποσοτήτων που
υπεξαιρούνταν.
Συμπερασματικά, μολονότι η τροφοδοσία της πόλης δεν ήταν συνεχής και επαρκής,
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η γενικότερη δραματική κατάσταση το καλοκαίρι του
1825, μετά την προέλαση των αιγυπτιακών στρατευμάτων στην Πελοπόννησο, αλλά
και η επιτυχής τότε, αν και καθυστερημένη, παρέμβαση του ελληνικού στόλου που
αποκατέστησε τελικά τον εφοδιασμό, αναβάλλοντας την κρίση. Έτσι, κυρίως για την
787
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φάση από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1825, οι εσωτερικές ανισότητες
βάρυναν σημαντικά στην επισιτιστική κατάσταση. Φαινόταν ότι τίποτα δεν μπορούσε
να αντιμετωπίσει τους μηχανισμούς των οπλαρχηγών, κυρίως των ισχυρότερων,
καθένας από τους οποίους διοχέτευε μέρος των εφοδίων ή χρημάτων που εισέπραττε
στην ομάδα των ενόπλων που ήλεγχε. Ο τοπικιστικός προσδιορισμός, Σουλιώτες,
Ρουμελιώτες, Ηπειρώτες, Μεσολογγίτες, ενίσχυε την αυθαιρεσία και τον
ανταγωνισμό. Στην πράξη, οι κατάλογοι μισθοδοσίας-τροφοδοσίας, βασισμένοι στα
ανακριβή αποδεικτικά στρατολογίας, μεσολαβούσαν ανάμεσα στον οπλαρχηγό και
στους στρατιώτες του. Αντί να εξορθολογήσουν το σύστημα, επέτρεπαν στους
επικεφαλής στρατιωτικούς να αυθαιρετούν ανεξέλεγκτα, περιοριζόμενοι μόνο από τη
συνείδησή τους. Η πραγματική καταμέτρηση αποδεικνυόταν αδύνατη λόγω των
πολεμικών συνθηκών, που μεγιστοποιούσαν αναπόφευκτα το κύρος και τη
δυνατότητα πίεσης των στρατιωτικών, χωρίς να υπολογίζονται οι δεσμοί τους με τους
πολιτικούς παράγοντες του Ναυπλίου, ιδιαιτέρως μετά τη βοήθεια που είχαν
προσφέρει οι Στερεοελλαδίτες οπλαρχηγοί στην κυβέρνηση Κουντουριώτη στην
τελευταία φάση του εμφυλίου. Η τελευταία ενέκρινε τελικά τους λογαριασμούς των
στρατιωτικών, νομιμοποιώντας τις αυθαιρεσίες.
Στην επόμενη φάση, η ανάγκη της συντήρησης μεγάλου αριθμού αμάχων, από τον
Σεπτέμβριο, ανταποκρινόταν σε αντικειμενικά δεδομένα του επαναστατικού
στρατοπέδου, κυρίως στην ερήμωση και την εγκατάλειψη της υπαίθρου στον εχθρό,
αλλά αποκάλυψε σύντομα τις βαθύτερες αδυναμίες του. Έτσι, ένα ορθολογικότερο
σύστημα ανεφοδιασμού και διανομής θα έδινε προτεραιότητα όχι στην καταβολή
χρημάτων για σιτηρέσια και μισθούς αλλά στην αγορά με μετρητά τροφίμων, τα
οποία θα διανέμονταν με τρόπο που θα μείωνε τις ανισότητες στην πόλη και θα
περιόριζε δραστικά τις κλοπές. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε υπέρβαση των διάφορων
τοπικιστικών και προσωπικών ανταγωνισμών των οπλαρχηγών, αλλά και μια πολύ
ισχυρότερη τοπική διοίκηση. Με δεδομένη την αδυναμία της Διευθύνουσας
Επιτροπής και την απουσία αυτή τη φορά ενός στελέχους με αυξημένο κύρος και
πραγματικές διοικητικές ικανότητες όπως ο Αλ. Μαυροκορδάτος, φαίνεται
εξαιρετικά πιθανό ότι ακόμα και μια μεγαλύτερη ποσότητα χρημάτων και εφοδίων θα
περνούσε μέσα από το ίδιο σύστημα καταχρήσεων, μια σταθερή παράμετρο του
επαναστατικού αγώνα, το οποίο αδικούσε τους απλούς μαχητές, απέκλειε πολλούς
από τους αγωνιζόμενους Μεσολογγίτες και προκαλούσε σύντομα νέες ελλείψεις.
Ωστόσο, ο διαχωρισμός των αιτίων σε εντός και εκτός Μεσολογγίου είναι
παραπλανητικός, εφόσον οι ιδιαιτερότητες της οργάνωσης των ενόπλων αποτελούσαν
τη μία πλευρά της ίδιας κοινωνικής πραγματικότητας. Η άλλη πλευρά που
αποκαλύφθηκε επίσης στη φάση αυτή, εκτός από τις περιορισμένες οικονομικές
δυνατότητες των επαναστατών μετά από πέντε χρόνια πολέμου, ήταν η κυβερνητική
ανικανότητα για σωστό προγραμματισμό των προτεραιοτήτων, αν όχι και η διαφθορά
όπως αποτυπώθηκε στις βλέψεις για την εκποίηση των εθνικών κτημάτων. Καθώς η
δυνατότητα προμήθειας τροφίμων από κρατικές υπηρεσίες ήταν στην πράξη
περιορισμένη, όλη η φροντίδα επικεντρωνόταν στον τρόπο εξεύρεσης χρημάτων για
την αξιοποίηση του μηχανισμού των ιδιωτών εμπόρων. Κάτι αντίστοιχο ίσχυε για την
κινητοποίηση του στόλου, ο οποίος παρέμενε εκτός του κρατικού ελέγχου, σε μια
στιγμή που η επιβίωση της επανάστασης βασιζόταν όλο και περισσότερο στη ναυτική
δύναμη. Έτσι, ο υπό διαμόρφωση κρατικός μηχανισμός δεν μπορούσε να
κινητοποιήσει τους όλο και λιγότερους πόρους που του απέμεναν, ενώ ταυτόχρονα
μια ούτως ή άλλως προβληματική διοίκηση διαχειριζόταν με εξαιρετικά επιπόλαιο
τρόπο την τελευταία πηγή χρημάτων που θεωρητικά θα της έδινε κάποια ελευθερία
κινήσεων, το δεύτερο αγγλικό δάνειο. Η επίτευξη ενός συλλογικού στόχου, όπως η
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υπεράσπιση του Μεσολογγίου, κινδύνευε να καταντήσει υποκριτικό σύνθημα καθώς
περνούσε μέσα από την ικανοποίηση συμφερόντων επιμέρους ομάδων, προκρίτωνπλοιοκτητών, ισχυρών οπλαρχηγών, εμπόρων, οι οποίοι είχαν κατοχυρώσει στην
πράξη τη δυνατότητα να διαπλέκονται με όσους έπαιρναν τις πολιτικές αποφάσεις,
όταν δεν ταυτίζονταν μαζί τους. Υπήρχε έτσι ένας κατακερματισμός στους στόχους,
ένα έλλειμα ηγεσίας και μηχανισμών για την διαχείριση των τυπικά συλλογικών
αποφάσεων.
5.2δ. Ο «εσωτερικός πόλεμος»
5.2δ.1 Φυγή και συνθηκολόγηση
Με μια ευρύτερη έννοια, η φράση «πόλεμος ηθικός, αναμεταξύ μας», που
χρησιμοποιείται από τον Ν. Κασομούλη για να αποδώσει την ένταση που προκάλεσε
η επιστροφή των αμάχων στο Μεσολόγγι, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει όλες τις
διαμάχες στην πόλη, κάποιες με επίπτωση στην άμυνα. Ένα πρώτο θέμα αφορά τη
φυγή ενόπλων, αλλά και τη στάση των αμυνόμενων απέναντι στις προτάσεις
συνθηκολόγησης. Οι δραματικές συνθήκες οδήγησαν από την αρχή τους ενόπλους σε
συνεχείς άμεσες ή έμμεσες απειλές εγκατάλειψης της πόλης με αιτήματα την άμεση
καταβολή των οφειλόμενων μισθών και σιτηρεσίων και την αποστολή τροφίμων,
πολεμοφοδίων και ενισχύσεων. Ωστόσο, παρουσιάζεται μια διαφοροποίηση, καθώς
μικρότερα σώματα εμφανίζονταν περισσότερο πρόθυμα να παραμείνουν στην πόλη,
όπως του Σπυρομίλιου, του Κ. Βλαχόπουλου, του Γ. Σούκα, του Σ. Γιώτη. Αντίθετα,
οι στρατηγοί Ν. Στορνάρης, Γρ. Λιακατάς, Ν. Μπότσαρης και Γ. Τσόγκας ήταν πιο
επίμονοι στις χρηματικές απαιτήσεις τους, όπως και κάποια μικρότερα σώματα με
μεγάλη ανάγκη για οικονομική βοήθεια, όπως του Δημοτσέλιου.790
Οι απειλές δεν ήταν χωρίς αντίκρισμα. Ήδη στα μέσα Μαΐου η Επιτροπή είχε
πληροφορίες για συνεννοήσεις του Νότη Μπότσαρη με τους πολιορκητές για
εγκατάλειψη θέσεων και την παράδοση του Ανατολικού αλλά και για την ύπαρξη
«προδοτών» στο ίδιο το Μεσολόγγι. Στα τέλη του μήνα, η Επιτροπή έκανε λόγο για
δειλία και «παράξενον αθυμίαν» των στρατιωτικών και σημείωνε ότι καθημερινά
αναχωρούσε «όχι ασήμαντος αριθμός», ώστε οι δύο πόλεις κινδύνευαν να μείνουν
χωρίς την αναγκαία φρουρά. Στις 27 Μαΐου λιποτάκτησαν οι τέσσερις αδελφοί του Ν.
Στορνάρη μαζί με 200-400 ενόπλους, από το δικό του και από το σώμα του γαμπρού
του, Γρ. Λιακατά. Οι δύο είχαν συνολικά 500-600 ενόπλους τον Απρίλιο. Κατά τον
Κασομούλη, το κίνητρο της φυγής τους ήταν η παραχώρηση από τους Οθωμανούς
του Ασπροποτάμου, παλαιό αρματολίκι του Στορνάρη. Την ίδια περίοδο έφυγε και ο
Δημοτσέλιος, προσποιούμενος ότι τρελάθηκε, κατά τον Κασομούλη, χωρίς όμως τους
ενόπλους του. Στις 30 Ιουνίου, η Επιτροπή ζήτησε βοήθεια από την κυβέρνηση «προς
αποφυγήν κάθε απευκταίου συμβεβηκότος», κάνοντας λόγο για κατάσταση
«εγείρουσαν τρόμον και φόβον». Ακολούθησε στις 10 Ιουλίου η φυγή των
στρατηγών Γ. Τσόγκα και Γιαν. Ράγκου για το Λεσίνι, ενώ οι άνδρες τους, από τους
οποίους κάποιοι πιάστηκαν και αφοπλίσθηκαν για λίγο, έμειναν στην πόλη. Με τους
Τσόγκα και Ράγκο συνεργάστηκε ο στρατηγός Αναγ. Καραγιάννης, ο οποίος είχε
καταφύγει στον Κάλαμο από την αρχή της πολιορκίας. Καθώς τα γεγονότα αυτά
συνέπεσαν με την εμφάνιση οθωμανικού στολίσκου στη λιμνοθάλασσα και με την
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οξεία έλλειψη εφοδίων, εξόργισαν τους αμυνόμενους αλλά και επέδρασαν πολύ
αρνητικά στο ηθικό τους.791
Η καιροσκοπική συμπεριφορά των αδελφών Στορνάρη ακολουθούσε την
αρματολική παράδοση, μολονότι δεν είναι βέβαιος ο βαθμός εμπλοκής του ίδιου του
Ν. Στορνάρη, αν δηλαδή επιδίωκε να διατηρήσει ανοικτό το δρόμο επιστροφής στο
πρώην αρματολίκι.792 Η περίπτωση των Τσόγκα και Ράγκου είναι πιο σύνθετη. Για
τον πρώτο, ο Κασομούλης σημειώνει ότι «η ψυχή του δεν ησύχαζεν και όσον
πλησίαζεν ο εχθρός προς τους τάφρους, τόσον ο άνδρας αμηχανούσεν» προσθέτοντας
ότι «οι παλαιοί αρματολοί» ήταν «γενναίοι περισσότερον εις τα ορεινά μέρη…παρά
εις γενικά στρατόπεδα». Ωστόσο, κάνει λόγο και για υποψίες του Τσόγκα για
δολοφονία, αλλά και σε πιθανό φόβο, καχυποψία και φθόνο του Ράγκου απέναντι
στους Α. Ίσκο και Ν. Στορνάρη. Για επίκληση ασθένειας των δύο στρατηγών κάνει
λόγο ο Σπυρομίλιος. Ο ίδιος ο Τσόγκας, ο οποίος είχε επίσης ζητήσει αποστολή
πλοίων απειλώντας με αποχώρηση, δικαιολογήθηκε αργότερα λέγοντας ότι σκόπευε
να επιτεθεί στον εχθρό από τα νώτα και ότι υπήρχαν μεγάλες διαμάχες στο
Μεσολόγγι και σχέδια συνθηκολόγησης στο Ανατολικό. Φαίνεται ότι πράγματι ο
Τσόγκας επιδίωκε να διακόψει τον εφοδιασμό των πολιορκητών από το Ξηρόμερο,
ενώ συνεχιζόταν κάποια παλαιότερη διαμάχη ανάμεσα στον ίδιο και στους
Μεσολογγίτες. Κατά την Επιτροπή, ο Γ. Τσόγκας επιθυμούσε από την αρχή να
καταφύγει στην Πελοπόννησο για να ενωθεί με εκείνους που είχε προστατεύσει,
δηλαδή τους Α. Λόντο και Α. Ζαΐμη. Επίσης, διατάρασσε την «ευταξία» στην πόλη
σκορπώντας «με τας απελπιστικάς του ομιλίας την αθυμίαν εις τας ψυχάς του
στρατιωτικού», ενώ έβριζε και περιφρονούσε κυβέρνηση και τοπική διοίκηση. Ο δε
Γιαν. Ράγκος, κατά την ίδια πηγή, δεν πλησίαζε από τον φόβο του τους προμαχώνες,
προσποιούμενος τον άρρωστο. Η στροφή του Τσόγκα προς τους πρώην φυγάδες του
εμφυλίου είναι απίθανη, αλλά η στάση του θα επηρεάστηκε πολύ από τις
προσπάθειες του Γ. Βαρνακιώτη να προσκυνήσουν άμαχοι στον Κάλαμο και στην
Ακαρνανία.793 Η αναζωπύρωση του ανταγωνισμού Τσόγκα και Βαρνακιώτη για το
Ξηρόμερο θα συνέβαλε αποφασιστικά στη στάση του πρώτου, ενώ ανάλογη
επίπτωση θα είχε στον Γιαν. Ράγκο η αναμονή της άφιξης στη δυτική Στερεά του Γ.
Καραϊσκάκη, μέχρι πριν από λίγο ανταγωνιστή του στα Άγραφα. Ψυχολογικοί
παράγοντες, όπως η ψυχοσωματική καταπόνηση, η αίσθηση ασφυξίας και το άγχος
από τον βομβαρδισμό και την ανάγκη συνεχούς εγρήγορσης, συνέβαλαν στη φυγή
των παραπάνω στρατιωτικών. Δειλία και προσωπικές στρατηγικές διαπλέκονταν έτσι
με τις δυσχέρειες της άμυνας, υπονομεύοντας το ηθικό και τις δυνατότητες άμυνας.
Η γενικότερη κρίση ήταν θέμα χρόνου. Όπως φαίνεται στο ανυπόγραφο αντίγραφο
του συμφωνητικού με ημερομηνία 15 Ιουλίου, σταλμένο στην κυβέρνηση από τον
αστυνόμο Θωμίδη, οι αμυνόμενοι, Σουλιώτες, Ρουμελιώτες, Μεσολογγίτες και άλλοι
ντόπιοι, συμφώνησαν μπροστά στην απελπιστική κατάσταση να επιδιώξουν
συνομιλίες με τους πολιορκητές. Εξέλεξαν επιτροπή από τους Γ. Σούκα, Λ. Βέικο, Μ.
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Κοντογιάννη, Α. Ίσκο, Αθ. Ραζηκότσικα, Αλ. Τζιμπουράκη, Αναγν. Τζιτζόνη για να
διαπραγματευτεί την «ωφελιμότερη» λύση, η οποία θα δέσμευε όλους τους
πολιορκημένους. Οριζόταν επίσης ότι αν στο μεταξύ έφτανε βοήθεια θα
υπερασπίζονταν την πόλη, ακόμα και αν στο μεταξύ είχαν δώσει ομήρους, όπως θα
έκαναν και αν οι πολιορκητές δεν δέχονταν συζητήσεις. Ο Θωμίδης σημειώνει στα
τέλη Ιουλίου: «…κάθε στιγμήν εζητούσαμεν τον θάνατον, πλην δεν εφαίνετο…Εις
τας 20 είμεθα έτοιμοι να παραδοθώμεν, και εις τας 21 παρ’ ελπίδα είδαμεν τον
στόλον μας». Παρόμοιες είναι οι αναφορές των Γ. Σαχτούρη και Γ. Ανδρούτσου, οι
οποίοι έφτασαν με λίγα πλοία στην περιοχή μετά τα μέσα Ιουλίου.794
Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία από το Μεσολόγγι, χωρίς αναφορά σε πρόσωπα και
στο χρόνο των γεγονότων, οι πολιορκημένοι «απελπίστηκαν και άρχισαν να ομιλούν
με τους αγάδες». Όταν έφτασαν οι όροι της συνθηκολόγησης, με την επιλογή της
συνεργασίας με τους Οθωμανούς ή της φυγής, «ομίλησαν μερικοί στρατηγοί το χαμό
ήθελαν όμως μερικοί δεν ήθελαν και ξεχωριστά το ασκέρι εφώναζαν ότι εμείς το
μισολόγγι δεν το δίνομε ότι άλος τόπος δεν μας έμινεν και καλίτερον να χαθούμε όλοι
παρά να το παραδόσωμεν». Οι συζητήσεις δεν προχώρησαν, γιατί ο Κιουταχής
ζήτησε ως εγγύηση να τοποθετήσει από 500 ένοπλους σε δυο σημεία των
οχυρώσεων, κάτι που αμυνόμενοι δεν δέχονταν, αλλά και λόγω της διαφωνίας του
Γιουσούφ πασά με την επιλογή των διαπραγματεύσεων.795 Σύμφωνα με πληροφορίες
των υπό τον Γ. Καραϊσκάκη οπλαρχηγών εκτός του Μεσολογγίου, είχαν
δημιουργηθεί «τρεις φατρίες» στην πόλη: «Η μία θέλει συνθήκας μετά του εχθρού, η
άλλη έχουν σκοπόν να φύγουν με γιουρούσι, και η τρίτη επιμένει έως θανάτου
καρτερούσα την βοήθειαν των έξω».796
Ο Σπυρομίλιος δίνει μια διαφορετική εκδοχή κάνοντας λόγο για πρωτοβουλία των
πολιορκητών και για υποκριτική διαπραγμάτευση των πολιορκημένων μέσω
επταμελούς επιτροπής, με συμμετοχή των Ν. Μπότσαρη και Αθ. Ραζηκότσικα, με
αίτημα εικοσαήμερης ανακωχής, ώστε να κερδηθεί χρόνος μέχρι την άφιξη του
ελληνικού στόλου, κατά το παράδειγμα του 1822. Ο παρών στην πρώτη πολιορκία
Κιουταχής δεν ξεγελάστηκε και πρότεινε γραπτά εννέα όρους, ανάμεσα στους
οποίους η παράδοση της πόλης εντός δέκα ημερών, η εν τω μεταξύ παραχώρηση δύο
προμαχώνων και η ασφαλής αποχώρηση όλων όσων έφεραν όπλα πριν την
Επανάσταση, με τους υπόλοιπους να αμνηστεύονται. Οι πολιορκημένοι απέρριψαν
τους όρους, αλλά απέτυχαν να κερδίσουν χρόνο διαπραγματευόμενοι με τον
επικεφαλής των οθωμανικών πλοίων. Στις 13 Ιουλίου, οι Α. Ίσκος, Λ. Βέικος και Γ.
Σούκας ζήτησαν από τους άλλους οπλαρχηγούς να διαπραγματευτούν συλλογικά με
τους πολιορκητές, απειλώντας με αποχώρηση. Σύντομα άλλαξαν στάση γιατί ο Γ.
Κίτσος, σε συνεννόηση μαζί τους, είχε ζητήσει χρήματα από την Διευθύνουσα
Επιτροπή για να αποτρέψει δήθεν την προδοσία, ένα σχέδιο που απέφερε τελικά
στους ίδιους 21.000 γρόσια, μολονότι ο Σπυρομίλιος αμφιβάλλει αν ο Α. Ίσκος πήρε
χρήματα. Πάντα κατά τον ίδιο, οι συγκεκριμένοι στρατιωτικοί κατηγόρησαν
αργότερα τον Νότη Μπότσαρη ότι σχεδίαζε παράδοση, ο Γ. Κίτσος ανταμείφθηκε με
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ευχαριστήριο για τις υπηρεσίες του, ενώ νέες προτάσεις από τον Κιουταχή
απορρίφθηκαν από τους πολιορκημένους. Το βέβαιο είναι ότι στους λογαριασμούς
της τοπικής διοίκησης αναγράφεται ότι δόθηκαν ως δώρο στις 10 Ιουλίου 1000
γρόσια στο Λ. Βέικο, άλλα τόσα στον Γ. Κίτσο και 500 στο Ν. Ζέρβα, ενώ στις 13
δόθηκαν 250 στον Απ. Κουσουρή και 50 στον Κίτσο Πάσχου, όλα για να ανατρέψουν
«τα σχέδια της ομιλίας με τον Τούρκο». Επίσης, η Επιτροπή ευχαρίστησε τον Ν.
Ζέρβα και τους αρχηγούς του σώματός του για τη βοήθειά τους ώστε «να
ανατραπούν τα σχέδια πολλών άλλων κακοφρόνων αρχηγών», προτείνοντας την
προαγωγή του ίδιου σε στρατηγό, όπως βεβαίωσε και την υποστήριξη του Αθ.
Ραζηκότσικα «κατά των κακοβούλων… έργω και λόγω».797
Στην εφημερίδα της πόλης γίνεται λόγος για προτάσεις των πολιορκητών στις 5
Ιουλίου, για αποστολή επταμελούς αντιπροσωπείας τους στην πόλη στις 11 του ίδιου
μήνα και για «εννέα άρθρα», τα οποία απορρίφθηκαν ομόφωνα από τους
αμυνόμενους, χωρίς η εφημερίδα να τα δημοσιεύει, ως «αντικείμενα εις την εθνικήν
τιμήν». Ωστόσο, αναφέρει και νέα προσφορά από τον επικεφαλής του οθωμανικού
στολίσκου στις 14 Ιουλίου, εκ μέρους του Κιουταχή, η οποία επίσης απορρίφθηκε
αμέσως, αλλά και άλλες προτάσεις στις 18 και 19 του μήνα. Την τελευταία μέρα ο
Κιουταχής ζήτησε την παράδοση δύο κανονιοστασίων και μιας θύρας στις οχυρώσεις
μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας, πρόταση που απορρίφθηκε ομόφωνα την
επόμενη μέρα, ενώ ο Λ. Βέικος έστειλε με τη συγκατάθεση όλων των οπλαρχηγών
μια περήφανη και χλευαστική απάντηση στον μεσολαβητή Ταχήρ Αμπάζη. Ο
θάνατος του στρατηγού Σούκα στις 17 Ιουλίου αναφέρεται από την εφημερίδα χωρίς
σχόλια. Ωστόσο, σε επιστολή του, ο Ι. Μάγερ σημειώνει με το οξύ επικριτικό του
ύφος ότι ο Ν. Μπότσαρης, ο Α. Ίσκος και ο Ν. Στορνάρης ήθελαν να παραδώσουν
την πόλη, ο Αθ. Ραζηκότσικας και ο Μ. Κοντογιάννης καιροσκοπούσαν, οι στρατηγοί
φιλονικούσαν και ήταν φιλοχρήματοι, οι πρόκριτοι της πόλης ήταν φοβισμένοι, η
Επιτροπή έκανε μέχρι ενός σημείο το καθήκον της, εκτός από τον Γ. Καναβό, ενώ οι
Γ. Κίτσος, Λ. Βέικος, Ν. Ζέρβας, Δ, Μακρής, Κ. Βλαχόπουλος και όλοι οι
«μπουλουκτσήδες», εννοώντας τους χαμηλόβαθμους στρατιωτικούς, προτιμούσαν να
πεθάνουν παρά να παραδοθούν. Όσο για τους στρατιώτες, ήθελαν, γράφει, να
σκοτώσουν τους καπετάνιους που υποστήριζαν τη συνθηκολόγηση και να πεθάνουν
με τα όπλα στα χέρια.798
Από την πλευρά του, ο Αρτ. Μίχος κατηγορεί τον Γ. Σούκα ότι σχεδίαζε την
παράδοση της πόλης λόγω διαφορών του με τον Ν. Μπότσαρη, κάτι που
ανακαλύφθηκε και οδήγησε στην ουσιαστική διάλυση του σώματός του από τους
«αρμόδιους». Ταυτόχρονα, ακολουθώντας πιθανότατα την αφήγηση της εφημερίδας
της πόλης, ο Μίχος σημειώνει ότι οι πρώτες προτάσεις του Κιουταχή έγιναν μέσω
επταμελούς αντιπροσωπείας στις 11 Ιουλίου και απορρίφθηκαν από επταμελή
επιτροπή οπλαρχηγών, ανάμεσά τους οι Ν. Μπότσαρης και Α. Ίσκος, όπως και οι
προτάσεις του επικεφαλής του οθωμανικού στολίσκου στις 14 του μήνα.
Ακολούθησαν νέες προτάσεις στις 18 και 19 Ιουλίου, όταν και τέθηκε ο όρος για την
παράδοση των προμαχώνων. Τότε, προσθέτει, λίγοι από τους οπλαρχηγούς «Α΄
τάξεως» έκλιναν στην αποδοχή των όρων, δελεασμένοι από τις υποσχέσεις του
Κιουταχή και υπό την πίεση των συνθηκών. Μάλιστα, ο «γεροντότερος», εννοώντας
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τον Ν. Μπότσαρη, είχε έτοιμο το κείμενο της συνθηκολόγησης, κάτι που απέτρεψαν
οι Μεσολογγίτες, μαζί με τους υπόλοιπους στρατιωτικούς, κυρίως εκείνους της «Β΄
τάξεως», παρεμβαίνοντας θαρραλέα και χρησιμοποιώντας απειλές αλλά και χρήματα
που προσέφεραν οι ντόπιοι πρόκριτοι.799
Αυτό που προκύπτει είναι ότι οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στις αρχές Ιουλίου
και ήταν αληθινές, καθόλου υποκριτικές, ανεξάρτητα από το ποιος έκανε την πρώτη
κίνηση. Γνωρίζοντας την κατάρρευση στην Πελοπόννησο, οι πολιορκημένοι είχαν
κάθε λόγο να αμφιβάλλουν για τη δυνατότητα της κυβέρνησης να ανεφοδιάσει την
πόλη, ενώ η φυγή ενόπλων και στρατηγών ήταν φυσικό να αυξήσει τον πανικό.
Έχοντας αγωνιστεί για μήνες, κάποιοι από τους υπερασπιστές θα θεωρούσαν ότι
νομιμοποιούνταν απέναντι στην κυβέρνηση και στη συνείδησή τους να προτάξουν το
ένστικτο αυτοσυντήρησης, έναντι μιας μάταιης θυσίας. Στην απόρριψη των όρων
συνθηκολόγησης είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο οι κατώτεροι σε βαθμό στρατιωτικοί,
όσοι δηλαδή δεν μπορούσαν να ελπίζουν σε κάποιου είδους αποκατάσταση εξουσίας
και προνομίων σε συγκεκριμένες εδαφικές περιοχές, όπως τα πρώην αρματολίκια. Για
στρατιωτικούς που είχαν αναδειχθεί στα χρόνια της επανάστασης και για όσους είχαν
χάσει την πατρίδα τους και δεν είχαν δυνατότητα επιστροφής σ’ αυτήν, όπως οι
Σουλιώτες ένοπλοι, η συνθηκολόγηση δεν αποτελούσε λύση και η Πελοπόννησος
ήταν ένα πολύ αβέβαιο καταφύγιο. Έτσι, ένας πρωταγωνιστικός ρόλος του Ν.
Μπότσαρη στην αποδοχή της συνθηκολόγησης δεν συμφωνεί με τη δεδομένη
αδυναμία επιστροφής των Σουλιωτών στην πατρίδα τους. Οι Σουλιώτες του Ν. Ζέρβα
βρέθηκαν στην άλλη πλευρά. Το ίδιο ίσχυε και για τους Ηπειρώτες ένοπλους, όπως
εκείνους των Βέικου και Κίτσου. Οι Μεσολογγίτες θα είχαν επίσης λόγους να
αμφιβάλλουν για την επιείκεια του Κιουταχή ή για τη δυνατότητά του να αποτρέψει
τη λεηλασία της πόλης από τα αλβανικά σώματα. Ωστόσο, ο ρόλος του κάθε
οπλαρχηγού επηρεαζόταν και από την ιδιοσυγκρασία του και από την προσωπική
εκτίμηση της κατάστασης, άρα είναι δύσκολο να διευκρινιστεί, λόγω και της
τακτικής κάθε οπλαρχηγού να επιτίθεται σε άλλους προκειμένου να αποκρούσει
κατηγορίες σε βάρος του, ενώ οι εκ των υστέρων μάρτυρες επηρεάζονται από
προσωπικές συμπάθειες και την εμπλοκή τους στα ίδια γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση,
είναι χαρακτηριστικό της σοβαρότητας της κατάστασης το ότι η Επιτροπή έδωσε
χρήματα για να την επηρεάσει, ανεξάρτητα από το αν κάποιοι στρατιωτικοί στόχευαν
ακριβώς σε αυτό το όφελος. Οι υπερβολικές απαιτήσεις του Κιουταχή, κυρίως η
απαίτηση εγγυήσεων στις οχυρώσεις, συνέβαλαν καθοριστικά στην επιλογή της
σύγκρουσης, αλλά μόνο η άφιξη του στόλου και η διάλυση του θαλάσσιου
αποκλεισμού έδωσαν παράταση ζωής στην πόλη.
Η επίκληση του κινδύνου φυγής των ενόπλων συνόδευσε και τους επόμενους
μήνες τα αιτήματα για τους στρατιωτικούς μισθούς, την παραμονή ελληνικών πλοίων
στην περιοχή και τον εφοδιασμό του Μεσολογγίου. Μια μαζική έξοδος τη νύχτα είχε
μάλλον αρκετές πιθανότητες επιτυχίας, τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του 1826.
Τον Σεπτέμβριο απορρίφθηκε νέα πρόταση παράδοσης εκ μέρους του Κιουταχή. Τον
Δεκέμβριο, αμέσως μετά την άφιξη των Αιγυπτίων, επιβλήθηκε γενική απαγόρευση
εξόδου από την πόλη, η οποία ίσχυσε ουσιαστικά μέχρι το τέλος. Γίνεται επίσης
λόγος για πρόταση επικοινωνίας και συζήτησης εκ μέρους του Ιμπραήμ πασά την 1η
Ιανουαρίου 1826, η οποία απορρίφθηκε επίσης. Ο Μάγερ υπαινίσσεται και πάλι μια
799
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διαφορετική στάση του Ν. Μπότσαρη τότε και κάνει λόγο για συνέλευση, στην οποία
η αποφασιστικότητα ορισμένων, όπως οι Βέικος, Μακρής, Ίσκος, Σπυρομίλιος και οι
Σουλιώτες Χ. Φωτομάρας και Ν. Ζέρβας, ανάγκασε τους άλλους να προτιμήσουν τον
θάνατο από την παράδοση, μέχρι την άφιξη του στόλου.800 Ο Μάγερ δεν
συμπεριλαμβάνει στους πολέμιους της συνθηκολόγησης παλιούς οπλαρχηγούς και
στρατηγούς, όπως οι Ν. Στορνάρης, Μ. Κοντογιάννης, Γ. Βαλτινός, αλλά και τον Κ.
Τζαβέλλα, ωστόσο το πάθος και η εριστικότητά του έχουν ίσως επηρεάσει την κρίση
του.
Η άφιξη των ελληνικών πλοίων και η διάσπαση του αποκλεισμού θα συνέβαλε στην
απόρριψη των προτάσεων συνθηκολόγησης που υπέβαλε στα μέσα Ιανουαρίου ο
επικεφαλής του οθωμανικού στόλου, με τη μεσολάβηση του Άγγλου πλοιάρχου
Abbat. Οι απεσταλμένοι των πολιορκημένων στη Ζάκυνθο έκαναν λόγο τότε για
επίθεση και έξοδο, αν σε ένα μήνα δεν εφοδιάζονταν σε τρόφιμα, ενώ στην ίδια την
πόλη οι απειλές φυγής από την πεινασμένη φρουρά συνεχίζονταν, ορισμένοι μάλιστα
ένοπλοι φαίνεται ότι εγκατέλειψαν τότε το Μεσολόγγι. Όσον αφορά τους ντόπιους, η
τοπική διοίκηση σημείωνε ότι, απελπισμένοι και αγανακτισμένοι από την
προοδευτική καταστροφή και λεηλασία πεντακοσίων και πλέον σπιτιών και των
περιουσιών τους από τους εχθρούς και τη φρουρά, έφευγαν και στερούσαν την άμυνα
από υπερασπιστές, ιδιαιτέρως πυροβολητές. Οι υποσχέσεις της Επιτροπής για
αποζημίωση δεν τους συγκρατούσαν. Οι εργάτες στις οχυρώσεις και οι τεχνίτες,
ντόπιοι και ξένοι, είχαν εξαντληθεί από την έλλειψη τροφίμων και δεν μπορούσαν να
εργαστούν. Η Επιτροπή είχε αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει βία για να στείλει
ταχυδρόμους ή να κινητοποιήσει ναυτικούς και εργάτες. Επιπλέον αναστάτωση
προκάλεσε στην πόλη η απελευθέρωση τον Ιανουάριο δύο Αλβανών αιχμαλώτων από
ένοπλο του στρατηγού Γ. Κίτσου, ο οποίος κατηγορήθηκε έτσι για προδοσία και
απομακρύνθηκε από τη θέση του στους προμαχώνες. Αντίπαλοι και φίλοι του
στρατηγού ενεπλάκησαν στην υπόθεση, η οποία εκδικάστηκε από στρατιωτική
επιτροπή αποτελούμενη από έξι στρατηγούς, που αποφάσισαν ότι ο Κίτσος δεν ήταν
υπεύθυνος για το γεγονός και τον αθώωσαν. Τον επόμενο μήνα η τοπική διοίκηση
έκανε λόγο για «έν καλόν μέρος» της φρουράς, ένοπλους και εργάτες στις οχυρώσεις,
το οποίο εγκατέλειπε συνεχώς την πόλη, όπως έκαναν και οι ντόπιοι, μειώνοντας έτσι
τις δυνατότητες αποτελεσματικής άμυνας. Όσοι παρέμεναν, συνεχίζει, ξένοι και
ντόπιοι, δεν σκέφτονταν παρά τη φυγή, περιμένοντας τη βοήθεια από την κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ζάκυνθο στις αρχές του 1826, υπήρχαν πια στο
Μεσολόγγι 13.000 άνθρωποι, από τους οποίους 3500-4000 ήταν οι ένοπλοι, ενώ η
πόλη είχε άλλοτε 18.000 κατοίκους. Κατά τον αστυνόμο Θ. Θωμίδη, στις 9
Φεβρουαρίου είχαν μείνει μόνο 1000 υγιείς ένοπλοι, καθώς το ένα τρίτο σχεδόν της
Φρουράς «κατεσκόρπισεν». Το τελευταίο ποσοστό είναι οπωσδήποτε υπερβολικό,
αφού ο ίδιος έκανε λόγο τρεις μέρες μετά για 1900 ενόπλους, υπολογισμός που δεν
φαίνεται να συμπεριλαμβάνει, για παράδειγμα, τραυματίες και ασθενείς. Ο αριθμός
των 3626 ανθρώπων που αιχμαλωτίστηκαν στο Ανατολικό την 1η Μαρτίου, κυρίως
άμαχοι, είναι μάλλον χαρακτηριστικός της επιμονής των τελευταίων να παραμένουν
στις δύο απειλούμενες πόλεις, αλλά και της αδυναμίας φυγής όσων το επιθυμούσαν,
λόγω και του θαλάσσιου αποκλεισμού. Ωστόσο, ένδειξη του ρεύματος φυγής που είχε
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προηγηθεί είναι το ότι η φρουρά του Μεσολογγίου απέφυγε να επιτεθεί για
αντιπερισπασμό ώστε να βοηθηθούν οι αμυνόμενοι στην Κλείσοβα στις 25 Μαρτίου,
κάτι που είχε κάνει κατά τη μάχη στον Ντολμά στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω και του
φόβου μήπως κάποιοι ένοπλοι εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να εγκαταλείψουν
την πόλη.801
Κατά τον Ν. Κασομούλη, η φρουρά μπορούσε να υποφέρει τα πάντα,
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών συγκρούσεων, αλλά «όταν ήτον λόγος περί
προδοσίας, όλοι εγίνοντο εχθροί αδιάλλακτοι εις τον λεγόμενον προδότην».802 Η
υπόθεση του Γ. Κίτσου αποκαλύπτει κάποια ελαστικότητα στην εφαρμογή των
κανόνων, χαρακτηριστική της δύναμης των στρατηγών αλλά και της ανάγκης
τήρησης των ισορροπιών ανάμεσα στα διάφορα σώματα. Από την άλλη πλευρά,
ακόμα κι αν η κατάσταση περιγράφεται κάποτε τραγικότερη απ’ ότι είναι, με στόχο
την αποστολή βοήθειας, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η εγκατάλειψη της πόλης από
αριθμό ενόπλων, αλλά και αμάχων. Άλλωστε, ο κλοιός δεν ήταν ασφυκτικός μέχρι τα
μέσα Φεβρουαρίου, για όσους γνώριζαν τα περάσματα προς τα ανοικτά ή προς τα
γύρω υψώματα. Οι φυγάδες θα κατευθύνονταν, με την κάλυψη των ελληνικών
πλοίων, τον Ιανουάριο, στον Κάλαμο και στα άλλα μικρά και μεγάλα νησιά των
Επτανήσων. Οπωσδήποτε, όπως είδαμε και στην περίπτωση της παρουσίας των
οικογενειών τους στην πόλη, οι πολιορκημένοι αντιμετώπιζαν ένα δίλημμα. Από τη
μια πλευρά, η παράταση της σύγκρουσης δεν εξασφάλιζε παρά μια αγωνιώδη
καθημερινότητα. Ταυτόχρονα, όλοι γνώριζαν ότι δεν μπορούσαν να ελπίζουν σε μια
αξιοπρεπή διαβίωση για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, ακόμα κι αν έφευγαν
από την πόλη.
Το θέμα των διαπραγματεύσεων επανήλθε τον Μάρτιο, όπως ήταν επόμενο μετά τις
αποτυχίες των πολιορκημένων στο Βασιλάδι, στον Ντολμά και στο Ανατολικό. Το
ενδεχόμενο συνθηκολόγησης συνδεόταν με την τύχη των αρρώστων, των τραυματιών
και των αμάχων, κινδύνευε δηλαδή, όπως και η επιλογή της οριστικής εξόδου, να
διχάσει τους πολιορκημένους σε εκείνους που έπρεπε να συνυπολογίσουν την τύχη
της οικογένειάς τους, και στους υπόλοιπους. Κατά τον Κασομούλη, ο Ν. Μπότσαρης
πρότεινε να αντισταθεί η φρουρά μέχρι την επιστροφή των απεσταλμένων στο
Ναύπλιο, ώστε να μην αφήσουν «μπόρτζι (χρέος) εμπρός εις τον Θεόν ούτε εις τους
ανθρώπους» και να διατηρήσουν την υπόληψη που απέκτησαν μετά από αιματηρό
αγώνα ενός έτους, με τη συνθηκολόγηση να περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Έτσι,
πάντα κατά τον Κασομούλη, το αίτημα για συνομιλίες προήλθε από το εχθρικό
στρατόπεδο. Οι πολιορκητές ζήτησαν να δώσουν οι αμυνόμενοι ως εγγύηση τις
οικογένειές τους, οι οποίες θα μεταφέρονταν σε κάποιο οθωμανικό φρούριο, ενώ οι
ένοπλοι θα μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην οθωμανική πλευρά.
Οι τελευταίοι, αντίθετα, πρότειναν την ελεύθερη αποχώρηση ενόπλων και αμάχων
από το Μεσολόγγι, με τον καθένα να επιλέγει έπειτα αν θα δεχόταν την οθωμανική
προσφορά. Τελικά, οι πολιορκητές επέστρεψαν στην αρχική τους θέση, της
παράδοσης των όπλων και της αποχώρησης όλων των μη Μεσολογγιτών
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υπερασπιστών της πόλης, πρόταση που απέρριψε με οργή η φρουρά. Κατά τον Σπ.
Τρικούπη, προσφέρθηκε επίσης η δυνατότητα εγκατάστασης όλων σε οθωμανικό
έδαφος, και στους Μεσολογγίτες το επιπλέον δικαίωμα παραμονής στην πόλη τους,
εφόσον ασπάζονταν το Ισλάμ. Οι συνομιλίες δεν επαναλήφθηκαν, παρά την
αυξανόμενη πίεση του λιμού στους αμυνόμενους. Με στόχο κάποιο συμβιβασμό,
παρενέβη στις αρχές Μαρτίου ο Μέγας Αρμοστής των Ιονίων Νήσων F. Adam, χωρίς
αποτέλεσμα. Κατά τον Α. Μίχο, οι πολιορκημένοι συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση
με στόχο να πληροφορηθούν σχετικά με την άφιξη του ελληνικού στόλου, ενώ οι
πολιορκητές προσέφεραν ένα εκατομμύριο γρόσια στους ένοπλους, εκτός από το
δικαίωμα ασφαλούς αναχώρησης με τις οικογένειες, τα όπλα και τα υπάρχοντά τους.
Η τελική τους πρόταση, κατά τον ίδιο, άφηνε τα όπλα στο σύνολο σχεδόν της
φρουράς, αλλά ζητούσε την παραμονή τριών από τους σημαντικότερους
οπλαρχηγούς και δύο προκρίτων της πόλης, όροι που απορρίφθηκαν από τους
πολιορκημένους.803
Κατά τον Κασομούλη, ο θάνατος του Λιακατά και των ενόπλων του βάρυναν
σημαντικά στη στάση των πολιορκημένων, όπως και οι ταπεινωτικές συνθήκες
παράδοσης του Ανατολικού, καθώς στο Μεσολόγγι είχαν μάθει ότι «αφού έκαμαν οι
Τούρκοι τα μύρια κακά εις τους Ανατολικιώτας, εδιάλεξαν ταις νεώτεραις γυναίκες και
τα παιδιά και τα εβάσταξαν. ταις έψαιξαν σχεδόν και εις τα απόκρυφα διά πολύτιμον
πράγμα», ενώ μόλις οι μισοί αιχμάλωτοι κατάφεραν να φτάσουν στην Άρτα. Έτσι,
γυναίκες και άνδρες στο Μεσολόγγι «δεν έλεγον άλλο παρά ή εκδίκησιν ή θάνατον
καλύτερα, παρά να πέσουν εις τας χείρας των». Οι οπλαρχηγοί είχαν ενισχύσει την
αντίδραση αυτή, μολονότι δεν έλειψαν και οι απειλές για εγκατάλειψη της πόλης,804
τις οποίες είδαμε ότι κάποιοι είχαν ήδη υλοποιήσει. Φυσικά, οι πληροφορίες για τα
γεγονότα του Ανατολικού μπορεί να ήταν εξογκωμένες, αλλά σημασία είχε τι
διαδιδόταν και γινόταν πιστευτό.
Ωστόσο, η υπόθεση των διαπραγματεύσεων ήταν πιο πολύπλοκη, όπως δείχνουν
πληροφορίες από το οθωμανικό στρατόπεδο. Κατά τον G. Romey, οι συνομιλίες
ξεκίνησαν αμέσως μετά την πτώση του Ανατολικού και με πρωτοβουλία των
πολιορκημένων, οι οποίοι ζήτησαν να παραμείνουν οι Μεσολογγίτες στην πόλη τους,
οι υπόλοιποι να καταφύγουν στα Επτάνησα ή αλλού με τις οικογένειες, τα όπλα και
τα υπάρχοντά τους, να δοθούν σε όλους εγγυήσεις για την ασφάλειά τους, αλλά και οι
ίδιοι να υποσχεθούν να μην πολεμήσουν ξανά εναντίον της Πύλης, αιτήματα που ο
Ιμπραήμ πασάς απέρριψε ζητώντας παράδοση άνευ όρων. Ο Romey κάνει λόγο και
για ακαταλληλότητα του Αιγύπτιου διαπραγματευτή και για πάθος του Ιμπραήμ πασά
να καταστρέψει την πόλη. Κατά τον Ιταλό γιατρό στο αιγυπτιακό στρατόπεδο A.
Mauro, έγιναν τρεις φορές προτάσεις συνθηκολόγησης από τον Ιμπραήμ πασά. Στους
πολιορκημένους προτάθηκε να μεταφερθούν στην Άρτα, στο Ανατολικό ή όποια
άλλη πόλη ήθελαν, με τον όρο να παραδώσουν τα όπλα τους. Αρκετοί κάτοικοι, κατά
τον ίδιο, επιθυμούσαν να δεχτούν τους όρους και ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με τη
μεσολάβηση του Adam, αλλά οι Σουλιώτες, οι οποίοι ζούσαν από τα όπλα τους,
απείλησαν ότι θα σκότωναν οποιονδήποτε εξέφραζε την επιθυμία παράδοσης.
Παρόμοια πληροφορία, για πρόταση συνθηκολόγησης εκ μέρους του Ιμπραήμ πασά
στις 9 Απριλίου με όρο την παράδοση των όπλων, που απορρίφθηκε λόγω του
πείσματος των Σουλιωτών, αναφέρει και ο Green. Αντίθετα, κατά τον Γάλλο πρόξενο
στην Αλεξάνδρεια Drovetti, ήταν οι πολιορκημένοι εκείνοι που πρότειναν τρεις φορές
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να συνθηκολογήσουν, πάντα με όρο να εγκαταλείψουν την πόλη με τα όπλα τους,
κάτι που ο Ιμπραήμ πασάς δεν δεχόταν.805
Οι προσπάθειες των τελευταίων ημερών σχετίζονταν με πρωτοβουλία του Α.
Μιαούλη, ο οποίος σε δύο επιστολές του, στις 4 και 7 Απριλίου, σημειώνοντας και το
αναπόφευκτο της πτώσης της πόλης, παρακάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ζακύνθου
να μεσολαβήσουν στην εκεί αγγλική διοίκηση ώστε να συναφθούν «έντιμες
συνθήκες» για να σωθούν οι πολιορκημένοι. Έστειλε μάλιστα και τον Σπυρομίλιο για
να μεταφέρει το αίτημα. Ο ίδιος αναφέρει αργότερα ότι παρακάλεσε τον πλοίαρχο
του παραπλέοντος αγγλικού πολεμικού Chanticleer να βοηθήσει για τον ίδιο σκοπό,
σε συνεννόηση με τους πολιορκημένους, ενώ ζήτησε χρήματα από την Επιτροπή για
την παραμονή του στόλου, προκειμένου, σημειώνει, να αποσπάσει την προσοχή του
εχθρού και να βοηθήσει τη φρουρά να διαφύγει ή να συνθηκολογήσει. Μολονότι η
αγγλική πλευρά ήθελε να αποφύγει επίσημη παρέμβαση, το αγγλικό πλοίο έφτασε
στο Βασιλάδι, ενώ κατά τους Μιαούλη και Σπυρομίλιο ήλθε σε επαφή με τον
επικεφαλής του οθωμανικού στόλου, λίγο μετά την πτώση του Μεσολογγίου. Κατά
τον A. Mauro, δύο Άγγλοι αξιωματικοί έφεραν νέες προτάσεις στο αιγυπτιακό
στρατόπεδο το πρωί της 10ης Απριλίου, όταν ήταν πια πολύ αργά.806 Στο ίδιο πλοίο
υπηρετούσε ο γιατρός W. Black, ο οποίος κάνει λόγο, με βάση πληροφορίες από τους
πολιορκητές, για προσφορά συνθηκολόγησης εκ μέρους τους την παραμονή της
πτώσης της πόλης, με όρους όμοιους με την παράδοση του Ναβαρίνου, εννοώντας
την αποχώρηση της αφοπλισμένης φρουράς, προνόμιο που θα διατηρούσαν οι
οπλαρχηγοί, ίσως και την παράδοση ομήρων, όροι όμως που απορρίφθηκαν από τους
πολιορκημένους. Κατά τον ίδιο, επιζώντες στο Ναύπλιο τού είπαν αργότερα ότι
χάρηκαν που οι όροι δεν έγιναν δεκτοί, παρά το ότι θρηνούσαν την απώλεια των
οικογενειών τους, γιατί αυτό θα ατίμαζε την υπόθεση στην οποία είχαν στρατευτεί
και για την οποία ήταν έτοιμοι να κάνουν πολλές παρόμοιες θυσίες.807
Από την πλευρά των αμυνόμενων, η διαπραγμάτευση δεν ήταν βέβαια προσποιητή,
μολονότι η παράταση κάποιων διαπραγματεύσεων θα τους βοηθούσε να κερδίσουν
χρόνο μέχρι την αναμενόμενη άφιξη του ελληνικού στόλου. Άλλωστε, η κατάσταση
φαινόταν να έχει σταθεροποιηθεί στα υπόλοιπα πολεμικά μέτωπα και η κυβέρνηση
είχε αποδείξει επανειλημμένα την ικανότητά να συντηρεί κάποια ναυτική παρουσία
στην περιοχή και να ανεφοδιάζει στοιχειωδώς το Μεσολόγγι. Σε κάθε περίπτωση,
ανεξάρτητα από το ποιος είχε την πρωτοβουλία για τις συνεννοήσεις του Μαρτίου, το
ένστικτο αυτοσυντήρησης των πολιορκημένων συγκρούστηκε με το αίσθημα του
καθήκοντος, όπως είχε συμβεί και στην κρίσιμη φάση του Ιουλίου. Τώρα, λίγο πριν
το τέλος, οι απαιτήσεις της οθωμανικής πλευράς αποδείχθηκαν και πάλι υπερβολικές,
καθώς η επιμονή της για παράδοση των όπλων, πιθανότατα και ομήρων, ήταν ο
καθοριστικός παράγοντας για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Βέβαια, ήταν
αναμενόμενη κάποια σκλήρυνση των απαιτήσεων των πολιορκητών ύστερα από τις
απώλειες που είχαν υποστεί στην Κλείσοβα, αλλά κυρίως ύστερα από την οριστική
αποτυχία του ελληνικού στόλου να ανεφοδιάσει το Μεσολόγγι. Η απόρριψη των
όρων συνθηκολόγησης και μετά το γεγονός αυτό, θα πρέπει να αποδοθεί στην
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αίσθηση ατίμωσης και απελπισίας που συνεπάγονταν για τη φρουρά τόσο η
παράδοση των όπλων, από ανθρώπους που δεν είχαν άλλο πόρο ζωής, όσο και η
ενδεχόμενη επανάληψη της παράδοσης των αμάχων κατά το προηγούμενο του
Ανατολικού. Η στάση Σουλιωτών και Ρουμελιωτών ενόπλων δεν θα μπορούσε να
αποκλίνει στο θέμα αυτό, ακόμα κι αν οι πρώτοι ήταν περισσότερο αρνητικοί στην
προοπτική παράδοσης, καθώς οι δεύτεροι θα κινδύνευαν να εξομοιωθούν με τους
απάτριδες Σουλιώτες ύστερα από την απώλεια της δυτικής Στερεάς. Άλλωστε, μόνοι
τους οι Σουλιώτες δεν είχαν καμιά πραγματική δυνατότητα να επιβληθούν στην πόλη.
Έτσι, ο όρος Σουλιώτες, των Mauro και Green, φαίνεται πιθανότερο να
αντιπροσωπεύει το σύνολο των μη Μεσολογγιτών ενόπλων.
Επιπλέον, η ενότητα των αμυνόμενων είχε ενισχυθεί τόσο από την καθημερινή
αναγκαία συνεργασία για την προετοιμασία και τον συντονισμό της άμυνας, όσο και
από τις κοινές κακουχίες της πολιορκίας. Όσον αφορά τη σταθερά εμφανιζόμενη στις
οθωμανικές προτάσεις διάκριση ντόπιων και ξένων, αποκαλύπτει μάλλον και την
αντίληψή τους για την ίδια τη φύση του πολέμου, όχι ως επανάστασης ενόπλων και
αμάχων αλλά ως συγκυριακού γεγονότος που υποκινήθηκε αποκλειστικά από ομάδες
με απολύτως διακριτά συμφέροντα, Σουλιώτες και άλλους. Στην πραγματικότητα, ο
ικανοποιητικός βαθμός συνοχής των αμυνόμενων, παρά τη δοκιμασία του λιμού, οι
στενές συγγενικές και άλλες σχέσεις με τους Μεσολογγίτες, όπως και το κοινό μίσος
για τους αντιπάλους μετά από μια τόσο παρατεταμένη, αιματηρή και καταστροφική
πολιορκία, τους οδηγούσαν στη συλλογικά επιλογή της αντίστασης ή της
εγκατάλειψης της πόλης με τη διάσπαση του κλοιού. Διαφορετικές ατομικές στάσεις
ήταν οπωσδήποτε πιθανές, αλλά αδύναμες να αντισταθούν σε μια πολύ ισχυρή
συλλογική επιλογή.
5.2δ.2 Οι Μεσολογγίτες
Η συμμετοχή των Μεσολογγιτών στο ρεύμα φυγής αντανακλά τη δυσαρέσκεια και
της απόγνωση των κατοίκων, εξαιτίας της προοδευτικής καταστροφής της πόλης. Η
φυγή θα αύξανε με τη σειρά της την καχυποψία των ενόπλων, τροφοδοτώντας ένα
φαύλο κύκλο στις σχέσεις τους. Ήδη στα τέλη Μαΐου οι οπλαρχηγοί είχαν επιβάλλει
στην πόλη αναγκαστική εισφορά, ενώ, κατά τον Ν. Κασομούλη, ο φρούραρχος Δ.
Δεληγεωργόπουλος δέχθηκε πολλές φορές «τας περιφρονήσεις και ενοχλήσεις των
στρατευμάτων εντός του Μισολογγίου, και πληγωμένος εις την χείρα ακόμη, διότι
ηθέλησεν κάποτε να εναντιωθή εις την γνώμην της φρουράς». Ωστόσο, όπως δείχνει
και η αναφορά του Μάγερ τον Αύγουστο ότι τα «σινάφια» και οι «Γενίτσαροι» είχαν
ησυχάσει,808 ήταν αναμενόμενο ότι η η αναπόφευκτη προτεραιότητα των πολεμικών
αναγκών θα αποδυνάμωνε τις παλαιότερες εντάσεις μεταξύ των Μεσολογγιτών και
ξένων ενόπλων στην πόλη.
Όσον αφορά τους προκρίτους, δεν εγκατέλειψαν τη βασική αρχή τους, τη
διεκδίκηση από την κυβέρνηση αυτών που αντιλαμβάνονταν ως δικαιώματά τους και
συμφέροντα της πόλης, ταυτόχρονα όμως με τη φροντίδα για την άμυνα και την
ασφάλεια, κάτι που μόνο η κυβέρνηση μπορούσε να εγγυηθεί. Επίσης, κατά τη
Διευθύνουσα Επιτροπή, οι πρόκριτοι αρνήθηκαν στα τέλη Μαΐου να δανείσουν την
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ίδια, έχοντας μεταφέρει την περιουσία τους σε ασφαλή μέρη. Οι καπετάνιοι των
ελληνικών πλοίων, τον Ιούλιο του 1825, παρατήρησαν, επίσης, το «ολίγον σέβας»
των ντόπιων προς την Επιτροπή. Ωστόσο, πρόκριτοι είχαν δανείσει μικρό ποσό στην
Επιτροπή τον Μάιο, ενώ σημαντικοί πρόκριτοι του Μεσολογγίου διαβεβαίωσαν για
την αφοσίωσή τους τον Αλ. Μαυροκορδάτο. Επίσης, σημειώνεται η παρουσία
προκρίτων δίπλα στα ένοπλα σώματα, κάποια από τα οποία συντηρούσαν.
Ταυτόχρονα, οι περιστάσεις της πολιορκίας επέβαλαν την προσαρμογή των
αιτημάτων των προκρίτων σε ό,τι αποτελούσε κοινή ανάγκη και αίτημα των
πολιορκημένων, δηλαδή τους μισθούς των ενόπλων και των εργατών, τρόφιμα,
πολεμοφόδια, ενισχύσεις σε άνδρες, φροντίδα για τις οικογένειες των νεκρών και των
τραυματιών, αλλά και προβιβασμοί για τους Μεσολογγίτες στρατιωτικούς.
Εξακολούθησαν επίσης να διεκδικούν αποζημιώσεις για τη συμβολή τους στην
οχύρωση, αλλά και την τοποθέτηση ντόπιων σε διοικητικές θέσεις, ώστε, σημείωναν,
να έχουν έναν πόρο ζωής ανάλογο της προσφοράς τους «και όχι να τρέφονται άλλοι
ξένοι και απάτριδες» που δεν προσέφεραν τίποτα. Είναι βέβαια εξαιρετικά αμφίβολο
αν και πότε καταβάλλονταν οι μισθοί των υπηρετούντων στις διάφορες θέσεις. Από
την πλευρά της, η κυβέρνηση θεωρούσε ότι, με δεδομένες τις περιστάσεις, η πόλη
«απολαμβάνει όσα ουδεμία άλλη επαρχία έλαβεν», ενώ τόνιζε ότι στις διάφορες
θέσεις διορίζονταν και ξένοι γιατί οι Μεσολογγίτες δεν επαρκούσαν.809
Είναι γεγονός ότι το Βουλευτικό αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 1825 την
κατάργηση των πολιταρχιών για λόγους οικονομίας, με εξαίρεση εκείνες του
Μεσολογγίου και του Ανατολικού. Στη θέση αυτή υπηρετούσε μέχρι τον Φεβρουάριο
του 1826 ο Μεσολογγίτης ναυτικός Κ. Τσιριγώτης, όταν κατέφυγε άρρωστος στον
Κάλαμο και αντικαταστάθηκε από τον Γιαν. Ραζηκότσικα. Σε άλλες θέσεις
υπηρετούσαν επίσης Μεσολογγίτες, όπως οι Δ. Δεληγεωργόπουλος και Αν.
Παπαλουκάς, φρούραρχοι αντίστοιχα στο Μεσολόγγι και στο Βασιλάδι, ο Παν.
Ραφτάκος, υποφρούραρχος στην πόλη, ο Σπ. Ραζής, υγειονόμος, ο Γ. Φαράντος,
επιστάτης των πολεμοφοδίων, ο Κ. Τρικούπης επικεφαλής του μεσολογγίτικου
στολίσκου, ο Γαλάνης Πεταλούδης, δημόσιος νοτάριος. Οι Δεληγεωργόπουλος και
Τσιριγώτης προάχθηκαν στον βαθμό του στρατηγού, οι Παπαλουκάς και Γιαν.
Ραζηκότσικας του αντιστράτηγου, όπως και άλλοι Μεσολογγίτες σε κατώτερους
βαθμούς.810 Σε κάθε περίπτωση, τα όποια οφέλη από την κατοχή αυτών των θέσεων
δεν μπορούσαν ούτε κατά διάνοια να συγκριθούν με την πίεση που ασκούσαν στους
ντόπιους οι στρατιωτικοί της φρουράς και οι ίδιες οι πολεμικές συνθήκες.
Κεντρική θέση ανάμεσα στους προκρίτους του Μεσολογγίου εξακολουθούσε να
έχει ο Αθ. Ραζηκότσικας, σε συνέχεια του ηγετικού ρόλου που είχε αποκτήσει κατά
την προηγούμενη περίοδο. Η ταύτιση στο πρόσωπό του της ιδιότητας του προκρίτου
και του επικεφαλής του σώματος των ένοπλων Μεσολογγιτών αύξανε το κύρος του
στις συνθήκες της πολιορκίας. Ήδη τον Απρίλιο, διορίστηκε, μαζί με άλλους ντόπιους
στρατιωτικούς, σύμβουλος του στρατηγού Ν. Στορνάρη, όταν εκείνος ανέλαβε
επικεφαλής της φρουράς. Ελάχιστα πριν την έναρξη της πολιορκίας, ήταν ένας από
τους στρατιωτικούς που με διαταγή της τοπικής διοίκησης προσπάθησαν να πείσουν
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τους οπλαρχηγούς να παραμείνουν στη θέση τους εκτός του Μεσολογγίου. Τον
Ιούνιο μετείχε, μαζί με τους επίσης Μεσολογγίτες Αλ. Τζιμπουράκη και Ν. Κομπότη,
στην πενταμελή επιτροπή που αποφάσισε τη δήμευση του φορτίου του πλοίου Ο
Αδόλφος. Το σώμα του τοποθετήθηκε σε επικίνδυνες θέσεις στις οχυρώσεις, ενώ ο
ίδιος συμμετείχε τον Σεπτέμβριο στην αποστολή που ζήτησε από τα ελληνικά πλοία
να παρατείνουν την παραμονή τους στην περιοχή, αλλά και στην αποστολή που
προσπάθησε ανεπιτυχώς να συμφιλιώσει τους Τσόγκα και Ράγκο με τον Καραϊσκάκη.
Λίγο αργότερα είδαμε ότι πραγματοποίησε αγορές τροφίμων για το Μεσολόγγι, ενώ
παρέμεινε ιδιοκτήτης πλοίου. Τον Ιανουάριο φαίνεται ότι είχε αποφασιστεί η
συμμετοχή του στην αντιπροσωπεία της φρουράς στο Ναύπλιο. Όποιος κι αν ήταν ο
λόγος της παραμονής του στην πόλη, αντιδράσεις άλλων οπλαρχηγών ή δική του
απόφαση, συμμετείχε στη διαμόρφωση των οδηγιών που δόθηκαν στους
απεσταλμένους.811 Το αδιαμφισβήτητο κύρος του Αθ. Ραζηκότσικα στο Μεσολόγγι
αποδείχθηκε και στην περίπτωση της προαγωγής του σε στρατηγό τον Αύγουστο και
της νέας διαταγής στρατολογίας για 250 άνδρες τον επόμενο μήνα. Προκειμένου να
πετύχει αυτούς τους στόχους, στηρίχθηκε σε αναφορά των στρατιωτικών και της
Επιτροπής για τις υπηρεσίες του, ενώ ζήτησε και την υποστήριξη του Αλ.
Μαυροκορδάτου, απόδειξη της «νομιμοφροσύνης» του απέναντι στον ισχυρότερο
πολιτικό παράγοντα της περιοχής, με τον οποίο φαίνεται ότι επικοινωνούσε στο ίδιο
πνεύμα συνεργασίας από την έναρξη της πολιορκίας.812
Ωστόσο, οι διαμάχες εντός του σώματος των προκρίτων δεν είχαν εξαλειφθεί.
Λίγες μέρες μετά την προαγωγή του Ραζηκότσικα, ντόπιοι υποστηρικτές του Σπ.
Πεταλούδη ζήτησαν από την κυβέρνηση την προαγωγή του τελευταίου στον ίδιο
βαθμό. Η Επιτροπή ζήτησε να μην ικανοποιηθεί το αίτημα, διαφορετικά απειλούνταν
«ταραχαί και αιματοχυσίαι φρικταί μεταξύ των κατοίκων». Τόνιζε μάλιστα ότι η ίδια
θα πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων σε παρόμοιες περιπτώσεις, ώστε να
λειτουργεί αποτρεπτικά, συμβιβαστικά ή να πληροφορεί την κυβέρνηση. Η έντονη
διαμαρτυρία προερχόταν από ένοπλους υπό τον Αθ. Ραζηκότσικα, οι οποίοι
υπέγραφαν ως «μεγάλο μέρος των κατοίκων» της πόλης. Η αντίθεσή τους,
σημείωναν, δεν αφορούσε τον ίδιο τον Πεταλούδη αλλά τον παραστάτη της πόλης
Σπ. Τρικούπη, τον οποίο κατείγγειλαν ως υποκινητή της πρότασης υπέρ του πρώτου,
και «εν κόμμα» που δεν συμμετείχε στην άμυνα και στον Αγώνα μέχρι τότε και
προκαλούσε διαρκώς αναταραχή, κατά τους ίδιους. Από την άλλη πλευρά, ο
Πεταλούδης είχε συνυπογράψει την πρόταση προβιβασμού του Ραζηκότσικα. Ο
τελευταίος, ζητώντας διαταγή στρατολογίας μεγαλύτερου αριθμού ενόπλων,
σημείωνε στον Μαυροκορδάτο ότι έλπιζε «εις την φρόνησιν και φιλήσυχον» του
811

Αλληλογραφία, 130-31, 209, ΕΛΙΑ/Αρχείο Μεσολόγγι/148, Ελληνικά Χρονικά, τ.2, ό. π.,
φ.27/4.4.1825, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 156, 278, 328, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος
Α΄/Αρχείο Αγώνος/φ.15/171, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος Ε΄/κυτίο 21/233, ΙΑΜΜ/Αρχείο
Αγώνος/φ.20/1854, Ν. Κασομούλης, ό. π., 184, Σπυρομίλιος, ό. π., 113. Ο Αθ. Ραζηκότσικας και οι Π.
Μαυρομιχάλης, Γ. Σισίνης, και Θ. Κολοκοτρώνης ήταν οι υποτιθέμενοι παραλήπτες επιστολών του
Μεχμέτ Αλή, με τις οποίες τους προσέφερε χρήματα για να εξαγοράσει τις υπηρεσίες τους. Κομιστής
των επιστολών φέρεται ο Κύπριος Ν. Χαμολέων, ο οποίος συνελήφθη στο Ανατολικό το 1825. Στην
ανάκρισή του αργότερα στο Ναύπλιο ισχυρίστηκε ότι πέταξε τις επιστολές στη θάλασσα. Η αρμόδια
επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση αποφάνθηκε υπέρ της ενοχής του Χαμολέοντα για προδοσία. Η
υπόθεση αντιμετωπίζεται από τη σχετική βιβλιογραφία ως απόδειξη της δύναμης του Ραζηκότσικα στη
δυτική Στερεά (Κ. Στασινόπουλος, Οι Μεσολογγίται, ό. π., 92, Ι. Ραζή-Κότσικας, ό. π., 68-69). Η
ύπαρξη αυτών των επιστολών θα υποστήριζε περισσότερο τη φήμη του Ραζηκότσικα ως ισχυρού
αντικυβερνητικού παράγοντα, δίπλα στους παραπάνω παραλήπτες-πρωταγωνιστές της εμφύλιας
διαμάχης του 1824, θέση ωστόσο που ούτε ο ίδιος ούτε η δυτική Στερεά είχαν.
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ΓΑΚ/Πολέμου/φ.128/196, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.120/12185, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 156, 278,
304-05, ΙΑΜΜ/Αρχείο Αγώνος/φ.20/1854, Ι. Ραζή-Κότσικας, ό. π., 59-63.
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Τρικούπη για τη διατήρηση της «καλής αρμονίας». Ωστόσο, η κυβέρνηση προχώρησε
στον προβιβασμό του Πεταλούδη, επιμένοντας στο δικαίωμά της να αποφασίζει για
τα θέματα αυτά. Την ίδια περίοδο ικανοποιήθηκαν αιτήματα προαγωγών από τους
οπλαρχηγούς στο Μεσολόγγι αλλά και από τον Ραζηκότσικα. Υπέρ της προαγωγής
του Πεταλούδη είχε συνηγορήσει στον Αλ. Μαυροκορδάτο ο στρατηγός Γ. Κίτσος,
ζητώντας η πρότασή του να μείνει μυστική, αλλά και οι στρατηγοί Κ. Τζαβέλλας, Α.
Ίσκος, Γ. Βαλτινός. Ο Ν. Κασομούλης κάνει λόγο για αντίζηλους του Ραζηκότσικα
που προώθησαν την προαγωγή του ανίκανου για στρατιωτικά καθήκοντα Πεταλούδη
και σημειώνει το αίτημα του πρώτου να απομακρυνθεί ο Πεταλούδης από το
Βασιλάδι, προκειμένου να το ενισχύσει ο ίδιος κατά την επίθεση των Αιγυπτίων στο
νησί.813
Ο Ραζηκότσικας είχε πετύχει με την πολεμική του υπηρεσία να εξισορροπήσει,
τουλάχιστον, τους συσχετισμούς στο Μεσολόγγι, όπου κυριαρχούσε ως τότε πολιτικά
η οικογένεια Τρικούπη. Η υπόθεση Πεταλούδη, ο οποίος είχε αποκτήσει δεσμούς με
ισχυρούς αλλά ποικίλων πολιτικών επιρροών οπλαρχηγούς της φρουράς, φαίνεται ότι
απειλούσε αυτή την ισορροπία ισχύος ανάμεσα στις οικογένειες Ραζηκότσικα και
Τρικούπη. Επιπλέον, η διαμάχη αυτή δείχνει να αποτελεί συνέχεια της παλαιότερης
σύγκρουσης ανάμεσα στους ισχυρότερους προκρίτους και σε εκείνους της «β΄
τάξεως», ή τους «μικρούς», που αμφισβητούσαν την πρωτοκαθεδρία των πρώτων. Σε
κάθε περίπτωση, διαμάχες στο εσωτερικό της τοπικής κοινωνίας και προσωπικές
διαφορές και φιλοδοξίες παρουσιάζονταν από τους εμπλεκόμενους να έχουν
αναφορές και προεκτάσεις στις πολιτικές συγκρούσεις του Ναυπλίου, κάτι
οπωσδήποτε υπερβολικό.
5.2δ.3 Η κυριαρχία των στρατιωτικών
Η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση Ρουμελιωτών και Σουλιωτών, ιδιαίτερης έντασης
καθώς συνδεόταν με το ζήτημα της κατανάλωσης των τροφίμων και του ύψους του
μηνιαίου μισθού, αποτελούσε σημαντικό κίνδυνο για τη συνοχή των πολιορκημένων
ενόπλων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσε στα Επτάνησα ο Ελβετός
φιλέλληνας F. Marcet στα τέλη Ιανουαρίου 1826, υπήρχαν τότε στην πόλη 1000
Σουλιώτες ένοπλοι, το ¼ της φρουράς,814 αριθμός που, αν δεν είναι υπερβολικός, θα
συμπεριλαμβάνει τους καταγόμενους από γειτονικές του Σουλίου περιοχές. Η
διάθεση υπεροχής, όπως αντιλαμβάνονταν οι Ρουμελιώτες την ανάγκη των
Σουλιωτών για αλληλοϋποστήριξη μέσα σε ένα δυνάμει εχθρικό περιβάλλον και σε
συνθήκες ανασφάλειας και ένδειας, απειλούσε κατά καιρούς να οδηγήσει σε βίαιη
813

Αλληλογραφία, 185-86, 208-11, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 299, 305, 324, ΙΑΜΜ/Αρχείο
Αγώνος/φ.22/1996, 1999-2001, 2005, 2013, 2015-16, 2021-22, 2027-29, 2051, Ν. Κασομούλης, ό. π.,
173, 203, Ι. Ραζή-Κότσικας, ό. π., 61. Η διαμάχη των οικογενειών Ραζηκότσικα και Τρικούπη δεν
σταμάτησε με την πτώση του Μεσολογγίου. Τον Μάιο του 1829, ο Ι. Ραζηκότσικας, αδελφός του
νεκρού κατά την Έξοδο Αθανασίου, ζήτησε από τον Αυγ. Καποδίστρια να αναγνωριστούν οι
υπηρεσίες του αδελφού του και μην επιτρέψει να περιφρονηθεί η οικογένειά του, «μήτε να γίνωμεν
χαρά και υποπόδιον του Σπυρίδωνος Τρικούπη, όστις δια φατρίας αντενεργητικάς και φθόνον εβάλθη
εις την καταδρομήν μας και πάσχομεν από αυτόν τόσους χρόνους αδικούμενοι», όπως σημείωνε (Κ. Σ.
Κώνστας, «Ιστορικά Έγγραφα Μεσολογγιτών της Εξόδου, 1826-1833», ΕΕΣΜ, τ. Α΄ (1968) 167.
Ωστόσο, το 1833 ο Ι. Ραζηκότσικας παντρεύτηκε τη νεότερη αδελφή του Σπ. Τρικούπη, Ειρήνη, αν και
αρνήθηκε τη θέση υπασπιστή του βασιλιά, την οποία τού πρότεινε ο Τρικούπης (Ν. Κολόμβας,
Βασιλάδι, Αθήνα 2010, 151, Κ. Α. Στασινόπουλος, Οι Μεσολογγίται, Αθήνα 1926, 108).
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ρήξη με αφορμές όπως η διανομή των τροφίμων, ή η απαγόρευση φυγής από την
πόλη.815
Ωστόσο, αυτή η διαμάχη δεν είχε εμποδίσει στα τέλη Μαΐου την πρόσκληση των
Ρουμελιωτών οπλαρχηγών της φρουράς προς τον Νότη Μπότσαρη, στο Ανατολικό
τότε, και την εκλογή του από τους ίδιους στην αρχηγία της φρουράς, διαδεχόμενου
τους Στορνάρη και Τσόγκα. Η Επιτροπή υποχρεώθηκε να διατάξει τη μετακίνησή του
Μπότσαρη, την οποία θεωρούσε αποτέλεσμα δειλίας των οπλαρχηγών, ενώ η ίδια
είχε ζητήσει από την κυβέρνηση την ανάκληση του τελευταίου από την δυτική
Στερεά λόγω της αναταραχής που είχε ήδη προκαλέσει με την πιεστική απαίτηση για
καταβολή των μισθών του σώματός του, αλλά και της υποψίας για συνεννόησή του
με τον εχθρό για παράδοση του Ανατολικού. Την έγκρισή τους για την άφιξη του
Σουλιώτη οπλαρχηγού έδωσαν και οι πρόκριτοι της πόλης. Ο Μπότσαρης απαίτησε
την αδιαφιλονίκητη ηγεσία στην πόλη, ενώ φέρεται να ζήτησε μυστικά και να πήρε
χρήματα για να αποδεχθεί τη μετακίνησή του στο Μεσολόγγι. Μετά την είσοδο του
Κίτσου Τζαβέλλα τον Αύγουστο, Ν. Μπότσαρης και Ν. Ζέρβας φιλονίκησαν έντονα
με τον πρώτο για τη διανομή των μερίδων τροφίμων, μια σύγκρουση που φαίνεται ότι
αποτέλεσε και συνέχεια της μακροχρόνιας διαμάχης των δύο σουλιώτικων γενών.816
Ο τρόπος ανάθεσης της αρχηγίας στον Μπότσαρη, πέρα από αναγνώριση της
μαχητικής αξίας των Σουλιωτών στην άμυνα, είναι άλλη μια απόδειξη για το πού
βρισκόταν η πραγματική εξουσία στο Μεσολόγγι, πάνω και πέρα από τις τοπικιστικές
διαφορές. Καταρχάς, η υποβάθμιση του ρόλου των πολιτικών Αρχών ήταν
αναμενόμενη μέσα στις πολεμικές συνθήκες, για παράδειγμα σε ό,τι αφορούσε την
απονομή της δικαιοσύνης, με τη λειτουργία των επιτροπών που αντικατέστησαν τα
δικαστήρια να είναι αρκετά προβληματική.817 Ακόμα περισσότερο, η ίδια η
Διευθύνουσα Επιτροπή βρισκόταν από την έναρξη της πολιορκίας κάτω από την
πίεση των οπλαρχηγών, με κύριο αίτημα την καταβολή μισθών και σιτηρεσίων, αλλά
και τη γενικότερη ενίσχυση της πόλης από την κυβέρνηση. Επίσης, παρά τη
νομιμοφροσύνη ως προς τους τύπους, τα πολιτικά πρόσωπα-μέλη της τοπικής
διοίκησης δέχονταν κατά καιρούς απειλές και για την προσωπική τους ασφάλεια και
αντιμετώπιζαν την περιφρόνηση των ενόπλων, ενώ το κύρος τους υπονομευόταν
λόγω των συνεχών ελλείψεων σε χρήματα και μέσα. Οι αποφάσεις των στρατιωτικών
για σημαντικά θέματα, όπως η απαγόρευση φυγής από την πόλη ή η αποστολή
αντιπροσώπων στο Ναύπλιο, σε συνεργασία κάποτε με τους ντόπιους προκρίτους,
απλώς επιβάλλονταν στην Επιτροπή, αλλά, είδαμε, και στους κατοίκους. Κατά τον
Σπυρομίλιο, τα μέλη της Επιτροπής, πρώην έμποροι και πρόκριτοι, δεν μπορούσαν να
διοικήσουν ένοπλους σε πολεμική περίοδο, και μάλιστα έχοντας λάβει ελάχιστα μέσα
από την κυβέρνηση, ώστε δεν ήταν «παρά σκιά διοικήσεως επικυρώνουσα ή
αναιρούσα ό,τι οι στρατιωτικοί ήθελον». Ωστόσο, η επιδείνωση των συνθηκών στο
Μεσολόγγι, κυρίως η πείνα, ώθησε την Επιτροπή να ταυτίζεται όλο και περισσότερο
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Ν. Κασομούλης, ό. π., 141-43, 167-68, 170-73, Αρχείο Ρώμα, τ. Β΄, 49.
Αλληλογραφία, 106-08, 119, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος Δ΄/κυτίο 39/φ.1/υποφ.5/2, Ν.
Κασομούλης, ό. π., 66, 135, Σπυρομίλιος, ό. π., 41, 50-51. Κατά τον Ν. Κασομούλη το μόνο ελάττωμα
του Ν. Μπότσαρη ήταν η φιλαργυρία (ό. π., 299). Ο Σπυρομίλιος θεωρεί ως σημαντικά ελαττώματά
του «το φιλόδοξον και φιλοκερδές» (ό. π., 52).
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με τα αιτήματα των ενόπλων για τρόφιμα, χρήματα και εξωτερική βοήθεια.818 Αυτή η
αδυναμία επιβολής της πολιτικής διοίκησης, ουσιαστικά η συνύπαρξη πολιτικής και
στρατιωτικής διοίκησης με σαφή την υπεροχή της δεύτερης, έρχεται σε απόλυτη
αντίθεση με το εύρος των οργανωτικών πρωτοβουλιών του Αλ. Μαυροκορδάτου,
μολονότι όχι πάντα με αίσια έκβαση, κατά την πρώτη πολιορκία και αργότερα.
Ταυτόχρονα, απουσίαζε η στρατιωτική προσωπικότητα με το αδιαφιλονίκητο
κύρος, ώστε να συμβιβάζει τοπικιστικές και άλλες διαφορές. Έτσι, η στρατιωτική
ηγεσία, παρά την ανάθεση της αρχηγίας στον Μπότσαρη, που υπέγραφε ως «αρχηγός
των αρμάτων της πολιορκίας», ήταν στην πράξη συλλογική. Από νωρίς είχε συσταθεί
από τους οπλαρχηγούς μια «στρατιωτική επιτροπή» για τη διαχείριση των θεμάτων
της άμυνας. Ωστόσο, το κυριότερο μέσο διοίκησης ήταν οι «συνελεύσεις» των
οπλαρχηγών. Κατά τον Σπυρομίλιο, ένα μέλος της Επιτροπής συμμετείχε καθημερινά
σε σύσκεψη με τους οπλαρχηγούς στον προμαχώνα του Μ. Μπότσαρη, με την
Επιτροπή να εκτελεί έπειτα τις αποφάσεις. Η τοποθέτηση σε συγκεκριμένες θέσεις,
για παράδειγμα, δεν ήταν αποτέλεσμα επιβολής αλλά συνεννοήσεων και
συμβιβασμού των οπλαρχηγών. Τον Σεπτέμβριο, συγκλήθηκε κοινή συνέλευση
στρατιωτικών και προκρίτων για την οργάνωση της άμυνας εν όψει του χειμώνα,
πιθανότατα με τη συμμετοχή της Επιτροπής, στην εκκλησία του Αγ. Παντελεήμονα.
Με στόχο τη γρηγορότερη λήψη αποφάσεων και την αντιμετώπιση του οξύτατου πια
επισιτιστικού προβλήματος, συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο μια στρατιωτική επιτροπή,
η οποία θα συνεργαζόταν με την Διευθύνουσα Επιτροπή, τους εκτός της πόλης
οπλαρχηγούς και την ίδια την κυβέρνηση. Η σύνθεση της επιτροπής αυτής ποίκιλλε,
αν και μέλη της υπήρξαν οι στρατηγοί Ν. Μπότσαρης, Κ. Τζαβέλλας, Μ.
Κοντογιάννης, Α. Ίσκος, Ν. Στορνάρης, Γ. Κίτσος, Γ. Βαλτινός, Δ. Μακρής, Ν.
Ζέρβας, αλλά και ο Αθ. Ραζηκότσικας. Οι συνεδριάσεις της, που συγκαλούνταν και
ύστερα από αίτημα της Διευθύνουσας Επιτροπής, γίνονταν και σε κατοικίες, όπως
στο πρώην διοικητήριο, που είχε τώρα παραχωρηθεί στον Ν. Μπότσαρη, στο σπίτι
του Δ. Θέμελη ή στην έδρα της ίδιας της Επιτροπής, στο σπίτι της οικογένειας
Τρικούπη. Στις συζητήσεις των στρατιωτικών δεν τηρούνταν πρακτικά, όπως και
αρχείο για την αλληλογραφία τους, σε αντίθεση με την πρακτική της Επιτροπής.
Κατά τον Κασομούλη, μετά τη δημόσια ανάγνωση, το κάθε γράμμα «από χέρι εις
χέρι καταντούσεν να γίνη τζιγάρον». Παρόντες στις συνελεύσεις ήταν και οι άλλοι
οπλαρχηγοί, όταν η κατάσταση το επέτρεπε, αλλά και πρόκριτοι της πόλης κάποτε,
όπως και η Διευθύνουσα Επιτροπή. Κατά την τελευταία φάση της πολιορκίας, οι
συγκεντρώσεις των στρατιωτικών γίνονταν πια στους προμαχώνες.819
Οι συγκρούσεις δεν έλειπαν, όπως στην περίπτωση της πολιταρχίας του
Μεσολογγίου. Ο Ν. Κασομούλης σημειώνει ότι οι οπλαρχηγοί εξέλεξαν πολιτάρχες
τους Γ. Σουλτάνη και Γ. Βάγια, ωστόσο οι αντιθέσεις Ρουμελιωτών και Σουλιωτών
εμπόδισαν τη συμφωνία. Πιθανότατα υπήρχε και κάποια διένεξη με τους
Μεσολογγίτες, καθώς το αξίωμα του πολιτάρχη είχε δοθεί από την κυβέρνηση στον
Μεσολογγίτη Κ. Τσιριγώτη, τον οποίο αντικατέστησε ο επίσης ντόπιος Γιαν.
Ραζηκότσικας. Επίσης, «ανθίστασιν και οχλαγωγίαν» φέρεται να αντιμετώπισε η
προσπάθεια των οπλαρχηγών στο Μεσολόγγι να επιβάλλουν κάποια αυστηρότερη
στρατιωτική οργάνωση στο Ανατολικό, όπου είχαν κυρίαρχη θέση ο Δ. Σίψας,
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άνθρωπος του στρατηγού Δ. Μακρή, και ο Δ. Βλαχόπουλος. Από την πλευρά του, ο
έπαρχος της πόλης έκανε λόγο για κατ’ όνομα εξουσία του επαρχείου και για
παντοδυναμία «φατρίας» προκρίτων σε συνεργασία με την Επιτροπή του
Μεσολογγίου.820 Η εκλογή άλλων πολιταρχών από τους στρατιωτικούς ήταν μια
αναγκαία διευθέτηση που τόνιζε το μέγεθος των αναγκών και ταυτόχρονα τη δύναμη
των οπλαρχηγών να παρεμβαίνουν στις αρμοδιότητες των πολιτικών Αρχών. Ωστόσο,
οι εσωτερικές διενέξεις τους αποδεικνύουν και τα όρια των δυνατοτήτων τους, αφού
δεν τους επέτρεψαν να ολοκληρώσουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
Όσον αφορά τη λήψη των αποφάσεων, είναι σαφές ότι δεν υπήρχε ένα
συγκεκριμένο πρότυπο, αλλά τα μέσα και οι διαδικασίες τροποποιούνταν ανάλογα με
τις ανάγκες, χωρίς ποτέ να αμφισβητείται ο κυρίαρχος ρόλος των στρατιωτικών. Εκ
του αποτελέσματος, όσον αφορά την επίπτωση στην ίδια την άμυνα, αυτό το σχήμα
της παράλληλης στρατιωτικής και πολιτικής διοίκησης, με την επιβολή της πρώτης
στη δεύτερη, αποδείχθηκε επαρκές, μολονότι είχε εξαιρετικά αρνητική επίπτωση
στην κατανομή των διαθέσιμων τροφίμων. Επίσης, η συνύπαρξη στη στρατιωτική
επιτροπή Σουλιωτών, Ηπειρωτών και Ρουμελιωτών στόχευε στην ενότητα, η
παρουσία μάλιστα και των υπόλοιπων οπλαρχηγών στις συνεδριάσεις, με το δικαίωμα
που τους έδινε η ζωτική συμβολή τους στην άμυνα, περιόριζε κάπως τη συγκέντρωση
της εξουσίας σε λίγα πρόσωπα.
Στο θέμα της διανομής χρημάτων και εφοδίων δεν είχε ποτέ βρεθεί ικανοποιητική
λύση, ανεξάρτητα από την ένταση των πολεμικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι
διάφορες οργανωτικές προσπάθειες δεν μπορούσαν να εξαλείψουν μια πηγή σοβαρών
αντιθέσεων στο εσωτερικό του σώματος της φρουράς, εξίσου ίσως σημαντική με τις
τοπικιστικές διαφορές, τη διαφοροποίηση δηλαδή ανώτερων και κατώτερων
στρατιωτικών. Αρκετοί από τους στρατηγούς, όπως οι Α. Ίσκος, Ν. Στορνάρης, Δ.
Μακρής, Μ. Κοντογιάννης, Γ. Ράγκος, Γ. Τσόγκας, στηρίζονταν λιγότερο ή
περισσότερο στην επιρροή τους σε συγκεκριμένες περιοχές της δυτικής Στερεάς,
πρώην αρματολίκια. Άλλοι ομοιόβαθμοί τους, όπως οι Σουλιώτες Ν. Μπότσαρης, Κ.
Τζαβέλλας, Ν. Ζέρβας, είχαν αυξημένο κύρος λόγω της προσφοράς των σωμάτων
τους στην άμυνα. Είδαμε ότι ο ρόλος ορισμένων στρατηγών στην άνιση διανομή των
μερίδων τροφίμων προκαλούσε αντιδράσεις ενώ η φυγή των στρατηγών Τσόγκα και
Ράγκου επιδείνωσε το κλίμα και το ηθικό στην πόλη.
Ωστόσο, σε όλη τη διάρκεια της πολιορκίας δεν φαίνεται να υπήρξε κάποια
περίοδος γενικευμένης αναταραχής, ως αποτέλεσμα των ποικίλων εσωτερικών
συγκρούσεων. Παρά τα κρούσματα λιποταξίας και την αποδυνάμωση της
Διευθύνουσας Επιτροπής, η απειθαρχία των στρατιωτικών δεν ξεπέρασε ποτέ ένα
όριο το οποίο θα τους αποξένωνε από την κυβέρνηση του Ναυπλίου, μια σχέση
απαραίτητη για την επιβίωσή τους. Επιπλέον, μια λελογισμένη αυστηρότητα
διαμορφώθηκε ως βασική αρχή και για τη διαχείριση των συγκρούσεων στις οποίες
εμπλέκονταν ένοπλοι. Όταν τον Δεκέμβριο σκοτώθηκε στην πόλη ένας κάτοικος του
Ανατολικού και ο δράστης, «ένας διάκος, επιστήθιος του Ν. Μπότσαρη», κατά τον
Κασομούλη, κατέφυγε στο σπίτι του Σουλιώτη οπλαρχηγού, δόθηκε αφορμή να
ξεσπάσει η υποβόσκουσα δυσαρέσκεια εναντίον των Σουλιωτών. Σύμφωνα με την
αφήγηση του Κασομούλη, όλη η Φρουρά αγανάκτησε και ζήτησε αμέσως να
τιμωρηθεί με θάνατο ο δράστης. Αμέσως, «δια να μη προξενηθή γενική ταραχή—το
μόνον οπού επροφύλαττον όλοι», η Διευθύνουσα Επιτροπή συγκάλεσε συνέλευση
των επικεφαλής στρατιωτικών, οι οποίοι αποφάσισαν να παραπεμφθεί η υπόθεση σε
ένα «έκτακτο κριτήριο», αποτελούμενο από τους Αθ. Ραζηκότσικα, Κ. Βλαχόπουλο
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και Χρ. Φωτομάρα. Τα μέλη του δικαστηρίου εκπροσωπούσαν βέβαια τις κυριότερες
ομάδες των ενόπλων, Μεσολογγίτες, Ρουμελιώτες και Σουλιώτες, ενώ ο Κ.
Βλαχόπουλος θα είχε και οικείες σχέσεις με τους κατοίκους του Ανατολικού, καθώς
είχε υπηρετήσει προηγουμένως στη φρουρά της πόλης. Παρά την υπόσχεση όλων ότι
θα σεβαστούν την απόφαση, ο Ν. Μπότσαρης κάλυψε τον δράστη επιδιώκοντας την
αναβολή της δίκης. Ο Κασομούλης σημειώνει ότι η υπόθεση έμεινε εκκρεμής αλλά η
έντονη φιλονικία και διαμάχη που ακολούθησε με πρωταγωνιστές τους Ν. Στορνάρη
και Ν. Μπότσαρη «εσύμμασεν και του ενός και του άλλου τας φρένας», ώστε οι
συνελεύσεις να γίνονται πια «πλέον σεβάσμιαις και με προσοχήν», χωρίς πνεύμα
«κενοδοξίας ή πλεονεξίας εις την μέσην, όταν εσκέπτοντο περί γενικών πραγμάτων».
Τον Μάρτιο πια, κατά τον ίδιο, όταν «ο Καλύβας του Δήμου Σκαλτζά …εμελέτησεν
να φύγη κρυφίως… εμποδίσθη. Επιπλήχθη επί συνελεύσεως δια το κακόν του
παράδειγμα». Η υπόθεση έμεινε εκεί. Ο Σπυρομίλιος επισημαίνει ότι κάθε εσωτερική
δυσαρέσκεια «ήτον στιγμιαία, διότι αμέσως εσυμβιβαζόμεθα».821
Κάτω από την πίεση του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης είχαν αναπτυχθεί
μηχανισμοί στην πόλη με στόχο τη διευθέτηση των εντάσεων ώστε να μην ξεπερνούν
εκείνο το όριο που θα διερρήγνυε οριστικά την αναγκαία ενότητα για την επιτυχία της
άμυνας, δηλαδή την ίδια την επιβίωση. Οι συνελεύσεις ήταν ένας γενικά αποδεκτός
τρόπος επίλυσης των διαφορών, έστω και υπέρ των ενόπλων, έστω και αν η απονομή
δικαιοσύνης εξακολουθούσε να εξαρτάται από τις ισορροπίες μεταξύ των
οπλαρχηγών. Ακόμα περισσότερο, είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στους ένοπλους ένας
ισχυρός ψυχικός δεσμός με την πόλη που είχε γίνει πατρίδα για πολλούς
ξεριζωμένους από όλο τον ελλαδικό χώρο. Ήδη στα τέλη του 1825 ο Ι. Μάγερ
σημείωνε: «ο επίγειος παράδεισος βρίσκεται στο Μεσολόγγι, είμαστε απόλυτα
ελεύθεροι, καθώς κανένα βάρος δε μας πιέζει». Στο τέλος, παρά την ανάγκη των
επιζώντων να απωθήσουν από τη μνήμη τους όλα τα ταπεινωτικά και μειωτικά για
την ανθρώπινη προσωπικότητα συμβάντα της πολιορκίας, ο Ν. Κασομούλης
εκφράζει τα συναισθήματα πολλών με παρόμοιο τρόπο όταν σημειώνει: «φιλούντες
το χώμα του Μεσολογγίου αποχαιρετούσαμεν με δάκρυα μίαν θέσην, ήτις μας
εφαίνετο ότι ήταν ο Παράδεισος, και εις την οποίαν αφήναμεν τόσους ήρωας
ζωντανούς». Λίγο αργότερα, ακούγοντας τους ήχους της μάχης των συντρόφων τους
που είχαν μείνει στην πόλη, οι επιζώντες της εξόδου εύχονται: «να μέναμεν να
πεθαίναμεν μαζί, παρά από την πείναν τώρα, εις τους δρόμους».822
5.2δ.4. Οι «έξω» ένοπλοι
Οι εξελίξεις θα ήταν πολύ ευνοϊκότερες για τους πολιορκημένους αν είχε γίνει
δυνατός ο συντονισμός τους με επιθετικές κινήσεις στα μετόπισθεν των οθωμανικών
δυνάμεων, από ενόπλους που είχαν αποσυρθεί στην κεντρική Στερεά ή έφτασαν εκεί
αργότερα. Οι νέες καταστροφές και λεηλασίες που ακολούθησαν την οθωμανική
εισβολή του 1825 προστέθηκαν στα δεινά που είχαν προκαλέσει οι αυθαιρεσίες των
οπλαρχηγών της περιοχής και στερούσαν από κάθε ένοπλο σώμα τα αναγκαία
τρόφιμα, ώστε να υποστηριχθούν πολεμικές επιχειρήσεις, με κύρια εξαίρεση τις
συγκρούσεις γύρω από τα Σάλωνα και άλλες για την προστασία των κατά τόπους
καταφυγίων των αμάχων. Στο ίδιο αποτέλεσμα συντελούσαν οι διαμάχες των
διαφόρων οπλαρχηγών, ενώ οι προτροπές στους «έξω» στρατιωτικούς για βοήθεια
821
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ήταν συνεχείς από την Επιτροπή του Μεσολογγίου και την κυβέρνηση. Μόλις στις
αρχές Ιουλίου, ο Γ. Καραϊσκάκης, ο οποίος επέβαλε προοδευτικά την ηγετική του
θέση στην περιοχή, κινήθηκε μαζί με άλλους στρατιωτικούς προς τη δυτική Στερεά.
Ωστόσο, η συνδυασμένη διπλή επίθεση στο οθωμανικό στρατόπεδο του Μεσολογγίου
τη νύχτα της 25ης Ιουλίου απέτυχε στο βασικό της στόχο, τη διάλυσή του, λόγω
κυρίως του κακού συντονισμού των επιτιθέμενων, της εκτροπής τους στη
λαφυραγώγηση, του ανεπαρκούς αριθμού όσων αποφάσισαν να εμπλακούν από τους
έξω, αλλά και της αναποφασιστικότητας ορισμένων από τους επιτιθέμενους από την
πόλη, πιθανότατα των Α. Ίσκου και Δ. Μακρή. Στις αρχές Αυγούστου ήλθαν στο
Μεσολόγγι τουλάχιστον 1000 ένοπλοι, Σουλιώτες και Ρουμελιώτες υπό τους Κ.
Τζαβέλλα, Χ. Φωτομάρα, Γ. Βαλτινό και άλλους, η μεγαλύτερη ενίσχυση κατά τη
διάρκεια της πολιορκίας. Ακολούθησαν σοβαρές επιθέσεις στις γραμμές εφοδιασμού
των οθωμανικών δυνάμεων από τους ενόπλους του Γ. Καραϊσκάκη. Ο τελευταίος
εγκατέστησε τη βάση του στο Ξηρόμερο, ώστε να ανεφοδιάζεται από το Μεσολόγγι.
Όμως, η είσοδός του στην πόλη στα τέλη Οκτωβρίου και οι τριήμερες συνεννοήσεις
με τους εκεί οπλαρχηγούς δεν κατέληξαν σε ένα κοινό σχέδιο δράσης, κυρίως λόγω
του δισταγμού των πολιορκημένων να αποδυναμώσουν προσωρινά τη φρουρά.823
Σημαντικό εμπόδιο στη συνεργασία των εκτός της πόλης ενόπλων αποτέλεσαν οι
κακές σχέσεις μεταξύ Γ. Καραϊσκάκη και Γιαν. Ράγκου, κατάλοιπο της αντιδικίας
τους για την περιοχή των Αγράφων. Οι Ράγκος και Τσόγκας δεν αποδέχονταν την
αρχηγία του Καραϊσκάκη στην περιοχή, μολονότι η κυβέρνηση τούς διαβεβαίωσε ότι
δεν εννοούσε την «υπαλληλία» τους αλλά την ισότιμη συνεργασία μαζί του.
Αντίθετα, συμμετείχαν στο στρατόπεδο που συγκροτήθηκε στη Δερβέκιστα
Κραβάρων, σε απόσταση δύο ημερών από το Μεσολόγγι, αναγνωρίζοντας ως αρχηγό
τον Κ. Μπότσαρη. Ο τελευταίος έφτασε στην περιοχή τον Δεκέμβριο από τα Σάλωνα
μαζί με σουλιώτικα και άλλα σώματα. Μολονότι δεν είναι σαφές αν ο Μπότσαρης
είχε διαταγή για την αρχηγία, και από ποιον, ο διχασμός στο στρατόπεδο των
Κραβάρων, όπου ήλθε και ο Καραϊσκάκης, φαίνεται να επηρεάστηκε από τη διαμάχη
στο εσωτερικό της κυβέρνησης ανάμεσα σε υποστηρικτές του Ι. Κωλέττη, όπως ο
Καραϊσκάκης, και του Αλ. Μαυροκορδάτου, όπως οι Τσόγκας, Μπότσαρης και
Ράγκος. Ωστόσο, η άφιξη του Μπότσαρη στη Δερβέκιστα, όπως και του
Καραϊσκάκη, έγινε ύστερα και από εκκλήσεις των πολιορκημένων στρατιωτικών και
της Επιτροπής του Μεσολογγίου. Σε τοπικό επίπεδο, η διαμάχη απέκτησε και
χαρακτήρα αντιπαράθεσης των Σουλιωτών εναντίων Ρουμελιωτών υποστηρικτών των
Τσόγκα και Ράγκου, αλλά και των Σουλιωτών εκτός Μεσολογγίου, μετά την άφιξη
του Μπότσαρη, εναντίον του Καραϊσκάκη και των Ρουμελιωτών υποστηρικτών του,
μολονότι ο τελευταίος απολάμβανε σταθερά την εκτίμηση των πολιορκημένων. Ο
ανταγωνισμός για την καταβολή χρημάτων από την κυβέρνηση αύξανε το χάσμα.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η διαμάχη συνέβαλε στην ουσιαστική αδράνεια των σχεδόν
4000 ενόπλων εκτός του Μεσολογγίου, αριθμός των λογαριασμών μισθοδοσίας, με
εξαίρεση την αποστολή κάποιων ενισχύσεων στο ίδιο το Μεσολόγγι, παρά τις
μεσολαβητικές και συμφιλιωτικές προσπάθειες και εκκλήσεις από την πόλη αλλά και
τις κυβερνητικές προτροπές.824
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Ανασταλτικό παράγοντα για βοήθεια, κατά τους Ν. Κασομούλη και Σπυρομίλιο,
αποτελούσε και ο φόβος των εκτός της πόλης ενόπλων, ύστερα από την άφιξη των
Αιγυπτίων, και η επιθυμία τους να αποφύγουν τις ταλαιπωρίες της πολιορκίας.
Ωστόσο, ισχυρή αρνητική επίπτωση είχε και η συνεχιζόμενη έλλειψη τροφίμων για
τα στρατόπεδο της Δερβέκιστας, ανάλογη αν όχι μεγαλύτερη του Μεσολογγίου,
αποτέλεσμα της κυβερνητικής αδυναμίας για αγορά τροφίμων αλλά και της
λεηλασίας της περιοχής από εχθρούς και επαναστάτες. Πιεζόμενοι από την έλλειψη
τροφίμων, οι ένοπλοι της Δερβέκιστας διέλυσαν τον Ιανουάριο το στρατόπεδο και
διασκορπίστηκαν, παρά την άφιξη ελληνικών πλοίων στο Μεσολόγγι. Ο Κ.
Μπότσαρης επέστρεψε στα Σάλωνα, ενώ οι ένοπλοι του Καραϊσκάκη αποχώρησαν
τελευταίοι στις αρχές Μαρτίου, παραμένοντας στην ευρύτερη περιοχή. Απροθυμία να
υπακούσουν σε κυβερνητικές διαταγές βοήθειας στο Μεσολόγγι έδειξαν και άλλα
σώματα στην ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο, απαιτώντας χρήματα και
ανησυχώντας για τον εφοδιασμό τους. Κυβερνητική διαταγή για αποστολή
πελοποννησιακών στρατευμάτων στο Μεσολόγγι υπήρχε ήδη στις αρχές της
πολιορκίας, προσπάθεια που επαναλήφθηκε λίγο πριν την πτώση της πόλης,825
προοπτική που δεν θα έπρεπε να θεωρείται ρεαλιστική μετά από τα γεγονότα της
τελευταίας φάσης του εμφυλίου.
Ενώ η έλλειψη τροφίμων εξακολουθούσε να ταλαιπωρεί τους ένοπλους και τους
άμαχους της Στερεάς, οι πολιορκημένοι ζήτησαν επανειλημμένα τον Φεβρουάριο και
τον Μάρτιο τη συνεργασία τους, με επικλήσεις και στο θρησκευτικό τους χρέος, για
επίθεση στο εχθρικό στρατόπεδο. Διαταγές στα εκτός της πόλης σώματα για βοήθεια
του Μεσολογγίου εξέδωσε και η κυβέρνηση, η οποία ανέθεσε στις 22 Μαρτίου στον
Γ. Καραϊσκάκη να συγκροτήσει στρατόπεδο στη δυτική Στερεά, θέτοντας υπό τις
διαταγές του όλους τους οπλαρχηγούς της περιοχής μέχρι και την κεντρική Στερεά.
Ωστόσο, διατήρησε ανεξάρτητη την τροφοδοσία των σωμάτων των Τσόγκα, Ράγκου
και των Σουλιωτών, συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του Κ. Μπότσαρη, με
προφανή στόχο να αποφευχθούν νέες διαμάχες. Χαρακτηριστική των περιορισμένων
δυνατοτήτων αποτελεσματικής δράσης ήταν η πρόβλεψη ότι τα αναγκαία τρόφιμα για
το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη έπρεπε να συγκεντρωθούν «εκ του προχείρου από τα
επαρχίας», έως ότου γίνει δυνατή η τροφοδοσία από τη θάλασσα. Ταυτόχρονα,
ανατέθηκε στον ίδιο η είσπραξη των 30.000 γροσίων που αναλογούσαν στους
«εύπορους» της δυτικής Στερεάς από εσωτερικό δάνειο του Φεβρουαρίου, απόφαση
όμως που το Βουλευτικό απέρριψε με αιτιολογία την αποτροπή «καταχρήσεων»,826
ουσιαστικά για να αποφευχθεί μια νέα τοπική σύγκρουση.
Οι πολιορκημένοι ζητούσαν μέχρι το τέλος τη βοήθεια των εκτός της πόλης,
επιδιώκοντας τη διάλυση του εχθρικού στρατοπέδου ή τουλάχιστον τη διευκόλυνση
της εξόδου και της σωτηρίας των αμάχων. Ο Καραϊσκάκης, άρρωστος, χωρίς
χρήματα και τρόφιμα, δεν μπόρεσε να βοηθήσει, ενώ οι πολιορκημένοι αποδέχθηκαν
την εξήγησή του για την απουσία του κατά την Έξοδο, τις καιρικές συνθήκες. Ο Κ.
Μπότσαρης εκδήλωσε κάποια πρόθεση κινητοποίησης, λίγο πριν την Έξοδο, κίνηση
που δεν είχε αξιόλογο αντίκρισμα. Ο Κασομούλης αμφισβητεί τη νομιμότητα της
387, 390-92, 400-01, 493, 528-29, ΑΕΠ, τ.8, 381-82, Αρχείο Κ. Μπότσαρη, ό. π., 52-56, 58, 61, 66-70,
Αρχείο Ράγκου, ό. π., 212-13, 216, Αλληλογραφία, 242, 253-57, Δ. Τζάκης, Γ. Καραϊσκάκης, ό. π., 7273.
825
ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος Α΄/Αρχείο Αγώνος/ φ.17/14855, φ.18/14896, 15997,
ΓΑΚ/Πολέμου/φ.86/6911-12, Σπυρομίλιος, ό. π., 166, 180, Ν. Κασομούλης, ό. π., 169, Αρχείο
Μαυροκορδάτου, τ.5, 527, ΑΕΠ, τ.7, 264-65, τ.18, 112-13, Αλληλογραφία, 240-41, 249, 253-57, 26162, 269, 276-77, 296, 314, 333.
826
Αρχείο Κ. Μπότσαρη, ό. π., 78, 80-84, ΑΚΥ, τ.12, 67-68, Αλληλογραφία, 343-44,
ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.162/16, 90, φ.166/18458, ΑΕΠ, τ.3, 217, τ.7, 531.
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«στρατηγίας» του Μπότσαρη στην περιοχή και κάνει λόγο για υποστήριξη στον ίδιο
από Σουλιώτες και άλλους «της φατρίας του Μαυροκορδάτου». Σε κάθε περίπτωση,
η απουσία του Καραϊσκάκη έδινε εκ των πραγμάτων την πρωτοκαθεδρία στον
Μπότσαρη, του οποίου η αδράνεια δυσχέρανε την προσπάθεια και αύξησε τις
απώλειες των πολιορκημένων κατά την τελική έξοδο. Μόνο μικρά τμήματα θα
βοηθήσουν τότε τη φρουρά, προσπαθώντας κυρίως να σώσουν συγγενείς τους, ή θα
προσφέρουν τρόφιμα στους επιζώντες, αδράνεια που προκάλεσε την αγανάκτηση των
τελευταίων απέναντί τους, με εξαίρεση τον Καραϊσκάκη.827
Μολονότι η επιρροή των πολιτικών ανταγωνισμών του Ναυπλίου φαίνεται να
συνεβαλε στην αδράνεια των ενόπλων εκτός του Μεσολογγίου σε κρίσιμες στιγμές,
οι οπλαρχηγοί προσάρμοζαν τις ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις στα δικά τους
συμφέροντα, τα οποία αντιλαμβάνονταν στο πλαίσιο προσωπικών και τοπικών
ανταγωνισμών. Στην περίπτωση των Σουλιωτών, η παρουσία του Κ. Τζαβέλλα στο
Μεσολόγγι δεν αποκλείεται να συνέβαλε αρνητικά στη στάση του Κ. Μπότσαρη,
παρά την παρουσία και την αρχηγική θέση του Νότη Μπότσαρη στην πόλη.
Αντίθετα, η αποστολή του Κ. Μπότσαρη στην περιοχή στα τέλη του 1825 στόχευε
ίσως από κυβερνητικής πλευράς και στη γεφύρωση των διαφορών Τσόγκα και
Ράγκου με τον Καραϊσκάκη. Σε κάθε περίπτωση, η αδράνεια του Κώστα Μπότσαρη,
σε έντονη αντίθεση με την αποφασιστικότητα του αδελφού του, Μάρκου, δεν θα ήταν
άσχετη και με τη σύνθεση των στρατευμάτων τους, καθώς μπορεί να αμφισβητηθεί
αν ο πρώτος διοικούσε, ήδη από το προηγούμενο έτος, ένα συμπαγές σώμα
Σουλιωτών. Κυρίως, η επίρριψη των ευθυνών από τους απομνημονευματογράφους
στρατιωτικούς στην πλευρά των πολιτικών παραγόντων του Ναυπλίου υποβαθμίζει
τις υπαρκτές διαμάχες μεταξύ των οπλαρχηγών, οι οποίες εμπόδιζαν την εκτέλεση
ζωτικών πολεμικών σχεδίων από την έναρξη της επανάστασης στη δυτική Στερεά.
Αντικειμενικές αδυναμίες όσον αφορά τον ανεφοδιασμό, αλλά και η ισχύς του
αντιπάλου, όπως επίσης και η απόλυτη αδυναμία της τοπικής διοίκησης να επιβάλλει
τη συνεργασία των διαφόρων σωμάτων, συνέβαλαν τελικά στην απώλεια κάθε
δυνατότητας εξαναγκασμού των οθωμανικών δυνάμεων σε λύση της πολιορκίας πριν
την άφιξη και την εδραίωση των Αιγυπτίων, αλλά και στην ουσιαστική απουσία
εξωτερικής βοήθειας στους πολιορκημένους κατά την τελική τους έξοδο.
5.2δ.5. Η Πολιτική
Δυνητικά επικίνδυνος για τη συνοχή των πολιορκημένων ήταν ο πιθανός
αντίκτυπος στη δυτική Στερεά των πολιτικών συγκρούσεων στην Πελοπόννησο.
Κληρικοί, στρατιωτικοί και πολιτικοί παράγοντες της δυτικής Στερεάς που είχαν
συγκεντρωθεί στο Μεσολόγγι υπέγραψαν τον Ιούλιο του 1825 αντίγραφο της
«αίτησης προστασίας», την οποία απηύθυναν οι επαναστάτες στην Αγγλία,
απελπισμένοι από τις πολεμικές αποτυχίες εκείνου του καλοκαιριού. 828 Σύντομα, η
827

Ν. Κασομούλης, ό. π., 248-51, 266-67, 275, 279-81, 288-90, 293, 299, Αρχείο Κ. Μπότσαρη, ό. π.,
89-91, 93-96, ΚΕΙΝΕ/Αρχείο Κωλέττη (Τ)/φ.17/165, φ.18/194, 232, Σπυρομίλιος, ό. π., 209-10, 213-14,
Αρτ. Μίχος, ό. π., 65-66, Σπ. Τρικούπης, ό. π., 339-40. Ο Γ. Βλαχογιάννης κάνει λόγο για διαρροή των
ενόπλων του Καραϊσκάκη προς τον Κ. Μπότσαρη, επειδή εκείνος μπορούσε να πληρώσει περισσότερα
(Ν. Κασομούλης, ό. π., 251).
828
Αρχείο Ρώμα, τ. Α΄, 592-598, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 5, 78, ΑΚΥ, τ.11, 458. Για την υποβολή της
«αίτησης προστασίας» και την απόρριψή της από την αγγλική κυβέρνηση, βλ. Αρχείο Μαυροκορδάτου,
τ.5, 376-77, Σπ. Τρικούπης, Ιστορία, τ. Γ΄, ό. π., 261-66, G. Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα,
1821-1936, Αθήνα 22006, 161-65, Ελ. Πρεβελάκης, «Η Επανάσταση του 1821 και η βρετανική
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αντίδραση της υπό τον Ι. Κωλέττη πολιτικής «φατρίας», προσανατολισμένη στη
γαλλική επιρροή, είχε κάποιες εκδηλώσεις και στο Μεσολόγγι. Επιστολές του Ι.
Κωλέττη και συνεργατών του παραδόθηκαν στους στρατηγούς Α. Ίσκο, Κ.
Τζαβέλλα, Γ. Κίτσο, Λ. Βέικο και Μ. Κοντογιάννη. Ωστόσο, ο απεσταλμένος του
Κωλέττη Ι. Σούτσος δεν κατάφερε να γίνει δεκτός στην πόλη, φτάνοντας μέχρι το
Βασιλάδι. Αντίγραφα αυτών των επιστολών, αλλά και επιστολής του Ι. Γκούρα στους
Τζαβέλλα, Καραϊσκάκη και Χ. Φωτομάρα εναντίον της αίτησης προστασίας και υπέρ
των υποσχέσεων του στρατηγού Roche, βρέθηκαν σύντομα στα χέρια του Αλ.
Μαυροκορδάτου. Η αστυνομία του Ναυπλίου κατάσχεσε την ίδια περίοδο επιστολές
των ίδιων προς τους οπλαρχηγούς της Στερεάς, μαζί με ποικίλο προπαγανδιστικό
υλικό υπέρ της πρόσκλησης του δούκα του Nemours. Στις αρχές Αυγούστου, αμέσως
μετά την είσοδο του Τζαβέλλα, ο Ι. Μάγερ σημείωνε ότι στο Μεσολόγγι μιλούσαν
πολύ για τον Roche, ενώ οι Τζαβέλλας, Καραϊσκάκης και άλλοι στρατιωτικοί
επιδίωξαν την πρόσκληση του Κωλέττη ως διοικητή της ανατολικής και διοικητής
Στερεάς, σχέδιο που ματαιώθηκε μπροστά στην αντίδραση των Μ. Κοντογιάννη,
Σπυρομίλιου, Κ. Βλαχόπουλου, Λ. Βέικου, Γ. Κίτσου και Γ. Βαλτινού. Ο τελευταίος
κάνει λόγο για προσωπική του συμβολή στην υπογραφή της αίτησης προστασίας και
στην απόρριψη των προτάσεων του Κωλέττη, σύμφωνα με ό,τι είχε αποφασίσει «το
υγιές μέρος του έθνους». Τον Δεκέμβριο, ο ίδιος ο Κ. Τζαβέλλας διαβεβαίωσε για την
αφοσίωσή του τον Μαυροκορδάτο. Επίσης, δεν έχουν βάση τα αναφερόμενα για
επιρροή του Κωλέττη στην Διευθύνουσα Επιτροπή. Ωστόσο, η αναφορά του
Σπυρομίλιου για αρνητικές επιπτώσεις στην οργάνωση λόγω της επιμονής των
στρατηγών Τζαβέλλα, Χ. Φωτομάρα και Γ. Βαλτινού να αναγνωρίζουν ως ανώτερη
Αρχή την Επιτροπή, προκαλώντας τη δυσφορία του Ν. Μπότσαρη, φαίνεται ότι
απηχεί κάποια προσπάθεια υπονόμευσης του τελευταίου, θεωρούμενου ως
οπλαρχηγού υπό την επιρροή του Μαυροκορδάτου. Ταυτόχρονα, η ίδια
αντιπαράθεση μπορεί να ιδωθεί ως άλλη μια εκδήλωση της διαμάχης ανάμεσα στις
οικογένειες Μπότσαρη και Τζαβέλλα. Είναι σαφές ότι, όπου και αν στόχευαν οι
σχεδιασμοί των αντιπάλων, ο Μαυροκορδάτος κατάφερε μάλλον εύκολα να
διατηρήσει τους δεσμούς του με τους στρατιωτικούς της περιοχής, καθώς μάλιστα η
κυβέρνηση ήταν σε θέση να ικανοποιήσει αιτήματά τους ή να δώσει υποσχέσεις
σχετικά με προβιβασμούς, διαταγές στρατολογίας και μισθούς.829
Νέο σημείο τριβής αποτέλεσε σύντομα η εκλογή πληρεξουσίων για τη Γ΄
Εθνοσυνέλευση, διπλάσιων του αριθμού των παραστατών, οι οποίοι έπρεπε επίσης να
εκλεγούν για τον ίδιο σκοπό. Η προκήρυξη του Σεπτεμβρίου για τη σύγκληση της
εθνοσυνέλευσης προκάλεσε αρνητική εντύπωση στους πολιορκημένους, οι οποίοι
ανησυχούσαν, με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, για στροφή της κυβερνητικής
προσοχής εκεί και για πιθανές αλλαγές στη σύνθεση του Εκτελεστικού, με
αποτέλεσμα την παραμέληση της ενίσχυσης του Μεσολογγίου. Οι «φατρίες»
Μαυροκορδάτου και Κωλέττη προσπάθησαν τότε με κολακευτικές για τους
οπλαρχηγούς επιστολές να επηρεάσουν την εκλογή πληρεξουσίων και παραστάτη.
Ακολούθησε μια μάλλον έντονη αντιπαράθεση στην πόλη, καθώς, κατά τον Ι. Μάγερ,
όλοι, και ο ίδιος, επιθυμούσαν να εκλεγούν πληρεξούσιοι. Κατά την αφήγηση του Ν.
πολιτική», Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Αφιέρωμα εις τα 150 χρόνια από της Επαναστάσεως του
1821, Θεσ/νίκη 1971, 210-11.
829
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 16, 212, 249-50, 255-56, 270, 279, 287-89, 300-301, 304-05, 310-11,
315, 322-26, 511, τ.6, 36-37, 40, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 5, 258, 272-78, Σπυρομίλιος, ό. π., 120,
189. Για τα χαρακτηριστικά και τη δράση των προσωπικών πολιτικών φατριών στο διάστημα 18251827, βλ. John A. Petropulos, Πολιτική και Συγκρότηση Κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο 1833-1843, τ.
Α΄, Αθήνα 21997, 117-29.
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Κασομούλη, εξιδανικευμένη για τη φρουρά στο σημείο αυτό, οι δύο πλευρές
προσπάθησαν να πετύχουν και την πρόσκληση του ενός ή του άλλου πολιτικού ως
επικεφαλής στη δυτική Στερεά, αλλά οι οπλαρχηγοί κατάλαβαν γρήγορα ότι δεν
απολάμβαναν κάποια αποκλειστική εύνοια και έτσι αρνήθηκαν να δώσουν
«κομματικόν χάρισμα» την πολεμική δόξα τους. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι
υπήρξε δυστοκία στην εκλογή πληρεξουσίων του Μεσολογγίου. Το θέμα
διαπλέχθηκε με την εκλογή και αποστολή αντιπροσώπων της φρουράς στο Ναύπλιο
με αιτήματα βοήθειας, κάτι που είχε πολύ μεγαλύτερη πρακτική σημασία για τους
πολιορκημένους. Τελικά, ο Α. Ίσκος, από τους απεσταλμένους του Ιανουαρίου,
συμμετείχε στην Εθνοσυνέλευση ως πληρεξούσιος της επαρχίας Βάλτου. Επίσης, ο
Σπ. Τρικούπης εκλέχθηκε ξανά παραστάτης Μεσολογγίου και αντιπρόσωπος της
πόλης στην Εθνοσυνέλευση. Με βάση τα πρακτικά της τελευταίας τον Απρίλιο του
1826, είχαν επίσης εκλεγεί ο μητροπολίτης Άρτας Πορφύριος ως πληρεξούσιος
Βλοχού, όπως και άλλοι πληρεξούσιοι για την Βόνιτσα, τα Άγραφα, τον
Ασπροπόταμο, το Βενέτικο, το Απόκουρο και το Καρπενήσι, ενώ ο στρατηγός Α.
Σαφάκας συμμετείχε ως εκπρόσωπος των στρατιωτικών. Οι εκλεγμένοι, επίσης,
πληρεξούσιοι Κραβάρων και βουλευτές Γ. Καναβός και Λ. Λιβερόπουλος, ήταν
πρόσωπα γνωστά για την υποστήριξή τους στον Αλ. Μαυροκορδάτο.830
Πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα κυρίως από την εφημερίδα της πόλης, αλλά και από
επιστολές προσώπων που είχαν κάποια αξιόπιστη ή μη πληροφόρηση, όπως ο θείος
του Κωλέττη Γ. Τουρτούρης, γινόταν γνωστή στο Μεσολόγγι κάθε σημαντική για την
Επανάσταση εξέλιξη από το εξωτερικό. Ειδήσεις και φήμες από τον χώρο της
ευρωπαϊκής διπλωματίας ή θέματα αμεσότερου πολεμικού ενδιαφέροντος, που όμως
σχετίζονταν με τη στάση των ξένων δυνάμεων, κυρίως οτιδήποτε σχετικό με την
αναμενόμενη άφιξη του Κόχραν, ενθάρρυναν τους πολιορκημένους. Ακόμα
περισσότερο, τα Ελληνικά Χρονικά επέκριναν ό,τι θεωρούσαν κυβερνητική
παράλειψη στη διεύθυνση του πολέμου και στο θέμα του εφοδιασμού του
Μεσολογγίου, διαμαρτύρονταν για τη σπατάλη, όπως σημείωναν, των χρημάτων του
δεύτερου αγγλικού δανείου, ή αντιμετώπιζαν κριτικά τις πολιτικές εξελίξεις, όπως το
θέμα της αμνηστίας των «ανταρτών» του εμφυλίου. Η ευνοϊκή στάση της εφημερίδας
απέναντι στην Αγγλία και στην αίτηση προστασίας, η έντονα επικριτική στάση για
τους Γάλλους που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στον Μεχμέτ Αλή, χωρίς όμως,
σημειώνεται, να αντιπροσωπεύουν το γαλλικό έθνος, η δημοσίευση επιστολής του
στρατηγού Roche στο Εκτελεστικό για θέμα φαινομενικά άσχετο με την πρωτοβουλία
του αλλά με σαφείς προεκτάσεις,831 αποτελούσαν συμβολή της εφημερίδας στη
διατήρηση κάποιου πολιτικού προβληματισμού στο Μεσολόγγι, ανεξάρτητα από την
άμεση παρουσία στην πόλη των πολιτικών ανταγωνισμών της περιόδου, μολονότι δεν
είναι δυνατό να εξακριβωθεί η απήχησή του στις συνθήκες της πολιορκίας.
Ο Σπυρομίλιος, ο οποίος θεωρούσε ανίκανη τη Διευθύνουσα Επιτροπή, αναφέρει
ότι η αντιπαράθεση Κωλέττη-Μαυροκορδάτου είχε οδηγήσει στην εκλογή των μελών
830

Αρχείο Ρώμα, τ. Α΄, 767, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 489, 494, 499, Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 5,
293, 339-42, Ν. Κασομούλης, ό. π., 126, 129, 138, 185-87, Αν. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι των επί της
αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, τ. Ζ΄, Αθήνα 1875, 180. Για τα ονόματα των
πληρεξουσίων, βλ. ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος Α΄/Αρχείον Αγώνος/φ.19/9, ΑΕΠ, τ.3, 14950, 155-56, 213-14, τ.20, 15-16, 18-19, 37-38, 52-53, 129-30, 148-49. Ο Απ. Βακαλόπουλος θεωρεί ότι
έχει εμφανιστεί «ρωσικό κόμμα» μεταξύ των στρατηγών στο Μεσολόγγι, υποθέτοντας ότι οφείλεται
σε πρωτοβουλία των Σουλιωτών (Ιστορία, τ. Ζ΄, ό. π., 607-09). Για οπαδούς της ρωσόφιλης κίνησης
στο Μεσολόγγι τότε κάνει λόγο και ο G. Hering (ό. π., 168).
831
Ν. Κασομούλης, ό. π., 126, 138-39, Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.34/29.4.1825, φ.36/6.5.1825,
φ.37/9.5.1825, φ.49/20.6.1825, φ.65-66/10.8.1825, φ.84/21.10.1825, φ.95/25.11.1825, φ.99/9.12.1825,
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της, αντί για την τοποθέτηση ενός μόνο αρχηγού στη δυτική Στερεά. Προσθέτει
μάλιστα ότι η τοποθέτηση δύο μελών του Εκτελεστικού στο Μεσολόγγι με
ενισχυμένη εξουσία θα ισορροπούσε τη δύναμη των δύο «κομμάτων» και θα
βοηθούσε την άμυνα. Αλλά και ο Κασομούλης σημειώνει πολύ αργότερα ότι με τη
λέξη φατρία οι επιζώντες της φρουράς εννοούσαν τις φατρίες των πολιτικών
αρχηγών, των οποίων τις διαμάχες θεωρούσαν υπεύθυνες και για όσα υπέφεραν στο
πολιορκημένο Μεσολόγγι.832 Ωστόσο, τέτοιες κρίσεις, που τείνουν να μετατοπίζουν
την ευθύνη από τους στρατιωτικούς παράγοντες στους πολιτικούς, υπερτονίζουν την
πραγματική επίδραση των πολιτικών ανταγωνισμών στην άμυνα του Μεσολογγίου.
Από την άλλη πλευρά, η Γενική Εφημερίδα σχολίασε με κάποια υπερβολή τον
Ιανουάριο του 1826 ότι οι πολιορκημένοι αντέχουν γιατί δεν έχουν εισχωρήσει σ’
αυτό οι «διάβολοι» που διαλύουν άλλα στρατόπεδα.833 Οι πολιορκημένοι δεν ήταν
βέβαια αδιάφοροι για τα τεκταινόμενα του Ναυπλίου, αφού βασίζονταν τόσο πολύ
στην κυβερνητική βοήθεια. Όμως, κάθε εσωτερική διαμάχη στην πόλη οφειλόταν
κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά στην ασυμφωνία και στις υπάρχουσες διαφορές των
τοπικών στρατιωτικών και πολιτικών παραγόντων και όχι στην παρέμβαση των
ανταγωνιστών του Ναυπλίου. Με τον ίδιο τρόπο, οι πολιτικές διαμάχες της περιόδου
είδαμε ότι συνέβαλαν στην έλλειψη συνεργασίας ισχυρών στρατιωτικών με τον Γ.
Καραϊσκάκη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσαν τη βασική αιτία των
αδυναμιών των στρατοπέδων στην ύπαιθρο. Οι διαχωριστικές γραμμές στο
εσωτερικό του Μεσολογγίου, επικαλυπτόμενες, συχνά γνωστές από την προηγούμενη
περίοδο, μεταξύ Σουλιωτών και Ρουμελιωτών, ανθρώπων του Μπότσαρη και του
Τζαβέλλα, κατοίκων και ξένων ενόπλων, ντόπιων και προσφύγων, στρατηγών και
άλλων στρατιωτικών, αλλά και εκείνες μεταξύ των Μεσολογγιτών, δεν
εξαφανίστηκαν βέβαια αλλά σχετικοποιήθηκαν και ρυθμίστηκαν, κάτω από την πίεση
των πολιορκητών, ενώ επηρεάστηκαν αλλά δεν υπαγορεύθηκαν από τις κεντρικές
πολιτικές συγκρούσεις.
5.2δ.6 Η Αδελφότητα των Φιλοδικαίων
Οι ποικίλες «καταχρήσεις» στην καταβολή των μισθών και τη διανομή τροφίμων,
αλλά και η γενικότερη πολεμική καθημερινότητα, οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας νέας
οργανωτικής μορφής, της Αδελφότητας των Φιλοδικαίων. Η αφετηρία της οργάνωσης
μπορεί ίσως να αποδοθεί στο ταξίδι του Ι. Μάγερ στη Ζάκυνθο στα τέλη Ιουνίου, ως
απεσταλμένος της Επιτροπής του Μεσολογγίου, για να ζητήσει βοήθεια από την
Επιτροπή Ζακύνθου των Διον. Ρώμα, Π. Στεφάνου και Κ. Δραγώνα. Δεν είναι γνωστό
τι άλλο μπορεί να συζητήθηκε στη Ζάκυνθο, ωστόσο με δεδομένη τη
δραστηριοποίηση του Ρώμα και των άλλων στον Τεκτονισμό δεν μπορεί να
αποκλειστεί ο επηρεασμός του Μάγερ από το τυπικό των τεκτονικών οργανώσεων
που δρούσαν στα Επτάνησα.834 Η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιήθηκε ήδη στα
τέλη Ιουνίου με στόχο την αποτροπή προδοσίας στο Μεσολόγγι, υποσχόμενη στους
ενόπλους χρήματα από τη Ζάκυνθο.835
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Σπυρομίλιος, ό. π., 49-50, 149-50, Ν. Κασομούλης, ό. π., 580.
ΓΕΕ, τ.1, φ.30/20.1.1826.
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Για το ταξίδι του Μάγερ και τη σύνδεση της παρουσίας του στη Ζάκυνθο με την ίδρυση της
οργάνωσης, βλ. Α. Σώκος, Αδελφότης Φιλοδικαίων, Μεσολόγγι 1825-1826, Αθήνα 1965, 38-53.
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Ανεξάρτητα από τον πιθανό ρόλο του περιβάλλοντος της Ζακύνθου, η έντονη
προσωπικότητα και η οργανωτική πολυπραγμοσύνη του Μάγερ από το 1822
δικαιολογούν τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην υπόθεση αυτή. Κατά τη διάρκεια
της τελευταίας πολιορκίας, στην οποία ήταν επικεφαλής μικρού σώματος, διατύπωνε
συχνά, σε επιστολές βέβαια και όχι στην εφημερίδα, έντονα απαξιωτικές κρίσεις για
ισχυρούς στρατιωτικούς και πρόκριτους, κυρίως για όσους πίστευε ότι επιδίωκαν
συνθηκολόγηση. Οι κρίσεις αυτές ήταν ενδεικτικές, μέχρι ενός σημείου, των
εντάσεων, των προσωπικών ή πολιτικών συγκρούσεων και των ανισοτήτων στην
πόλη, αλλά και του εριστικού ύφους του ίδιου του Μάγερ, ο οποίος αμφισβητούσε
και τη γενναιότητα και τη συμβολή των περισσοτέρων στρατηγών στην άμυνα, κάτι
που φαίνεται ότι πίστευαν και άλλοι στην πόλη.836 Έτσι, ο Μάγερ ήταν έτοιμος να
προχωρήσει σε μια νέα και φιλόδοξη οργανωτική προσπάθεια χωρίς να χρειάζεται
ενθάρρυνση από παράγοντες εκτός Μεσολογγίου, με πιθανή εξαίρεση κάποια
πρότυπα σε επίπεδο συμβολισμού, τα οποία θα γνώρισε κατά την επίσκεψή του στη
Ζάκυνθο. Άλλωστε, οι πολιτικοί στόχοι της οργάνωσης μπορούσαν να επιτευχθούν
μόνο με τη φανερή παρουσία και δράση στην κοινωνία των πολιορκημένων, και όχι
με μυστικές και συνωμοτικές κινήσεις. Το ότι η λειτουργία της οργάνωσης ήταν
προϊόν του Μεσολογγίου αποδεικνύεται και από την ουσιαστική της ανυπαρξία για το
μεγαλύτερο διάστημα μετά από το ταξίδι στη Ζάκυνθο, κάτι αναμενόμενο με
δεδομένες τις καθημερινές πολεμικές προτεραιότητες.
Αντίθετα, δεν είναι τυχαία η εμφάνιση της αδελφότητας τον Νοέμβριο, μέσα στις
συνθήκες πείνας και απομόνωσης. Οι «θεμελιώδεις νόμοι» της οργάνωσης,
πιθανότατα και η ύπαρξή της, γνωστοποιήθηκαν με αναφορά του Μάγερ στις 28
Νοεμβρίου προς στην Επιτροπή του Μεσολογγίου, η οποία ενημέρωσε αμέσως την
κυβέρνηση. Το γεγονός υποδηλώνει τη σύσταση της οργάνωσης λίγο νωρίτερα. Την
αναφορά υπέγραφαν 45 «ευπειθείς πατριώται», τονίζοντας ότι υπακούν στις διαταγές
της κυβέρνησης και στους νόμους του έθνους. Οι υπογράφοντες ήταν κατά κύριο
λόγο στρατιωτικοί χαμηλών και μεσαίων βαθμών, ενώ απουσίαζαν οι πρόκριτοι και
οι παλιοί οπλαρχηγοί και στρατηγοί, με εξαίρεση τον Γρ. Λιακατά.837 Το κείμενο με
τις βασικές αρχές της οργάνωσης, κατανεμημένες σε πέντε άρθρα με τίτλο Σύνταγμα
των Φιλοδικαίων, χρονολογείται στις 26 Νοεμβρίου του 1825. Κατά τον «πρώτιστο
και θεμελιώδη Νόμο» οι συμμετέχοντες έπρεπε να είναι «συνδεδεμένοι ως αδελφοί,
να υπερασπίζωνται εις το μεταξύ των, και δια τοιαύτης υπερασπίσεως να
υπερασπίζωνται εν ταυτώ τα δικαιώματα της Πατρίδος, ώστε να κινούν και παν μέσον
δια την δυνατήν κοινήν ωφέλειαν». Τονιζόταν επίσης η ισοτιμία των μελών της
αδελφότητας ανεξάρτητα από τα τυχόν αξιώματά τους, η αφοσίωσή της στους νόμους
και στη νόμιμη διοίκηση, η ελευθερία έκφρασης και η λήψη αποφάσεων κατά
πλειοψηφία. Στα άρθρα του «Συντάγματος» προβλεπόταν ότι η οργάνωση ήταν
«αδιάλυτος», αλλά επιτρεπόταν η αιτιολογημένη αποχώρηση των μελών. Ορίζονταν
καθημερινές συνεδριάσεις, νόμιμες με την παρουσία τουλάχιστον του ¼ των μελών,
όπου θα γινόταν λόγος μόνο «περί των γενικών συμφερόντων», χωρίς η οργάνωση να
στρέφεται εναντίον των άλλων αγωνιζομένων Ελλήνων. Η Αδελφότητα θα είχε
πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα, εκλεγμένους από τα μέλη, αλλά ο
πρόεδρος θα είχε θητεία τριών συνεδριάσεων. Ο γενικός γραμματέας, εκτός από την
836

Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 253-55, 258, 268-69, 309, ΓΑΚ/Πολέμου/φ.127/107-08, Ν.
Κασομούλης, ό. π, 100. Ο έπαρχος Βενέτικου Αναστ. Καραμίχος έκανε λόγο για στρατιώτες που
πολεμούν θαρραλέα «χωρίς οδηγούς», οι οποίοι «εφύλαξαν τη ζωή τους». Ο Ν. Κασομούλης
σημειώνει ότι «οι επισημότεροι» δεν συμμετείχαν στις εξόδους, φράση που διαγράφει αργότερα
(ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος Δ΄/κυτίο 39/φ.2/υποφ.3/18, Ν. Κασομούλης, ό. π., 192).
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τήρηση των πρακτικών και τη φύλαξη της σφραγίδας και των εγγράφων, θα ήταν
υπεύθυνος και «περί της εσωτερικής και εξωτερικής ανταποκρίσεως» της οργάνωσης.
Τις συνεδριάσεις άνοιγε η «Δέησις καθημερινή», με παρόμοιο πνεύμα υπέρ της
δικαιοσύνης, της αγάπης, της αλληλοβοήθειας και της υποταγής στους νόμους της
πατρίδας.838
Ο Ν. Κασομούλης παρουσιάζει την εμφάνιση της οργάνωσης σε δύο στάδια.
Αρχικά, οι Μάγερ, Σπυρομίλιος, Χ. Χατζηπέτρου και Γ. Βάγιας άρχισαν από κοινού
να επικρίνουν τις πράξεις των ανώτερων στρατιωτικών «κατακρίνοντες τας
καταχρήσεις». Ο ίδιος κάνει λόγο για υπόληψη του Μάγερ στο Μεσολόγγι λόγω «των
πολιτικών του γνώσεων», και θεωρεί ότι ο Μάγερ είχε την πρωτοβουλία στην κριτική
αυτή, είτε για να πετύχει την εκ νέου πρόσκληση του Μαυροκορδάτου στη δυτική
Στερεά είτε για να εκλεγεί ο ίδιος πληρεξούσιος της περιοχής στην Εθνοσυνέλευση.
Ακολούθησε η σύσταση της οργάνωσης, η οποία απευθύνθηκε πρώτα «δια της
κατηχήσεως εις το πνεύμα των βας και γης τάξεως οπλαρχηγών». Ως γραμματέα της
Αδελφότητας αναφέρει τον Σπυρομίλιο, ενώ σημειώνει ότι ο ίδιος δεν συμμετείχε
γιατί είχε την εμπιστοσύνη των παλιών στρατηγών και έβλεπε ότι η οργάνωση
στρεφόταν εναντίον τους. Στο εσωτερικό της οργάνωσης, κατά τον Κασομούλη, «δεν
διεκρίνετο «Σουλιώτης και Ρουμελιώτης», παρά ομόνοια και αγάπη των
αξιωματικών… και πολλούς θανασίμους εχθρούς αναμεταξύ των, από παλαιά πάθη,
συνήργησαν να τους ενώσουν». Η συμφιλίωση των πρώην εχθρών έκανε μεγάλη
εντύπωση, προσθέτει.839
Ο Σπυρομίλιος, ο οποίος αναφέρεται ως γραμματέας της οργάνωσης και από τον
αστυνόμο Θ. Θωμίδη, είχε προβιβαστεί σε στρατηγό μόλις την 1η Οκτωβρίου, ο
λογαριασμός του είχε θεωρηθεί για 31 στρατιώτες, ενώ είχε προσλάβει άλλους 56,
διαθέτοντας διαταγή στρατολογίας για 100 ενόπλους. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι μαζί με
άλλους θέλησαν να συστήσουν «μίαν εταιρίαν φανερήν, όχι μυστικήν, ήτις
απέβλεπεν εις το να φέρη την ομόνοιαν και τα επόμενα καλά της, με την ιδέαν να την
προεκτείνωμεν και εκτός του φρουρίου». Επίσης, παραθέτει έξι «άρθρα» στα οποία
ορκίζονταν τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία συνεισέφεραν σε υπηρεσία ή χρήματα,
και δεκατρείς «κανόνες», σύμφωνους σε γενικές γραμμές με τα περιεχόμενα του
Συντάγματος. Ένας κανόνας προέβλεπε ότι γίνονταν δεκτά μέλη εκτός της πόλης
αλλά «το κέντρον της Εταιρίας», η οποία έφτασε σε ένα μήνα να αριθμεί 2000 μέλη,
παρέμενε «επί του παρόντος» στο Μεσολόγγι.840
Ο ίδιος ο Μάγερ, πληροφορώντας τον Αλ. Μαυροκορδάτο για το σχηματισμό της
αδελφότητας, κάνει λόγο για απειθαρχία, βία και ανυποταξία στην πόλη και
σημειώνει ότι σχεδίασε να ενώσει τους αξιωματικούς της «δεύτερης τάξης» με τους
υφισταμένους και τους στρατιώτες τους, προκειμένου να πιέσει τους στρατιωτικούς
της «πρώτης τάξης» να εγκαταλείψουν τα πάθη τους. Ως μέσο για την ένωση,
προσθέτει, χρησιμοποίησε τη θρησκεία, ενώ στην οργάνωση είχαν θέση μόνο «η
Πατρίδα, η κυβέρνηση, οι νόμοι, η ενότητα και η εγκατάλειψη των παθών».841 Από
την πλευρά της, η Επιτροπή αντιμετώπισε με μεγάλη επιφύλαξη τη νέα οργάνωση.
Στην απάντησή της στις 3 Δεκεμβρίου, προσωπικά στον Μάγερ, σημείωσε ότι «όσον
ΓΑΚ/Μικροί κλάδοι/φ.12/405-06, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.144/130α, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ. 5, 45861, 468-69.
839
Ν. Κασομούλης, ό. π., 138-39, 160.
840
ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.148/12, ΙΕΕΕ/Αρχείο Οικογένειας Σπυρομίλιου/20514, Σπυρομίλιος, ό. π., 15455. Ο Α. Σώκος υποθέτει κάποια ανάμειξη του Σπυρομίλιου σε τεκτονικές ή παρατεκτονικές
συνωμοτικές ομάδες κατά την παραμονή του στην Ιταλία μέχρι το 1819, αν και θεωρεί ότι δεν θα
θυμόταν κάτι από τους κανόνες τους (Α. Σώκος, Αδελφότης Φιλοδικαίων, Μεσολόγγι 1825-1826, ό. π.,
30-32).
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αγαθός και αν ημπορή να ήναι σκοπός της…πάσα ιδιαιτέρα συσσωμάτωσις εις μίαν
κοινωνίαν είναι μία διαίρεσις από την ολομέλειαν της κοινωνίας, και τοιαύτη διαίρεσις
δεν είναι συμφέρουσα εις τας σημερινάς περιστάσεις του Μεσολογγίου», προσθέτοντας
ότι αν συμβεί κάτι κακό λόγω αυτής της διαίρεσης, «η κατηγορία και το βάρος θέλει
βέβαια πέσει εις τους κινήσαντας και πράξαντας ταύτην».842 Ο Μάγερ απάντησε
απορρίπτοντας κάθε κατηγορία: «δεν αποβλέπομεν καθόλου να συστήσωμεν Κράτος
επί Κράτος», σημείωνε, ούτε σε κάτι κακό. Αντίθετα, βεβαίωνε, η οργάνωση θα
αγωνιζόταν για την πόλη και θα στήριζε την ευταξία και τους νόμους. Πολλοί μέσα
στην πόλη, εχθροί ως τότε, «εφιλιώθησαν, αγαπήθησαν και εξάλειψαν πάσαν ιδέαν
εκδικήσεως, και ήδη ενωμένοι ως αδελφοί, επείσθησαν ότι δια της αμοιβαίας αγάπης
και αποχής των παθών θέλομεν αποκτήσει την ευδαιμονίαν μας», τόνιζε.843 Καθώς το
λεξιλόγιο του κειμένου μοιάζει αρκετά με εκείνο του Συντάγματος, τα δυο κείμενα
είχαν πιθανότατα τον ίδιο συντάκτη.
Κατά τον αστυνόμο Θωμίδη, η οργάνωση αριθμούσε στις αρχές Δεκεμβρίου 80
μέλη, τα οποία αυξάνονταν καθημερινά, και συμπεριλάμβανε στους αρχηγούς της τον
Δ. Δεληγεωργόπουλο. Επιπλέον, σχολιάζοντας ότι κάθε οργάνωση αποβλέπει «προς
αφανισμόν ολοκλήρου Έθνους, και κρημνισμόν της Διοικήσεως», ο Θωμίδης ζήτησε
τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διάλυση της συγκεκριμένης «εταιρείας». Ο
ίδιος την παρακολουθούσε με «κατασκόπους», ένας από τους οποίους υποσχέθηκε να
γίνει μέλος της για να πληροφορεί εκ των έσω. Το υπουργείο της αστυνομίας
εκφράστηκε το ίδιο αρνητικά, ενώ το Εκτελεστικό ζήτησε απλώς συνεχή
ενημέρωση.844 Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Δεληγεωργόπουλου, αν ισχύει, δίνει
έμφαση στη συμμετοχή των Μεσολογγιτών. Κατά τον Σπυρομίλιο, η οργάνωση
έφτασε να αποτελείται το Δεκέμβριο από 2000 μέλη. Τη διεύρυνση της επιρροής της
Αδελφότητας τότε δείχνει και η αναφορά του Μάγερ ότι μετά την αποσαφήνιση των
προθέσεών της η οργάνωση συμπεριέλαβε τους Γ. Βαλτινό, Δ. Μακρή, Α. Ίσκο, Γ.
Τσόγκα, και Δημοτσέλιο.845
Πέρα από την αξιοσημείωτη αλλαγή που δείχνει η συμμετοχή παλιών στρατηγών,
εφόσον ο Μάγερ δεν είναι ηθελημένα ανακριβής στο σημείο αυτό, οι δύο τελευταίοι
βρίσκονταν τότε εκτός της πόλης. Η Επιτροπή σημείωνε ότι η εμφάνιση της
οργάνωσης «ετάραξε» πολλούς από τους σημαντικότερους οπλαρχηγούς, ενώ η ίδια
προσπάθησε ανεπιτυχώς να εμποδίσει την οργάνωση, της οποίας τα μέλη
αυξάνονταν, χωρίς να έχει συμβεί κάτι δυσάρεστο. Ο Ν. Κασομούλης προσθέτει ότι η
πρόοδος της οργάνωσης ήταν τέτοια ώστε η στρατιωτική Επιτροπή βρέθηκε
απομονωμένη, η Αδελφότητα ήλεγχε τη φρουρά και «άρχισεν να βάνη εις υποψίαν
μεγάλην τους παλαιούς Καπιταναίους (αριστοκρατικούς), Σουλιώτας και
Ρουμελιώτας, ότι κάτι τι ωργανίζετο κατ’ αυτών». Ο ίδιος συμπεριλαμβάνει τους Γ.
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Βαλτινό και Α. Ίσκο στους τελευταίους, σχολιάζοντας ότι οι παλιοί καπετάνιοι δεν
μπόρεσαν να κάνουν κάτι εναντίον της Αδελφότητας, καθώς μάλιστα κάποιοι
συγγενείς τους ήταν μέλη της. Σε κάποια χρονική στιγμή, προσθέτει, η οργάνωση
ήταν τόσο ισχυρή ώστε άρχισε να ελέγχει τις ενέργειες τόσο της στρατιωτικής όσο
και της Διευθύνουσας Επιτροπής, κάνοντας προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση
της άμυνας, όπως για την εκλογή πολιταρχίας. Από τα γραφόμενα του ίδιου, αλλά και
του Μάγερ, προκύπτει ότι η Αδελφότητα είχε εμπλακεί και στον ανταγωνισμό για την
εκλογή των αντιπροσώπων στην επικείμενη Εθνοσυνέλευση. Ο Κασομούλης κάνει
λόγο και για παράκληση του Μαυροκορδάτου να γίνει μέλος,846 ανακρίβεια που
δείχνει μάλλον κάποια φημολογία στην πόλη για σχέση του Μαυροκορδάτου με την
Αδελφότητα.
Η στασιμότητα στην πορεία της οργάνωσης μαρτυρείται ήδη από το Δεκέμβριο.
Στις 22 του μήνα, ο Θωμίδης αναφέρει, με βάση τις αναφορές των «κατασκόπων»
του, ότι η οργάνωση δεν έχει την αρχική επιρροή, τα μέλη της δεν έχουν αυξηθεί, οι
συνελεύσεις δεν είναι πια καθημερινές, λόγω των πολεμικών συνθηκών, ενώ οι
συζητήσεις σε αυτές εξαντλούνταν στο πώς θα αναφέρουν στην Επιτροπή «τας
καταχρήσεις των μεγαλυτέρων στρατηγών». Κατά τον Σπυρομίλιο, «οι περισπασμοί
τινών αριστοφρονούντων και η ενασχόλησις του πολέμου» εμπόδιζαν την πρόοδο της
οργάνωσης, η οποία στις αρχές Ιανουαρίου «έπαυσεν τας εργασίας της διότι
σπουδαιότερα αντικείμενα επασχόλουν όλην την φρουράν». Οι «αριστοφρονούντες»
σχετίζονται ίσως με τη στάση του Γρ. Λιακατά, ο οποίος, κατά τον Κασομούλη,
επιδίωκε την προβολή του μέσω της οργάνωσης. Όταν είδε ότι μετά από τρεις μέρες
ανέλαβε άλλος το προεδρικό αξίωμα και εκείνος έπρεπε να είναι ίσος με όλους,
υπακούοντας στους κανόνες της Αδελφότητας, προσπάθησε να απομακρυνθεί
«κατηγορών την ισότητα φανερά… και ειρωνεύων το σύστημα», πριν αποχωρήσει
από την οργάνωση. Η Αδελφότητα είχε κάποια ισχύ ακόμα και στα μέσα Ιανουαρίου,
όταν εκλέχθηκαν οι απεσταλμένοι στο Ναύπλιο. Η εκλογή ακολούθησε βέβαια τον
διαχωρισμό σε Ρουμελιώτες, Ηπειρώτες και Σουλιώτες, από τους οποίους στάλθηκαν
οι Λ. Βέικος και Ν. Ζέρβας, εκπροσωπώντας αντίστοιχα τους οπαδούς των
οικογενειών Τζαβέλλα και Μπότσαρη. Ο Χρ. Κουτσονίκας εκπροσωπούσε τους
νεοεισελθόντες στην πόλη από το στρατόπεδο της Δερβέκιστας, ενώ δεν έλειπαν από
την πολυμελή συνοδεία οι απεσταλμένοι άλλων καχύποπτων οπλαρχηγών. Ωστόσο, η
οργάνωση φαίνεται ότι πέτυχε την αποστολή των Απ. Κουσουρή και Σπυρομίλιου,
μολονότι ο τελευταίος παρουσιάζει την εκλογή να ακολουθεί αποκλειστικά
γεωγραφικά κριτήρια. Επιβεβαιωτική μιας σύγκρουσης ανώτερων και κατώτερων
στρατιωτικών είναι και η αναφορά του Κασομούλη για επιλογή του Α. Ίσκου ως
εκπροσώπου της «ανωτέρας τάξης». Ο ίδιος κάνει λόγο και για έλλειψη
εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Μάγερ, καθώς τον θεωρούσαν «προσήλυτον» του
Μαυροκορδάτου, με αποτέλεσμα να μην εκλεγεί απεσταλμένος, όπως επιθυμούσε. Ο
ίδιος ο Μάγερ ενημερώνει τότε τον Μαυροκορδάτο ότι η επιρροή της οργάνωσης
επεκτεινόταν και ότι συνέβαλε με την αποφασιστικότητά της στην αντιμετώπιση
όσων επιδίωκαν συνθηκολόγηση. Του σύστηνε επίσης τον Σπυρομίλιο ως φίλο και
νέο άνθρωπο με ζήλο και μόρφωση, αλλά και ως εκπρόσωπο των Ηπειρωτών, ενώ
εμφανιζόταν αρκετά ικανοποιημένος από τη σύνθεση της αποστολής, την οποία
θεωρούσε αποτέλεσμα και δικών του προσπαθειών. Από την άλλη, ο Κασομούλης
παρατηρεί ότι παρά την πρόοδό της η Αδελφότητα δεν κατάφερε τίποτα «περί
μερίδων», σχετικά δηλαδή με τις ανισότητες στη διανομή των τροφίμων, γιατί
846

ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.144/2739, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ. 5, 494, Ν. Κασομούλης, ό. π., 139-40,
160, 172.

347

«πολλοί δυστυχείς στρατιώται έθρεφαν ταις φαμελλιαίς των από το περίσσευμα
τούτο, και μάλιστα αρκετοί από τα μέλη αυτής».847 Φαίνεται πιθανότερο ότι η
επιρροή της οργάνωσης είχε συρρικνωθεί τον Ιανουάριο, περιοριζόμενη σε μια ομάδα
προσώπων γύρω από τον Μάγερ, τα οποία επιδίωκαν να λειτουργούν με βάση
«ηθικά» κριτήρια, όπως τα όριζε ο τελευταίος. Ό,τι είχε απομείνει από την οργάνωση
λειτουργούσε ως άλλη μια ομάδα πίεσης, με επιτυχία στη συγκυρία της εκλογής
αντιπροσώπων, συχνά εναντίον των άλλων ομάδων, διακρινόμενων από τον
στρατιωτικό βαθμό ή/και την κοινωνική ή γεωγραφική προέλευση, ομάδες βέβαια
που κάθε άλλο παρά ενιαίες ήταν.
Παρά τα όποια στοιχεία του τυπικού μυστικών εταιρειών, όπως ο όρκος ή κάποιο
τελετουργικό λεξιλόγιο, η οργάνωση ήταν προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα του
πολιορκημένου Μεσολογγίου, όπως δείχνει και η απλότητα των σχετικών κανόνων.
Άλλωστε, η ανοικτή δράση της και η διακηρυσσόμενη αφοσίωση στους νόμους και
στη νόμιμη κυβέρνηση αποσκοπούσε στην αποφυγή κάθε συσχετισμού με
συνωμοτικές κινήσεις. Η προέλευση των λίγων στοιχείων που θύμιζαν συνωμοτική
οργάνωση θα μπορούσαν να αναζητηθούν σε μια πιθανή εξοικείωση του Μάγερ με τη
λειτουργία μυστικών οργανώσεων στον ευρωπαϊκό χώρο, παρά στην επίδραση των
μασονικών εταιριών της Ζακύνθου. Οι σκοποί της Αδελφότητας ήταν από την αρχή
αρκετά ευρείς. Το κήρυγμα της ενότητας και της ισότητας, η έμφαση στην
αλληλεγγύη, η πρωταρχική σημασία στην «κοινή ωφέλεια», η προβολή της
«πατρίδας» και των «νόμων» ως κυρίαρχων αξιών, όλα κοινός τόπος στις έως τότε
θεωρητικές παρεμβάσεις των Ελληνικών Χρονικών, έγιναν τώρα τα μέσα με τα οποία
η οργάνωση προσπαθούσε να υπερβεί όλα όσα χώριζαν τους πολιορκημένους, κυρίως
τις τοπικιστικές και προσωπικές αντιπαραθέσεις και τις διακρίσεις με βάση τη θέση
στην κοινωνική και στρατιωτική πυραμίδα. Ξεκινώντας από τα άμεσα προβλήματα
της πόλης, δηλαδή την ανεπάρκεια στον εφοδιασμό και την ανισότητα στη διανομή
της βοήθειας, αιτίες που είχαν οδηγήσει στην πείνα ήδη από τον Νοέμβριο, αλλά και
τον κίνδυνο συνθηκολόγησης, ο οποίος παρουσιαζόταν ως διαρκής στη σκέψη του
Μάγερ, οι ιδρυτές της οργάνωσης επιδίωξαν την υπέρβαση βαθύτερων προβλημάτων
που απειλούσαν ευρύτερα την Επανάσταση: τους ανταγωνισμούς των τοπικά και
ατομικά ισχυρών, προκρίτων και καπετάνιων, και την επιβολή αυτών των ισχυρών
παραγόντων έναντι των υπολοίπων. Είναι φανερή άλλωστε η πρόθεση των ιδρυτών
να ξεπεράσει το πείραμά τους τα όρια του Μεσολογγίου και να διαδοθεί στην
υπόλοιπες επαναστατημένες περιοχές, γεφυρώνοντας τις κάθε είδους εμφύλιες
διαμάχες. Ο Μάγερ και οι άλλοι πρωτεργάτες της οργάνωσης πίστεψαν πως, μέσω
ενός απλού τελετουργικού και μιας οργάνωσης που θα λειτουργούσε χωρίς να
αναγνωρίζει διακρίσεις, θα καλλιεργούσαν μια νέα, ανιδιοτελή συμπεριφορά που θα
απέβλεπε στην «κοινή ωφέλεια». Τον ίδιο «εκπαιδευτικό» ρόλο φιλοδοξούσαν να
έχουν και τα Ελληνικά Χρονικά από την ίδρυσή τους, κάτι που καθιστά τη δημιουργία
της Αδελφότητας το κορυφαίο επίτευγμα της πολυσχιδούς δράσης του Μάγερ,
συγκρίσιμο μόνο με την έκδοση της ίδιας της εφημερίδας.
Κύρια αιτία της αποτυχίας της οργάνωσης ήταν η εξάρτηση των ενόπλων από το
σύστημα διανομής τροφίμων, εφοδίων και χρημάτων, το οποίο παρέμενε στα χέρια
των ισχυρότερων από τους στρατιωτικούς «α΄ τάξεως», οι οποίοι ήταν αδύνατο να
πιεστούν από κάποια ανώτερη Αρχή ώστε να μην καταχρώνται μερίδες τροφίμων,
αφού έτσι στήριζαν τη συνοχή των σωμάτων τους, άρα και την ισχύ τους. Αυτή η
συνεχιζόμενη διαφοροποίηση ακύρωνε στην πράξη την επιδίωξη της Αδελφότητας να
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συμπεριλάβει τους ισχυρότερους οπλαρχηγούς σε ενιαίο μέτωπο στη βάση ηθικών
αρχών, οι οποίες αποδείχθηκε σύντομα ότι δεν μπορούσαν να υποκαταστήσουν την
απουσία μηχανισμών ελέγχου των ισχυρών και επιβολής του δικαίου. Η επίγνωση
των πραγματικών συσχετισμών συνέβαλε ίσως στην αδιαφορία ορισμένων
στρατηγών απέναντι στην ανάπτυξη και τη δράση της Αδελφότητας. Ταυτόχρονα, οι
επικεφαλής της οργάνωσης δεν έκαναν τους καλύτερους χειρισμούς, δείχνοντας
υπερβολική εμπιστοσύνη στην ανιδιοτέλεια ορισμένων μελών της. Η ίδια η
παθιασμένη ενασχόληση με την εκλογή των αντιπροσώπων και πληρεξουσίων, πάθος
που στην περίπτωση του Μάγερ δεν συμφωνεί με τις ιδεαλιστικές διακηρύξεις της
οργάνωσης, αποκαλύπτει πόσο βαθιές ήταν οι διαφορές στη γεωγραφική και
κοινωνική προέλευση των πολιορκημένων, αλλά και τα αντιτιθέμενα προσωπικά
συμφέροντα, όπως οι ίδιοι τα εκτιμούσαν. Η φροντίδα για τις πολεμικές
προετοιμασίες μετά την άφιξη των αιγυπτιακών στρατιωτικών δυνάμεων αποτέλεσε
έναν ακόμα ισχυρό ανασταλτικό παράγοντα στη δράση της οργάνωσης.
Ωστόσο, η Αδελφότητα δεν θα πρέπει να κρίνεται μόνο από την αποτυχία της. Η
συστράτευση ενός πολύ μεγάλου αριθμού ενόπλων διαφορετικής προέλευσης
αποκαλύπτει βέβαια το μέγεθος των πιέσεων που βίωναν, αλλά αποδεικνύει και την
έκταση της υπέρβασης που επιτεύχθηκε σε μια κατεύθυνση εξίσωσης και γεφύρωσης
των διαφορών, σε βαθμό που προκαλούσε τον θαυμασμό. Αν οι ανάγκες του πολέμου
δεν ήταν τόσο πιεστικές και η οργάνωση είχε περισσότερο χρόνο, ίσως να υπήρχαν
βαθύτερα και διαρκέστερα αποτελέσματα. Επιπλέον, παρά την αποτυχία, οι νεότεροι
στρατιωτικοί που είχαν στελεχώσει την οργάνωση εξακολουθούσαν να αποτελούν το
κύριο στήριγμα της άμυνας και δεν ήταν δυνατό να αγνοούνται στη λήψη των
αποφάσεων. Τον Μάρτιο, ήταν βέβαια οι παλιοί στρατηγοί Ν. Μπότσαρης, Μ.
Κοντογιάννης και Γ. Βαλτινός εκείνοι που πρωταγωνίστησαν στις συζητήσεις για
συνθηκολόγηση. Ωστόσο, ο Γ. Βάγιας, από τα πρώτα μέλη της Αδελφότητας,
απάντησε αρχικά στους απεσταλμένους των πολιορκητών ότι «τους γερόντους» τους
έχουν «δια έναν τύπον, και ό,τι θα αποφασίσουν τα παιδιά εκείνο θα γίνη»,848 στάση
που ταιριάζει απόλυτα με τις συνεχείς ανησυχίες του Μάγερ για «προδοσία», οι
οποίες είχαν συμβάλει στην πρωτοβουλία του για την ίδρυση της οργάνωσης.
Φαίνεται επίσης ότι η εμπειρία της μύησης στις συλλογικές διαδικασίες δεν ήταν
εύκολο να ξεχαστεί. Έτσι, τον Φεβρουάριο, ο Τ. Μαγγίνας συνεργαζόταν στο
Ανατολικό με τον Γρ. Λιακατά αντιμετωπίζοντάς τον, κατά τον Κασομούλη, «και ως
συναδελφόν του μέλος της Αδελφότητος». Επιπλέον, επιζήσαντα μέλη της
οργάνωσης χρησιμοποίησαν το οργανωτικό της, μόνο, παράδειγμα τον Ιούνιο του
1826 στο Ναύπλιο, συστήνοντας Αδελφότητα Ρουμελιωτών με στόχο την υπεράσπιση
των συμφερόντων «της πατρίδος Ρούμελης», υπακούοντας ταυτόχρονα στην
κυβέρνηση και στις νόμιμες διαταγές της.849 Οι νέες συνθήκες για τους διωγμένους
από τον τόπο τους Ρουμελιώτες και το ενδεχόμενο οριστικής απώλειας της περιοχής
αιτιολογούν αυτή την τοπικιστική αντίδραση, εντελώς αντίθετη με τους σκοπούς της
οργάνωσης του Μεσολογγίου.
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Κεφάλαιο Έκτο. Η τελευταία πολιορκία, 1825-1826 (Β)
6.1. Η δεύτερη φάση της πολιορκίας, Δεκέμβριος 1825-Απρίλιος 1826
6.1α. Η εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων
Τα αιγυπτιακά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου στο Κρυονέρι,
όπου και στρατοπέδευσαν, για να μετακινηθούν έξω από το Μεσολόγγι στα μέσα του
μήνα. Στις αρχές Ιανουαρίου είχαν συγκεντρωθεί στο αιγυπτιακό στρατόπεδο 9.000
άνδρες του τακτικού στρατού, 1200 Αλβανοί ένοπλοι, αρκετές εκατοντάδες άνδρες
του μηχανικού, του πυροβολικού αλλά και ιππείς, όπως και η προσωπική φρουρά του
Ιμπραήμ πασά, ένα σύνολο περίπου 12.000 ανδρών που υποστηριζόταν από 29
κανόνια και όλμους. Ο κύριος όγκος, δύο συντάγματα 7000 ανδρών συνολικά, είχε
αποβιβαστεί από την Αλεξάνδρεια στο Ναβαρίνο μόλις τον Οκτώβριο.850 Όσον
αφορά τις δυνάμεις του Κιουταχή, φέρονται να είχαν απομείνει περίπου 10.000
ένοπλοι, κυρίως Αλβανοί, ενώ οι 7500-8000 βρίσκονταν μπροστά στην πόλη.851 Ο
Ιταλός A. Mauro, γιατρός στο αιγυπτιακό στρατόπεδο του, κάνει λόγο τον Απρίλιο
για 20.000 ανθρώπους υπό τον Κιουταχή, ενώ υπολογίζει τον αιγυπτιακό στρατό σε
18.000 περίπου. Ωστόσο, το στρατόπεδο, ιδίως του Κιουταχή, είχε και την όψη
αγοράς, με ράφτες, τσαγκάρηδες, μαραγκούς, πεταλωτές και τεχνίτες ή πωλητές κάθε
είδους.852 Έτσι, ο πρώτος αριθμός φαίνεται υπερβολικός, ακόμα κι αν συνυπολογιστεί
η συγκέντρωση πολλών με την προοπτική της λεηλασίας. Ο δεύτερος θα αναφέρεται
στο σύνολο της περιοχής και θα συμπεριλαμβάνει τα βοηθητικά σώματα.
Η οργάνωση της πολιορκίας μέσα στην καρδιά του χειμώνα και η εντατικοποίησή
της με στόχο την άλωση του Μεσολογγίου, αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση για τις
αιγυπτιακές δυνάμεις. Το στρατόπεδο μπροστά στην πόλη σχεδιάστηκε από
μηχανικούς, οι Αιγύπτιοι κατέλαβαν θέσεις του πυροβολικού του Κιουταχή, ενώ ο
σχεδιασμός και η κατασκευή των σχεδίων για την άλωση του Βασιλαδίου ξεκίνησαν
λίγες μέρες πριν από τη μετάβαση του αιγυπτιακού στρατού στη Στερεά, εργασίες
που συνεχίστηκαν στο Κρυονέρι. Για χρήση στη λιμνοθάλασσα χρησιμοποιήθηκαν
και 36 πλοιάρια που είχαν αφεθεί στην περιοχή από τον οθωμανικό στόλο τον
προηγούμενο Αύγουστο και οι πολιορκημένοι είχαν αμελήσει να καταστρέψουν.
Αμέσως μετά την άφιξή τους, οργανωμένη κατά σώμα και υπό τους ήχους των
τυμπάνων, οι αιγυπτιακές δυνάμεις στρατοπέδευσαν με τάξη στα δεξιά των δυνάμεων
του Κιουταχή και επιδόθηκαν εντατικά σε ασκήσεις, κάτι που συνέχισαν και
ολόκληρο τον Ιανουάριο, ταυτόχρονα με τη συγκέντρωση των αναγκαίων για την
πολιορκία πυρομαχικών και άλλων εφοδίων. Επίσης, κατασκεύασαν νέα οχυρωμένα
πυροβολεία, τα οποία αποτέλεσαν προοδευτικά ένα συμπαγές σύνολο, αλλά και
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προμαχώνες, πλησιάζοντας προοδευτικά στις θέσεις των αμυνόμενων με ταχύτητα
που εξέπληξε τους τελευταίους.853
Οι πολιορκημένοι είχαν την εντύπωση ότι ο Ιμπραήμ πασάς κατασκεύαζε ένα
«φρούριο» στο μέγεθος του Μεσολογγίου. Η πρώτη τους αντίδραση ήταν η γενική
απαγόρευση της φυγής, χωρίς αποτέλεσμα, είδαμε. Το επόμενο διάστημα
πραγματοποιήθηκαν εργασίες στις οχυρώσεις, παρά την έλλειψη χρημάτων και την
επακόλουθη φυγή των εργατών. Επίσης, με βάση την αποκτημένη πείρα, δόθηκε
έμφαση στην ενίσχυση της οχύρωσης των θέσεων του πυροβολικού σε κρίσιμα
σημεία και στην αλληλοκάλυψή τους, στο εν νέου άνοιγμα των τάφρων, στην
προετοιμασία υπονόμων, αλλά και στην ανύψωση του «προφυλακτήριου δρόμου»,
έτσι ώστε να είναι δυνατός ο τουφεκισμός από όρθια θέση. Ωστόσο, η φρουρά, αν και
βρισκόταν σε ετοιμότητα και συνεχή εγρήγορση, δεν παρενόχλησε ουσιαστικά τις
προετοιμασίες των Αιγυπτίων, περιφρονώντας τη μαχητική τους αξία, με την
αυτοπεποίθηση των προηγούμενων νικών και βασιζόμενη στην άφιξη του ελληνικού
στόλου για την αντιμετώπιση της απειλής από τη θάλασσα.854
Από την άλλη πλευρά, οι νέοι πολιορκητές αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα
στον εφοδιασμό τους σε τρόφιμα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, η
ενδυμασία τους αποδείχθηκε ανεπαρκής απέναντι στην υγρασία και στην κακοκαιρία
του χειμώνα, ενώ πολλοί στρατιώτες πέθαναν από δυσεντερία. Κατά τη διάρκεια της
πολιορκίας, πάνω από 100 ένοπλοι και 150 ζώα με προμήθειες και τους οδηγούς τους
πνίγηκαν προσπαθώντας να περάσουν τον φουσκωμένο Φείδαρη. Πολλά από τα
πολεμοφόδια μεταφέρονταν από τους ίδιους τους στρατιώτες από το Κρυονέρι στο
Μεσολόγγι, μια απόσταση τεσσάρων ωρών. Η κακή κατάσταση των δρόμων, συχνά
βαλτώδεις λόγω και των βροχών, προκαλούσαν νέες απώλειες. Επιπλέον, η ανάγκη
για θέρμανση προκαλούσε πυρκαγιές στο οθωμανικό στρατόπεδο, το οποίο
δοκιμαζόταν και από πλημμύρες, ενώ δεν έλειπαν οι λιποταξίες. Η κακοκαιρία
εμπόδιζε τη διεξαγωγή επιχειρήσεων, αλλά και τη μεταφορά του πυροβολικού από
την Πελοπόννησο, ενώ προκαλούσε ζημιές και στον ενωμένο οθωμανικό στόλο.
Επιπλέον, τα αιγυπτιακά πληρώματα αντιμετώπιζαν ασθένειες και προβλήματα
επισιτισμού, ώστε να είναι πρακτικά αδύνατος ο πλήρης θαλάσσιος αποκλεισμός του
Μεσολογγίου, τουλάχιστον μέχρι και τον Ιανουάριο.855
Σύμφωνα με μια περιγραφή της σύνθεσης και της εικόνας του αιγυπτιακού
στρατού της Πελοποννήσου, οι αξιωματικοί ήταν Οθωμανοί από την Ασία ή αλλού,
ενώ οι υπαξιωματικοί Άραβες. Το στράτευμα είχε την πιο αξιοπεριφρόνητη όψη,
σχεδόν όλοι υπέφεραν από «οφθαλμία» (τράχωμα) και είχαν χάσει το ένα τους μάτι ή
είχαν προβλήματα όρασης, ενώ μετά την άφιξή τους στην Πελοπόννησο οι στολές
πολλών είχαν αντικατασταθεί με κάθε είδους λεηλατημένα ρούχα. Ωστόσο, παρά τις
στερήσεις και τις πορείες, ήταν πειθαρχημένοι, δεν παραπονούνταν, άντεχαν την
κούραση, εξασκούνταν με επιτυχία καθημερινά, ενώ διατηρούσαν τα όπλα τους σε
εξαιρετική κατάσταση. Οι Ευρωπαίοι αξιωματικοί στην Πάτρα και στο Μεσολόγγι
δεν ήταν περισσότεροι από τριάντα, ίσως διπλάσιοι στην υπόλοιπη Πελοπόννησο,
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από τους οποίους οι Γάλλοι ήταν κυρίως νέοι γιατροί και οι Ιταλοί εκπαιδευτές.
Ορισμένα μεγάλα κτίρια στο Κάστρο του Μοριά είχαν μετατραπεί σε νοσοκομεία για
αρρώστους και τραυματίες. Η ίδια πηγή δίνει και ένα πορτρέτο του Ιμπραήμ πασά:
μετρίου αναστήματος, κάπως παχύς, σημαδεμένος από την ευλογιά, με κόκκινη
γενειάδα, δεν παρουσίαζε συνολικά μια καλή εικόνα. Είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό
του, κάτι φυσικό αφού περιβαλλόταν από κόλακες και σκλάβους, αλλά ήταν
δραστήριος σε σχέση με άλλους Οθωμανούς και κατάφερνε με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο να φέρνει σε πέρας τα σχέδιά του. Στο Μεσολόγγι, αντίθετα με την
Πελοπόννησο, ζούσε με μεγαλοπρέπεια, η ευρύχωρη σκηνή του, πράσινη εξωτερικά,
ήταν χωρισμένη σε δωμάτια και συνδύαζε κομψότητα και άνεση, ενώ το εσωτερικό
ήταν επενδυμένο με μεταξωτά υφάσματα διαφόρων χρωμάτων. Πράσινες ήταν και οι
σκηνές των αξιωματικών του στρατού, ενώ των στρατιωτών ήταν λευκές και
χωρούσαν δώδεκα άνδρες. Έξω από κάθε σκηνή υπήρχε φούρνος.856 Κατά τον
Romey, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε στην Πελοπόννησο, υποεκτιμούσε τις
δυνατότητες των αιγυπτιακών δυνάμεων και του ίδιου του Ιμπραήμ πασά, ο
τελευταίος ήταν δραστήριος, θαρραλέος, πείσμων, και ικανός να θυσιάσει ολόκληρο
τον στρατό του για να πετύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.857
Από τις σχέσεις του Ιμπραήμ πασά και του Κιουταχή δεν έλειπαν τα προβλήματα.
Η ανάθεση από τον Σουλτάνο της διεύθυνσης της πολιορκίας στον πρώτο, όρος που
τέθηκε από τον Μεχμέτ Αλή για τη διάθεση των αιγυπτιακών στρατευμάτων,
προκάλεσε τον φθόνο του Κιουταχή, κάτι που απαίτησε την αποστολή συμφιλιωτικής
πρεσβείας από τον Σουλτάνο για την επίτευξη της αναγκαίας αρμονικής συνεργασίας,
ουσιαστικά για την επίβλεψη των κοινών επιχειρήσεων, για την οποία ο Ιμπραήμ
πασάς δυσφορούσε, κατηγορώντας τον Κιουταχή ότι κωλυσιεργούσε προβάλλοντας
διαρκώς «αν» και «αλλά». Σημείο τριβής αποτέλεσε και η διαμάχη του Αιγυπτίου
πασά με τους Αλβανούς ενόπλους του Κιουταχή, τους οποίους κατηγορούσε για
αναξιοπιστία, ενώ ο τεελυταίος είδαμε ότι διέκοψε τη μισθοδοσία τους με διαταγή
του Σουλτάνου αμέσως μετά την άφιξη των Αιγυπτίων. Προβλήματα υπήρχαν
διαρκώς και στη συνεργασία μεταξύ του Ιμπραήμ πασά και του επικεφαλής του
οθωμανικού στόλου Χοσρέφ πασά, ενώ έντονη στο αιγυπτιακό στρατόπεδο ήταν η
δυσαρέσκεια για την αδυναμία του οθωμανικού στόλου να εμποδίσει τον εφοδιασμό
του Μεσολογγίου από τα ελληνικά πλοία τον Ιανουάριο.858 Άλλωστε, η παρουσία και
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μόνο των πειθαρχημένων αιγυπτιακών στρατευμάτων, η αφθονία των πολεμικών
μέσων που συγκέντρωναν μπροστά στο Μεσολόγγι, ίσως και η πολυτελέστερη
διαβίωση του ίδιου του Ιμπραήμ πασά, θα αρκούσαν για να προκαλέσουν τη
δυσαρέσκεια του Κιουταχή και να δυσχεράνουν τη συνεργασία των δύο συμμάχων,
τουλάχιστον αρχικά.
Έχοντας πληροφορηθεί τις αδυναμίες του οθωμανικού στρατοπέδου μέχρι τις αρχές
Φεβρουαρίου, ο Α. Μιαούλης θεωρούσε τότε ότι ήταν δυνατή η διάλυσή του ύστερα
από συνδυασμένη επίθεση από την πόλη και την ύπαιθρο. Στην άλλη πλευρά, η
υιοθέτηση εκ μέρους των Αιγυπτίων ενός μεθοδικότερου σχεδίου δράσης, σύμφωνα
με τις προτάσεις του επικεφαλής του μηχανικού σώματος G. Romey, θα απαιτούσε
διάστημα τριών μηνών, εργάτες και μέσα, που έλειπαν. Φαίνεται έτσι ότι το σχέδιο,
δηλαδή η επίθεση στα νησάκια της λιμνοθάλασσας, διαμορφώθηκε με βάση τα
διατιθέμενα μέσα και την πεποίθηση του Ιμπραήμ πασά ότι οι πολιορκημένοι είχαν
έλλειψη πυρομαχικών αλλά και χαμηλό ηθικό. Είδαμε άλλωστε ότι από νωρίς είχαν
ξεκινήσει οι προετοιμασίες για επίθεση στο Βασιλάδι και στα άλλα νησάκια, με
προφανή στόχο τη σταδιακή αποκοπή της άμυνας από τα εξωτερικά της στηρίγματα
και τους διαύλους εφοδιασμού.859
Όταν όλες οι προετοιμασίες είχαν ολοκληρωθεί, εκδηλώθηκε αρχικά η πίεση από
την ξηρά. Τον αρχικό σποραδικό ή μέτριας έντασης κανονιοβολισμό, με ανάλογη
απάντηση από τους αμυνόμενους, διαδέχθηκε απότομα στις 12 Φεβρουαρίου ένας
τριήμερος βομβαρδισμός από έως και 40 πυροβόλα και όλμους με στόχο την πόλη,
άρα και το ηθικό του πληθυσμού, αλλά και θέσεις του πυροβολικού των αμυνόμενων.
Σύμφωνα με υπολογισμούς των τελευταίων, 350 βλήματα πυροβολικού έπληξαν την
πόλη και τις αμυντικές θέσεις τις πρώτες δύο ώρες, περισσότερα από 2000 βλήματα
κάθε είδους το πρώτο εικοσιτετράωρο, όταν το σύνολο των πυροβόλων και των
όλμων έβαλλε κάθε δέκα ή δεκαπέντε λεπτά, ίσως 8000 βλήματα στο τριήμερο,
17.000 μέχρι το τέλος του μήνα, σύμφωνα με άλλη αναφορά. Οι διάφοροι τύποι
πυροβόλων έβαλλαν με σειρά που άλλαζε, ώστε να δυσχεραίνονται οι προσπάθειες
των αμυνόμενων, ενώ το διαμέτρημά τους, άρα και η καταστροφική τους δύναμη,
ήταν ανώτερα του πυροβολικού του Κιουταχή. Οι πολιορκημένοι δεν μπορούσαν να
καλυφθούν με ασφάλεια, μολονότι προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν τα διαλείμματα
του βομβαρδισμού για την κάθε απαραίτητη εργασία, και είχαν 15-20 νεκρούς
καθημερινά. Ταυτόχρονα, συνεχιζόταν η κατασκευή οχυρωματικών έργων από τους
πολιορκητές, ενώ ισχυρό τμήμα του αιγυπτιακού στόλου είχε αποκλείσει την πόλη,
βομβάρδιζε, και εξασφάλιζε την ασφαλή μεταφορά τροφίμων και εφοδίων από την
Πελοπόννησο. Ωστόσο, η γενική επίθεση των αιγυπτιακών δυνάμεων λίγο πριν το
ξημέρωμα της 16ης Φεβρουαρίου αποκρούστηκε από τους αμυνόμενους μετά από
πολύωρη μάχη και σημαντικές απώλειες εκατέρωθεν. Οι βελτιώσεις κατά το αμέσως
προηγούμενο διάστημα στην αλληλοκάλυψη των οχυρώσεων, η ετοιμότητα, ο καλός
συντονισμός, το πνεύμα αυτοθυσίας και οι ορμητικές επιθετικές έξοδοι των
πολιορκημένων, ακόμα και εναντίον αιγυπτιακών τακτικών τμημάτων, συνέβαλαν
και πάλι σημαντικά στην επιτυχία της άμυνας, όπως και η δράση του εφεδρικού
σώματος που είχε πρόσφατα δημιουργηθεί υπό τον Κ. Τζαβέλλα.860
αντιπαράθεσης. Όσον αφορά τη στάση των Αλβανών, ο Χ. Ζαχαριάδης, πληροφορήθηκε ότι
επέτρεψαν τότε την είσοδο ένοπλων Ελλήνων στο Μεσολόγγι (Κ. Διαμάντης, ό. π., 19).
859
Γ. Κορίνθιος, ό. π., 45, 51-54, Κ. Διαμάντης, ό. π., 21, Σπυρομίλιος, ό. π., 195, Αρχείο
Μαυροκορδάτου, τ.6, 81-83, Αλληλογραφία, 301.
860
Γ. Κορίνθιος, ό. π., 65-69, Αλληλογραφία, 277, 316, 334-35, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.6, 89,
Ελληνικά Χρονικά, ό. π., φ.3-4/13.1.1826, φ.11-15/20.2.1826, Ν. Κασομούλης, ό. π., 188-93, 216,
Σπυρομίλιος, ό. π., 160, 166, 193, Σπ. Τρικούπης, ό. π., 324-25. Ρόλο εφεδρικού σώματος φέρεται να
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Από κατασκόπους, πληροφοριοδότες και δραπέτες αιχμαλώτους, οι πολιορκημένοι
είχαν πληροφορηθεί, τα σχέδια επίθεσης στη λιμνοθάλασσα, η πρόθεση μάλιστα
επίθεσης των Αιγυπτίων στο Βασιλάδι δημοσιεύθηκε στη Γενική Εφημερίδα του
Ναυπλίου δύο περίπου εβδομάδες πριν πραγματοποιηθεί. Ενόψει του νέου κινδύνου,
έγιναν επισκευές των θέσεων του πυροβολικού στο νησάκι, του οποίου η άμυνα
ενισχύθηκε από τρία εξοπλισμένα σκάφη, ωστόσο η φρουρά του παρέμεινε
αριθμητικά ανεπαρκής. Η ευθύνη γι’ αυτό φαίνεται να ανήκε καταρχάς στον Σπ.
Πεταλούδη, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε ενισχύσεις, μολονότι δεν είχε αρκετή
εμπειρία και διοικούσε ένα μικρό σώμα, ίσως μόλις 60 ένοπλων Μεσολογγιτών.
Ταυτόχρονα, η συνεχιζόμενη αντιπαράθεσή του με τον Αθ. Ραζηκότσικα, η οποία
είδαμε ότι είχε εκδηλωθεί στο θέμα της προαγωγής τους, δεν αποτελούσε καλό οιωνό
για την άμυνα. Σημαντική εκ των πραγμάτων ήταν και η ευθύνη των επικεφαλής
στρατιωτικών στο ίδιο το Μεσολόγγι, οι οποίοι δεν φαίνεται να είχαν επαρκή εικόνα
για τις αδυναμίες της άμυνας στο νησί. Εκτεταμένες οχυρώσεις και τοποθέτηση
πυροβόλων έγιναν στον Ανεμόμυλο και κυρίως στην Κλείσοβα. Στο ίδιο το
Μεσολόγγι, εκτιμήθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος νέας επίθεσης από την ξηρά, καθώς
τα νέα αιγυπτιακά οχυρωματικά έργα έδιναν την εντύπωση αμυντικών προθέσεων,
έτσι ώστε τα περισσότερα και καλύτερα κανόνια των πολιορκημένων μεταφέρθηκαν
στο παραθαλάσσιο μέτωπο. Επίσης, τα σπίτια στην πλευρά αυτή απέκτησαν μια
πρόχειρη συνεχή οχύρωση, μέτρα που είχαν ληφθεί και το προηγούμενο καλοκαίρι.
Ωστόσο, λόγω έλλειψης δυνάμεων αφέθηκε ανοχύρωτο το νησάκι Σκύλλα, από το
οποίο μπορούσε να εμποδιστεί η είσοδος σκαφών στη λιμνοθάλασσα.861
Μεταξύ 17 και 22 Φεβρουαρίου, με τη βοήθεια και ενός ατμοκίνητου πλοίου,
πραγματοποιήθηκε η είσοδος στη λιμνοθάλασσα αυτών των ειδικά μετασκευασμένων
για τα ρηχά σκαφών, δεκάδων πλοιαρίων στα οποία είχαν επιβιβαστεί δύο τάγματα
και σώματα ατάκτων και είχαν τοποθετηθεί πυροβόλα, ενώ ο μεγάλος αριθμός και η
συνεχής δραστηριότητα των σκαφών προκαλούσε σύγχυση στην άμυνα. Η επίθεση
στο Βασιλάδι εκδηλώθηκε στις 25 του μήνα. Το καθυστερημένο αίτημα βοήθειας του
Σπ. Πεταλούδη προκάλεσε, κατά τον Κασομούλη, την άρνηση του Αθ. Ραζηκότσικα,
αν ο ίδιος ο Πεταλούδης δεν εγκατέλειπε τη θέση. Σε κάθε περίπτωση, η επίθεση
ήταν ταχύτατη, ενώ η ανατίναξη της αποθήκης πυρομαχικών του νησιού, από εχθρική
βόμβα ή αμέλεια της φρουράς, υπονόμευσε καίρια την άμυνα, μολονότι ο αγώνας
συνεχίστηκε για λίγο ακόμα. Ο Σπ. Πεταλούδης ήταν ανάμεσα στους νεκρούς,
ελάχιστοι κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ λίγοι άμαχοι, τρόφιμα και σημαντικές
ποσότητες πυρομαχικών έγιναν λεία των νικητών, οι οποίοι είχαν πολύ μικρές
απώλειες σε σύγκριση με τη σπουδαιότητα της θέσης που είχαν καταλάβει.862
έχει και κάποιο μεσολογγίτικο σώμα «των Γενιτσάρων» υπό τον Γιαν. Ραζηκότσικα (ΓΑΚ/Συλλογή
Βλαχογιάννη/κατάλογος Δ΄/κυτίο 39), συνέχεια ίσως των ντόπιων ενόπλων που είχαν εμπλακεί στις
διαμάχες της προηγούμενης περιόδου στην πόλη. Ο Κ. Στασινόπουλος κάνει λόγο για εφεδρικό σώμα,
των «Γελεκτζήδων», από 50 Μεσολογγίτες ένοπλους (Το Μεσολόγγι, Αθήνα 1925, 202).
861
Κ. Διαμάντης, ό. π., 19-21, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.6, 81-83, Αλληλογραφία, 317, Σπυρομίλιος, ό.
π., 159-60, 192, 195, Ν. Κασομούλης, ό. π., 195-201, 204, ΓΕΕ, φ.36/10.2.1826, Σπ. Τρικούπης, ό. π.,
326.
862
Γ. Κορίνθιος, ό. π., 70-74, Αλληλογραφία, 325-27, Ελληνικά Χρονικά, ό. π., φ.11-15/20.2.1826, Ν.
Κασομούλης, ό. π., 198-203, Σπυρομίλιος, ό. π., 194, Αρτ. Μίχος, Απομνημονεύματα, ό. π., 42. Κατά
μία πηγή, στη λεία των Αιγυπτίων συμπεριλαμβάνονταν και τα τιμαλφή που είχαν αποθηκεύσει στο
Βασιλάδι οι Μεσολογγίτες (Ν. Μοσχόπουλος, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως κατά τους
Τούρκους ιστοριογράφους εν αντιπαραβολή και προς τους Έλληνας ιστορικούς, Αθήνα 1960, 113). Ο
Αρτ. Μίχος κάνει λόγο για συνεχείς εκκλήσεις του Πεταλούδη για ενισχύσεις και επιρρίπτει την
ευθύνη στον Ραζηκότσικα. Ο τελευταίος φέρεται να κατηγόρησε τον Πεταλούδη πως μισθοδοτούνταν
για 150 άνδρες (Αρτ. Μίχος, ό. π., 41-42). Στη φρουρά του Βασιλαδίου εμφανίζονται να μοιράζονται
τον Ιανουάριο σιτηρέσια για 50 ενόπλους. Στον Πεταλούδη βεβαιώνεται η μισθοδοσία 27 ανδρών, ενώ
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Αμέσως μετά ήρθε η σειρά του Ντολμά, μικρού νησιού σε απόσταση μιας ώρας
νότια του Ανατολικού. Στην περιοχή, όπου υπήρχε μια επισφαλής άτυπη ανακωχή με
τις δυνάμεις του Κιουταχή μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, είχε τοποθετηθεί τον επόμενο
μήνα ο Γρ. Λιακατάς, επικεφαλής του δικού του και άλλων σωμάτων, δύναμης ίσως
400 ενόπλων. Ωστόσο, ο Ντολμάς είχε οχυρωθεί λίγο νωρίτερα με τρόπο
λανθασμένο, με ευθύνη του Ν. Στορνάρη, έτσι ώστε να απαιτείται τελικά μεγάλη
δύναμη για μια αποτελεσματική άμυνα. Επιπλέον, ενώ το Ανατολικό βομβαρδιζόταν
σποραδικά από τις 12 Δεκεμβρίου, η ακριβής δύναμη του Λιακατά φαίνεται ότι δεν
ήταν γνωστή στους οπλαρχηγούς στο Μεσολόγγι. Επιπλέον, η συνεργασία του
τελευταίου με τους ως τότε επικεφαλής στρατιωτικούς στο Ανατολικό ήταν από την
αρχή προβληματική, ίσως επειδή εμπόδιζε τις ποικίλες αυθαιρεσίες τους απέναντι
στους ντόπιους.863 Στις 28 Φεβρουαρίου, ύστερα από εντατικό βομβαρδισμό από
ξηρά και θάλασσα, επιτέθηκαν στον Ντολμά αιγυπτιακές τακτικές δυνάμεις, ενώ η
είσοδος των πλοιαρίων στη λιμνοθάλασσα είχε ήδη διακόψει την επικοινωνία των
αμυνόμενων στις δύο πόλεις. Ο Λιακατάς αγωνίστηκε ηρωικά και σκοτώθηκε στο
νησί μαζί με 300 περίπου ένοπλους, ενώ αμέσως μετά έπεσε ο Πόρος, νησάκι αμέσως
νοτιοανατολικά του Ανατολικού. Είχε προηγηθεί η άρνηση των Δ. Σίψα, Δ.
Βλαχόπουλου και άλλων να ενισχύσουν τον Λιακατά από το Ανατολικό, αν και η
αντίθετη στάση τους δεν φαίνεται πώς μπορούσε να αλλάξει το αποτέλεσμα. Η
επιτυχημένη, μολονότι ίσως καθυστερημένη, επίθεση αντιπερισπασμού της φρουράς
του Μεσολογγίου στο εχθρικό στρατόπεδο δεν επηρέασε την έκβαση στον Ντολμά
ούτε τα επακόλουθα στο Ανατολικό. Οι επιζώντες φυγάδες και, κυρίως, η προσέγγιση
των εχθρικών πλοιαρίων και η απειλούμενη απόβαση έσπειραν τον φόβο στην πόλη,
της οποίας οι κάτοικοι δεν είχαν την πολεμική πείρα των Μεσολογγιτών. Παρά τις
αρχικές διαβεβαιώσεις για αντίσταση, οι περισσότεροι ξένοι ένοπλοι, ίσως όχι
περισσότεροι από 150 συνολικά, διέφυγαν στα ορεινά τη νύχτα προς την 1 η Μαρτίου,
μην αφήνοντας άλλη επιλογή στους προκρίτους της πόλης από τη συνθηκολόγηση,
την οποία επιδίωξαν με τον Κιουταχή. Η παράδοση όσων είχαν παραμείνει
συμφωνήθηκε με όρους την προστασία της ζωής τους και τη συντήρησή τους από τον
Κιουταχή για έναν χρόνο. Φυγάδες από το Ανατολικό κατέφυγαν και στον Κάλαμο.
Οι αιχμάλωτοι, 3625 κατά τον Romey, μεταφέρθηκαν στην Άρτα και στην Πρέβεζα
έχοντας μαζί τους μόνο τα ρούχα τους, κάποια χρήματα και ό,τι μπορούσαν να
κουβαλήσουν, με κύρια εξαίρεση όσους και όσες πουλήθηκαν δούλοι ή κρατήθηκαν
από τους νικητές. Η συμπεριφορά των ενόπλων του Ανατολικού θεωρήθηκε δειλή και
άνανδρη από την οργισμένη φρουρά του Μεσολογγίου, αλλά και από την Επιτροπή,
μολονότι είναι δυνατό, κυρίως από τα γραφόμενα του Σπυρομίλιου, να αμφισβητηθεί
το αν οι ένοπλοι που είχαν απομείνει, μαζί με τους οπλισμένους κατοίκους,
επαρκούσαν και είχαν τη μαχητική αξία, αν όχι και τα τρόφιμα, για να υπερασπιστούν
τις οχυρώσεις.864
άλλους 41 ή 51 εμφανίζεται να διαθέτει ο φρούραρχος και επικεφαλής των πυροβολητών Αναστ.
Παπαλουκάς (Αλληλογραφία, 521, 536, ΕΛΙΑ/Αρχείο Μεσολόγγι/167, και «κατάλογος ταϊνίων»,
18.1.1826). Σε κάθε περίπτωση, ο μικρός αριθμός των πυροβολητών δεν επέτρεπε την αξιοποίηση των
διαθέσιμων στο νησί όπλων (βλ. Σπ. Σακαλής, Μεσολόγγι 1826, Τύχη οικογένειας Μάγερ και κατάλογος
των αιχμαλώτων της Εξόδου, ό. π. 113). Για 130 αμυνόμενους κάνει λόγο ο Ν. Μακρής (Ιστορία του
Μεσολογγίου, ό. π., 48). Για τα ονόματα 28 Μεσολογγιτών νεκρών, 10 τραυματιών και 47
διασωθέντων, βλ. Ν. Κολόμβας, Βασιλάδι, ό. π., 167-72.
863
Ελληνικά Χρονικά, τ.2, ό. π., φ.100/12.12.1825, Σπυρομίλιος, ό. π., 162, Ν. Κασομούλης, ό. π., 15759, 169-70, 204, 209-10.
864
Ν. Κασομούλης, ό. π., 204-05, 209-216, Σπυρομίλιος, ό. π., 196-98, Αλληλογραφία, 328, 342, Αρχείο
Μαυροκορδάτου, τ.6, 363, Γ. Κορίνθιος, ό. π., 78, ΑΚΥ, τ.12, 70, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.166/6, Σπ.
Τρικούπης, ό. π., 327-28, P. J. Green, ό. π., 243. Κατά τον Αρτ. Μίχο, συμφωνήθηκε να επιτραπεί η
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Ο Μάρτιος καταναλώθηκε από τις αιγυπτιακές δυνάμεις με σποραδικούς, λόγω των
ισχυρών βροχών, βομβαρδισμούς, συνέχιση των οχυρωματικών έργων, άκαρπες
συνομιλίες περί συνθηκολόγησης, αλλά και συσκέψεις για την κατάστρωση του
σχεδίου επίθεσης στο Μεσολόγγι. Ταυτόχρονα, ο βομβαρδισμός στόχευε την ίδια την
πόλη, ίσως γιατί είχε γίνει γνωστή, από τους αιχμαλώτους στο Ανατολικό, η
αναποτελεσματικότητα του βομβαρδισμού των οχυρώσεων, με αποτέλεσμα να
εξοντώνονται ολόκληρες οικογένειες και να αυξάνεται η ανησυχία του πληθυσμού.
Αλλά και ο ανοικτός χώρος ανάμεσα στους στρατώνες και στην πόλη είχε πια
καλυφθεί από πολυάριθμους λάκκους που είχαν ανοίξει τα βλήματα. Από την πλευρά
τους, οι αμυνόμενοι ενίσχυσαν τις οχυρώσεις της Κλείσοβας, η οποία είχε φρουρά
περίπου 130 ανδρών με δύο έως έξι κανόνια, υποστηριζόμενη από μία ή δύο
εξοπλισμένες πάσαρες. Το νησί συνδεόταν με το Μεσολόγγι μέσω μικρότερων
νησιδίων και ήταν πολύτιμο για την επικοινωνία, από άγνωστους στους αντιπάλους
διαύλους, με τη θάλασσα αλλά και με την απέναντί της ξηρά. Η επίθεση εκδηλώθηκε
στις 25 Μαρτίου, και ενώ απουσίαζε ο φρούραρχος Χρ. Χατζηπέτρου επικαλούμενος
ασθένεια, αρχικά από τις δυνάμεις του Κιουταχή και με τη βοήθεια αιχμάλωτων
ψαράδων από το Ανατολικό που γνώριζαν τα νερά. Ταυτόχρονα, οι πολιορκητές
βομβάρδιζαν το ίδιο το Μεσολόγγι, ώστε η φρουρά του να μην ενισχύσει το νησί.
Παρά την προσωπική συμμετοχή και αποφασιστικότητα του Κιουταχή, τρεις
διαδοχικές επιθέσεις αποκρούστηκαν, ενώ ο ίδιος ο Κιουταχής τραυματίστηκε.
Ακολούθησε επίθεση δύο ταγμάτων και άλλων μονάδων των Αιγυπτίων, οι οποίοι
όμως αγωνίστηκαν εξίσου ακάλυπτοι μέσα στο νερό και είχαν βαρύτατες απώλειες,
πριν αναγκαστούν να υποχωρήσουν. Σημαντικό ρόλο στην έκβαση της ολοήμερης
μάχης, μιας από τις μεγαλύτερες αμυντικές επιτυχίες των επαναστατών κατά τη
διάρκεια του πολέμου, είχαν οι οχυρώσεις του νησιού, η επιδέξια καθοδήγηση της
άμυνας από τον Παν. Σωτηρόπουλο, η επέμβαση του εφεδρικού σώματος του
Τζαβέλλα, ο επιτυχημένος ανεφοδιασμός από πλοιάρια από το Μεσολόγγι, αλλά και
ο θανάσιμος τραυματισμός του επικεφαλής των Αιγυπτίων Χουσεΐν μπέη. Η φρουρά
του Μεσολογγίου δεν προσπάθησε αυτή τη φορά να επιτεθεί για αντιπερισπασμό,
λόγω του φόβου για ενδεχόμενη κύρια επίθεση του εχθρού στην πόλη, αλλά και της
ανησυχίας για πιθανές λιποταξίες. Όπως ήταν φυσικό, η νίκη προκάλεσε εκδηλώσεις
χαράς στην πόλη. Οι πολιορκητές είχαν υποστεί σημαντικές απώλειες, κατά τον
Romey, 1100 νεκρούς, 380 τραυματίες και 80 αιχμάλωτους Αιγύπτιους, αλλά και 200
νεκρούς και 125 τραυματίες από τις δυνάμεις του Κιουταχή, αλλά και ισχυρό
κλονισμό του ηθικού τους, πιθανότατα και της βεβαιότητάς τους για τη νίκη. Κατά
τους Γ. Αινιάνα και Π. Στεφανίτση, μια απόπειρα τελικής εξόδου τότε από το
Μεσολόγγι θα ήταν επιτυχής για το σύνολο των πολιορκημένων, λόγω του
αντίκτυπου που προκάλεσε στο εχθρικό στρατόπεδο η ήττα στην Κλείσοβα, εκτίμηση
που φαίνεται αρκετά ρεαλιστική.865
Σε κάθε περίπτωση, επιθυμώντας να αποφύγουν άλλες αιματηρές συγκρούσεις και
έχοντας πετύχει τον έλεγχο των κύριων οδών ανεφοδιασμού του Μεσολογγίου από τη
θάλασσα, οι πολιορκητές στράφηκαν στο όπλο του αποκλεισμού και της πείνας,
φυγή στους στρατιωτικούς, στους πολιτικούς υπαλλήλους και σε όσους δεν είχαν οικογένειες, ενώ οι
υπόλοιποι θα συνθηκολογούσαν, όπως και έγινε (Αρτ. Μίχος, Απομνημονεύματα, ό. π., 45-46).
865
Γ. Κορίνθιος, ό. π., 78-94, Ν. Κασομούλης, ό. π., 199, 203, 229-40, Σπυρομίλιος, ό. π., 199-200,
Αρτ. Μίχος, ό. π., 50-53, Σπ. Τρικούπης, ό. π., 329, Ν. Μακρής, Ιστορία του Μεσολογγίου, ό. π., 59, Π.
Δ. Στεφανίτζης, Απλή και μεμαρτυρημένη έκθεσις των εν Ελλάδι πράξεων και τυχών αυτού απ’ αρχής
του αγώνος της επαναστάσεως μέχρι σήμερον, ό. π., 14. Η άποψη του Αινιάνα δημοσιεύεται στη ΓΕΕ
(φ. 83/14.8.1826) και παρατίθενται στο: Οι ημέρες των Ελεύθερων Πολιορκημένων (1824-1826), το
ημερολόγιο της Β΄ Πολιορκίας του Μεσολογγίου όπως δημοσιεύτηκε στα Ελληνικά Χρονικά, εισαγ.-σημ.:
Γ. Λαγανάς, Αθήνα 2001, 433-34.
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ταυτόχρονα με τον εντατικό βομβαρδισμό. Από το αιγυπτιακό στρατόπεδο, στις
παραμονές της τελικής εξόδου, το Μεσολόγγι φαινόταν ένας τεράστιος σωρός
ερειπίων. Όπως παρατηρεί και ο γιατρός W. Black από το πολεμικό Chanticleer, το
Μεσολόγγι, περικυκλωμένο από μια μάζα από τέντες σε απόσταση τουλάχιστον
τριών χιλιομέτρων, με τις ακτές και τα κανάλια γεμάτα από πυροβολαρχίες και
εξοπλισμένα πλοιάρια και σχεδίες, μετά βίας έδινε από κοντά την εντύπωση ενός
τόπου διαβίωσης 10.000 ανθρώπων ή ενός στόχου που θα μπορούσε να συγκεντρώσει
τέτοια τρομερή δύναμη σαν αυτή που το πολιορκούσε, καθώς παρουσίαζε την εικόνα
μιας μάζας ερειπίων, με ελάχιστους ανθρώπους να φαίνονται στην περικυκλωμένη
περίμετρό του,866 χαρακτηριστικό της καθήλωσης στο έδαφος και της απόκρυψης που
επέβαλλε ο εχθρικός κανονιοβολισμός.
Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα σχετικά με τις δυνατότητες της άμυνας,
ποιοι δηλαδή ήταν οι εφικτοί στόχοι της, θα πρέπει καταρχάς να ληφθούν υπόψη
ορισμένα κύρια χαρακτηριστικά της οργάνωσης και των μέσων με τα οποία
διεξήγαγε τον πόλεμο η αιγυπτιακή πλευρά. Δύο από τα συντάγματα του τακτικού
στρατού που χρησιμοποιήθηκαν στην ξηρά και τη λιμνοθάλασσα των δύο πόλεων, η
πλειονότητα των τακτικών αιγυπτιακών στρατευμάτων στο μέτωπο αυτό, είχαν
φτάσει πολύ πρόσφατα από την Αίγυπτο και δεν είχαν εκτεθεί στις ταλαιπωρίες και
τις απώλειες του πολέμου στην Πελοπόννησο. Ο γενικός σχεδιασμός ήταν απλός, ενώ
η οργάνωση του στρατοπέδου και η προπαρασκευή των επιχειρήσεων ήταν μεθοδική,
εντατική, πειθαρχημένη, συνεπής και ταχεία, σε ό,τι αφορούσε το σύνολο των
οχυρωματικών έργων. Το ίδιο ίσχυσε, παρά τις καθυστερήσεις, για τη δύναμη και τις
ικανότητες του πυροβολικού, αλλά και στους τομείς της εξάσκησης των στρατιωτών
και της κατασκευής των απαιτούμενων σκαφών, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες
επιδόσεις των αλβανικών σωμάτων στο πρόσφατο και στο απώτερο παρελθόν. Με τη
μαζική χρήση κατάλληλων σκαφών και ικανοποιητική υποστήριξη από το σύνολο
του στόλου μετά τον Ιανουάριο, οι οθωμανικές δυνάμεις απέκτησαν επιτέλους την
ικανότητα αμφίβιων αποβατικών επιχειρήσεων στο περιβάλλον της περιοχής.
Ταυτόχρονα, η φύση ήταν ο ισχυρότερος αντίπαλος των πολιορκητών. Προκειμένου
να αντιμετωπίσουν τις δυσχέρειες που δημιουργούσαν στις μεταφορές οι αντίξοες
καιρικές συνθήκες και το ανεπαρκές οδικό δίκτυο, χρησιμοποιήθηκε, ελλείψει άλλων
μέσων, το ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, η υποτίμηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής
προκάλεσε σοβαρές απώλειες πριν και ανεξάρτητα από τις καθαυτό επιχειρήσεις, αν
και ο γενικός προσανατολισμός του σχεδίου στον αποκλεισμό του Μεσολογγίου
αποσκοπούσε στην αποφυγή απωλειών από έντονη πολεμική δράση. Το έμψυχο
δυναμικό αντιμετωπίστηκε με φειδώ μόνο μετά την κατάληψη νησιών και την
επέκταση του ελέγχου στη λιμνοθάλασσα, όταν είχε υποστεί επιπλέον απώλειες,
κυρίως στην Κλείσοβα.
Αναμφισβήτητο γεγονός, και παράγοντας που διαφοροποίησε αποφασιστικά την
κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, ήταν και το ότι οι αιγυπτιακές δυνάμεις, εν
μέρει και οι δυνάμεις του Κιουταχή, κατάφεραν να επιλύσουν σε μεγάλο βαθμό το
πρόβλημα εφοδιασμού περίπου 25.000 ενόπλων, οι οποίοι ήταν τώρα δυνατό να
παραμείνουν στην περιοχή για διάστημα αρκετό ώστε για να πετύχουν την άλωση του
Μεσολογγίου. Το αιγυπτιακό στρατόπεδο τροφοδοτήθηκε από τις βάσεις στην
Πελοπόννησο, οι οποίες δεν απειλήθηκαν σοβαρά από τους επαναστάτες. Οι
πολιορκητές δεν ήταν πια υποχρεωμένοι να φύγουν όταν τελείωναν τα εφόδιά τους ή
λόγω των καιρικών συνθηκών και του ανθυγιεινού κλίματος, παρά τα προβλήματα
866
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που εξακολουθούσαν να προκαλούν αυτοί οι παράγοντες. Φαίνεται επίσης από τον
αδιατάρακτο ρυθμό των επιχειρήσεων ότι οι σχέσεις του Ιμπραήμ πασά και του
Κιουταχή εξομαλύνθηκαν σταδιακά, ώστε να μην υπάρχουν σοβαρές πρακτικές
συνέπειες από τον ανταγωνισμό ή τις διαφωνίες τους, σε αντίθεση με τις αντιζηλίες
και την αυτονομία δράσης που είχαν οι Οθωμανοί στρατιωτικοί κατά το παρελθόν.
Στην πλευρά των αμυνόμενων, η αντιμετώπιση της νέας απειλής και οι επιχειρήσεις
εκείνου του χειμώνα επιβεβαίωσαν ή αποκάλυψαν τα κυριότερα πλεονεκτήματα αλλά
και τις αδυναμίες τους. Η πολεμική ετοιμότητα και εγρήγορση, σε συνδυασμό με την
έμφαση στην ενίσχυση των οχυρωματικών έργων, απέδωσαν και πάλι καρπούς, στην
Κλείσοβα αλλά και στο ίδιο το Μεσολόγγι. Ταυτόχρονα, η αμέλεια για επαρκή
προετοιμασία και για έγκαιρη και αποφασιστική δράση επέτρεψαν την ανενόχλητη
προπαρασκευή των επιτιθέμενων, με τραγικές συνέπειες για την άμυνα στο Βασιλάδι,
στον Ντολμά και στο Ανατολικό. Η ανεπάρκεια αυτή πρέπει να αποδοθεί κυρίως
στην υποτίμηση του αντιπάλου και στην αριθμητική αδυναμία των πολιορκημένων
ύστερα από τα κρούσματα φυγής, παρά στην καταπόνησή τους από τις πολύμηνες
επιχειρήσεις και στην έλλειψη τροφίμων και εφοδίων. Ωστόσο, η αποτυχία στο
Βασιλάδι, οφειλόμενη και στην αδυναμία των πολιορκημένων να δράσουν στην ίδια
τη λιμνοθάλασσα, αντανακλά οπωσδήποτε και άλλες διαχρονικές παθογένειες του
ελληνικού στρατοπέδου, δηλαδή την αυτονομία δράσης, στα όρια της αυθαιρεσίας,
που μπορούσε να απολαμβάνει κάθε οπλαρχηγός, και τις προσωπικές συγκρούσεις
στην πόλη, φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην πλημμελή φρούρηση του νησιού και
στη διαμάχη μεταξύ Ραζηκότσικα και Πεταλούδη, αν όχι με εμπλοκή άλλων
οπλαρχηγών. Η συγκεκριμένη ήττα θα μπορούσε να αποδοθεί και στην αναντιστοιχία
μεταξύ του φαινομενικού και του πραγματικού αριθμού των ενόπλων των διαφόρων
σωμάτων, αν η φρουρά του Μεσολογγίου βασιζόταν σε έναν ανακριβή αριθμό
μισθοδοτούμενων ανδρών και αγνοούσε την πραγματική δύναμη στο νησί.
Το σχέδιο, έστω και σε επίπεδο σκέψεων, για επίθεση στο οθωμανικό στρατόπεδο
από τους εντός και εκτός του Μεσολογγίου ενόπλους, είχε πιθανότητες επιτυχίας
μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, πριν οι αιγυπτιακές δυνάμεις σταθεροποιήσουν τη θέση
τους. Ωστόσο, η διάλυση του στρατοπέδου της Δερβέκιστας τον Ιανουάριο, η οποία
οφειλόταν σε διαρκείς επίσης αδυναμίες των επαναστατών στην ύπαιθρο, κατέστησε
εντελώς θεωρητικό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αντίθετα, ρεαλιστικός στόχος των
πολιορκημένων ήταν η έκθεση του αντιπάλου σε φθορά και η διατήρηση των
απαραίτητων για τον ανεφοδιασμό θέσεων στη λιμνοθάλασσα, μέχρι την άφιξη του
ελληνικού στόλου και την όποια παράταση της αντίστασης που θα εξασφάλιζε αυτός
ο ανεφοδιασμός. Η φρουρά απέτυχε στο δεύτερο σκέλος αυτού του στόχου, λόγω των
πλεονεκτημάτων και των ικανοτήτων του αντιπάλου αλλά και των δικών της
αδυναμιών. Αν και τα πλεονεκτήματα και οι ελλείψεις των δύο στρατοπέδων
αλληλεπιδρούσαν, οι διαχρονικές και οι συγκυριακές αδυναμίες της άμυνας βάρυναν
περισσότερο, καθώς η άμεση νικηφόρα αντιπαράθεση με τις τακτικές αιγυπτιακές
δυνάμεις δεν ήταν απαραίτητη για την εξάντλησή των τελευταίων, σε αντίθεση με τις
αιφνιδιαστικές επιθετικές εξόδους της φρουράς στο οθωμανικό στρατόπεδο, όπου
αντιμετώπισε με αρκετή επιτυχία τμήματα τακτικών και ατάκτων. Τώρα, μετά την
επέκταση των πολιορκητών στη λιμνοθάλασσα, ό, τι μπορούσε να κινητοποιηθεί από
τον ελληνικό στόλο θα έπρεπε να πετύχει στο Μεσολόγγι αυτό που είχαν κατορθώσει
οι οθωμανικές δυνάμεις για λογαριασμό τους, δηλαδή την αποκατάσταση μιας
ικανοποιητικής γραμμής ανεφοδιασμού. Ο στόχος αυτός απαιτούσε νέες σημαντικές
δαπάνες για την κινητοποίηση ικανού αριθμού πολεμικών πλοίων και την αγορά
τροφίμων. Καθώς, από τα τεκταινόμενα στο Ναύπλιο, διαφαινόταν ότι αυτό θα ήταν
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πια πολύ πιο δύσκολο απ’ ότι στο παρελθόν, ο χρόνος κυλούσε σε βάρος των
πολιορκημένων.
6.1β. Οι προσπάθειες για εφοδιασμό: Φεβρουάριος-Μάρτιος 1826
Στους τελευταίους μήνες της πολιορκίας, το Μεσολόγγι βίωνε τις συνέπειες των
οργανωτικών αδυναμιών των επαναστατών, οι οποίες εκδηλώθηκαν σε όλη τους την
ένταση, κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών πόρων. Είδαμε ότι τον
προηγούμενο Νοέμβριο είχε ψηφιστεί νόμος για εκποίηση μέρους των φθαρτών
εθνικών κτημάτων, με την επίκληση αυτή τη φορά της ανάγκης ενίσχυσης του
«τακτικού» σώματος. Ταυτόχρονα, οι Υδραίοι πρόκριτοι σημείωναν ότι η εκποίηση
γης ήταν ο μοναδικός τρόπος για να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα χρήματα για την
κάλυψη των εξόδων του στόλου, κάτι που πρότεινε τότε στο Βουλευτικό και το υπό
τον Γ. Κουντουριώτη Εκτελεστικό. Τελικά, η κυβέρνηση προκήρυξε στις 24
Δεκεμβρίου εσωτερικό δάνειο ενός εκατομμυρίου ταλίρων για τις γενικότερες
πολεμικές ανάγκες, με υποθήκη τα εισοδήματα κάθε είδους εθνικών κτημάτων, εκτός
της δεκάτης. Όπως και τον προηγούμενο μήνα, προβλεπόταν να καταβληθεί σε
μετρητά μόνο το 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο σε ομολογίες ή διαταγές
πληρωμής από το δημόσιο ταμείο. Ακολούθησε η απόφαση του Βουλευτικού για
διάθεση ποσού από την επικείμενη εκποίηση των προσόδων για τον εφοδιασμό του
Μεσολογγίου σε τρόφιμα, πηγή εσόδων ανεπαρκής, λόγω της αποδοχής στην
εκποίηση ομολογιών και διαταγών πληρωμής έναντι μετρητών. Ταυτόχρονα,
αποφασίστηκε η πραγματοποίηση «εράνου» σε όλες τις επαρχίες για την ενίσχυση
του Μεσολογγίου, όπως και έγινε το επόμενο διάστημα στην Ύδρα, στο Ναύπλιο και
αλλού. Οι ίδιοι ζήτησαν να συγκεντρώσουν και είδη ρουχισμού από όλες τις
περιοχές, κάτι που επίσης εγκρίθηκε από το Βουλευτικό. Ό,τι συγκεντρώθηκε
μοιράστηκε τον Μάιο, σύμφωνα και πάλι με τις διαταγές στρατολογίας, στους
επιζώντες της φρουράς.867
Εκείνη τη χρονική στιγμή, στις 2 Φεβρουαρίου, έφτασε στο Ναύπλιο η ομάδα των
έξι αντιπροσώπων από το Μεσολόγγι. Είχαν την εντολή να επιστρέψουν σε είκοσι
μέρες έως ένα μήνα με τις αναγκαίες δυνάμεις για τη διάλυση της πολιορκίας,
διαφορετικά να ειδοποιήσουν τη φρουρά να εγκαταλείψει την πόλη.868 Στη συνέχεια,
μέσα σε κλίμα έντονου πολιτικού ανταγωνισμού ενόψει και της επικείμενης Γ΄
Εθνοσυνέλευσης, οι απεσταλμένοι παρουσίασαν τα αιτήματα της φρουράς: σύσταση
στρατοπέδου εκτός του Μεσολογγίου με στόχο τη διάλυση της πολιορκίας, αποστολή
ισχυρής ναυτικής δύναμης με επιπλέον κατάλληλα πλοία για μόνιμη παρουσία στη
λιμνοθάλασσα, εφοδιασμό σε τρόφιμα, επισκευή των οχυρώσεων, καταβολή μισθών
και σιτηρεσίων. Αργότερα προστέθηκαν αιτήματα για κανόνια, πολεμοφόδια,
οχυρωματικά υλικά, αποστολή έμπειρων πυροβολητών, τριακοσίων εργατών και
4000 ένοπλων, κατά το ήμισυ από το «τακτικό» σώμα. Ταυτόχρονα, από τους ίδιους
867
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Αγώνος/φ.24/2342, φ.32/3382-83, 3394, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.155/57, 16543, ΑΕΠ, τ.7, 390, 398, 42728, τ.8, 404, Ν. Κασομούλης, ό. π., 301, Αναστ. Λιγνάδης, Έρανοι, δάνεια εισφοραί, δασμοί κατά το
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ή τους άλλους απεσταλμένους-πληρεξούσιους οπλαρχηγών, υποβλήθηκαν ατομικά
αιτήματα, όπως για προαγωγές ή προσθήκες στις διαταγές στρατολογίας. Το αίτημα
για την αντικατάσταση της φρουράς απορρίφθηκε, μολονότι αποφασίστηκε να
σταλούν 1000 ένοπλοι, αλλά και έμπειροι πυροβολητές από το «τακτικό». Στα μέσα
Μαρτίου η κυβέρνηση ζήτησε από τους ξένους οπλαρχηγούς στην Πελοπόννησο να
μεταβούν στο Μεσολόγγι με τα πλοία που ετοιμάζονταν τότε, απειλώντας τους με
διάλυση των σωμάτων τους, ενώ θέμα αποστολής 1100 Πελοποννησίων ενόπλων
τέθηκε και στην Εθνοσυνέλευση, ελάχιστα πριν την πτώση της πόλης. Η
αντιπαράθεση ισχυρών πολιτικών και στρατιωτικών παραγόντων της Πελοποννήσου
με την κυβέρνηση, στο πλαίσιο των πολιτικών ζυμώσεων της συγκυρίας, συνέβαλε
στο να μείνουν χωρίς αποτέλεσμα οι προσπάθειες αυτές. Την ίδια στιγμή οι Αιγύπτιοι
κρατούσαν τις θέσεις τους στην Πελοπόννησο, μετά και την αποτυχία ανακατάληψης
της Τριπολιτσάς τον Δεκέμβριο, ενώ μεγάλος αριθμός ενόπλων είχε συγκεντρωθεί
γύρω από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην Εθνοσυνέλευση, χωρίς να
υπολογίζονται οι αρκετές εκατοντάδες που συμμετείχαν στην τυχοδιωκτική επιδρομή
στον Λίβανο. Όσον αφορά το υπό τον Φαβιέρο «τακτικό» των περίπου 3000
ενόπλων, αποτελούμενο σε μεγάλο βαθμό από νεοσύλλεκτους και αντιμετωπίζοντας
προβλήματα τροφοδοσίας, θα δοκιμαστεί στην εκστρατεία της Εύβοιας, όπου και θα
εξουθενωθεί.869
Το αίτημα για την καταβολή των μισθών είχε καλύτερη αντιμετώπιση, καθώς
δόθηκε υπόσχεση για καταβολή 660.000 γροσίων, έναντι του αρχικού αιτήματός τους
για 800.000. Αποφασίστηκε επίσης η κατάργηση του νόμου του Δεκεμβρίου περί
υποθήκης, καθώς δεν είχε αποδώσει τίποτα, και, σε αντίθεση με τις συνταγματικές
διατάξεις, η διενέργεια νέας εκποίησης εθνικών κτημάτων για 800.000 τάλιρα,
περισσότερα από εννέα εκατομμύρια γρόσια, με στόχο την κάλυψη «κατ’ εξοχήν»
των αναγκών του Μεσολογγίου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τον στόλο.
Το ήμισυ του ποσού επιτράπηκε και πάλι να καταβάλλεται σε χρεωστικές ομολογίες
και διαταγές πληρωμής, οι οποίες όμως είχαν πέσει τότε στο 20-25% της
ονομαστικής τους αξίας. Αυτή η πρόβλεψη, αλλά και η πρακτική, κατά τον
Σπυρομίλιο, της αποδοχής αποκλειστικά ομολογιών από κομματικούς φίλους, είχε
σαν αποτέλεσμα την πολύ μικρή απόδοση της εκποίησης. Οι απεσταλμένοι της
φρουράς ζήτησαν επίσης και πέτυχαν να γίνονται δεκτές στην εκποίηση οι
επικυρωμένες διαταγές για τους μισθούς και τα σιτηρέσιά τους.870
Στην πραγματικότητα, η κρίσιμη κατάσταση του Μεσολογγίου είχε δώσει την
ευκαιρία για καταχρηστική οικειοποίηση δημόσιας περιουσίας. Κατά τον Σπυρομίλιο,
οι αρμόδιοι υπάλληλοι δέχονταν σχεδόν αποκλειστικά ομολογίες από τους οπαδούς
του «κόμματός» τους, ώστε «ωφελούμενοι διάφοροι από την ανάγκην του
Μεσολογγίου, έγιναν κτηματίαι με πολύ ολίγα κεφάλαια», καθώς μάλιστα οι
ομολογίες αγοράζονταν πολύ φθηνά και από κυβερνητικούς παράγοντες, διαδικασία
869
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που συνεχιζόταν συμβάλλοντας στην καθυστέρηση της αποστολής βοήθειας. Είναι
γεγονός ότι η αρμόδια επιτροπή εξέφραζε τη λύπη της για τη χαμηλή τιμή πώλησης
συγκεκριμένων κτημάτων. Ως αγοραστής εμφανίστηκε και ο Γ. Κουντουριώτης.871
Η πτώση του Μεσολογγίου προκάλεσε κάποια αφύπνιση και για το θέμα αυτό.
Στις 16 Απριλίου, η Γ΄ Εθνοσυνέλευση, έχοντας ήδη αναγνωρίσει πολλές παρατυπίες
κατά τη διαδικασία εκποίησης, ψήφισε την ακύρωση του σχετικού νόμου,
αναγνωρίζοντας ότι ήταν αντίθετος με τις αποφάσεις της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, όπως
και την ακύρωση των πράξεων πώλησης και την αποζημίωση των αγοραστών.872 Η
Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας ακύρωσε όσες εκποιήσεις φθαρτών εθνικών
κτημάτων είχαν γίνει από το 1821 και είχαν αποδειχθεί παράνομες, διατάσσοντας την
αποζημίωση των αγοραστών, ενώ η αρμόδια για τον έλεγχο επιτροπή διαπίστωσε
γενικότερα ότι «τα εθνικά κατάστιχα είναι νοθευμένα και πλήρη από καταχρήσεις».
Σε παρόμοιες παρατηρήσεις κατέληξε ο έλεγχος και κατά την καποδιστριακή
περίοδο.873 Αποδεικνυόταν έτσι ότι η εκποίηση δεν ήταν απλώς μια άσχημα
σχεδιασμένη προσπάθεια αύξησης των δημοσίων εσόδων, αλλά συνέχεια και
επιτάχυνση διαδικασιών που είχε επιχειρηθεί να δρομολογηθούν από την
προηγούμενη περίοδο με στόχο την οικειοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Μέλη
των διαφόρων πολιτικών παρατάξεων είχαν πρωταγωνιστική θέση σε αυτόν τον
σχεδιασμό, επικαλούμενοι την κρίσιμη οικονομική και πολεμική κατάσταση.
Στο μεταξύ, καθώς η εκποίηση δεν υποσχόταν επαρκή άμεσα έσοδα για το
Μεσολόγγι, αποφασίστηκε η διενέργεια νέου δανείου, μεταξύ των «ευκαταστάτων».
Το συνολικό ύψος του δανείου, του οποίου τα αποδεικτικά θα γίνονταν επίσης δεκτά
στην εκποίηση, έφτανε το 1,6 εκατομμύρια γρόσια, από τα οποία 700.000 θα
συλλέγονταν στην Πελοπόννησο, 450.000 στα νησιά του Αιγαίου, και 120.000 στην
Ανατ. Στερεά. Άλλες 300.000 γρόσια ορίστηκε να καταβληθούν από τη Σύρο, οι
έμποροι της οποίας αντέδρασαν έντονα, ενώ 30.000 γρόσια έπρεπε να καταβληθούν
από τους εύπορους σε όλη την επικράτεια δυτικοελλαδίτες. Το Βουλευτικό απέρριψε
στις αρχές Απριλίου την ανάθεση της είσπραξης του ποσού αυτού στον Γ.
Καραϊσκάκη, προκρίνοντας ακόμα και τη ματαίωσή του ελλείψει άλλης λύσης,
φοβούμενο «καταχρήσεις και άλλα δεινά», υπονοώντας αντίδραση από άλλους
οπλαρχηγούς, όπως ο Γιαν. Ράγκος. Η προσπάθεια είσπραξης των ποσών του εράνου
συνεχίστηκε και μετά την πτώση του Μεσολογγίου.874
Επιπλέον, η Γ΄ Εθνοσυνέλευση ψήφισε στις 7 Απριλίου την έκδοση νέου
ομολογιακού δανείου 100.000 ταλίρων/1.200.000 γροσίων στα Επτάνησα, με
εγγύηση εθνικά κτήματα, αποκλειστικά για την ενίσχυση του Μεσολογγίου,
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παραμονής για έναν ακόμη μήνα των ελληνικών
πλοίων που είχαν ήδη φτάσει στην περιοχή. Η φροντίδα για τη διαπραγμάτευση του
δανείου ανατέθηκε στην Επιτροπή Ζακύνθου των Δ. Ρώμα, Π. Στεφάνου και Κ.
Δραγώνα, οι οποίοι απάντησαν ότι η διενέργειά του ήταν αδύνατη λόγω της πτώσης
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της πόλης στο μεταξύ, της οικονομικής εξάντλησης όσων προσέφεραν ως τότε από τη
Ζάκυνθο, αλλά και της μη εξαργύρωσης των παλαιότερων συναλλαγματικών. Το
Εκτελεστικό, θέλοντας πιθανότατα και να αποποιηθεί των κυβερνητικών ευθυνών,
επισήμαινε στην Επιτροπή του Μεσολογγίου στις 11 Απριλίου, αγνοώντας την πτώση
της πόλης αλλά γνωρίζοντας ότι η εισαγωγή των τροφίμων αποδείχθηκε αδύνατη, ότι
κυβέρνηση και Εθνοσυνέλευση έλαβαν όσα μέτρα έκριναν αναγκαία για τη σωτηρία
και ασφάλεια της πόλης.875
Τα απαιτούμενα χρήματα ήταν περισσότερα λόγω της διαλυτικής κατάστασης που
επικρατούσε στον στόλο, του οποίου η χρηματοδότηση είχε σταθερά αποδειχθεί
δυσεπίλυτο οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα. Μετά από πέντε χρόνια πολέμου και
αναστάτωσης κάθε ομαλής εμπορικής δραστηριότητας, οι ναυτικοί του νησιού δεν
είχαν πολλά περιθώρια αντοχής. Οι κοινωνικές συγκρούσεις θα είχαν γίνει
ισχυρότερες αν τα πληρώματα δε στρέφονταν, με άδεια της κυβέρνησης, στην
καταδρομή ή και στην ανοικτή πειρατεία, κάτι που είχε προκαλέσει σημαντικά
προβλήματα ήδη στην αποστολή του Ιανουαρίου. Επιπλέον, οι Σπετσιώτες και οι
Υδραίοι πρόκριτοι ζητούσαν τώρα από την κυβέρνηση μεγάλα ποσά, μισθούς ναυτών
και άλλες δαπάνες της αποστολής του Ιανουαρίου, ποσό που η κυβέρνηση ανέμενε να
συγκεντρώσει κυρίως από την εκποίηση των εθνικών κτημάτων, και που εκ των
πραγμάτων λειτουργούσε ανταγωνιστικά στις χρηματικές απαιτήσεις των
πολιορκημένων. Στα τέλη Φεβρουαρίου διενεργήθηκε αναγκαστικός έρανος στην
Ύδρα και συγκεντρώθηκαν περίπου 90.000 γρόσια, περισσότερο από το 1/3 του
ποσού από τους αδελφούς Κουντουριώτη, για να καλυφθούν κάποιες από τις οφειλές
στους καπετάνιους και στα πληρώματα. Η κατάσταση στο νησί επιδεινωνόταν από τις
διαμάχες για τη διανομή λειών, ενώ αρκετά από τα καλύτερα πλοία αναχωρούσαν για
να συμμετάσχουν στην καταδρομική δραστηριότητα, έχοντας τα σχετικά έγγραφα ή
χωρίς αυτά. Στις αρχές Μαρτίου υπήρξε παρέμβαση του Άγγλου πλοιάρχου Χάμιλτον
στην Ύδρα για το θέμα, αλλά και του αρμοστή των Επτανήσων Adam.
Αποφασίστηκε τότε από την κυβέρνηση η υποχρεωτική χορήγηση αδειών
καταδρομής και η επιστροφή όσων πλοίων είχαν αναχωρήσει, κινήσεις πιθανότατα
χωρίς αποτέλεσμα. Χαρακτηριστική της κατάστασης ήταν και η τύχη ενός
γενοβέζικου πλοίου που φέρεται να είχε ναυλώσει ο Ν. Σούτος για να στείλει αλεύρι
και παξιμάδι στο Μεσολόγγι. Πλοίο και φορτίο είχαν γίνει λεία των Σπετσιωτών και
η κυβέρνηση διεκδικούσε την επιστροφή τους876
Στις αρχές Μαρτίου, η είδηση της πτώσης του Βασιλαδίου προκάλεσε μεγάλη
ανησυχία, καθώς μάλιστα αποδόθηκε στην καθυστέρηση απόπλου του στόλου, και
έδωσε κάποια ώθηση στην προσπάθεια κινητοποίησης. Η κυβέρνηση αποφάσισε την
αποστολή 61 πλοίων, από τα οποία 11 πυρπολικά και 20 μίστικα, πλοία απαραίτητα
για την είσοδο στη λιμνοθάλασσα λόγω της απώλειας του Βασιλαδίου, μολονότι η
χρησιμότητά τους στα ρηχά αμφισβητούνταν. Από έρανο μεταξύ των διοικητικών
σωμάτων στο Ναύπλιο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε κάτω και από την πιεστική
παρουσία των απεσταλμένων της φρουράς, συγκεντρώθηκαν χρήματα που
θεωρούνταν αρκετά για την κάλυψη των εξόδων σαράντα πλοίων για έναν μήνα και
μεταφέρθηκαν από τον ίδιο τον Σπυρομίλιο στην Ύδρα. Εκεί, στη συνέλευση των
τοπικών παραγόντων, οι πρόκριτοι άκουσαν από τους καπετάνιους έντονες επικρίσεις
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για την κατάσταση του στόλου και για αδιαφορία προς τους ίδιους, ενώ ο Λ.
Κουντουριώτης κατηγόρησε με τη σειρά του τους καπετάνιους ότι κωλυσιεργούσαν
θεωρώντας, όπως και σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι, ότι η προσπάθεια ήταν μάταιη μετά
την απώλεια του Βασιλαδίου. Κατά τον Χ. Ζαχαριάδη, απεσταλμένο τότε της
Επιτροπής Ζακύνθου στην Πελοπόννησο και την Ύδρα, τα καλύτερα πλοία και
πληρώματα βρίσκονταν τότε στην καταδρομή, ενώ οι ναυτικοί που δεν είχαν τη
σχετική άδεια απαντούσαν στις εκκλήσεις των καπετάνιων: «ας υπάγουν εκείνοι, τους
οποίους έβγαλεν η Διοίκησις εις το κούρσος∙ ημείς δεν πάμεν να σκοτωθώμεν δια 60
και 80 γρόσια τον μήνα και οι εις το κούρσος να κερδίζουν ακινδύνως 400 και 500
τάλληρα». Τα μίστικα δεν έγινε δυνατό να συγκεντρωθούν εκτός από δύο, λόγω της
διασποράς τους αλλού, ενώ έλλειψη ναυτών λόγω της καταδρομικής δραστηριότητας
αντιμετώπιζαν και οι Σπέτσες.877
Λόγω και των αναγκαίων επισκευών, ο απόπλους των 23 υδραίικων πλοίων
ξεκίνησε στις 19 Μαρτίου, έχοντας τρόφιμα για 20 μέρες αντί για έναν μήνα, με τα
σπετσιώτικα και ψαριανά να ακολουθούν. Οι απεσταλμένοι της φρουράς είχαν
συγκεντρώσει από όλες τις παραπάνω πηγές 400.000 γρόσια, μισθούς δύο μηνών για
τη φρουρά, από τα οποία 75.000 είχαν συνεισφέρει οι Πελοποννήσιοι, ενώ
προσδοκούσαν τη συγκέντρωση άλλων 200.000 από τον έρανο της Σύρου. Επίσης,
είχαν πετύχει την κατ’ εξαίρεση έγκριση σειράς προαγωγών στους στρατιωτικούς στο
Μεσολόγγι, αλλά και την έγκριση, επίσης κατ’ εξαίρεση, της στρατολογίας 2000
επιπλέον ανδρών από οπλαρχηγούς της φρουράς. Όσον αφορούσε την παραμονή του
στόλου στην περιοχή, είχαν γίνει προσπάθειες για την εξασφάλιση της βοήθειας του
Δ. Ρώμα αλλά και για την αξιοποίηση μέρους του ποσού που έφερνε εκείνη τη στιγμή
ο T. Gordon στην Κέρκυρα, χρήματα από το τελευταίο αγγλικό δάνειο και
προοριζόμενα για το «τακτικό». Στα πλοία με προορισμό το Μεσολόγγι, συνολικά 29
πολεμικά και 10 πυρπολικά, επιβιβάστηκαν περίπου 200 ένοπλοι υπό τον Θ. Γρίβα,
ενώ ο Α. Ίσκος έμεινε για να συμμετάσχει στην Εθνοσυνέλευση. Ο Γρίβας, ο οποίος
είχε προκαλέσει με τη διαγωγή του και είχε απομακρυνθεί από τη δυτική Στερεά το
1822, είχε πρόσφατα προκαλέσει προβλήματα στα Δερβενοχώρια και η κυβέρνηση
επιδίωκε την τοποθέτησή του σε άλλη θέση ακόμα και με τη βία, διατάσσοντάς τον
τελικά να εκστρατεύσει στο Μεσολόγγι επικεφαλής 500 ενόπλων. Όσον αφορά τα
εφόδια για το Μεσολόγγι, μεταφέρονταν σχεδόν 25000 οκάδες παξιμάδι, τροφή λίγων
ημερών, και ποσότητα πολεμοφοδίων.878
Ωστόσο, στα Επτάνησα είχαν ήδη συγκεντρωθεί ή θα συγκεντρώνονταν σε λίγο
σημαντικές ποσότητες τροφίμων. Τα ελληνικά πλοία, εφόσον κατόρθωναν να λύσουν
τον αποκλεισμό, θα υποστήριζαν τη μεταφορά στο Μεσολόγγι τροφίμων που είχε
αγοράσει ο έμπορος στην Κέρκυρα Κ. Γεροστάθης με τα χρήματα, 15000 τάλιρα, που
είδαμε ότι τού είχαν σταλεί τον Ιανουάριο από τους Έλληνες διαχειριστές του
δεύτερου αγγλικού δανείου για τον σκοπό αυτό. Ο Γεροστάθης είχε προσπαθήσει να
μεταφέρει κάποια από τα τρόφιμα στο Μεσολόγγι ήδη από τον Φεβρουάριο, χωρίς
επιτυχία εκτός από ελάχιστες ποσότητες λόγω του στενού αποκλεισμού, τα οποία
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μεταφορτώθηκαν έπειτα σε μεσολογγίτικα πλοιάρια στον Κάλαμο και στον Πεταλά,
ενώ άλλη ποσότητα είχε μεταφέρει στη Ζάκυνθο, αναμένοντας την ευκαιρία
μεταφοράς τους στο Μεσολόγγι. Επίσης, ο Ελβετός τραπεζίτης J-G. Eynard
οργάνωνε την ίδια στιγμή την αποστολή μέσω των Επτανήσων τροφίμων και
χρημάτων για το Μεσολόγγι, εισφορά φιλελληνικών οργανώσεων που θα μπορούσε
να φτάσει στην πόλη αν ο ελληνικός στόλος διασπούσε αποκλεισμό και κατάφερνε να
παρατείνει για λίγο την παρουσία του στην περιοχή.879
Κατά τον Σπυρομίλιο, όταν τα πλοία συγκεντρώθηκαν ανοικτά της Ζακύνθου είχαν
απομείνει 25 πολεμικά και πυρπολικά, ένα μεταφορικό και τα δύο μίστικα. Τα
υπόλοιπα στράφηκαν στην καταδρομή, η οποία γνώριζε νέα έξαρση. Η ανεπαρκής
επάνδρωση, στο βαθμό που υπήρχε, θα δυσχέραινε την προσπάθεια, καθώς η πτώση
του Βασιλαδίου επέβαλε την προσέγγιση με τις βάρκες των πλοίων και τη σύγκρουση
με τα εχθρικά πλοιάρια στη λιμνοθάλασσα, κάτι που απαιτούσε ενισχυμένα σε
αριθμό πληρώματα. Άλλωστε, η ανάγκη αυτή και η υποτίμηση του γροσίου είχαν
αυξήσει το κόστος ανά πλοίο από 10000 σε 12000 γρόσια, διαφορά που είχε
συμβάλει στην καθυστέρησή του απόπλου. Όσον αφορά τον αριθμό των πλοίων, ήταν
επόμενο, όπως παρατηρούσαν ήδη ο επικεφαλής τους Α. Μιαούλης και η Επιτροπή
του Μεσολογγίου, ότι θα αποδεικνυόταν ανεπαρκής για τη διάσπαση του κλοιού και
τον εφοδιασμό της πόλης.880 Αντίθετα, η επιτυχής δράση λιγότερων από 30 πλοίων
τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο, φαίνεται ότι είχε εμπνεύσει στην κυβέρνηση
υπερβολική αισιοδοξία για τις δυνατότητες της αποστολής του Μαρτίου, μολονότι οι
προειδοποιήσεις για το αντίθετο και η απώλεια του Βασιλαδίου θα έπρεπε να είχαν
προκαλέσει μεγαλύτερη εγρήγορση.
Η προσπάθεια του στόλου να ανεφοδιάσει το Μεσολόγγι είχε στο μεταξύ
αποτύχει λόγω της μικρής του δύναμης σε σχέση με την περίπου υπερδιπλάσια του
αντιπάλου, αλλά και της αδυναμίας εισόδου πλοιαρίων με τρόφιμα στη
λιμνοθάλασσα, λόγω του ασφυκτικού κλοιού που είχαν δημιουργήσει τα ελαφρά
σκάφη των πολιορκητών. Η απώλεια του Βασιλαδίου αποδείχθηκε καθοριστική στο
σημείο αυτό, ενώ η νηνεμία σε κρίσιμες στιγμές δυσχέρανε την προσπάθεια. Ο Α.
Μιαούλης, σημειώνοντας στις 5 Απριλίου ότι η πόλη θα έπρεπε να θεωρείται χαμένη,
θεωρούσε ότι δεν θα κατάφερνε τίποτα ακόμα και αν είχε όλη την ναυτική δύναμη με
την οποία ξεκίνησε, αλλά αν είχε περισσότερα πλοία με πολλά πυρπολικά και τα
μίστικα θα υπήρχε ελπίδα επιτυχίας.881 Το τι θα συνέβαινε βέβαια στην περίπτωση
αυτή είναι απλή υπόθεση, ωστόσο ακόμα και μεγαλύτερη δύναμη δεν θα μπορούσε
να παραμείνει στην περιοχή για πολύ αν δεν ενισχυόταν και αν δεν καταβάλλονταν οι
μισθοί των πληρωμάτων για το επόμενο διάστημα, προϋποθέσεις αρκετά δύσκολο να
επιτευχθούν, όπως είχε μόλις αποδειχθεί, κάτι που θα άφηνε και πάλι το Μεσολόγγι
παγιδευμένο στον φαύλο κύκλο του αποκλεισμού και της ανάγκης για νέο εφοδιασμό.
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Συμπερασματικά, η εξέλιξη και το αποτέλεσμα των προσπαθειών ανεφοδιασμού της
πόλης ανέδειξαν για άλλη μια φορά βασικά χαρακτηριστικά και αδυναμίες των
επαναστατών, και μάλιστα στις συνθήκες της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης των
αρχών του 1826. Το αποτέλεσμα της εμπλοκής της υπόθεσης του Μεσολογγίου στις
τοπικιστικές, προσωπικές και κομματικές πια διαμάχες για την εξουσία και την
επικράτηση στην Εθνοσυνέλευση, ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, η απώλεια
χρόνου, λόγω και της προβληματικής λειτουργίας της διοίκησης, της αδυναμίας
συντονισμού των προσπαθειών, και μιας σωστότερης ιεράρχησης των
προτεραιοτήτων. Η λανθασμένη ιεράρχηση των αναγκών φάνηκε και πάλι στην
επιμονή των στρατιωτικών του Μεσολογγίου στην καταβολή μισθών και σιτηρεσίων,
κατανοητή για την επιβίωση πολλών αγωνιστών και για τη διατήρηση της συνοχής
των διαφόρων σωμάτων. Το αποτέλεσμα ήταν η συγκέντρωση περίπου 800.000
γροσίων συνολικά, ένα μεγάλο ποσό για τα δεδομένα της συγκυρίας, το οποίο
διατέθηκε κατά το ήμισυ στους μισθούς, ενώ μπορούσε να επιταχύνει την έκπλευση
ενός ισχυρότερου στόλου που θα είχε περισσότερες πιθανότητες να βοηθήσει
αποτελεσματικά το Μεσολόγγι. Επιπλέον, η στροφή στην καταδρομή και στην
πειρατεία αποδείχθηκε αξεπέραστο πρόβλημα, καθώς οι πρόκριτοι και οι ναυτικοί
των νησιών λειτουργούσαν περίπου αυτόνομα, σε σχέση με τα επίσημα κυβερνητικά
σχέδια. Ανάλογη διασπορά δυνάμεων αντιπροσώπευε η κίνηση του «τακτικού» στην
Εύβοια, όπως και η επιδρομή στον Λίβανο. Είναι ειρωνικό το ότι όλα τα παραπάνω
προβλήματα και ελλείψεις είχαν περιορίσει δραματικά την ισχύ της τελευταίας
ναυτικής δύναμης που κλήθηκε να βοηθήσει το Μεσολόγγι, τη στιγμή που είχαν
εξασφαλιστεί στα Επτάνησα ποσότητες τροφίμων που θα μπορούσαν να παρατείνουν
την άμυνα, γεγονός με δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις για τους πολιορκητές.
Ταυτόχρονα, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκέντρωση χρημάτων, για
τον στόλο ή για την κάλυψη άλλων αναγκών του Μεσολογγίου, απειλούσαν να έχουν
ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Προσφέρθηκε έτσι η δυνατότητα
απόκτησης ακίνητης περιουσίας σε όσους είχαν διαθέσιμα μετρητά ή απλώς
χρηματικές απαιτήσεις από το δημόσιο ταμείο. Στην τελευταία περίπτωση, που
μάλλον έτεινε να γίνει κανόνας, το οικονομικό όφελος ήταν περιορισμένο. Επιπλέον,
δεν φαίνεται ευκαταφρόνητη η πίεση στην εμπορική δραστηριότητα των εράνωνεισφορών της περιόδου. Ιδίως η τελευταία απόφαση για το δάνειο στα Επτάνησα
ήταν μια κίνηση απελπισίας, χαρακτηριστική του οικονομικού και πολεμικού
αδιεξόδου της ελληνικής πλευράς. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπήρξε αδιαφορία για την
ενίσχυση των πολιορκημένων. Ακριβέστερο είναι ότι η δυνατότητα παρέμβασης στη
δυτική Στερεά σε ό,τι αφορούσε την αποστολή πλοίων και στρατευμάτων είχε φτάσει
στα όριά της, λόγω της εξάντλησης των μέσων και του διαρκώς μειούμενου
κυβερνητικού ελέγχου στα μέσα που είχαν απομείνει. Οι στόχοι όλων των
εμπλεκομένων, των κυβερνητικών παραγόντων, των ίδιων ανθρώπων ως ιδιωτών,
των παραγόντων των ναυτικών νησιών, των Πελοποννησίων ιθυνόντων, των
αδρανούντων οπλαρχηγών στο Ναύπλιο και στην ανατολική Στερεά, φαίνονταν να
αποκλίνουν όσο ποτέ.
6.1γ. Λιμός και εξαθλίωση
Είδαμε ότι με την προοδευτική εξάντληση των ποσοτήτων τροφίμων που είχαν
πρόσφατα μεταφερθεί από τα Επτάνησα, από τα μέσα Φεβρουαρίου, η πείνα
δοκίμαζε και πάλι τις αντοχές της φρουράς του Μεσολογγίου, με τις ημερήσιες
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μερίδες φτάνουν ακόμα και τα 80 δράμια. Η κατάσταση ήταν χειρότερη για πολλές
οικογένειες αμάχων. Κατά τον Ν. Κασομούλη,
Μία Μεσολογγίτισσα, Βαρβάρηνα ωνομάζετο, ήτις περίθαλπεν ασθενήν και τον
αυτάδελφόν μου Μήτρον, ετελείωσε την θροφήν της και, μυστικά, μαζί με δύο άλλες
φαμελλιαίς Μεσολογγίτικες, έσφαξαν ένα γαϊδουράκι, πωλάρι, και το έφαγαν…Μια
συνδροφιά στρατιωτών Κραβαριτών είχεν έναν σκύλον και, κρυφά και αυτοί, τον
έσφαξαν και τον μαγείρευσαν. Εμαθητεύθη και τούτο. Ημέραν παρ’ ημέραν αυξάνουσα
η πείνα, έπεσεν και η πρόληψις και όλα του να τρώγουν ακάθαρτα, και άρχισαν
αναφανδόν πλέον να σφάζουν άλογα, μουλάρια και γαϊδούρια, και ακόμη να τα πωλούν
μία λίρα την οκά οι ιδιοκτήται των-και που να προφθάσουν; Τρεις ημέραις απέρασαν,
και ετελείωσαν και αυτά τα ζώα. Περί τα τέλη Φεβρουαρίου, οι στρατιώται άλλοι είχαν
από 2-3 οκ. αλεύρι έκαστος, και άλλοι καθόλου. Ο συνεργάτης του Κου Γ. Μεσθενέα
τυπογράφου…έσφαξεν και έφαγεν μίαν γάταν, και έβαλεν τον ψυχογυιόν του Στορνάρη
και εσκότωσαν άλλην μίαν. Τούτος υπέμνησεν εις τους άλλους να πράξουν το ίδιον και
εις ολίγαις ημέραις γάτα δεν έμεινεν. Ο Αγιομαυρίτης ιατρός Π. Στεφανίτσης
εμαγείρευσεν τον σκύλον του με λάδι, από το οποίον είχαμεν αρκετόν, και επαινούσεν
το φαγί του ότι ήτον το πλέον νοστιμώτερον. Οι στρατιώται πλέον αυθαδίασαν, και
άρπαζαν οποιονδήποτε σκύλον ή γάταν εύρισκαν εις τον δρόμον…Αρχίσαμεν, περί τας
15 Μαρτίου, ταις πικραλήθραις, χορτάρι της θαλάσσης. το εβράζαμεν πέντε φοραίς έως
ότου έβγαινεν η πικράδα, και το ετρώγαμεν με ξείδι και λάδι ωσάν σαλάτα, αλλά και με
ζουμί από καβούρους ανακατωμένον και τούτο. Εδόθησαν και εις τους ποντικούς, πλην
ήτον ευτυχής όστις εδύνατο να πιάση έναν. Βατράχους δεν είχαμεν, κατά δυστυχίαν.
Από την έλλειψιν της θροφής αύξαναν αι ασθένειαι, πόνοστομος και αρθρίτις.882
Η προσπάθεια ανεύρεσης τροφής με κάθε τρόπο κυριαρχεί στο πρώτο στάδιο της
«ψυχοπαθολογίας της νόσου της πείνας», όταν οι άνθρωποι παρουσιάζουν «μιαν
ακατάσχετη τάση πολυκινητικότητας και πολυπραγμοσύνης».883 H κατανάλωση
ζώων δεν ήταν νέο φαινόμενο αλλά είδαμε ότι είχε συμβεί σε μικρότερη κλίμακα ήδη
τους προηγούμενους μήνες λόγω των ελλείψεων στον ανεφοδιασμό. Επίσης, κάποιοι
από τους μεγαλύτερους σε ηλικία Σουλιώτες θα είχαν ίσως την εμπειρία του λιμού σε
πολεμικές συνθήκες, κατά την πολιορκία από τις δυνάμεις του Αλή πασά το 1803.884
Επίσης, μολονότι ο Κασομούλης σημειώνει εκείνα μόνο τα περιστατικά που ο ίδιος
έχει αντιληφθεί, φαίνεται από την αφήγησή του ότι ο λιμός άγγιξε πρώτα τις
Μεσολογγίτικες οικογένειες, κυρίως όσες είχαν να φροντίσουν και άλλους, και στη
συνέχεια τους φτωχότερους στρατιώτες, πιθανότατα εκείνους που είχαν θιγεί
περισσότερο από την αυθαιρεσία των οπλαρχηγών στη μισθοδοσία και στη διανομή
των τροφίμων.
Κάποιοι στρατιωτικοί ήταν σε θέση να πληρώνουν ακριβά τα τρόφιμα που είχαν
απομείνει, ενώ πολλοί, πυροβολούμενοι από τα πλοιάρια και το πυροβολικό των
πολιορκητών, αναζητούσαν διέξοδο στο ψάρεμα, τροφή που δεν μπορούσε βέβαια να
επαρκέσει. Ταυτόχρονα, οι πολιορκητές είχαν καταφέρει να αποκόψουν και πάλι την
πρόσβαση στο νερό των πηγών, υποχρεώνοντας τους αμυνόμενους να καταφύγουν
882
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ξανά στο νερό των πηγαδιών. Στις τελευταίες μέρες της πολιορκίας έγινε δυνατό να
εισαχθούν με πλοιάρια μικρές ποσότητες αλεύρων, έστω και πολύ κακής ποιότητας,
μέρος από τα τρόφιμα που είχε καταφέρει να στείλει στον Κάλαμο στα γειτονικά
νησάκια ο Κ. Γεροστάθης, τρόφιμα που παρέτειναν απλώς την αγωνία της φρουράς.
Ορισμένα πλοιάρια πιάστηκαν από τον στολίσκο των πολιορκητών. Κατά τον γιατρό
Στεφανίτση, η φρουρά είχε μείνει 51 μέρες χωρίς τρόφιμα και έτρωγε γάτες, σκύλους,
«χελιδόνια, τζαρούχια, κτλ».885
Οι επικεφαλής των ελληνικών πλοίων στις αρχές Απριλίου κάνουν λόγο για ασιτία
τεσσάρων ή πέντε ημερών στην πόλη, εννοώντας, πιθανότατα, μόνο τη φρουρά. Οι
ίδιοι οι διασωθέντες ανέφεραν ότι περίμεναν νέα προσπάθεια του στόλου τρώγοντας
για οκτώ μέρες θαλάσσια χόρτα, ενώ οι νεκροί έφταναν καθημερινά τους εκατό και
εκατόν πενήντα, με αποτέλεσμα να μένουν και άταφοι, γιατί οι υπόλοιποι δεν είχαν
την δύναμη να τους θάψουν. Ο Ν. Κασομούλης, ενώ αποφεύγει να αναφέρει
περιστατικά εξάντλησης των ένοπλων από την πείνα, μάλλον γιατί τα θεωρεί
αντιηρωικά, σημειώνει ότι η ομάδα των επιζώντων της φρουράς διακρίνονταν από το
αγριωμένον πρόσωπον και ωχρόν των ανδρών, από την ισχνότητά των, από τα
αιματοβαμμένα φορέματα, από ταις βολιαίς οπού τα σημεία των έφερναν εις διάφορα
μέρη των ενδυμάτων τους, από τα κόκκινα και λιγωμένα μάτια (διά την αϋπνίαν), από
τα ακτένιστα μαλλιά και κορνιαχτισμένα και από τα καταλασπωμένα φορέματα και
φουστανέλλαις. Η περιγραφή του μπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει την εικόνα των
πολιορκημένων και λίγο πριν την τελική έξοδο. Κατά τον Σπ. Τρικούπη, ο οποίος έχει
ίσως συγκρατήσει την εικόνα των επιζώντων στο Ναύπλιο, οι αμυνόμενοι στις
τελευταίες εβδομάδες της πολιορκίας, ντυμένοι με κουρέλια και σωστοί σκελετοί από
την πείνα και τις κακουχίες, ήταν πια αγνώριστοι και πολλοί έμοιαζαν με
φαντάσματα.886
Εκτός από τις δυσχέρειες που προκαλούσε στην άμυνα η απώλεια ζώων που
εξυπηρετούσαν τη μεταφορά εφοδίων, η εξόντωση των αλόγων θα βιωνόταν ως μια
εξαιρετικά οδυνηρή αναγκαιότητα από πληθυσμούς που ήταν στενά δεμένοι με τα
ζώα αυτά.887 Ωστόσο, οι πολιορκημένοι βίωναν και άλλες οριακές καταστάσεις. Η
άμβλυνση κάθε αισθήματος αηδίας και ενοχής αποκαλύπτεται στην περίπτωση της
παραβίασης των απαγορεύσεων σχετικά με την κατανάλωση ζώων «ακάθαρτων»,
χρήσιμων σε εργασίες ή συντρόφων του ανθρώπου στην καθημερινή ζωή. Η
συλλογική αποδοχή της παραβίασης πολιτισμικών κανόνων και θρησκευτικών
απαγορεύσεων, σε μια κοινωνία βαθιά θρησκευόμενη, η «υποκειμενική καταξίωση
του απαγορευμένου», όπως στην περίπτωση του γιατρού Στεφανίτση ο οποίος
επαινούσε το φαγητό του, αποτελούσαν μεγάλες ανατροπές κάθε ομαλότητας και
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Ν. Κασομούλης, ό. π., 199, 229, 244-46, ΓΕΕ, τ.1, φ.60/26.5.1826, Σπυρομίλιος, ό. π., 195,
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κανονικότητας στα παραδοσιακά ήθη και στις καταξιωμένες συμπεριφορές.888
Σύμφωνα άλλωστε με τη μαρτυρία φυγάδα από την πόλη, η κατανάλωση βατράχων,
από την τάφρο, είχε την άδεια του επισκόπου,889 προφανώς του Ιωσήφ Ρωγών, σε μια
προσπάθεια άμβλυνσης των ενοχών. Φαίνεται έτσι ότι το ένστικτο της
αυτοσυντήρησης ανέλαβε προοδευτικά «κάθε πρωτοβουλία δράσης ενάντια στους
φραγμούς και στις αναστολές που επιβάλλει η κοινωνική απαγόρευση και η ηθική
αλλά και η καθιερωμένη από την παράδοση συνήθεια», χαρακτηριστικά του
επόμενου σταδίου της «ψυχοπαθολογίας της πείνας», εκείνου των σοβαρών ψυχικών
διαταραχών,890 με την καταγωγή, τη μόρφωση ή το επάγγελμα να μην αποτελούν
φραγμό, όπως δείχνει το παράδειγμα του Λευκαδίτη γιατρού Στεφανίτση.
Κάτω από την πίεση του λιμού, υπομένοντας την προοδευτική καταστροφή της
πόλης και την τρομοκρατία των βομβαρδισμών, με τους νεκρούς να έχουν αυξηθεί,
κατά τον Ι. Μάγερ, σε 1740 λίγες μέρες πριν την τελική έξοδο, 891 χωρίς και πάλι να
υπολογίζονται οι άμαχοι, οι εγωιστικές συμπεριφορές κυριάρχησαν. Μέσα στην
καθημερινή αναζήτηση της τροφής ήταν συχνοί οι διαπληκτισμοί και οι συμπλοκές
«δι’ ένα σκύλον, μίαν γάταν ή έναν ποντικόν, άτινα εθεωρούντο ως πολύτιμα
εδέσματα».892 Ο Ν. Κασομούλης σημειώνει ότι από τη στιγμή της αναχώρησης του
στόλου στα τέλη Ιανουαρίου, «καθένας εφύλαττεν τας μερίδας του» και διαγράφει
την επόμενη φράση: «ούτε έδιδεν πλέον εις άλλον». Τις τελευταίες μέρες γίνεται
λόγος για λεηλασίες σπιτιών από στρατιώτες που αναζητούσαν τροφή.893
Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η επίδραση της ομάδας, η οποία δίνει στο άτομο
την εντύπωση μιας απεριόριστης δύναμης, αντικαθιστώντας την απειλή της τιμωρίας
που αντιπροσώπευε η κοινωνία. Έτσι, η δύναμη της ομάδας, η ίδια που με τις αξίες
της ενίσχυε τους πολιορκημένους να αντιστέκονται στην εξωτερική απειλή, είναι σε
θέση να αφαιρεί από το άτομο το αίσθημα υπαιτιότητας των πράξεών του.894 Αλλά
και η επιθετικότητα, η καχυποψία για την ύπαρξη προδοτών, η «παρανοϊκή στάση
ενάντια στα γεγονότα»,895 είναι φαινόμενα που δημιουργούνται σε συνθήκες ακραίας
δοκιμασίας, ψυχικής και σωματικής. Ο Κασομούλης θυμάται ότι συνάντησε κάποια
Μεσολογγίτισσα να φωνάζει απελπισμένη πιστεύοντας ότι η φρουρά θα εγκαταλείψει
τους άμαχους. Φοβούμενος ο ίδιος ότι οι φωνές της θα αποκαλύψουν κάτι από το
σχέδιο της εξόδου, σημειώνει: «εβιάσθην και την έπαισα με την λόγχην». Η γυναίκα
σώθηκε τελικά με την παρέμβαση του γιου της, ο οποίος αποδείχθηκε πρώην
συμπολεμιστής του Κασομούλη.896 Πιθανότατα δεν θα ήταν το μοναδικό
περιστατικό, ούτε θα είχαν όλα αίσια έκβαση πριν οριστικοποιηθεί το ποιοι θα
συμμετείχαν στην έξοδο. Σκηνές βουλιμίας και πανικού, χαρακτηριστικά μιας
μαζικής νεύρωσης,897 περιστατικά ανταγωνισμού για μια μερίδα αλεύρι ή καλαμπόκι,
παραδείγματα αδιαφορίας ή αδυναμίας για βοήθεια σε αρρώστους, ηλικιωμένους και
συγγενείς, ακόμα και μέσα στην ίδια οικογένεια, όπως και άλλες ανάλογα
εξευτελιστικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια εικόνες, όπως η αναζήτηση τροφής
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στα κάθε είδους απορρίμματα και η αυτονόητη αύξηση των κλοπών, δύσκολα θα
καταγράφονταν από τους απομνημονευματογράφους ή άλλους, αλλά δεν υπάρχει
λόγος να αμφιβάλλουμε ότι είχαν τη θέση τους στο καθημερινό εφιαλτικό σκηνικό
των τελευταίων εβδομάδων της πολιορκίας.
Άλλες αναφορές που τεκμηριώνουν την καθημερινή βαρβαρότητα κατά την
τελευταία φάση της πολιορκίας είναι υπαινικτικές ή επενδυμένες με ένα
συγκινησιακό ύφος, το οποίο αμβλύνει μεν τη φρίκη των γεγονότων αλλά δεν
αποκρύπτει εντελώς την επίπτωση που είχαν αυτά στον ψυχισμό των ανθρώπων. Το
σχόλιο του Κασομούλη για τον Θ. Ξένο, σβησμένο από τον ίδιο, δηλαδή το ότι
μετανόησαν που δεν τον κράτησαν για να κόψουν απ’ αυτόν «από εν κομμάτι κρέας»
και να το φάνε για εκδίκηση, δηλώνει με απόλυτη κυριολεξία το μένος στην ψυχή
τους εκείνη την περίοδο του λιμού. Αργότερα, εγκαταλείποντας την περιοχή με
άλλους διασωθέντες, ο Κασομούλης σημειώνει ότι συνάντησαν στο δρόμο τους το
μουλάρι του Κ. Μπότσαρη, τον οποίο όμως ο ίδιος θεωρεί συνυπεύθυνο για την
αδράνεια των εκτός της πόλης ενόπλων: «αμέσως το εσφάξαμεν, και το εμοιράσαμεν
να το φάγωμεν. Αυτού έφαγα κ’ εγώ κρέας μουλαρίσιον, το οποίον μ’ εφάνη ζάχαρη.
Διότι εις το Μισολόγγι δεν εδυνόμην να φάγω, έχοντας χόρτα», προσθέτει δήθεν
αθώα.898 Στο αίτημα των πολιορκημένων στις 9 Απριλίου για συνεργασία με τους έξω
ένοπλους, αγωνία, παράκληση και οργή αναμιγνύονται: είδαμε ότι δεν είλθατε και
άλλο δεν εστοχάσθητε παρά ότι εσκλήρυνε η καρδιά σας και δεν πιστεύετε τους
αδελφούς σας…από την πείναν πέθαναν οι μοισοί … ειδέ και δεν έλθετε αδέλφια να
μας έχετε εις τον λαιμόν σας και εις ετούτον τον κόσμον και εις τον άλλον οπού με την
υπόσχεσίν σας εβαστάξαμε να καταφθάσετε και ετελειώσαμε οι περισσότεροι. ωρέ
αδέλφια δεν ήσθε χριστανοί; … τώρα φαίνεσθε ως αντίχριστοι … εκείνοι που είναι
ακόμη ζωντανοί και σας γράφουν από την πείνα το ντουφέκι δεν ημπορούν να το
βαστάξουν και αν δεν έλθετε να μας έχετε εις τον λαιμόν σας να μας έχετε εις τον
λαιμόν σας να μας έχετε εις τον λαιμόν σας και να δώσετε απολογίαν εις τον θεόν.899
Η αναζήτηση τροφής θα ήταν το κύριο θέμα συζήτησης και η πρωταρχική μέριμνα
της καθημερινότητας των αμάχων. Ωστόσο, η ραγδαία επιδείνωση της επισιτιστικής
κατάστασης δε μπορούσε παρά να έχει ως πρώτα θύματα όσους άμαχους δεν είχαν
συγγενικές ή άλλες σχέσεις με τους οπλαρχηγούς που είχαν πρόσβαση στη διακίνηση
των τροφίμων. Το ίδιο θα ίσχυε με τις φτωχότερες κοινωνικές ομάδες, όπως τους
ντόπιους «καλυβιώτες», τους περιθωριοποιημένους κοινωνικά αγρότες. Στα τέλη
Φεβρουαρίου, κατά τον Κασομούλη, δημιουργήθηκε μια επιτροπή για να ερευνήσει
όλα τα σπίτια, «και εις τα κιβώτια ακόμη των οικογενειών», και να συγκεντρώσει το
αλεύρι που θα βρεθεί για να μοιραστεί «κατ’ άνδρα εις όλους, στρατιώτας και
πολίτας», διατύπωση που αποκαλύπτει ποιοι θα είχαν την προτεραιότητα στη
διανομή, με το προφανές επιχείρημα της ανάγκης για την υποστήριξη της άμυνας.
Μετά από την εξέταση των σπιτιών βρέθηκαν 600 μόλις οκάδες, ενώ περίπου άλλες
τόσες σε μεγάλα σακιά αποκαλύφθηκαν με το γκρέμισμα ενός σπιτιού από τον
βομβαρδισμό. Βρέθηκαν επίσης περίπου 25 οκάδες αλεύρι στο σπίτι κάποιας
Μεσολογγίτισσας, γεγονός που έδωσε αφορμή να ψάξουν ακόμα και κάτω από τα
προσκέφαλα. Η ποσότητα αυτή μοιράστηκε ισότιμα, με μέτρο ένα φλιτζάνι, όπως
μοιράστηκε και από ένα φλιτζάνι κουκιά.900 Ωστόσο, το πιθανότερο είναι ότι οι
πεινασμένοι στρατιώτες, θεωρώντας ότι έχουν τον πρώτο λόγο ως μαχητές, δεν θα
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άφησαν τίποτα για τους άμαχους, ιδίως για τους Μεσολογγίτες, τους οποίους θα
θεωρούσαν συλλήβδην «καταχραστές». Η αδιαφορία των ενόπλων για τις συνθήκες
λιμοκτονίας των αμάχων ομολογείται λίγο αργότερα, όταν 700 οκάδες αλεύρι, «εις
την γεύσιν φαρμάκι αγνό», χαλασμένο, σταλμένο από τον Κ. Γεροστάθη, μοιράστηκε
με το φλιτζάνι, αλλά «μόνον δια τα στρατεύματα, διότι ήμασθον εις υποψίαν ότι οι
περισσότεροι των εντοπίων ως πλοιαρισταί είχαν κρυμμένον», όπως σημειώνεται.901
Το πώς μπορούσε να συμβαίνει αυτό, όταν η παραπάνω έρευνα αποκάλυψε μόνο
1200 οκάδες αλεύρι, είναι κάτι που ο Κασομούλης δεν εξηγεί. Εξηγείται όμως αν
φανταστούμε ότι η πλειονότητα της φρουράς ήταν πια ένα σύνολο πεινασμένων
οπλοφόρων που παρασυρόταν από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
Κυρίως, κατά τον Αρτ. Μίχο, το έργο της επιτροπής, με μέλη τους στρατιωτικούς
Γ. Βάγια, Σουλτάνη και τον Μεσολογγίτη Γιαν. Ραζηκότσικα, «περιωρίσθη εις τας
οικίας μόνον των αδυνάτων, ενώ οι λοιποί δεν επέτρεπον την είσοδον εις τας οικίας
των».902 Οι τελευταίοι θα ήταν οι ντόπιοι πρόκριτοι, πιθανότατα και οι ισχυροί
οπλαρχηγοί, εξαίρεση που εξηγεί τη μικρή συνολική ποσότητα που συγκεντρώθηκε
από την έρευνα. Άλλωστε, ο σεβασμός στο ιδιωτικό εμπόριο δεν θα επέτρεπε την
κατάσχεση τροφίμων τα οποία είδαμε ότι οπλαρχηγοί όπως ο Αθ. Ραζηκότσικας και ο
Ν. Στορνάρης είχαν αγοράσει από τα Επτάνησα, και ίσως δεν τα είχαν διαθέσει μέχρι
τότε. Έτσι, ο Στορνάρης περίμενε τις παραμονές της εξόδου για να πουλήσει 800
οκάδες καφέ προς έξι γρόσια την οκά, διπλασιάζοντας το χρηματικό απόθεμα που
είχε μαζί του στην Έξοδο.903 Από την άλλη πλευρά, οι ποσότητες τροφίμων που έγινε
δυνατό να εισαχθούν από οπλαρχηγούς ή ντόπιους μετά τον Φεβρουάριο, ακόμα και
από τον Νοέμβριο, φαίνονται αρκετά μικρές για να υποστηρίξουν τη δημιουργία μιας
αγοράς που θα απέφερε μεγάλα κέρδη, παρά την άνοδο των τιμών. Άλλωστε, οι
γενικότερες καταστροφικές συνέπειες του πολέμου οδηγούσαν, προοδευτικά, προς
την εξίσωση προς τα κάτω και στη γενικευμένη εξαθλίωση. Ο ίδιος ο Στορνάρης είχε
χάσει πολύ νωρίς το κτηνοτροφικό κεφάλαιο που είχε μεταφέρει από τον
Ασπροπόταμο, ενώ ανάλογα αποτελέσματα είχαν η λεηλασία της υπαίθρου, η
προσφυγοποίηση, όπως και οι εκτεταμένες καταστροφές οικιών, πλοίων και κάθε
είδους υποδομών στο Μεσολόγγι.
Οι Μεσολογγίτες ένοπλοι θα αποδέχονταν την πίεση στον ντόπιο πληθυσμό ως
αναπόφευκτο και αναγκαίο κακό, ενώ υπήρχε πάντα η δυνατότητα διεκδίκησης
αποζημίωσης στο μέλλον, όπως και έγινε. Ωστόσο, η συμμετοχή του Γιαν.
Ραζηκότσικα στην παραπάνω έρευνα θα μπορούσε να αποβλέπει και στην αποφυγή
μεγαλύτερων δεινών ή και κάποιας αναταραχής στην πόλη. Φυσικά, οι υποψίες για
καταχρήσεις αποδεικνύονταν βάσιμες όταν στρέφονταν σε σωστή κατεύθυνση. Έτσι,
ενώ η Μεσολογγίτισσα θα έκρυβε το αλεύρι κάτω από το στρώμα για να συντηρήσει
μια οικογένεια, ο φροντιστής του Ν. Στορνάρη Μήτρος Γρουμπογιάννης βρέθηκε
στην ίδια έρευνα με «τρυπωμένον ποσόν τριανταπέντε οκάδες γαλέττα, το οποίον είχεν
κρυμμένον …το λεηλάτησαν και αυτό, και τούτον έπειτα τον έδειραν οι στρατιώται μας,
διότι μας έβλεπεν ότι πεθαίνομεν ολοένα, και αυτός ζούσεν καλά».904
Ο Αρτ. Μίχος σχολιάζει ότι μόνο από τις οικογένειες των Σουλιωτών δεν έλειψε το
ψωμί μέχρι την τελευταία μέρα, ενώ υιοθετεί τη φήμη ότι στο σπίτι του Τζαβέλλα
έμεινε μέχρι το τέλος ένα μεγάλο σακί με αλεύρι.905 Παρά την υπερβολή της
μαρτυρίας, η τελευταία φήμη αποτελεί σαφή ένδειξη για τη δυσαρέσκεια των
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πεινασμένων στρατιωτών για όσους έβλεπαν ότι δεν συμμερίζονταν τα πάθη τους,
Σουλιώτες και μη, στρατιωτικούς ή πρόκριτους. Αντίθετα, επαινετικά είναι τα σχόλια
του Κασομούλη για τη βοήθεια που προσέφερε η μητέρα του Κίτσου Τζαβέλλα σε
ανθρώπους που πεινούσαν, μέχρι τη μετακίνησή της τον Ιανουάριο στον Κάλαμο.906
Παρόμοιες πράξεις αλληλοβοήθειας δεν θα ήταν σπάνιες, ιδίως μεταξύ των
Μεσολογγιτών, αν όχι και από ενόπλους, αν συνυπολογιστούν οι ποικίλες σχέσεις
τους με τους ντόπιους.
Σε κάθε περίπτωση, όπως δείχνει και η νίκη στην Κλείσοβα, οι πολλαπλές
συνέπειες του λιμού δεν εξασθένισαν την άμυνα ούτε προκάλεσαν κάποιο
ανεπανόρθωτο ρήγμα στη συνοχή των πολιορκημένων, αμάχων και ενόπλων, ντόπιων
και ξένων, παλαιών και νέων οπλαρχηγών, Σουλιωτών και Ρουμελιωτών. Αυτό, παρά
τις συνεχείς διαμαρτυρίες των ενόπλων για τους καθυστερούμενους μισθούς και τα
πιεστικά αιτήματα βοήθειας, και παρά τη συνεχή πίεση στους Μεσολογγίτες, τόσο
από τους υπερασπιστές της πόλης, οι οποίοι τρέφονταν σε βάρος τους εξαιρώντας
τους και από διανομές τροφίμων, όσο και από τους πολιορκητές. Παρά τη φρίκη των
θανάτων, των ασθενειών και του λιμού, είδαμε επίσης ότι δεν εμφανίστηκε στο
τελευταίο διάστημα κάποια ακατανίκητη εσωτερική πίεση για συνθηκολόγηση, ούτε,
πολύ περισσότερο, υπήρξε μια κατάσταση γενικευμένης αναρχίας, η οποία θα
προκαλούσε την κατάρρευση της άμυνας. Η δυνατότητα φυγής από την πόλη,
τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο, θα λειτούργησε ως δικλείδα ασφαλείας,
εκτονώνοντας τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια. Κάποια συμβολή στην εσωτερική
συνοχή στις περιόδους όξυνσης τους επισιτιστικού προβλήματος θα είχαν και οι
πράξεις αλληλεγγύης προς τους Μεσολογγίτες, έστω λίγες, όπως το παράδειγμα της
μητέρας του Τζαβέλλα. Επιπλέον, οι συγγενικές και άλλες σχέσεις της μεγάλης
πλειονότητας των ενόπλων με τους Μεσολογγίτες, παρέμειναν ένας ισχυρός
παράγοντας συνοχής και κατά την περίοδο του μεγάλου λιμού. Από την άλλη πλευρά,
ιδίως κατά το αποκορύφωμα της εξαθλίωσης από την πείνα, ο ντόπιος πληθυσμός θα
ήταν αρκετά εξασθενημένος για να αντιδράσει, ακόμα και αν το ήθελε.
Μεταξύ των ενόπλων είδαμε ότι υπήρξε προοδευτικά μια λελογισμένη
αυστηρότητα ως προς τη διαχείριση των αντιπαραθέσεων, ενώ οι συνελεύσεις
εξακολουθούσαν να προσφέρουν κάποιες λύσεις ή τουλάχιστον να εκτονώνουν την
ένταση. Αλλά και στην περίπτωση της κατάχρησης και τιμωρίας του φροντιστή
Γρουμπογιάννη, χωρίς την επέμβαση κάποιας δικαστικής επιτροπής, είναι σημαντικό
ότι δεν προκλήθηκε γενικότερη διαμάχη, κάτι που επιβεβαιώνει τη γενική συναίνεση
που είχε προοδευτικά καλλιεργηθεί μέσα στις περιστάσεις της πολιορκίας. Αυτό το
ελάχιστο ποσοστό συναίνεσης ήταν απαραίτητο προκειμένου η άμυνα να αντέξει
μέχρι την άφιξη του στόλου και να αποφευχθεί η επανάληψη της ατιμωτικής
συνθηκολόγησης του Ανατολικού. Ταυτόχρονα, οι χαμηλόβαθμοι στρατιωτικοί
εξακολουθούσαν να εξαρτώνται από τους καταλόγους μισθοδοσίας και διανομής
τροφίμων των ανωτέρων τους, παράγοντας που συνέβαλε μεν καθοριστικά στην
αποτυχία της Αδελφότητας των Φιλοδικαίων, ωστόσο, ως εξαναγκασμός, μπορεί να
θεωρηθεί ότι λειτούργησε υπέρ της διατήρησης της συνοχής των διαφόρων σωμάτων
μέχρι το τέλος.
Είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστούν άλλες ενδείξεις του σταδίου των σοβαρών
ψυχικών διαταραχών, που ευνοούνταν από τη συνδυασμένη επίδραση του
βομβαρδισμού, της κόπωσης, των απωλειών, του αισθήματος εγκατάλειψης, και,
κυρίως, της βεβαιότητας του θανάτου από τον εχθρό ή από έναν εξοντωτικό λιμό που
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ερχόταν να προστεθεί στις ψυχοσωματικές στερήσεις της προηγούμενης περιόδου. Η
μαρτυρία για το ότι οι άνθρωποι «ετρελαίνοντο δια ημέρας τινάς»,907 αφορά την
ασθένεια η οποία προσέβαλλε όσους κατανάλωναν αλμυρίκια ή τουλάχιστον εκεί
αποδίδεται από τον Σπυρομίλιο η συγκεκριμένη συμπεριφορά. Επίσης, όταν τον
Μάρτιο ο άρρωστος Στορνάρης επιδίωξε, κατά τον Κασομούλη, να φύγει από την
πόλη «υποκείμενος εις όλας τας φαντασίας, όσας προξενεί μια ασθένεια και
αδυναμία»,908 η κατάστασή του δε μπορεί να θεωρηθεί άσχετη με την ανεπαρκή για
έναν ασθενή διατροφή. Η τοπική διοίκηση έκανε λόγο ήδη από τον Δεκέμβριο για
την πείνα που «δαμάζει και φέρνει εις απελπισίαν» τους στρατιώτες. Ο εκδικητικός
σαρκασμός των πολιορκητών για την πείνα, μια τακτική ψυχολογικού πολέμου, θα
δοκίμαζε τις αντοχές των πολιορκημένων, ενώ το ποτό, όπου ήταν διαθέσιμο, θα
αντιπροσώπευε μια αποδεκτή διέξοδο για όλους, αν και η διανομή του αναφέρεται
μόνο στους τραυματίες.909 Μολονότι η πλειονότητα μπορούσε ακόμα να πολεμά και
να αγωνίζεται, θα υπήρχαν και κάποιοι τόσο εξαντλημένοι ώστε η συμπεριφορά τους
να μοιάζει με εκείνη κατά την οποία οι αυτοματισμοί κυριαρχούν σ’ όλες τις
εκδηλώσεις της ψυχικής ζωής, όπως φαίνεται από τους ρεμβασμούς, τις
ονειροπολήσεις, το μηχανικό ξετύλιγμα των συνειρμών και των συνδέσεων, την έλλειψη
πρωτοβουλίας και εκούσιας ή θελημένης δραστηριότητας, τη χαώδη και ασύστατη
συγκρότηση της σκέψης.910 Οι άνθρωποι αυτοί θα συμπεριλαμβάνονταν σε εκείνο το
πλήθος που αφηνόταν να ξεγελαστεί στην περίοδο του μεγάλου λιμού: «νύκτα-μέρα
όλοι, ξημερώνοντας, ατενίζαμεν προς την Ζάκυνθον, και από τα κύματα, αφρίζοντα
πολλάκις και γυαλίζοντα, απατήθημεν φωνάζοντες “έφθασαν τα καράβια μας”»,
σημειώνεται χαρακτηριστικά.911
Πρόκειται για το ίδιο στάδιο κατάπτωσης όπου ο ψυχισμός … κυριαρχείται από τις
ένστικτες ανάγκες, χάνει κάθε συμβατικό ή επίκτητο στοιχείο που απόκτησε με την
εξέλιξη και την ανατροφή… ο άρρωστος είναι ικανός να φάει οτιδήποτε, και στα
προχωρημένα στάδια δεν αποκλείεται να φθάσει και στον κανιβαλισμό. Το ένστικτο
παντοδύναμο κυριαρχεί και κατευθύνει τους σκοπούς της ζωής.912 Είδαμε ότι πολύ ήδη
από το καλοκαίρι οι πολιορκημένοι αναγκάζονταν να πίνουν το νερό των στερνών,
ένα αλλόκοτο μείγμα από «μυαλά, εντόσθια, αίμα, κεφάλια», κάτι που «υπέμνεσκαν
με όλην την αδιαφορίαν». Στην τελευταία φάση της πολιορκίας, την πρωτοβουλία για
μια πιο ακραία συμπεριφορά φέρεται να είχε ένας στρατιώτης από τα Κράβαρα, ο
οποίος «έκοψεν κρέας από το μηρί ενός φονευμένου και το έφαγεν».913 Ο Αρτ. Μίχος
σημειώνει για το διάστημα λίγο μετά τις 10 Μαρτίου ότι «πολλαί οικογένειαι ήρχισαν
τότε να τρέφονται εκ των εκ του λοιμού αποθνησκόντων συγγενών των» και
προσθέτει ότι η ίδια επιτροπή που ερευνούσε τα σπίτια για τρόφιμα, «εις τινά οικίαν
οικογενείας τινός εκ του Ζυγού ή Αποκούρου εύρε εις απόκρυφόν τι μέρος τον μηρόν
και άλλα μέλη παιδίου». Από την «οικοδέσποιναν» έμαθαν ότι το παιδί «αποθανόν εκ
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της πείνης εχρησίμευσεν εις τροφήν των επιζώντων». Ο Μίχος σχολιάζει ότι αυτό
ήταν δυστυχώς αληθινό, γιατί δεν βρέθηκαν άλλα τρόφιμα στο σπίτι.914
Όπως και στην περίπτωση της κατανάλωσης των σκυλιών, φέρονται να
πρωταγωνίστησαν στρατιώτες από τα Κράβαρα, οι οποίοι παρουσιάζονται έτσι σαν
μια εξαθλιωμένη ομάδα, ίσως για να μετριαστούν έμμεσα οι εντυπώσεις και από τις
δύο συμπεριφορές. Δεν διευκρινίζεται επίσης το πώς αντέδρασαν όσοι άλλοι θα
έμαθαν το περιστατικό του κανιβαλισμού. Αυτό δεν αναιρεί το ότι, όπως προκύπτει
από τις αφηγήσεις και των δύο απομνημονευματογράφων, οι οικογένειες προσφύγων
στην πόλη ήταν από τις πιο ευάλωτες στον λιμό και τις συνέπειές του. Πολύ
σημαντικό είναι το ότι ο Μίχος τοποθετεί τα σχετικά περιστατικά σε πολλές
οικογένειες σχεδόν ένα μήνα πριν από την πρώτη και μοναδική αναφορά του
Κασομούλη.915 Σ’ αυτό το διάστημα θα ήταν σημαντικός ο αριθμός των κρουσμάτων
και των ανθρώπων που θα επιβίωσαν μέχρι την τελική έξοδο τρώγοντας κρέας από
νεκρούς λόγω ασθένειας ή ασιτίας. Τα θύματα, αν μπορούμε να μιλήσουμε για θύτες,
δεν ήταν μόνο συγγενείς, ούτε φαίνεται να προέρχονταν όλα από το ίδιο στρατόπεδο.
Ο Ν. Μακρής, βασιζόμενος σε διηγήσεις του πατέρα του και άλλων επιζώντων,
σημειώνει ότι ευρέθησαν πολλοί εις την σκληράν και αναπόδραστον ανάγκην να
φάγωσι και ανθρωπίνας σάρκας και, ως διηγούντο, ελάμβανον το ήπαρ εκ των
φονευμένων και όντων κράσεως υγιούς, το ετηγάνιζον με έλαιον και έρριπτον ολίγον
ξίδι, το τοιούτον δε παρασκεύασμα παρείχεν ευάρεστον τροφήν προς τους αγνοούντας
την προέλευσίν του, ανεκτήν δ’ εις τους γνωρίζοντας αυτήν.916
Οι παραπάνω μαρτυρίες για τα κρούσματα κανιβαλισμού πτωμάτων στο
Μεσολόγγι είναι λίγες αλλά αρκετά σαφείς για να συμπεράνουμε τη μεγάλη έκταση
του φαινομένου. Ο ίδιος ο Π. Στεφανίτσης σημειώνει ότι πρότεινε σε μερικούς «όπως
αλατισθούν και δοθούν για τροφή στους κατοίκους», κάποια από τα πτώματα των
Αιγυπτίων μετά τη μάχη της Κλείσοβας, πρόταση που απορρίφθηκε.917 Ο
Στεφανίτσης, ο άνθρωπος που μαγείρεψε και έφαγε το δικό του σκύλο, ήταν απόλυτα
ικανός να προτείνει κάτι τέτοιο και το γεγονός ότι συζητήθηκε η πρότασή του δείχνει
και την ετοιμότητα και άλλων να εξετάσουν όλες τις δυνατότητες. Οι οπλαρχηγοί και
οι πρόκριτοι θα απέρριψαν την πρόταση για προφανείς λόγους θρησκευτικής και
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ανθρώπινης ευαισθησίας. Ταυτόχρονα, έχοντας επίγνωση της κατάστασης, δεν
αποκλείεται να άφησαν σιωπηρά την πρωτοβουλία στους πιο πεινασμένους και
αδύναμους να υιοθετήσουν ή όχι την πρόταση. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι όσοι
ήταν σε θέση να πολεμήσουν ή απλώς να τρέξουν τη νύχτα της τελικής εξόδου, ήταν
όσοι είχαν έστω και περιορισμένη πρόσβαση σε πραγματικά τρόφιμα, όσοι είχαν
τραφεί με χόρτα και είχαν παραμείνει σχετικά υγιείς, και όσοι, μάλλον αρκετοί, είχαν
επιβιώσει τρώγοντας μέλη από ανθρώπινα πτώματα τις τελευταίες εβδομάδες της
πολιορκίας.
Η βρώση «ακάθαρτων» ζώων από τους πολιορκημένους ήταν γεγονός και σε υπό
οθωμανική ακόμα κατοχή φρούρια της Πελοποννήσου το 1821, ενώ περιστατικά
κανιβαλισμού υπήρξαν ανάμεσα στους πολιορκημένους μουσουλμάνους του
Ναυπλίου και της Μονεμβασίας την ίδια περίοδο.918 Για τις συνθήκες στα
πολιορκημένα οθωμανικά φρούρια της Εύβοιας υπάρχει η μαρτυρία του αυτόπτη
Mustafa Vasfi Efendi. Αυτός και οι συμπολεμιστές του βρέθηκαν πολιορκημένοι το
καλοκαίρι του 1825 στο κάστρο του Kumiye (Κύμη), όπου πολεμούσαν μέρα και
νύχτα περιμένοντας ενισχύσεις, έχοντας νερό αλλά όχι εφόδια, όπως πολεμούσαν οι
αποκλεισμένοι συνάδελφοί τους στο Kizilhisar (Κάρυστος). Ο Mustafa Vasfi
σημειώνει ότι εξακολουθούσαν να μάχονται στην Κύμη, παρά την πείνα: δεν είχαμε
πια άλογα, γαϊδούρια ή καμήλες∙ τα είχαμε φάει όλα. Σύντομα, δεν έμειναν σταφύλια
στους κήπους ούτε αγριόχορτα. Τρώγαμε τώρα κρέας από γάτες και σκύλους, μέχρι που
τέλειωσαν κι αυτά. Υπήρχαν κάποιοι τώρα που είχαν ξεκινήσει να τρώνε ο ένας τον
άλλο, αλλά πολλοί από τους δικούς μας είχαν ήδη πεθάνει. Ο ίδιος προσθέτει ότι
σκέφτονταν την ιδέα της παράδοσης, αλλά τελικά οι 300 που είχαν απομείνει
κατέφυγαν σε ένα οχυρωμένο πύργο στο Alavar (Αλιβέρι), όπου υπήρχαν
προμήθειες. Σύντομα, βρέθηκαν πολιορκημένοι στο Agriboz (Χαλκίδα), χωρίς
τρόφιμα και πάλι, να αποκρούουν επιθέσεις των «απίστων», έως ότου εφοδιάστηκαν
από δυο αυστριακά πλοία. Την πολιορκία έλυσε τελικά ο οθωμανικός στόλος
αποβιβάζοντας ενισχύσεις.919 Λακωνικό και μονότονο στην αφήγησή του, το κείμενο
του Vasfi δίνει τις ίδιες εικόνες δοκιμασιών και φρίκης με εκείνες της ελληνικής
πλευράς, τονίζοντας την αντοχή των αμυνομένων και την αλληλεγγύη ανάμεσα σε
αξιωματικούς και στρατιώτες.
Στο Μεσολόγγι, τα περιστατικά κανιβαλισμού δεν είναι τα μόνα που έδειχναν το
σημείο ηθικής κατάπτωσης των πολιορκημένων. Λίγο πριν την τελική έξοδο
αποφασίστηκε η εξόντωση όλων των αιχμαλώτων. Ο Αρτ. Μίχος κάνει λόγο για
τραγική και βάρβαρη σκηνή, η οποία έλαβε χώρα όταν οι στρατιώτες σκότωσαν
«ανηλεώς και αδιακρίτως» τους αιχμαλώτους, εξοργισμένοι από τη δραπέτευση ενός
δεκαπεντάχρονου αιχμαλώτου, βαπτισμένου χριστιανού και υπηρέτη του οπλαρχηγού
Τσόλκα, ο οποίος, κατά τον Μίχο, αποκάλυψε το λεπτομερές σχέδιο της Εξόδου.920
Κατά τον Ν. Κασομούλη, η απόφαση πάρθηκε σε συνέλευση ύστερα από συζήτηση
μιας ώρας μεταξύ των «ανώτερων αξιωματικών», των τοπικών Αρχών και του
επισκόπου Ιωσήφ, με θέμα την τύχη όλων των μη ενόπλων της φρουράς, και στόχευε
στην αποτροπή της προδοσίας του σχεδίου της Εξόδου. Η απόφαση, αναφέρει,
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Ελληνικής Επαναστάσεως, τ.3, ό.π., 311, 349, τ. 4, Αθήνα 1861, 65, 107.
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αφορούσε όλους, μουσουλμάνους και χριστιανούς, ακόμα και όσους υπηρετούσαν σε
δημόσιες εργασίες ή στους διάφορους οπλαρχηγούς, και εκτελέστηκε αμέσως και
ταυτόχρονα. Σκοτώθηκε έτσι άγνωστος αριθμός μουσουλμάνων, αλλά και χριστιανοί
τεχνίτες, στην υπηρεσία προηγουμένως των πολιορκητών. Όταν ο Μήτρος
Κασομούλης σκότωσε χαρούμενος δώδεκα αιχμαλώτους, ο αδελφός του Νικόλαος
τρόμαξε και τον επέπληξε, όχι για την πράξη καθαυτή, αλλά επειδή «μόνος αυτός
επιχειρίσθη, ως πελεκάνος να κόψη τόσους». Η απάντηση του Μήτρου ήταν: «άφησέ
με τώρα. 500 κόπτω, κι’ άλλους ακόμη, αν μου πέσουν εις το χέρι. Έπειτα, τι μας
έμεινεν πλέον τώρα παρά να πιούμεν και αίμα, διότι δεν έχομεν τίποτες να
φάγωμεν;», αναφορά που, ως άλλη μια δικαιολογία, φαίνεται να συμπληρώνει την
αναγκαστική στροφή στο ανθρώπινο σώμα ως πηγή τροφής. Ο Ν. Κασομούλης,
έχοντας ξαναβρεί την ανθρώπινή του υπόσταση, απολογείται εκ των υστέρων: «Η
καρδία μας εσκληρύνθη τότες τόσον, ώστε δεν ηξεύραμεν τι εκάμναμεν».921
Προκαλεί καταρχάς εντύπωση η αναφερόμενη συγκατάθεση των τοπικών Αρχών.
Ακόμα και αν συνέβη κάτι τέτοιο, η στάση του Ι. Παπαδιαμαντόπουλου δεν θα είχε
ιδιαίτερο βάρος μπροστά στην ισχύ των στρατιωτικών. Σε κάθε περίπτωση, το
τελευταίο σχόλιο του Κασομούλη αποτελεί και ομολογία της μηδαμινής πολεμικής
σκοπιμότητας μιας τέτοιας πράξης. Η κατάσταση, τα σχέδια και οι προθέσεις των
αντιπάλων ήταν πολύ δύσκολο να κρατηθούν μυστικά, πολύ περισσότερο καθώς η
τελική έξοδος των πολιορκημένων θα φαινόταν σε φίλους και εχθρούς μια όλο και
πιο πιθανή λύση, εναλλακτική της παράδοσης. Αντίθετα, η εκδίκηση φαίνεται ως το
πιθανότερο κίνητρο, όχι τόσο στην εκδοχή του Μίχου, ως απάντηση σε συγκεκριμένο
συμβάν, αλλά περισσότερο ως ενστικτώδες ξέσπασμα απέναντι στα δεινά της πείνας
και όλων των κακουχιών της πολιορκίας. Βέβαια, οι πολεμικές συνθήκες σε το
προηγούμενο διάστημα δεν είχαν τίποτα το ευγενές, ενώ οι φόνοι αιχμαλώτων ήταν
γνωστή πρακτική από την αρχή της Επανάστασης. Ωστόσο, η μεγάλη δοκιμασία της
τελευταίας πολιορκίας, με την υποχώρηση όλων των χαρακτηριστικών που
καλλιεργεί μια ομαλή και ειρηνική καθημερινότητα, συνέβαλε στην ανάδυση κάθε
πρωτόγονης συμπεριφοράς.
Το γεγονός που αποκαλύπτει με τον πιο αναμφισβήτητο τρόπο τη μεταμόρφωση
των ενόπλων της φρουράς ήταν η απόφασή τους για την τύχη των αμάχων ενόψει της
Εξόδου. Ήδη είχαν τοποθετηθεί φρουροί για να εμποδίζουν ένοπλους, ακόμα και
τραυματίες ή ασθενείς και πολίτες που επιχειρούσαν να διαφύγουν. Ο Κασομούλης,
με ικανοποίηση χαρακτηριστική της νοοτροπίας των ενόπλων και του ελέγχου που
ασκούσαν στην πόλη, σημειώνει ότι έπιασαν δυο-τρεις πολίτες «αποπειραθέντας να
δραπετεύσουν» από πέρασμα της λιμνοθάλασσας, και ότι κανένας δεν κατάφερε να
ξεφύγει. Επίσης, καταγράφει ασχολίαστη τη συμπεριφορά του Κολιο-Πασχούλη, ο
οποίος «άρπαξεν γελέκια και άλλα» από όσους προσπαθούσαν να φύγουν.922 Είναι
φανερό από την επιλογή των λέξεων ότι οι άμαχοι αυτοί ένιωθαν ότι ζούσαν σε μια
φυλακή. Κατά τον Κασομούλη, αφού η παραπάνω συνέλευση αποφάσισε τον φόνο
των αιχμαλώτων, αποφάσισαν όλοι να φονεύσωμεν όλαις ταις γυναίκαις, ανεξαιρέτως,
και τα μικρά παιδία … διά να αποφύγωμεν δε την φιλόστοργον συμπάθειαν των
πατέρων και αδελφών, απεφασίσθη να σφάξη ο ένας του αλλουνού την οικογένειαν, για
να μην ακουστεί το κλάμα των μικρών παιδιών και για να μην υπάρξουν αιχμάλωτοι.
Ο ίδιος σχολιάζει εκ των υστέρων ότι ήταν «στρατιωτική απόφασις, αν και γενναία,
πλην σκληρά και απάνθρωπος» και επαναλαμβάνει ότι το αποφάσισαν όλοι «με μίαν
921

Ν. Κασομούλης, ό. π., 251-52. Πολύ αργότερα, ο Κασομούλης κάνει λόγο για έναν Άραβα
αιχμάλωτο που σώθηκε (στο ίδιο, 511. Βλ και Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, ό. π., 271).
922
Ν. Κασομούλης, ό. π., 244-45.

375

φωνήν», και ετοιμάστηκαν «να κινηθούν και να ειδοποιήσουν το στράτευμα να
αρχίση».923
Το παράδειγμα του Μεσολογγίτη Γουρνάρα είναι πιθανότατα το πιο ακραίο. Η
γενναιότητά του και η προσφορά του στην άμυνα καταγράφονται στην εφημερίδα της
πόλης. Ταυτόχρονα, κατά τον Ν. Μακρή, ήταν και «κακότροπος και αιμοχαρής εις
βαθμόν απερίγραπτον, εις ουδέν λογιζόμενος την ζωήν του ανθρώπου ως και
εαυτού». Πολλές φορές τραυματίστηκε στις νυκτερινές εφόδους στο εχθρικό
στρατόπεδο, «κινούμενος εκ της επιθυμίας, προ πάντων ευχαριστήσεως καταστάσης
αυτώ μονομανίας να φονεύη ιδιοχείρως εχθρούς και να κομίζη κεφαλήν ή κεφαλάς
αυτών εις την πόλιν», προκειμένου να ακούσει τον έπαινο των συντρόφων του και
κυρίως των οπλαρχηγών. Λίγο πριν την τελική έξοδο, παρενέβη στις συζητήσεις για
την τύχη των αμάχων λέγοντας: «εγώ τους παίρνω στο λαιμό μου όλους αυτούς,
φθάνει να μου δώσητε την άδειαν και τους ξεμπερδεύω μια χαρά και έτσι γλυτώνουν
από τα βάσανα που θα τραβήξουν από τους Τούρκους». Πάντα κατά τον Ν. Μακρή,
όταν η πρότασή του ακούστηκε «μετά φρίκης και αποστροφής» από όλους και ο ίδιος
επικρίθηκε, απάντησε ζωηρά και απότομα ότι δεν θα τους σκότωνε έναν προς έναν,
αλλά «όλους μαζί και χωρίς να το καταλάβουν με ένα βαρέλι μπαρούτι». Ο Ν.
Μακρής σχολιάζει ότι αυτή η απαίσια και φρικτή πρόταση μεταβλήθηκε σε λίγο «εις
την ευγενεστέραν των αποφάσεων …εκτελεσθείσα υπ’ αυτών των ιδίων»,924
υπονοώντας τις ανατινάξεις σπιτιών με αμάχους ή αρρώστους και τραυματίες μετά
την είσοδο των πολιορκητών στο Μεσολόγγι, προσπαθώντας έτσι να μειώσει την
εντύπωση της βαρβαρότητας εξάγοντας απ’ αυτήν κάτι «ευγενές» και ηρωικό.
Κατά τον Κασομούλη, ελάχιστα πριν τον μαζικό φόνο των αμάχων, αντέδρασε ο
επίσκοπος Ιωσήφ λέγοντας: «πρώτον θυσιάσατε εμένα! Και σας αφήνω την κατάραν
του Θεού και της Παναγίας και όλων των Αγίων — και το αίμα των αθώων να πέση
εις τα κεφάλια σας». Έπειτα άρχισε να κλαίει. Μετά από μισή ώρα σιωπής,
αποφασίστηκε καθένας να φροντίσει για τη στάση της οικογένειάς του, πείθοντας
τους αμάχους να τρέξουν κοντά τους και με όλην την ευχαρίστησιν να σωθούν, αλλά
και τίποτες δυσκολίαις να μην τους προβάλλουν, αλλά όλας τας ευκολίας χάριν της
κοινής σωτηρίας των. Τα δε μικρά παιδιά να τα ποτίσουν αφιόνι την ώραν της εξόδου
μας, να κοιμηθούν και να μην κλαίγουν». Πάντα κατά τον Κασομούλη, οι παντρεμένοι
ένοπλοι θυμήθηκαν τότε την ευθύνη που είχαν αναλάβει όταν επέμειναν να
κρατήσουν τους δικούς τους στο Μεσολόγγι «και κανένας πλέον δεν αγανάκτησεν.925
Έτσι, η αρχική απόφαση στόχευε στο να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης της
ένοπλης φρουράς, θυσιάζοντας τους υπόλοιπους. Ενδεχομένως κάποιοι να μην
αντέδρασαν φοβούμενοι μήπως κατηγορηθούν για δειλία ή χρεωθούν την αποτυχία
της εξόδου. Ο Ι. Παπαδιαμαντόπουλος, ο μόνος πια επιζών της Διευθύνουσας
Επιτροπής, θα ήταν αδύνατο να αντιδράσει, όπως και οι πρόκριτοι της πόλης,
ανεξάρτητα από το ότι πολλοί είχαν διώξει τους άμαχους συγγενείς τους. Ωστόσο,
στη σκέψη των οπλαρχηγών, οι πολιορκημένοι δεν είχαν σε πολεμικές συνθήκες την
ίδια αξία ως ανθρώπινες υπάρξεις. Οι ένοπλοι έπρεπε να σωθούν για να πολεμήσουν
ξανά, άρα η απόφαση ήταν αναγκαία, όχι εγωιστική αλλά κορυφαίο δείγμα
923
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γενναιότητας και προσφοράς, ακριβώς επειδή ξεπερνούσε τα ανθρώπινα όρια, και
μάλιστα αφού θυσίαζαν συγγενείς τους. Χαρακτηριστική της αποκτήνωσης των
ανθρώπων ήταν η στάση και των απλών ενόπλων που θα εκτελούσαν την απόφαση.
Ο Κασομούλης δεν καταγράφει καμιά αντίδραση εκ μέρους εκείνων, για τους
οποίους ο ίδιος είχε σημειώσει ότι είχαν συγγενικές ή άλλες σχέσεις με τους
Μεσολογγίτες αμάχους, ενώ η αδιαφορία των άγαμων ή η δυσαρέσκειά τους για την
παραμονή των αμάχων αιτιολογεί τη συμμετοχή τους σε μια απάνθρωπη «λύση».
Οι περισσότεροι από τους πολιορκημένους ένοπλους είχαν χάσει την ικανότητα να
υποβάλλουν όλες τις πράξεις τους σε λογικό έλεγχο, καθώς οι συνθήκες που θα
υποστήριζαν κάτι τέτοιο είχαν πια ανατραπεί. Οι ίδιοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν
κάτω από την αυξανόμενη πίεση της πείνας, ουσιαστικά της πολυήμερης ασιτίας για
πολλούς, απέναντι σε ένα αίσθημα εγκατάλειψης και μέσα σε μια ατμόσφαιρα
εγκλεισμού. Άγρυπνοι ή σε συνεχή επιφυλακή για πολλές εβδομάδες, περιμένοντας
με αγωνία την άφιξη του στόλου δίπλα στα πτώματα των συντρόφων τους, τα οποία
δεν είχαν πια τη δύναμη να θάψουν, αντιμετώπιζαν την πλήρη συναισθηματική
εξάντληση. Είχαν φτάσει πια στο σημείο εκείνο όπου «με την έντονη θυμική φόρτιση
και την ελαττωματική λειτουργία του γνωστικού ρόλου της συνείδησης, η
προσωπικότητα οπισθοδρομούσε», η διανοητική λειτουργία «υποχωρούσε μπροστά
σε μια πιο πρωτόγονη σκέψη, σε μια δράση που βασιζόταν στην άμεση ικανοποίηση
των αναγκών» και «οι τάσεις επιβεβαίωσης του εγώ, οι τάσεις της ατομικής
κυριαρχίας θριάμβευαν»,926 όπου όμως το εγώ ήταν αδιαχώριστο με ό,τι
αντιλαμβάνονταν ως δίκαιο και ανάγκη της ομάδας της ένοπλης φρουράς, εντός της
οποίας είχαν αναπτύξει, παρά τους ανταγωνισμούς, εξαιρετικά ισχυρούς
συναισθηματικούς δεσμούς. Κάθε αλτρουιστική συμπεριφορά, αντίθετη με τα
θεωρούμενα ως θεμελιώδη συμφέροντα της ομάδας αυτής, ακόμα και απέναντι σε
συγγενείς, ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Τελικά, παρά την υπερβολική δραματοποίηση
της στιγμής από τον Κασομούλη, ο επίσκοπος Ιωσήφ, ανέλαβε μια πρωτοβουλία,
όπως δεν δίσταζε να κάνει σε δύσκολες περιστάσεις, που κανένας άλλος μέσα στις
συνθήκες της γενικευμένης ηθικής κατάπτωσης δεν μπορούσε να αναλάβει. Η
δύναμη της θρησκευτικής επιταγής λειτούργησε ως ένας καταναγκασμός, σαν ένα
πανίσχυρο ένστικτο, που μπόρεσε να αφυπνίσει τη φρουρά και να αποτρέψει μια
πράξη, τις ψυχολογικές συνέπειες της οποίας οι επιζώντες θα ήταν πολύ δύσκολο να
διαχειριστούν.
6.1δ. Η Έξοδος
Κάτω από τις συνθήκες αυτές, η οριστικοποίηση της χρονικής στιγμής της τελικής
εξόδου, η οποία παρουσιαζόταν ήδη από τον Μάρτιο ως δυνητική επιλογή σε
περίπτωση απουσίας εξωτερικής βοήθειας και αποτυχίας των συνομιλιών για
συνθηκολόγηση, επέδρασε ευεργετικά στο ηθικό των πολιορκημένων. Πολύ
περισσότερο, καθώς αποφασίστηκε η συμμετοχή όλων όσων μπορούσαν να κινηθούν,
διαλύοντας τον φόβο των αμάχων για εγκατάλειψη. Κατά τον Κασομούλη, ελάχιστα
πριν την Έξοδο οι στρατιωτικοί ζήτησαν από τον επίσκοπο Ιωσήφ και από τον Ι.
Παπαδιαμαντόπουλο, ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης, την έγκριση της πρόθεσής τους
να εγκαταλείψουν την πόλη, οι οποίοι και την έδωσαν, ενώ και οι Μεσολογγίτες
πρόκριτοι, όταν ρωτήθηκαν επιπλέον αν έχουν παράπονα από τους στρατιωτικούς,
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υποσχέθηκαν τη βοήθειά τους.927 Η σκηνή φαίνεται αρκετά υποκριτική, αφού λόγω
και της δύναμης των ενόπλων δεν ήταν νοητή άλλη απάντηση, και φαίνεται να
στόχευε στην απόκρουση πιθανών μελλοντικών κατηγοριών. Στην πραγματικότητα,
μετά την αποτυχία του ανεφοδιασμού και των διαπραγματεύσεων, η έξοδος ήταν η
μοναδική εναλλακτική λύση του θανάτου από την πείνα ή τις πολεμικές επιχειρήσεις,
και της επακόλουθης ατιμωτικής παράδοσης των επιζώντων.
Όσον αφορά την αλλαγή του ψυχολογικού κλίματος, όλοι είχαν τις καλύτερες
προσδοκίες: «εξεδόθη η απόφασις και η είδησις διεδόθη εις όλας τας τάξεις… έβλεπες
έναν αγώνα προετοιμασίας γινόμενον με τόσην αταραξίαν, με τόσην ευχαρίστησιν και
τόσα γέλια …και έτρεχον εις τους δρόμους άλλοι εδώθεν, άλλοι εκείθεν με τα φανάρια,
ωσάν ταις ημέραις των αγρυπνιών της Μεγάλης Εβδομάδος, σημειώνει ο Ν.
Κασομούλης.928 Άλλωστε, καθώς το άγχος για το άγνωστο είναι βασανιστικότερο
από τον φόβο για έναν υπαρκτό και άρα αντιμετωπίσιμο κίνδυνο, η απαλλαγή από τη
δυσφορία και την αδράνεια της αναμονής λειτουργεί λυτρωτικά. 929 Η σύμπτωση
σχεδόν με τις ημέρες του Πάσχα και την Ανάσταση θα συνέβαλε σε ένα τέτοιο κλίμα,
αμβλύνοντας κάπως την εφιαλτική ατμόσφαιρα.
Στις τελευταίες μέρες πριν την Έξοδο, επιτράπηκε σε όσους το επιθυμούσαν να
μεταφέρουν τις οικογένειές τους στα Επτάνησα, με τα πλοιάρια με τα οποία
προσπαθούσαν να φέρουν τρόφιμα στην πόλη. Κατά την καταγραφή της τοπικής
διοίκησης, μεταξύ 28 Μαρτίου και 7 Απριλίου μεταφέρθηκαν περίπου 30 οικογένειες,
ένα σύνολο περίπου 140 ανθρώπων. Φυγάδες από το Μεσολόγγι συγκεντρώθηκαν σε
νησάκια όπως ο Πεταλάς και η Οξιά. Αρκετές από τις οικογένειες που επιχειρούσαν
να διαφύγουν αιχμαλωτίστηκαν από τα πολυάριθμα εχθρικά πλοιάρια, δίνοντας έτσι
κάποιες πληροφορίες στους πολιορκητές για την κατάσταση στο Μεσολόγγι και τη
σχεδιαζόμενη έξοδο.930 Δεν αποκλείεται και άλλοι άμαχοι να είχαν καταφέρει να
απομακρυνθούν με τον ίδιο τρόπο νωρίτερα, κάτι που θα ενθάρρυνε την άρση της
απαγόρευσης.
Οι προετοιμασίες για την Έξοδο ξεκίνησαν περίπου δέκα μέρες πριν, ωστόσο η
κατασκευή των απαραίτητων γεφυρών για τους άμαχους δεν ολοκληρώθηκε,
πιθανότατα από αμέλεια των υπεύθυνων, και χρησιμοποιήθηκαν και στρώματα για
την κάλυψη της τάφρου. Το τελικό σχέδιο, κατά τον Κασομούλη, υπαγορεύθηκε στις
10 Απριλίου από τον επίσκοπο Ιωσήφ, ο οποίος, κατά τον Ν. Μακρή, τέλεσε ειδική
λειτουργία το πρωί της τελευταίας μέρας και στη συνέχεια μίλησε στους
συγκεντρωμένους για να τους ενθαρρύνει. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε την έξοδο των
ενόπλων σε δύο φάλαγγες, υπό τους Ν. Μπότσαρη και Δ. Μακρή, με τους άμαχους
που μπορούσαν να κινηθούν να αποτελούν μια τρίτη ομάδα, συνοδευόμενη από τους
ένοπλους συγγενείς τους, με επικεφαλής πιθανότατα τον Αθ. Ραζηκότσικα. Η
927

Ν. Κασομούλης, ό. π., 218-19, 246, 248, 254-55, 257-59. Ο Δ. Θέμελης πέθανε στις 26 Μαρτίου
ύστερα από ολιγόωρη ασθένεια. Κατά τον Κασομούλη, ασθένησε λόγω του βομβαρδισμού. Κατά τον
Δ. Κόκκινο, τραυματίστηκε θανάσιμα από βλήμα ενώ εργαζόταν σε επισκευές στις οχυρώσεις (Αρχείο
Ρώμα, τ. Β΄, 96, Ν. Κασομούλης, ό. π., 245, Δ. Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, τ. 5, ό. π., 259).
928
Ν. Κασομούλης, ό. π., 254-55.
929
Η ψυχοπαθολογία, ό. π., 108-09.
930
Αλληλογραφία, 511-15, Ν. Κασομούλης, ό. π., 246, Σπυρομίλιος, ό. π., 206-07, Γ. Σαχτούρης, ό. π.,
187, 197-98, Γ. Κορίνθιος, «Τ’ απομνημονεύματα του Ι. Ρωμαίη για τη Β΄ πολιορκία του
Μεσολογγίου», ό. π., 95. Κάτοικοι της Ζακύνθου ανέφεραν στον Eynard, μετά την πτώση του
Μεσολογγίου, ότι οι πολιορκημένοι είχαν μεταφέρει τα χρήματα και τα τιμαλφή τους στις εκκλησίες
της πόλης (Κ. Βακαλόπουλος, «Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα για τον αγώνα του Μεσολογγίου στα
1826», Ελληνικά 31, 1979, 168), κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από άλλη πηγή. Γίνεται επίσης λόγος,
στην προφορική ουσιαστικά παράδοση, για απόκρυψη «αργύρου και χαλκού» σε πηγάδια
(Μεσολογγιάς, έπος ιστορικόν, ό. π., 261).
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φάλαγγα αυτή, στην οποία φαίνεται ότι είχε δοθεί ένα σχετικά ευνοϊκό σημείο εξόδου
και ο πιο κατάλληλος και γνωστός στους ίδιους βαλτώδης δρόμος στα ανατολικά, θα
υποστηριζόταν από τη φρουρά της Κλείσοβας υπό τον Κ. Τζαβέλλα, η οποία θα
ενεργούσε ως οπισθοφυλακή. Κατά τον Σπ. Τρικούπη, οι φάλαγγες τοποθετήθηκαν
προς την οδό του Μποχωρίου, του Ανατολικού και ενδιάμεσα. Ωστόσο, σύμφωνα με
το χρονικό της εξόδου που δημοσίευσε η Γενική Εφημερίδα, πιθανότατα η πιο
αξιόπιστη πηγή λόγω και της εγγύτητάς της με τον χρόνο τον γεγονότων, οι
πολιορκημένοι θα χωρίζονταν σε δύο φάλαγγες αμέσως μετά την επέμβαση των εκτός
της πόλης ενόπλων, ενώ δεν αναφέρονται αρχηγοί. Σε κάθε περίπτωση, η επίθεση
στρεφόταν και στα δύο στρατόπεδα, του Κιουταχή και του Ιμπραήμ πασά, με κοινό
σημείο συνάντησης τη θέση «αμπέλι του Κότσικα», στους πρόποδες του Ζυγού, στο
δρόμο που οδηγούσε στη μονή του Αγ. Συμεών, σε απόσταση μιάμιση ώρας από το
Μεσολόγγι. Οι πολιορκητές είχαν πληροφορηθεί από δραπέτες, αιχμαλώτους και
φυγάδες για την κατάσταση στην πόλη και για την πρόθεση εξόδου, αν και μάλλον
αγνοούσαν το ακριβές σχέδιο ή δεν πίστεψαν όλες τις σχετικές πληροφορίες,
μολονότι από την αφήγηση του A. Mauro φαίνεται ότι οι προκαταρκτικές κινήσεις
των αιγυπτιακών μονάδων ήταν αρκετά καλά σχεδιασμένες. Κατά τον ίδιο, η δύναμη
των Αιγυπτίων έφτανε εκείνη τη στιγμή τις 18.000 και εκείνη του Κιουταχή τους
περίπου 20.000 άνδρες. Ο Ιμπραήμ πασάς παρέταξε το πεζικό του κοντά στην πόλη
και το ιππικό σε βάθος στην πεδιάδα, ενώ σώματα Αλβανών είχαν καταλάβει θέσεις
ανατολικότερα. Λίγες ώρες πριν την έξοδο ακούστηκαν τουφεκισμοί από τον Ζυγό.
Οι πολιορκημένοι θεώρησαν ότι ήταν περίπου 300 ένοπλοι που έρχονταν σε βοήθειά
τους, αν και από τα γραφόμενα των Romei και Green το γεγονός μπορεί να αποδοθεί
στον Ιμπραήμ πασά.931
Στην τελευταία περίπτωση, οι πολιορκητές θα είχαν αποφασίσει να παγιδεύσουν τη
φρουρά στην πεδιάδα, όπου θα μπορούσαν να την εξοντώσουν ευκολότερα. Από την
πλευρά των πολιορκημένων, όπως φαίνεται από τις λεπτομέρειες του σχεδίου τους, η
παρουσία των άμαχων και η υπεροπλία του εχθρού απαιτούσαν πολύ καλό
συντονισμό όλων των κινήσεων, απόλυτο αιφνιδιασμό και ταχύτητα κατά την
εκτέλεση, πολύ περισσότερο καθώς η πρόθεση της επικείμενης εξόδου ήταν εξ αρχής
αδύνατο να κρατηθεί μυστική. Ο ρόλος του επισκόπου Ιωσήφ στην κατάρτιση του
σχεδίου δεν μπορεί να γίνει πιστευτός, αν και αποτελεί ένδειξη της επιρροής του
τελευταίου και, πιθανότατα, ενός ακόμα πιο έντονου θρησκευτικού κλίματος στο
Μεσολόγγι κατά την τελευταία περίοδο της πολιορκίας.
Η τελική έξοδος ξεκίνησε τη νύχτα της 10ης Απριλίου από το ανατολικό τμήμα των
οχυρώσεων. Οι Μεσολογγίτες καθυστέρησαν, καθώς έπρεπε να συγκεντρωθούν από
όλη την πόλη, μάλλον και γιατί προσπαθούσαν να σώσουν κάτι από την περιουσία
τους, και γιατί δεν διέθεταν την πειθαρχία των άλλων σωμάτων. Οι πολιορκητές
άκουσαν τον θόρυβο από το συγκεντρωμένο πλήθος, αλλά ήταν το φως του
931

Ν. Κασομούλης, ό. π., 246-47, 251, 255-56, 259-65, 268, ΓΕΕ/φ.61/29.5.1826, Σπ. Τρικούπης, ό. π.,
τ. Γ΄, 338, Ν. Μακρής, Ιστορία του Μεσολογγίου, ό. π., 67, 71, Αρτ. Μίχος, ό. π., 60, Γ. Κορίνθιος, ό.
π., 95-96, 98, 100-102, 105, Π. Δ. Στεφανίτζης, ό. π., 18-19, 21-22, A. Mauro, La ruine de
Missolonghi, ό. π., 2, 5, Γ. Ζώρας (επιμ.), Έγγραφα του Αρχείου Βατικανού περί της Ελληνικής
Επαναστάσεως, τ. Α΄, ό. π., 533, P. Green, Sketches of the war in Greece, ό. π., 246, Κ. Στασινόπουλος,
Οι Μεσολογγίται, Αθήνα 1926, 99. Τρικούπης, Σπυρομίλιος, Μακρής και Μίχος τοποθετούν και τον Κ.
Τζαβέλλα ως επικεφαλής μιας από τις τρεις φάλαγγες, μολονότι διαφωνούν στο ποια φάλαγγα είχε
αναλάβει ο κάθε αρχηγός (Σπ. Τρικούπης, ό. π., 337-38, Σπυρομίλιος, ό. π., 210-11, Ν. Μακρής, ό. π.,
Αρτ. Μίχος, ό. π., 59). Επίσης, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του Γάλλου πρόξενου στην
Αλεξάνδρεια Drovetti, ο Ιμπραήμ πασάς ανέμενε μια έξοδο της φρουράς ήδη από τα τέλη Μαρτίου και
ήταν βέβαια πληροφορημένος για το λιμό στην πόλη (Ed. Driault-επιμ., L’ Expédition de Crète et de
Morée (1823-1828), correspondance des consuls de France en Égypte et en Crète, Κάιρο 1930, 152).
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φεγγαριού που αποκάλυψε τη θέση της φρουράς όταν εκείνη είχε σχεδόν βγει κατά το
μεγαλύτερο μέρος και απλωνόταν στην πεδιάδα. Για μια ώρα σχεδόν, κατά τον
Κασομούλη, η φρουρά υπέμενε τον τουφεκισμό και κανονιοβολισμό του αντιπάλου,
περιμένοντας βοήθεια από τα εκτός της πόλης σώματα. Σε αυτή την πρώτη φάση οι
απώλειες ήταν λίγες, αλλά γρήγορα δημιουργήθηκε μια πιεστική κατάσταση, καθώς
άμαχοι, περνώντας πάνω από τα στρώματα που είχαν καλύψει την εξωτερική τάφρο,
αλλά και ένοπλοι, συνέρρεαν από τα σημεία εξόδου προς τις πρώτες εχθρικές θέσεις.
Σε λίγο, αντιλαμβανόμενοι ότι δεν θα υπήρχε βοήθεια, οι ένοπλοι της φρουράς
«μεθυσμένοι όλοι από μανίαν», επιτέθηκαν στους αντιπάλους τους αναζητώντας
διέξοδο, πετώντας οτιδήποτε περιττό στο σκαμμένο με χαρακώματα έδαφος που
γλιστρούσε από την πρόσφατη βροχή. Οι πιο αδύναμοι έμεναν πίσω, ενώ πολλοί
έπεφταν εξαντλημένοι και ζητούσαν από τους δικούς τους να τους σκοτώσουν. Καμιά
πλευρά δεν φαίνεται να είχε πλήρη αντίληψη του πεδίου της μάχης, λόγω του
σκότους και της εγγύτητας των αντιμαχόμενων, ούτε μπορούσε να ακουστεί
οτιδήποτε πέρα από το μείγμα των κραυγών, των πυροβολισμών, των βομβών και
των εκρήξεων από τις παγιδευμένες θέσεις. Όπως είχε συμβεί στις πρόσφατες
συγκρούσεις, οι τακτικές αιγυπτιακές δυνάμεις δεν μπόρεσαν να αναχαιτίσουν τους
επιτιθέμενους. Κατά τον A. Mauro, άνοιξαν σκόπιμα τις τάξεις τους, ώστε να τους
εξοντώσουν ευκολότερα. Ενώ η καταιγίδα συνεχιζόταν, οι ένοπλοι της φρουράς
χρησιμοποίησαν τα γιαταγάνια τους, κραυγάζοντας «μπροστά» για να ανοίξουν
δρόμο, καθώς τα τουφέκια τους ήταν άχρηστα χωρίς ξιφολόγχες. Ωστόσο, η
οπισθοχώρηση αρκετών ύστερα από την κραυγή «πίσω», ίσως από όσους είχαν πέσει
στην τάφρο, δημιούργησε ένα κενό από το οποίο οι πολιορκητές προκάλεσαν
απώλειες στη φάλαγγα των αμάχων. Άλλωστε, οι τελευταίοι ήταν αδύνατο να
αντισταθούν στο αιγυπτιακό πεζικό και ιππικό, και πολλοί υποχρεώθηκαν να
επιστρέψουν στο Μεσολόγγι, ακολουθούμενοι από Αιγύπτιους και Αλβανούς και
συμπλεκόμενοι μαζί τους στην πόλη, ενώ άλλοι καθηλώθηκαν στις τάφρους.
Ταυτόχρονα, οι ένοπλοι δέχονταν πυρά από το αιγυπτιακό πεζικό που είχε
ανασυνταχθεί στα νώτα τους και από άλλες τακτικές μονάδες μπροστά τους, με
αποτέλεσμα να υποχρεωθούν να αποκλίνουν λίγο από την πορεία τους. Αμέσως μετά,
δρώντας συντονισμένα, ξεπέρασαν το εμπόδιο του εχθρικού τακτικού και άτακτου
ιππικού, προκαλώντας και υφιστάμενοι σημαντικές απώλειες. Έχοντας πια
συγχωνευτεί σε ένα σώμα και χρησιμοποιώντας ως οδηγούς ανθρώπους του Μακρή,
με την πεδιάδα να φωτίζεται από την έκρηξη της πυριτιδαποθήκης του Καψάλη, το
κύριο σώμα της φρουράς, μετά την τελευταία συμπλοκή στο αμπέλι του Κότζικα,
έφτασε στους πρόποδες του Ζυγού, όπου σταμάτησε για λίγο και συνάντησε μικρά
ελληνικά τμήματα από τα εκτός της πόλης. Στο σημείο αυτό αντιμετώπισαν την
ενέδρα πολυάριθμων Αλβανών, από τους οποίους πολλοί είχαν ανακατευτεί με τη
φρουρά καθώς δεν ξεχώριζαν από την ενδυμασία ή και τη γλώσσα, ενώ το ορεινό
έδαφος επέβαλλε την κατάτμηση των καταπονημένων πια φυγάδων σε μικρές ομάδες,
δυσχεραίνοντας την άμυνά τους. Η φρουρά είχε εκεί τις περισσότερες απώλειές της,
ίσως πεντακόσιους άνδρες, πολλοί άμαχοι αιχμαλωτίστηκαν, πριν η επέμβαση άλλων
ενόπλων από τους έξω επιτρέψει στους επιζώντες να διαφύγουν. Η σύγκρουση
κράτησε συνολικά έξι ώρες. Οι διασωθέντες μπόρεσαν επιτέλους να ξεκουραστούν,
να πάρουν κάποια τρόφιμα και νερό και να φτάσουν σε ομάδες ή μεμονωμένα στην
ασφάλεια της Δερβέκιστας, σε απόσταση οκτώ ως δέκα ωρών από το Μεσολόγγι.932
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Ν. Κασομούλης, ό. π., 263-81, 284, ΓΕΕ/φ.61/29.5.1826, φ.62/2.6.1826, Γ. Κορίνθιος, ό. π., 105, A.
Mauro, ό. π., 5-9, Αρτ. Μίχος, ό. π., 62-66, Π. Δ. Στεφανίτζης, ό. π., 21-25, Αλληλογραφία, 353, G.
Finlay, History of The Greek Revolution, τ.2, Εδιμβούργο-Λονδίνο 1861, 106-09. Βλ. και τα σχετικά
αποσπάσματα από τη ΓΕΕ (φ.83/14.8.1826 και φ.84/18.8.1826), όπως παρατίθενται στο: Οι ημέρες των
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Οι συμπλοκές στο ίδιο το Μεσολόγγι συνεχίστηκαν εκείνη τη νύχτα και τις δύο
επόμενες μέρες, κυρίως στα πιο γερά σπίτια, εκεί που είχαν ήδη συγκεντρωθεί
ασθενείς, τραυματίες, γυναικόπαιδα και όσοι άλλοι δεν ακολούθησαν την έξοδο, μη
θέλοντας να αποχωριστούν φίλους και συγγενείς, δύο χιλιάδες κατά τον Finlay, αλλά
και σε άλλες κατοικίες και κτίρια, όπου οχυρώθηκαν κάποιοι απ’ όσους επέστρεψαν
στην πόλη. Οι πολιορκητές έστρεψαν τα άθικτα πυροβόλα των οχυρώσεων εναντίον
των σπιτιών, ενώ οι Αιγύπτιοι που μπήκαν πρώτοι στο Μεσολόγγι σκότωναν χωρίς
διάκριση φύλου και ηλικίας, εκτονώνοντας έτσι τη συσσωρευμένη από μήνες πίεση
από τα δεινά της πολιορκίας, ενώ φαίνεται ότι συγκρούστηκαν και με Αλβανούς
ένοπλους, καθώς δεν μπορούσαν να τους διακρίνουν από τους Έλληνες. Κατά τον
Romey, η διαταγή του Ιμπραήμ πασά, που μπήκε έφιππος στην πόλη στις 11 τη
νύχτα, ήταν να καίγονται τα σπίτια απ’ όπου θα πυροβολούσαν έστω και μια φορά, να
σκοτώνονται όλοι οι άνδρες και να αιχμαλωτίζονται οι γυναίκες και τα παιδιά. Η
φωτιά από τις ανατινάξεις στις πυριτιδαποθήκες απλώθηκε γρήγορα, όπως και οι
λεηλασίες, και έσβησε μόλις την επόμενη μέρα όταν ολοκληρώθηκε η καταστροφή.
Κατά τον Σπυρομίλιο, «εντός της πόλεως ο πόλεμος διήρκεσεν τρεις ημέρας∙
επολέμουν εις τα οσπίτια έως ότου είχον πολεμοφόδια, και όταν τα ετελείωνον έδιδον
πυρ εις το οσπίτιον και εκαίοντο». Όπως αφηγείται ο Κασομούλης, οι φλόγες από το
Μεσολόγγι φώτιζαν όλο τον χώρο από το Βασιλάδι και την Κλείσοβα μέχρι την
πεδιάδα και τους πρόποδες του Ζυγού, όπου έφτανε ο βρασμός των φωνών γυναικών,
δουφεκιών, εκρηγνυόμενων πυριτοθηκών και υπονόμων, ένας συγκεχυμένος και
απερίγραπτος τρομερός ήχος. Φούρνος αναμμένος εφαίνετο η πόλις, από το
ακατάπαυστον πυρ. Η λάμψη μιας έκρηξης, ίσως της πυριτιδαποθήκης του Καψάλη,
έγινε ορατή από την Κεφαλονιά. Ο Άγγλος γιατρός W. Black παρατηρούσε από το
πολεμικό Chanticleer στις 11 τη νύχτα μια λαμπρή φλόγα να ξεσπά, να αντανακλά
στα σύννεφα και να αυξάνεται στις επόμενες ώρες, συνοδευόμενη κάποτε από
τρομερές εκρήξεις και όγκους μαύρου καπνού που πετάγονταν στην ατμόσφαιρα, ενώ
κραυγές ακούγονταν σε κάθε κατεύθυνση. Στις έξι το πρωί, σημειώνει, ο γενικός
κανονιοβολισμός από όλα τα οθωμανικά πλοία χαιρέτησε την πτώση της πόλης.933
Ο A. Mauro δίνει το επόμενο πρωί την εικόνα των πτωμάτων στις τάφρους, εντελώς
καλυμμένων από τη λάσπη, λόγω της νυχτερινής καταιγίδας, πολυάριθμα και
στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, χωρίς να διακρίνονται πια από την όψη, το φύλο
ή την κοινωνική θέση. «Θέαμα σκληρό και τρυφερό», σημειώνει, είναι η εικόνα ενός
μωρού γεμάτο ζωή, που θήλαζε ακόμα στην αγκαλιά της νεκρής μητέρας του. Σπίτια
καίγονταν ακόμα στην πόλη και άλλα ήταν κατεστραμμένα. Η μοναξιά ήταν τέτοια
που δεν ακουγόταν παρά το τρίξιμο από τις φλόγες και η ηχώ στα τείχη από τα σπίτια
που κατέρρεαν. Αραβικές περίπολοι αναζητούσαν λάφυρα. Μόνο το σπίτι όπου έζησε
και πέθανε ο Byron είχε γλυτώσει. Ο P. Green έφτασε στο Μεσολόγγι λίγες μέρες
μετά και σημειώνει ότι είχαν γλυτώσει άλλα είκοσι σπίτια. Μετά τη λεηλασία της
Ελεύθερων Πολιορκημένων (1824-1826), το ημερολόγιο της Β΄ Πολιορκίας του Μεσολογγίου όπως
δημοσιεύτηκε στα Ελληνικά Χρονικά, εισαγ.-σημ.: Γ. Λαγανάς, Αθήνα 2001, 435-39.
933
Ν. Κασομούλης, ό. π., 275, 280-82, Σπυρομίλιος, ό. π., 208, 214-16, ΓΕΕ/φ.62/2.6.1826, Σπ.
Τρικούπης, ό. π., 341, Γ. Κορίνθιος, ό. π., 103, 107-08, 110, G. Finlay, ό. π., 106, Ed. Driault, ό. π.,
173, Κ. Βακαλόπουλος, «Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα για τον αγώνα του Μεσολογγίου στα 1826»,
Ελληνικά 31, 1979, 167, W. Black, ό. π., 274-75. Κατά τον Green, οι Αιγύπτιοι στράφηκαν εναντίον
των Αλβανών, σκοτώνοντας περίπου 150 για να τους εμποδίσουν να λεηλατήσουν την πόλη. Στους
τελευταίους, προσθέτει, επιτράπηκε να μπουν στην πόλη μετά από τρεις μέρες. Πληροφορίες για
σοβαρή διένεξη μεταξύ Αιγυπτίων και Αλβανών έφτασαν τότε και στη Ζάκυνθο (P. Green, Sketches of
the war in Greece, ό. π., 247, Κ. Βακαλόπουλος, ό. π.). Οι αναφορές αυτές φαίνονται ανακριβείς ή
υπερβολικές. Κατά τον Σπ. Τρικούπη, ένοπλοι των Κιουταχή και Ιμπραήμ πασά αλληλοσκοτώθηκαν
για τα λάφυρα (Ιστορία, τ. Γ΄, ό. π., 341).
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πόλης από τους Άραβες, προσθέτει, τα πτώματα συγκεντρώθηκαν σε σωρούς και
κάηκαν, ώστε να αποφευχθεί κάποια επιδημία. Ωστόσο, ο Romey κάνει λόγο για
άταφα πτώματα, που αφέθηκαν βορά σε κοράκια και τσακάλια. Ο Green παρατηρεί
επίσης τη βεβήλωση των τάφων του Μάρκου Μπότσαρη και του στρατηγού
Normann, επειδή οι εχθροί τους πίστευαν ότι είχαν ταφεί μαζί με τα όπλα τους.934
Το μέγεθος των απωλειών αποτέλεσε άλλη μια περίπτωση «μαζικού θανάτου» κατά
την Επανάσταση, από εκείνες που συνέβαλαν στη χαρτογράφηση των νοητών ορίων
του νεοελληνικού εθνικού χώρου. Η μαζική θυσία ενόπλων και αμάχων κατά την
πολιορκία και την τελική έξοδο έμοιαζε να επιβεβαιώνει και τον αποδεκτό από τους
επαναστάτες, ήδη από το 1821, κίνδυνο του «πολιτικού θανάτου», του αφανισμού
του έθνους μετά από έναν πόλεμο μέχρις εσχάτων και της αποτυχίας επίτευξης των
πολιτικών στόχων της Επανάστασης, αποδοχή που συνεπαγόταν την αντίληψη για το
αδύνατο πλέον της συνύπαρξης Ελλήνων και Οθωμανών.935 Οι ίδιοι οι αριθμοί
μπορούν να υπολογιστούν μόνο κατά προσέγγιση, λόγω της απουσίας αξιόπιστης
καταγραφής, των επιμέρους διαφωνιών των πηγών, αλλά και της καταφυγής στο
Ναύπλιο επιζώντων της φρουράς μαζί με ενόπλους από τα εκτός της πόλης σώματα.
Έτσι, στις παραμονές της τελικής εξόδου υπήρχαν περίπου 10.000 άνθρωποι στο
Μεσολόγγι, από τους οποίους περίπου 3000 ένοπλοι. Όσον αφορά τους τελευταίους,
αρκετές εκατοντάδες σκοτώθηκαν κατά την Έξοδο, αλλά ακόμα περισσότεροι
χάθηκαν από την πείνα και τις κακουχίες μέχρι να φτάσουν στα Σάλωνα, στις 23
Απριλίου. Συνολικά, φαίνεται ότι επέζησαν ελεύθεροι περίπου 1500 ένοπλοι, το
ήμισυ του συνόλου, και κάποιες εκατοντάδες άλλοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Ένας
μικρός αριθμός θα κατάφερε να κρυφτεί στους βάλτους και σε ορεινά καταφύγια της
περιοχής, μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες, χωρίς να καταγραφεί μετά τη Δερβέκιστα,
όπως άλλωστε συνέβη και με τους 80 επιζώντες του σώματος του Γ. Στάικου που
έφυγαν αμέσως για τον Βάλτο. Οι επιζήσαντες κατέφυγαν αρχικά στην Πελοπόννησο
και στο Ναύπλιο, ανάμεσά τους και 250 Μεσολογγίτες, ή κρύφτηκαν σε ορεινά και
άλλα καταφύγια της Στερεάς, εκτός από όσους βρίσκονταν στα Επτάνησα. Οι
απώλειες των αμάχων θα ήταν μεγαλύτερες αν οι πρόσφυγες στο νησάκι του Πεταλά,
όπου είχαν συγκεντρωθεί πριν ή και μετά την Έξοδο ίσως χίλιοι άνθρωποι και
κοπάδια ζώων, δεν επιβιβάζονταν στα ελληνικά πλοία ή δεν μεταφέρονταν από τις
αγγλικές Αρχές στον Κάλαμο, λόγω της απειλής αποβίβασης οθωμανικών δυνάμεων
στο υπό διαφιλονικούμενο καθεστώς νησάκι. Κατά τον W. Black, στα μέσα Απριλίου
είχαν συγκεντρωθεί στον Κάλαμο ίσως 20.000 πρόσφυγες. Ανάμεσα στους νεκρούς
ήταν και ο Ι. Παπαδιαμαντόπουλος, οι πρόκριτοι Αναστ. Παλαμάς, Χ. Καψάλης, Γ.
Φαράντος, Κ. Καρβούνης, ο επίσκοπος Ιωσήφ, ο εκδότης Ι. Μάγερ, ο μηχανικός Π.
Κοκκίνης, ενώ από τους επικεφαλής στρατιωτικούς, έχασαν τη ζωή τους μόνο οι
στρατηγοί Ν. Στορνάρης και Κ. Σιαδήμας, αλλά και ο επικεφαλής των Μεσολογγιτών
Αθ. Ραζηκότσικας. Οι αιχμάλωτοι της Εξόδου, σχεδόν όλοι άμαχοι ή τραυματίες,
ήταν περίπου 4.000, ενώ άλλοι τόσοι θα ήταν οι νεκροί, από τους οποίους περίπου
2500 άμαχοι, με όλη τη σχετικότητα που είχε αυτός ο όρος στο πολιορκημένο
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A. Mauro, ό. π., 12-16, P. Green, ό. π., 248-50, Γ. Κορίνθιος, ό. π. 11. Κατά τον Σπ. Τρικούπη,
έκρηξη πυριτιδαποθήκης «ανέτρεψε εκ βάθρων» το σπίτι στο οποίο είχε πεθάνει ο Byron (Σπ.
Τρικούπης, ό. π., 341). Ο Green προσθέτει ότι δεν ήταν δυνατό να «σώσει» το κρανίο του Μ.
Μπότσαρη και έτσι πήρε μόνο μερικά δόντια (ό. π., 249-50).
935
Σπ. Πλουμπίδης, «Η έννοια του «θανάτου» στην Ελληνική Επανάσταση (1821-1832)», Μνήμων 32
(2011-2012) 64-72, 75-77, 85. Κατά τον Σπ. Τρικούπη, η πόλη του Μεσολογγίου απέδειξε με την
πτώση της ότι «Έλληνες και Τούρκοι ήσαν εις το εξής ασυμβίωτοι και αδιάλλακτοι» (Ιστορία, τ. Γ΄, ό.
π., 343).
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Μεσολόγγι.936 Από τους φιλέλληνες επέζησαν ο Ιταλός Giacomuzzi, ο οποίος είχε
σωθεί και από το Βασιλάδι και πέθανε αργότερα στο Ναύπλιο, ο Πολωνός
Dierzawski, ο οποίος παρέμεινε στη χώρα μέχρι το 1831, και ο Αμερικανός J.Miller,
σύμφωνα με την αναφορά του ίδιου για την παρουσία του στο πολιορκημένο
Μεσολόγγι. Οι διασωθέντες περίμεναν μάταια όλη την επόμενη ημέρα και νύχτα για
επιζώντες Γερμανούς.937
Ακόμα πιο παρακινδυνευμένος είναι ο υπολογισμός των συνολικών απωλειών της
πολιορκίας. Αν ληφθεί υπόψη η αναφορά του Μάγερ για 1740 νεκρούς ένοπλους τις
παραμονές της Εξόδου, το σύνολο θα προσέγγισε τις 3500. Εκτός από τους νεκρούς
πολίτες της Εξόδου, είναι άγνωστος ο αριθμός των αμάχων που έχασαν τη ζωή τους
από το βομβαρδισμό, την πείνα, το ψύχος, τις ασθένειες και τις άλλες κακουχίες κατά
τη διάρκεια της πολιορκίας, αλλά οπωσδήποτε θα αφορά πολλές εκατοντάδες, κυρίως
κατά το διάστημα μετά την επιστροφή τους στην πόλη. Αν συνυπολογιστούν οι
αιχμάλωτοι, κατά την Έξοδο και προγενέστερα, όπως και κάποιοι άμαχοι από όσους
είδαμε ότι αναζητούσαν τροφή εκτός των οχυρώσεων, το σύνολο των απωλειών θα
έφτασε τις 11.000, από τους οποίους περίπου οι έξι στους δέκα ήταν νεκροί. Τις
απώλειες των αμάχων στο Μεσολόγγι επικαλέστηκε στις 19 Απριλίου η Επιτροπή της
Συνελεύσεως για να ζητήσει τη μεταφορά των Ελλήνων αμάχων στην Πάρο, τη Μήλο
και τα Επτάνησα, υπό την προστασία της Αγγλίας και της Γαλλίας.938
Βαρύτατες ήταν οι απώλειες των Μεσολογγιτών, αφού ο παραπάνω αριθμός των
250 επιζώντων αποτελεί, αν πρόκειται μόνο για μάχιμους άνδρες, μόλις το ένα τρίτο
ή ένα τέταρτο των ντόπιων ενόπλων. Προκειμένου για τους καταγεγραμμένους
αιχμαλώτους, είδαμε ότι ήταν άνθρωποι νέας ηλικίας, πιθανότατα λίγο άνω των 20
ετών κατά μέσο όρο, στην πλειοψηφία τους ντόπιοι και καταγόμενοι από κοντινές
περιοχές. Ποσοστό άνω του 40% των καταγεγραμμένων Μεσολογγιτών αιχμαλώτων
ήταν έως 15 ετών, ενώ 70 Μεσολογγίτικες οικογένειες έχουν τρία μέλη αιχμάλωτα,
26 τέσσερα, τέσσερις έχουν πέντε μέλη και τρεις οικογένειες από έξι, μολονότι ο
σχετικός κατάλογος έχει ανακρίβειες και μεγάλες ελλείψεις. Μεταγενέστερες
αναφορές των διασωθέντων κάνουν λόγο για απώλειες σε νεκρούς ίσες με τα 4/5 του
πληθυσμού, κάτι ασφαλώς υπερβολικό, και για 1000 επιζώντες Μεσολογγίτες και
Ανατολικιώτες από την τελευταία πολιορκία, με κάθε οικογένεια να έχει τουλάχιστον
936

ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος Α΄/Αρχείον Αγώνος/φ.35/65, Ν. Κασομούλης, ό. π., 259,
282-85, 289, 293, 303, Αλληλογραφία, 353-54, 360-61, Σπυρομίλιος, ό. π., 215-17, Αρχείο
Κουντουριωτών, τ.7, 98, Γ. Κορίνθιος, ό. π., 101, 105-06, 108-10, ΓΕΕ, αρ.59/22.5.1826,
αρ.60/26.5.1826, αρ.62/2.6.1826, Γ. Σαχτούρης, ό. π., 197-98, G. Finlay, ό. π., 110, W. Black, ό. π.,
274, 277-79, 283, 302, Σπ. Τρικούπης, ό. π., 336, 339-43, Κ. Βακαλόπουλος, Η Επαναστατημένη
Ελλάδα, ηπειρωτική και Αιγαίο μεταξύ 1826-1829, Θεσσαλονίκη 1976, 23. Βλέπε και το απόσπασμα
από το φύλλο της ΓΕΕ, αρ.84/18/8.1826, όπως παρατίθενται στο: Γ. Λαγανάς (εισαγ.-σημ.), Οι ημέρες
των Ελεύθερων Πολιορκημένων (1824-1826)…, ό. π., 436-42. Αναφορά του Κιουταχή ανεβάζει το
σύνολο αυτών που «εκτελέστηκαν» κατά την Έξοδο σε 2750 (H. Erdem, «‘Do not thing of the Greeks
as agricultural labourers’, Ottoman responses to the Greek War of Independence», ό. π., 69). Ο αριθμός
θα σχετίζεται με τα 2700 ζευγάρια αυτιά από πτώματα κάθε ηλικίας και φύλου που, κατά τον Romey,
στάλθηκαν από τον Ιμπραήμ πασά στην Κωνσταντινούπολη ως απόδειξη του θριάμβου, 3000 κατά τον
P. Green. Ο A. Mauro κάνει λόγο για 7000 ζευγάρια αυτιά και προσθέτει ότι πολλά ήταν κομμένα από
νεκρούς Άραβες, προκειμένου κάποιοι να κερδίσουν τη σχετική αμοιβή (Γ. Κορίνθιος, ό. π., 113, A
Mauro, ό. π., 7, 11, P. Green, ό. π., 246).
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T. Gordon, History of the Greek Revolution, τ.2, ό. π., 268, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.6, 151-52, Σπ.
Τρικούπης, ό. π., 343. Ο Σπυρομίλιος υπολογίζει σε πάνω από 13.500 τις συνολικές απώλειες των
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έναν αιχμάλωτο.939 Όσον αφορά την αιγυπτιακή πλευρά, ο Romey κάνει λόγο για
3850 απώλειες από τις κακουχίες, το κρύο, τις ασθένειες και τις πολεμικές
επιχειρήσεις της πολιορκίας.940 Οι απώλειες των δυνάμεων του Κιουταχή θα ήταν
οπωσδήποτε μεγαλύτερες, αν ληφθεί υπόψη η πολύ μεγαλύτερη διάρκεια της δικής
τους εκστρατείας.
Ο Ν. Κασομούλης σημειώνει ότι, στο Ναύπλιο, «δάκρυα χαράς και θαυμασμός
μέγας εκυρίευεν τον κόσμον, όταν παρατηρούσαν την μορφήν της Φρουράς και των
σωθέντων γερόντων Στρατηγών». Ο Κ. Μεταξάς παρατήρησε ότι οι επιζώντες της
πόλης διακρίνονταν από εκείνους των έξω σωμάτων «ως ρακένδυτοι καθημαγμένοι,
γυμνοί και φθειριώντες», αλλά και από τον οπλισμό τους, καθώς οι περισσότεροι
είχαν «τα ξίφη και μαχαίρας των άνευ θήκης, την οποίαν είχον ρίψει εξερχόμενοι του
Μεσολογγίου∙ αξιοσημείωτος ήτο και η φυσιογνωμία των άγριόν τι και θηριώδες
έχουσα».941 Οι επιζώντες, περήφανοι για τον ηρωισμό τους, είχαν την αίσθηση
μοναδικότητας του γεγονότος. Η απόφαση, ανέφεραν, «να εβγούμεν με έξοδον και με
τα σπαθιά εις τας χείρας, να εβγάλωμεν και όλον το αδύνατον μέλος και όποιος
γλυτώσει» ήταν κάτι «οπού δεν έγινε ποτέ εις τον κόσμον». Επίσης, ο F. Marcet
σημειώνει ότι μέχρι το Μάιο είχε συναντήσει σε διάφορα μέρη αρκετούς άνδρες και
γυναικόπαιδα, επιζώντες της Εξόδου, οι οποίοι αφηγούνταν τις περιπέτειές τους με
μια θλιβερή ευθυμία και δήλωναν προετοιμασμένοι από καιρό για τη θυσία για την
πατρίδα, για την οποία η γενιά τους ήταν προορισμένη. Αλλά και σε ατομικό επίπεδο,
καθένας, «από τον ανώτερον έως εις τον έσχατον στρατιώτην, ακόμη και τον
ψυχογιόν, ενόμιζε ότι είναι ο σωτήρ, ότι είναι το κέντρον, ότι είναι ο εναρετώτερος»,
κατά τον Κασομούλη, μια εκδήλωση του «ηρωικού συνδρόμου», μιας εξιδανίκευσης
της προσωπικότητάς τους, την οποία είχαν αναγάγει σε σύμβολο. Αποκαλυπτική
αυτής της στάσης είναι και η οργή των επιζώντων του Μεσολογγίου, για την
αδικαιολόγητη, όπως πίστευαν, συνθηκολόγηση της φρουράς της Ακρόπολης το
επόμενο έτος: «Τι είδαμεν; Μάγουλα καλοθρεμμένα, πρόσωπα γυαλιστερά,
ανθρώπους ευρώστους, οίτινες έσερναν επάνω των ο καθείς όλα τα σκεύη και
αναγκαία της οικίας του… και αναμεταξύ και κότταις».942
Η πρώτη ψυχολογική επίπτωση στις ελλαδικές περιοχές από την πτώση του
Μεσολογγίου δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την απελπισία, όπως φαίνεται και
από το σχόλιο του Κασομούλη για τα θύματα: το στράτευμα… ήτον τόσον αμοιβαίως
σχετισμένον, και συναγμένον πανταχόθεν, ώστε δεν έμνησκεν μητρός καρδιά
απλήγωτος από όλας τας επαρχίας της Στερεάς Ελλάδος, ήτις να μη κλαίγη ή υιόν ή
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σύνολο των αιχμαλώτων, ανεξάρτητα από την καταγωγή και τον τόπο αιχμαλωσίας, ο Σπ. Σακαλής
υπολογίζει ότι 306 ή 19,5% είναι έως 10 ετών και άλλοι 583 ή 37% είναι μεταξύ 11-20 ετών (ό. π., 40).
Είδαμε ότι ο κατάλογος συντάχθηκε στον Κάλαμο το 1828 από Μεσολογγίτες πρόσφυγες (ΙΕΕΕ, αρ.
χφ. 18526). Ο πανομοιότυπος κατάλογος της ΕΒΕ παρουσιάζει επουσιώδεις μόνο διαφορές (Τμήμα
Χειρογράφων/φ.9-11487). Και οι δύο κατάλογοι σημειώνουν ως έτος αιχμαλωσίας το 1825,
οπωσδήποτε λανθασμένα.
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Γ. Κορίνθιος, ό. π., 102-03.
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Ν. Κασομούλης, ό. π., 300-301, Κ. Μεταξάς, Ιστορικά Απομνημονεύματα εκ της Ελληνικής
Επαναστάσεως, ό. π., 138-39.
942
Αλληλογραφία, 353, Ν. Κασομούλης, ό. π., 303, 572, Η ψυχοπαθολογία, ό. π., 283. Αρκετοί από τους
εκτός του Μεσολογγίου ενόπλους επαίρονταν στο Ναύπλιο ότι ανήκαν στη φρουρά, της οποίας οι
επιζώντες αντιδρούσαν χτυπώντας τους «ψευδοπολεμιστάς», που μπορούσαν να ξεχωρίζουν «από τα
ζωηρά τους μάγουλα» (Ν. Κασομούλης ό. π., 302-03). Για την αφήγηση του Marcet, βλέπε: Κ.
Βακαλόπουλος, Η Επαναστατημένη Ελλάδα, ηπειρωτική και Αιγαίο μεταξύ 1826-1829, ό. π., 24.
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σύζυγον ή θυγατέραν.943 Η Γενική Εφημερίδα, εκφράζοντας κατά κάποιο τρόπο την
ελάχιστη κοινή συνισταμένη των Ελλήνων πολιτικών και στρατιωτικών παραγόντων,
απέδωσε την ήττα απλώς στην έλλειψη των τροφίμων στο Μεσολόγγι. Ενώ η
κυβέρνηση Κουντουριώτη φαινόταν ήδη αποδυναμωμένη, με τον Αλ. Μαυροκορδάτο
να έχει παραιτηθεί ήδη στις 24 Μαρτίου, η βαρύτητα του γεγονότος της απώλειας του
Μεσολογγίου συνέβαλε καθοριστικά στις πολιτικές εξελίξεις στο Ναύπλιο. Οι
τελευταίες εκφράστηκαν με την αναβολή για τον Σεπτέμβριο των εργασιών της
Εθνοσυνέλευσης και με τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, η οποία θα έπρεπε και να
διαπραγματευτεί τους όρους για ένα συμβιβασμό με την Οθωμανική Πύλη,944
κινήσεις ενωτικές, μολονότι καθυστερημένες. Ταυτόχρονα, η πτώση της πόλης
προκάλεσε την αναζωπύρωση της φιλελληνικής δραστηριότητας στον ευρωπαϊκό
χώρο.945
Για την οθωμανική πλευρά, η άλωση του Μεσολογγίου ήταν μια μεγάλη επιτυχία, η
οποία ανακοινώθηκε με θριαμβευτικό ύφος από τον Κιουταχή στους υφισταμένους
του, ταυτόχρονα με την πρόσκληση για κατάταξη νέων πολεμιστών στο στράτευμα
του και την υπόσχεση για εξόντωση και των υπολοίπων επαναστατών. Ανάλογη ήταν
και η ικανοποίηση στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η Αθήνα αποτέλεσε τον επόμενο
αντικειμενικό σκοπό του Κιουταχή. Το Ναύπλιο και η Ύδρα θα μπορούσαν να είναι
οι επόμενοι στόχοι του Ιμπραήμ πασά και του ενωμένου οθωμανικού στόλου, ωστόσο
νέες δυσχέρειες στη συνεργασία των Αιγυπτίων με την Οθωμανική Πύλη στο θέμα
του εφοδιασμού του αιγυπτιακού στρατού, αλλά και ο εσωτερικός περισπασμός που
προκάλεσε η προσπάθεια αναδιοργάνωσης του οθωμανικού στρατού σε βάρος των
γενιτσάρων, φαίνεται ότι συνέβαλαν στη ματαίωση των τελευταίων σχεδίων.946
6.2. Ο Τύπος και η οργάνωση της Περίθαλψης
6.2α. Τύπος και Εκδόσεις
Αναπόφευκτα, το περιεχόμενο των Ελληνικών Χρονικών προσαρμόστηκε στις
πολεμικές συνθήκες. Πηγές παρέμειναν τα φύλλα των ελληνικών και ξένων
εφημερίδων που έφταναν στην πόλη, έγγραφα της κεντρικής και της τοπικής
διοίκησης, επιστολές από τα Επτάνησα και την Πελοπόννησο, αλλά και πληροφορίες
από οπλαρχηγούς και απλούς μαχητές, ακόμα και από αυτόμολους, όσες βέβαια
επέτρεπαν οι περιορισμοί της άμυνας να δημοσιευθούν. Παρά τη δυσκολία
διασταύρωσης, οι ψευδείς ειδήσεις ήταν ελάχιστες και αναφέρονταν με επιφύλαξη,
αν εξαιρεθεί η διόγκωση πολεμικών κατορθωμάτων των αμυνόμενων ή των
απωλειών του αντιπάλου. Οι αναφορές στις πολεμικές επιχειρήσεις στην πόλη και
στο Ιόνιο κυριάρχησαν στα φύλλα της περιόδου καταλαμβάνοντας σχεδόν το ήμισυ
943

Σπυρομίλιος, ό. π., 219, Ν. Κασομούλης, ό. π., 284.
Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.6, 127-32, 140-43, 146-49, ΑΕΠ, τ.3, 163-64, ΓΕΕ/φ.54/21.4.1826, Γ.
Δημακόπουλος, Η διοικητική οργάνωσις κατά την ελληνικήν επανάστασιν 1821-1827, συμβολή εις την
ιστορίαν της ελληνικής διοικήσεως, ό. π., 190-95, 227, 230.
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Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία, τ. Ζ΄, ό. π., 478, 483-89, W. St Clair, That Greece Might Still Be Free,
The Philhellenes at war of Independence, ό. π., 269-70.
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Ι. Βασδραβέλλης (επιμ.), Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας, Α΄, Αρχείον Θεσσαλονίκης 1695-1912,
Θεσσαλονίκη 1952 (ανατύπωση), 495-96, Γ. Δροσίνης, «Η εκ της πτώσεως του Μσολογγίου
εντύπωσις εν Κωνσταντινουπόλει κατ’ ανεκδότους αυστριακάς διπλωματικάς πηγάς», Ημερολόγιο της
Μεγάλης Ελλάδος, [τ.6], 1927, 39-40, Ed. Driault, ό. π., 174, P. Green, ό. π., 251, Ν. Μοσχόπουλος,
Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως κατά τους Τούρκους ιστοριογράφους εν αντιπαραβολή και προς
τους Έλληνας ιστορικούς, ό. π., 349-51.
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των σελίδων, ποσοστό που μειώθηκε από τον Οκτώβριο μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου,
για να αυξηθεί σχεδόν στο 60% μετά την άφιξη των αιγυπτιακών δυνάμεων. Ωστόσο,
ενώ το τελευταίο φύλλο περιείχε αποκλειστικά πολεμικές ειδήσεις, το συνολικό
ποσοστό αυτής της κατηγορίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μάλλον περιορισμένο
σε σχέση με τον αγώνα που έδινε η πόλη, ενώ παρουσιάζεται και τεχνητά αυξημένο
λόγω του αποκλεισμού από τη θάλασσα και των κρίσιμων πολεμικών επιχειρήσεων
του καλοκαιριού, γεγονότα που στερούσαν την εφημερίδα από εξωτερικές ειδήσεις,
επηρεάζοντας βέβαια και τη συχνότητα της κυκλοφορίας της. Είναι χαρακτηριστικό
ότι οι ειδήσεις της πολιορκίας κυριαρχούν μόνο τότε στα πρωτοσέλιδα,
περιοριζόμενες πολύ συχνά στην τρίτη και τέταρτη σελίδα κατά το άλλο διάστημα.
Πολύ ισχυρή είναι η παρουσία των κειμένων που σχετίζονταν με τη διπλωματική ή τη
φιλελληνική δραστηριότητα γύρω από το ελληνικό ζήτημα, σε ποσοστό περίπου 18%
των σελίδων, αλλά περίπου 45% στο διάστημα της πολεμικής ύφεσης, μεταξύ
Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου. Η κατηγορία αυτή κατέλαβε τα δύο τρίτα των
πρωτοσέλιδων στο ίδιο διάστημα, το ένα τρίτο στο σύνολο, περισσότερο από κάθε
άλλη. Συχνά πρόκειται για παραθέματα από ευρωπαϊκές εφημερίδες, στα οποία
προστίθενται κάποτε σχόλια της εφημερίδας του Μεσολογγίου. Η αυξημένη
παρουσία αυτών των κειμένων, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αλλά κυρίως
σε σχέση με όσα βίωνε η πόλη, φαίνεται ίσως παράδοξη. Ωστόσο, αιτιολογείται αν
συνυπολογιστούν η διαφαινόμενη κινητικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο για τη
διαχείριση του ελληνικού ζητήματος, οι προσδοκίες που δημιουργούσαν θέματα όπως
η πολυδιαφημιζόμενη άφιξη του Κόχραν στην Ελλάδα, αλλά και η ψυχολογική
ανάγκη φυγής από μια καταθλιπτική άμεση πραγματικότητα.
Η παρουσίαση πολεμικών γεγονότων από άλλα μέτωπα αντιπροσωπεύει λίγο
περισσότερο από το 10% των σελίδων, ποσοστό που μηδενίζεται σχεδόν κατά την
τελευταία περίοδο. Το ίδιο ισχύει ουσιαστικά και για τις εσωτερικές πολιτικές και
οργανωτικές εξελίξεις, που καταλαμβάνουν λιγότερο από το 8%, μολονότι οι δύο
αυτές κατηγορίες αντιπροσωπεύονται λίγο περισσότερο στα πρωτοσέλιδα. Η
διάψευση των ελπίδων από οτιδήποτε εντός της Ελλάδας, αλλά εκτός του
Μεσολογγίου, αποτυπώνεται περισσότερο στην ουσιαστική εξαφάνιση, από τον
Οκτώβριο, των κειμένων σχετικά με πολεμική δράση από τα ελληνικά σώματα της
δυτικής Στερεάς, κατηγορία που καταλαμβάνει μόλις το 4% του συνόλου των
σελίδων. Τα διάφορα άρθρα περιορίζονται στο περίπου 7% του συνόλου,
αναφερόμενα αποκλειστικά σε πολιτικά και πολεμικά γεγονότα, ενώ έχουν
εξαφανιστεί τα άρθρα δοκιμιακού-μορφωτικού χαρακτήρα. Από τις υπόλοιπες
κατηγορίες, παραμένουν πολύ λίγα κείμενα με ειδήσεις από περιοχές της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, λιγότερο από 4% του συνόλου, αν και ποικίλες ειδήσεις από άλλες
χώρες, σε λίγο μεγαλύτερο ποσοστό, κυρίως στα πρωτοσέλιδα της πρώτης περιόδου
της πολιορκίας, συντηρούν κάτι από τον εξωστρεφή χαρακτήρα της εφημερίδας.947
Συμπερασματικά, το περιεχόμενο της εφημερίδας κινήθηκε στον άξονα της άμυνας
της πόλης και σε εκείνον της διπλωματίας και της φιλελληνικής δραστηριότητας, ενώ
ατόνησαν δραματικά οι άλλοι κύριοι άξονες της προηγούμενης περιόδου, η
εσωτερική πολιτική και ο μορφωτικός-εκπαιδευτικός χαρακτήρας. Έτσι, η εφημερίδα
προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα στην άμεση πολεμική επικαιρότητα και στην
947

Όλες οι παρατηρήσεις βασίζονται στα φύλλα που εκδίδονται από τις 18.4.1825 έως 20.2.1826, όπως
συμπεριλαμβάνονται στον δεύτερο τόμο της έκδοσης με τίτλο: Ελληνικά Χρονικά, τ. Α΄-Β΄, φωτοτυπική
αναπαραγωγή του πρωτοτύπου, εκδ: Χ. Σπανός-Ν. Νίκας, Αθήνα 1958. Η άθροιση των σελίδων γίνεται
και πάλι κατά προσέγγιση, καθώς πολλά δημοσιεύματα καταλαμβάνουν μία στήλη ή και λιγότερο. Σε
ένα πρωτοσέλιδο παρουσιάζονται κάποτε περισσότερα από ένα θέματα, ωστόσο η διασπορά αυτή είναι
σαφώς πιο περιορισμένη σε σχέση με την προγενέστερη περίοδο.
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εξωστρέφεια, επιδιώκοντας την ενίσχυση του ηθικού για τον καθημερινό αγώνα,
αλλά και εκφράζοντας τις ελπίδες για το μέλλον. Αυτός ο συνδυασμός θα
χαρακτήριζε την εφημερίδα και στη συνέχεια, αν γινόταν δυνατή η συνέχιση της
έκδοσης μέχρι την τελική έξοδο. Επιπλέον, ο παραμερισμός των άρθρων θεωρητικού
περιεχομένου, σε συνδυασμό με την αναλυτική ή συνοπτική πολεμική αφήγηση, έχει
σαν αποτέλεσμα να κυριαρχούν στα φύλλα της εφημερίδας τα ίδια τα υποκείμενα της
δράσης. Σε αντίθεση με το παρελθόν, δεν πρωταγωνιστεί πια ο Μάγερ ως συντάκτης,
αλλά όλοι οι επώνυμοι και, κυρίως, ανώνυμοι μαχητές και των δύο στρατοπέδων,
στους οποίους άλλωστε ανήκε πια και ο ίδιος.
Από την άλλη πλευρά, η έμφαση στα πολεμικά και διπλωματικά γεγονότα και η
προσπάθεια ενίσχυσης του ηθικού των πολιορκημένων, δεν ακύρωναν εντελώς τον
ρόλο της εφημερίδας στα πλαίσια του εσωτερικού πολιτικού ανταγωνισμού.
Καταρχάς, η ευνοϊκή στάση της εφημερίδας απέναντι στην Αγγλία και στην αίτηση
προστασίας, αλλά και η φραστική καταδίκη εκείνων των Γάλλων που υπηρετούσαν
στην αιγυπτιακή πλευρά, αποτελούν συμβολή της εφημερίδας στις όποιες πολιτικές
ζυμώσεις στο πολιορκημένο Μεσολόγγι. Ακόμα περισσότερο, είδαμε ότι τα Ελληνικά
Χρονικά επέκριναν ό,τι θεωρούσαν κυβερνητική παράλειψη στη διεύθυνση των
πολεμικών επιχειρήσεων και στο θέμα του εφοδιασμού του Μεσολογγίου, ενώ δεν
παρέλειπαν να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για τη σπατάλη, όπως σημείωναν,
των χρημάτων που προορίζονταν για την κάλυψη των εθνικών αναγκών, δηλαδή τα
ποσά του δεύτερου αγγλικού δανείου, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για την εντιμότητα
του υπουργού Οικονομικών Πονηρόπουλου, ενώ επαναβεβαίωναν την αφοσίωσή
τους στις έννοιες της Διοίκησης και των Νόμων, αντιμετωπίζοντας με επιφύλαξη την
αμνηστία των «ανταρτών» του εμφυλίου.948 Ενώ οι αντιλήψεις του Μάγερ για το
ήθος και τις ικανότητες πολλών από τους πολιτικούς και στρατιωτικούς παράγοντες
δεν άλλαξαν, η πολιτική του δράση εκδηλώθηκε ελάχιστα μέσα από την εφημερίδα
και πολύ περισσότερο μέσα από την Αδελφότητα των Φιλοδικαίων, για την οποία δεν
υπάρχει ο παραμικρός υπαινιγμός στα Ελληνικά Χρονικά.
Η επιρροή της εφημερίδας στο Μεσολόγγι φαίνεται ότι ήταν σημαντική,
οπωσδήποτε σε ό,τι αφορούσε την προβολή των πολεμικών κατορθωμάτων των
στρατιωτικών, πιθανότατα και την πολυαναμενόμενη κάθοδο του Κόχραν, ή και τη
διπλωματική κινητικότητα που μπορούσε να επηρεάσει την τύχη της επανάστασης.
Κατά τον Ν. Κασομούλη, πολλοί «κενόδοξοι» συγκεντρώνονταν στο τυπογραφείο
και ενοχλούσαν ζητώντας επίμονα να δημοσιεύονται αναλυτικά τα ονόματα των
τραυματισμένων συγγενών τους, παρόλο που κάτι τέτοιο έδινε πληροφορίες στους
πολιορκητές. Ο ίδιος προσθέτει ότι ο Μάγερ μπορεί να «παρέβλεπεν κάποτες και
έκαμνεν και κανενός την θέλησιν», κατέγραφε όμως στο προσωπικό του ημερολόγιο
και αληθινά στοιχεία. Η κριτική του Νότη Μπότσαρη στον Μάγερ («εκείνος ο
εφημεριδογράφος όλο τζαμπουνάγει, και δεν ηξεύρει τι γράφει»), τον οποίο
υπερασπιζόταν ο Ν. Στορνάρης, δείχνει το επισφαλές περιβάλλον στο οποίο έπρεπε
να κινείται το έντυπο, τηρώντας τις ισορροπίες. Ο ίδιος ο Μάγερ κάνει λόγο για
«αντικρουόμενα σημεία» στην εφημερίδα, για την ανάγκη υπερβολικών επαίνων σε
κάποιους, και προσεκτικού χειρισμού των στρατιωτικών, για να μην προκληθεί
«πυρκαγιά», ενώ αναφέρεται και στην δική του «ιστορία» της πολιορκίας. Από την
άλλη πλευρά, κατά τον Κασομούλη, η παραίνεση ορισμένων από τους
σημαντικότερους οπλαρχηγούς προς το Μάγερ ήταν: «όταν σκοπεύεις να τυπώσης,
ζήτησε δύναμιν να σε δώσωμεν, και γράψε ό,τι γνωρίζεις ελεύθερα, χωρίς συστολήν,
948

Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.34/29.4.1825, φ.36/6.5.1825, φ.37/9.5.1825,
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φ.65-66/10.8.1825,

τα καλά και τα κακά μας».949 Ασφαλώς η περιορισμένη εκτίμηση που είχε ο Μάγερ
για πολλούς από τους ανώτερους στρατιωτικούς δεν του επέτρεπε να εκφραστεί
ελεύθερα, ωστόσο φαίνεται ότι η εφημερίδα είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των
πολιορκημένων, οι οποίοι έδειχναν να αντιλαμβάνονται τη μεγάλη σημασία που είχε
η καταγραφή και η διαφύλαξή από τον χρόνο του συνολικού γεγονότος και των
επιμέρους πράξεων, για τις οποίες αισθάνονταν περήφανοι.
Στα Ελληνικά Χρονικά σημειώθηκε δύο φορές λόγος ο κίνδυνος καταστροφής του
τυπογραφείου από τους βομβαρδισμούς, ενώ τη δεύτερη φορά έγινε λόγος για ζημιές
που καθυστέρησαν για μερικές μέρες την έκδοση. Το φύλλο της 20ης Φεβρουαρίου
1826 καθυστέρησε λόγω της ανάγκης μεταφοράς του τυπογραφείου στο σπίτι του Ν.
Στορνάρη, για λόγους ασφάλειας, αλλά κυρίως, κατά τον Κασομούλη, για να
αποφύγει ο συντάκτης τις ενοχλήσεις διαφόρων.950 Ωστόσο, το συγκεκριμένο φύλλο
ήταν το τελευταίο, πιθανότατα λόγω των ζημιών που είχαν υποστεί τα μηχανήματα,
του κινδύνου από τον εντατικό βομβαρδισμό, και των προτεραιοτήτων που επέβαλαν
ο λιμός και οι κρίσιμες πολεμικές επιχειρήσεις. Λίγο πριν την τελική έξοδο, οι
τυπογραφικοί χαρακτήρες και το πιεστήριο διασκορπίστηκαν και θάφτηκαν. Ο
Μάγερ, ο οποίος δεν είχε σταματήσει να στέλνει επιστολές στο εξωτερικό,
εξακολουθούσε να συμμετέχει στην ένοπλη άμυνα. Στην τελική έξοδο σκοτώθηκε και
το κείμενό του για την πολιορκία χάθηκε. Την ίδια τύχη είχε και ο τυπογράφος
Μεσθενέας, στις τελευταίες συμπλοκές της Εξόδου. Ο Αρτ. Μίχος αναφέρει ότι ο
ίδιος συνάντησε τον Μάγερ «εξερχόμενον μετ’ άλλων δύο φιλελλήνων ολίγα λεπτά
προ του θανάτου του ζωηρόν και εύθυμον».951
Όσον αφορά τις άλλες εκδόσεις του τυπογραφείου Μεσολογγίου, το 1825
τυπώθηκε σε βιβλίο 67 σελίδων ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν, με μετάφραση και
εισαγωγή στα ιταλικά του G. Grasseti, καθηγητή της ιταλικής και λατινικής
φιλολογίας στη Ζάκυνθο. Από το κείμενο παραλήφθηκαν οι επικριτικές για την
Αγγλία 21η και για την Αυστρία 26η και 27η στροφές. Ο χώρος τους αφέθηκε
κενός.952 Επιπλέον, ανακοινώθηκε στα Ελληνικά Χρονικά τον Δεκέμβριο του 1825,
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ότι θα εκδιδόταν ξανά στα ελληνικά ο Βελισσάριος, «σύγγραμμα περίφημον του
σοφού Μαρμοντέλ… γνώμων αλάνθαστος, όχι μόνον εις τους Πολιτικούς, αλλά και
εις τους Στρατιωτικούς της Νέας Ελλάδος». Η εφημερίδα ζήτησε συνδρομητές για να
προπληρώσουν την έκδοση, απευθυνόμενοι στους κατά τόπους αντιπροσώπους και
«επιστάτας» των Ελληνικών Χρονικών.953 Η έκδοση στόχευε ίσως περισσότερο στην
κάλυψη πολεμικών αναγκών, ωστόσο, ακόμα κι αν υπήρξε ενδιαφέρον συνδρομητών,
δεν υπήρχε χρόνος για την πραγματοποίησή της.
Το ίδιο το τυπογραφείο μπορούσε να είναι σημείο συνάντησης και ιδεολογικών
προβληματισμών. Τέτοια φαίνεται να ήταν η περίπτωση ανταλλαγής «γραπτών
ενθυμημάτων φιλίας» μεταξύ τεσσάρων νέων, του Αναστ. Παπά, γιου του Μακεδόνα
οπλαρχηγού, του Γ. Κυριακίδη, του Φ. Πλυτά, γραμματέα της Διευθύνουσας
Επιτροπής, και του ίδιου του Μάγερ, στις 16 Οκτωβρίου 1825.954 Μολονότι δεν
υπάρχουν ενδείξεις για άλλες δραστηριότητες των ίδιων ή άλλων προσώπων με
κάποια ανώτερη μόρφωση, οι οποίες θα επέτρεπαν τον χαρακτηρισμό τους ως
συγκροτημένη ομάδα διανοουμένων, δεν θα ήταν η μοναδική φορά που το
τυπογραφείο έγινε χώρος πολιτικού προβληματισμού, κυρίως στην περίοδο
οργάνωσης και ανάπτυξης της Αδελφότητας των Φιλοδικαίων.
Όσον αφορά τη διακίνηση των Ελληνικών Χρονικών στο εσωτερικό, συνάντησε
εμπόδια τον Σεπτέμβριο του 1825, όταν ο Δ. Μεσθενέας σταμάτησε να στέλνει
αντίτυπα στο Ναύπλιο, απ’ όπου διανέμονταν αλλού, ζητώντας να πληρωθεί τα
οφειλόμενα. Το Βουλευτικό αποφάσισε την καταβολή του μισού από το ζητούμενο
ποσό, όσο είχε συμφωνηθεί. Μάλιστα, τονιζόταν στην απόφαση, όποιος βουλευτής
ήθελε να λαμβάνει την εφημερίδα του Μεσολογγίου, θα έπρεπε να γίνει
συνδρομητής. Σε κάθε περίπτωση, η διακίνηση της εφημερίδας, αλλά και της
αλληλογραφίας της τοπικής διοίκησης και των πολιορκημένων συνολικά, στηριζόταν
και στις ικανότητες των πεζών ταχυδρόμων. Ο Ν. Κασομούλης θυμάται ότι
ικανότερος ήταν ο Κανάτας, ο οποίος δεν πιάστηκε ποτέ, κατάφερε μάλιστα κάποτε
να περάσει στο Μεσολόγγι μέσω της Κλείσοβας 70 γίδια. Αναφέρονται επιπλέον
πεζοί ταχυδρόμοι που έπαιρναν κατά καιρούς κάποια μικρά ποσά ως αμοιβή από την
τοπική διοίκηση, όπως οι Καφαντάρης, Γιαννάκης, Ζήσιμος, Καραντζάς, Πανάγος,
Γαλάνης, ο καλόγερος Φίνογλους, αμοιβή που ποίκιλε ανάλογα με τα μέσα και τους
κινδύνους κάθε δρομολογίου. Η εισβολή του Ιμπραήμ πασά στην Ηλεία το καλοκαίρι
του 1825 περιόρισε τους δρόμους προς το Ναύπλιο δια ξηράς, υποχρεώνοντας τους
ταχυδρόμους, οι οποίοι είχαν κάποτε ένοπλη συνοδεία, να κινούνται μέσω της
ορεινής Ναυπακτίας και των Τριζονίων. Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις οι
ταχυδρόμοι πέταξαν τα γράμματα κυνηγημένοι από τον εχθρό, ενώ τον Ιανουάριο του
1826, η Επιτροπή του Μεσολογγίου υποχρεωνόταν, ελλείψει χρημάτων αλλά
αντιμετωπίζοντας και την άρνησή τους, να καταφύγει στη βία για την αποστολή
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ταχυδρόμων. Έλλειψη των αναγκαίων οικονομικών μέσων αντιμετώπιζε ταυτόχρονα
και η υπό τον Αθ. Καρδαρά κεντρική ταχυδρομική υπηρεσία.955
Το ταξίδι με πλοίο για το Ναύπλιο απαιτούσε περίπου μια εβδομάδα, ανάλογα και
με τις καιρικές συνθήκες, μολονότι γράμματα από το Μεσολόγγι μπορούσαν να
φτάνουν στο Ναύπλιο ακόμα και σε τέσσερις μέρες. Η επικοινωνία με τα Επτάνησα
ήταν βέβαια ευκολότερη, αν και ήταν δυνατό να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις
λόγω της παρουσίας του οθωμανικού στόλου, όπως στην περίπτωση της επιστολής
που στάλθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1825 και έφτασε στη Ζάκυνθο στις 8 Ιανουαρίου.
Τον Ιούνιο του 1825 οι πολιορκημένοι δρομολόγησαν «μίαν κορριέραν» για τη
διακίνηση της αλληλογραφίας και τη μεταφορά των εφοδίων από τα Επτάνησα, απ’
όπου ζητούσαν και χαρτί. Στις συνθήκες του θαλάσσιου αποκλεισμού, ο Ι.
Παπαδιαμαντόπουλος σημείωνε τον επόμενο μήνα ότι βρέθηκαν «πέντε-έξι ανδρείοι
πατριώται και απερνούν ανάμεσα από τα καράβια του εχθρού» για να μεταφέρουν
γράμματα και εφόδια. Ωστόσο, η ίδια «κορριέρα», ή άλλο σκάφος, φαίνεται ότι
εκτελούσε δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο με καπετάνιο τον Θωμά Κυργιαζή
τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο. Από τον Φεβρουάριο, ο Ιμπραήμ πασάς
αξιοποίησε πληροφορίες και προσπάθησε να αποκλείσει κάθε πέρασμα από την πόλη,
από ξηρά και θάλασσα, ενώ λίγο πριν την τελική έξοδο, με τα εχθρικά πλοιάρια να
έχουν κατακλύσει τη λιμνοθάλασσα, η Διευθύνουσα Επιτροπή ζήτησε από την
Επιτροπή Ζακύνθου να φροντίσει για την επικοινωνία μέσω του νησιού του Πεταλά,
γιατί η ίδια προσπάθεια με πρωτοβουλία της φρουράς «κοστίζει ακριβά… και
μάλιστα εχάθησαν και μερικοί», όπως σημειώνει.956
Παρά τις δυσκολίες που προκαλούσε κυρίως η παρουσία του εχθρού στην ξηρά και
στη θάλασσα, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξαν σοβαρές συνέπειες όσον αφορά
την επικοινωνία του Μεσολογγίου με την Πελοπόννησο, τα Επτάνησα, ή τους
οπλαρχηγούς της Στερεάς, οφειλόμενες σε ανεπάρκεια των ταχυδρόμων και των
σχετικών μέσων. Άλλωστε, οι πολιορκημένοι δεν είχαν ανάγκη επείγουσας άφιξης
διαταγών για την οργάνωση της άμυνας. Η πιθανή διάδοση φημών στην πόλη, ως
αποτέλεσμα της απομόνωσης, δεν φαίνεται να επηρέασε το ηθικό, ούτε, για
παράδειγμα, η καθυστέρηση επιστροφής των απεσταλμένων του Ιανουαρίου και η
έλλειψη ειδήσεων από το Ναύπλιο είχαν κάποια σημαντική επίπτωση στη στάση των
αμυνόμενων μέχρι το τέλος.
6.2β. Η Περίθαλψη
Η φροντίδα των πολυάριθμων τραυματιών και ασθενών ήταν ένα από τα πιο
φλέγοντα θέματα, καθώς οι πολιορκημένοι βίωσαν από την αρχή τις συνέπειες της
αποτυχίας διατήρησης ενός νοσοκομείου στο Μεσολόγγι κατά την προηγούμενη
περίοδο αλλά και της αδυναμίας, όπως φαίνεται, δραστηριοποίησης στην περιοχή της
Φιλανθρωπικής Εταιρείας, επιτροπή της οποία είδαμε ότι είχε ιδρυθεί το 1824 στο
Μεσολόγγι. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πολιορκίας, οι συνθήκες όσον αφορά
την περίθαλψη ασθενών και τραυματιών ήταν τραγικές, λόγω των μεγάλων
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ελλείψεων, τόσο σε γιατρούς, κυρίως κατά τους πρώτους μήνες της πολιορκίας, όσο
και σε ιατρικό υλικό. Οι ανάγκες κορυφώθηκαν το καλοκαίρι, μαζί με την επιδείνωση
των γενικότερων συνθηκών, λόγω της εντατικοποίησης των συγκρούσεων και του
θαλάσσιου αποκλεισμού. Η τοπική διοίκηση, η οποία διέθετε μέχρι το τέλος κάποια
μικρά ποσά για ιατρικά είδη και βοηθήματα ή σιτηρέσια σε τραυματίες, ενώ
προσπαθούσε να βοηθήσει και τις οικογένειές τους, ανέφερε τότε ότι πολλοί πέθαιναν
γιατί έλειπαν τα υλικά για τις αλλαγές στην επίδεση των τραυμάτων τους. Το
καταγεγραμμένο συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στους τραυματίες, ίσως όχι σε
όλους, σχεδόν διπλασιάστηκε τον Ιούλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τον
Αύγουστο, ο Μάγερ κάνει λόγο για περισσότερους από 300 τραυματίες, από τους
οποίους οι περισσότεροι πέθαιναν από γάγγραινα εξαιτίας ενός μικροτραυματισμού.
Την ίδια τύχη, παρά τη γρήγορη απομάκρυνσή τους από την πρώτη γραμμή, αναφέρει
για τους περισσότερους τραυματίες ο Κασομούλης, ενώ κατά τον αστυνόμο Θωμίδη
σχεδόν όλοι οι τραυματίες πέθαιναν λόγω της έλλειψης γιατρών, ανεξάρτητα από τη
σοβαρότητα του τραύματός τους, γεγονός που, προσθέτει με κάποια υπερβολή,
επηρέαζε «την προθυμίαν του πολεμείν» των υπολοίπων. Την ίδια περίοδο
σημειώθηκαν κρούσματα διάρροιας και δυσεντερίας στο μεγαλύτερο μέρος της
φρουράς εξ αιτίας της έλλειψης καθαρού πόσιμου νερού, χωρίς να υπολογίζονται οι
συνέπειές της για την περίθαλψη των τραυματιών.957
Ωστόσο, γίνονταν προσπάθειες για οργανωμένη περίθαλψη. Όσον αφορά τα υλικά,
ο Μεσολογγίτης «φαρμακοπώλης» Σταμούλης Μαυρομάτης αναφέρει αργότερα ότι
με διαταγή της πολιτικής και στρατιωτικής επιτροπής εφοδίαζε την πόλη με ιατρικά
είδη που είχε αποθηκεύσει στον Κάλαμο, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο Μεσολόγγι,
προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε άλλος προμηθευτής και ότι πέντε γιατροί στην πόλη
εφοδιάζονταν από τον ίδιο. Επίσης, γυναίκες στην πόλη είχαν αναλάβει να
φροντίζουν ασθενείς και τραυματίες, ενώ κάποια από τα νησάκια της περιοχής,
εξακολουθούσαν να χρησιμεύουν για την ανάρρωση στρατιωτικών. Όταν, για
παράδειγμα, ο τραυματίας Γρ. Λιακατάς δεν έγινε δεκτός στον Κάλαμο, πέρασε στο
νησάκι του Πεταλά, όπου αναφέρει ότι έφερε «ευρωπαίους γιατρούς», προφανώς από
τα Επτάνησα, για να θεραπευτεί.958 Ίσως το μεγαλύτερο μέρος των υλικών ερχόταν
από τα Επτάνησα, ενώ μετά την άρση του αποκλεισμού στα τέλη Ιουλίου η φρουρά
μπορούσε να προμηθεύεται ιατρικά είδη από τα Ιόνια, τουλάχιστον μέχρι τον νέο
αποκλεισμό τον Νοέμβριο.959
Επιπλέον, το Εκτελεστικό διόρισε στις 13 Ιουλίου τον Ηπειρώτη γιατρό Λουκά
Βάγια στο Μεσολόγγι, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην περιοχή τα προηγούμενα
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Σπυρομίλιος, ό. π, 49, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 269, Ν. Κασομούλης, ό. π., 88, 93, 102-03, 114,
Αλληλογραφία, 143, 400, 408, 418, 422, 424, 446, 510, ΕΛΙΑ/Αρχείο Μεσολόγγι/χειρόγραφες
σημειώσεις Κ. Στασινόπουλου από «Αρχείον Δροσίνη», ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος
Α΄/Αρχείον Αγώνος/φ.15/2190, ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος Δ΄/κυτίο 39/φ.2/υποφ.3/1,
Αρχείο Κουντουριωτών, τ. 4, 571. Το άλλοτε νοσοκομείο του Elster είχε μετατραπεί, άγνωστο πότε, σε
«ξενοδοχείον» και φιλοξενούσε τώρα γυναικόπαιδα (Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.54-55/11.7.1825), ίσως
πρόσφυγες στην πόλη. Η μοναδική βοήθεια σε κάποιους τραυματίες θα ήταν η ψυχολογική, από την
παρουσία του επισκόπου Ιωσήφ (Αλληλογραφία, 158).
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ΕΛΙΑ/Αρχείο Μεσολόγγι/210, Κ. Σ. Κώνστας, «Ιστορικά Έγγραφα Μεσολογγιτών της Εξόδου 18261833», ΕΕΣΜ Α΄ (1968) 108, Αλληλογραφία, 408, 424, 537, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 514, Ν.
Κασομούλης, ό. π., 93 241. Για τη συμβολή των γυναικών στην περίθαλψη, με την παρασκευή
αυτοσχέδιων φαρμάκων, την κατασκευή επιδέσμων και την προσφορά ρουχισμού, πληροφορίες
προερχόμενες μάλλον από την προφορική παράδοση, βλ. Κ. Πετρόπουλος, Σκηνές εθνικού μεγαλείου:
Από τις πολιορκίες και την έξοδο του Μεσολογγίου, Αθήνα 31971, 81.
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Ν. Κασομούλης, ό. π., 114, Αλληλογραφία, 220, Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.69/29.8.1825, Π. Χιώτης,
Ιστορία του Ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρις ενώσεως (έτη 1825-1864,) τ. Α΄, ό. π., 553,
556.
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χρόνια, δίνοντας την εντολή να του δοθούν και κάποια ιατρικά εφόδια. Την επόμενη
μέρα ο Βάγιας διορίστηκε από το Εκτελεστικό «επιθεωρητής του κατά την δυτική
Ελλάδα στρατοπέδου», στη θέση δηλαδή που κατείχε ο Τ. Μαγγίνας. Στις 15 του
μήνα ο Βάγιας παραιτήθηκε από τις δύο θέσεις επικαλούμενος χρηματική ένδεια,
ωστόσο βρέθηκε τον επόμενο μήνα στο Μεσολόγγι ασκώντας αποκλειστικά ιατρικά
καθήκοντα.960 Τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση αποφάσισε να επισκευασθή το Δημόσιον
Οσπίτιον (σαράγι) και τα εν αυτώ μαγαζία» για τη σύσταση «ενός νοσοκομείου …δια
τους πληγωμένους και ασθενείς στρατιώτας της Δυτικής Ελλάδος, όσοι δεν έχουν ιδίαν
κατοικίαν, δια να είναι εις εν μέρος και να περιθάλπωνται παρά των ιατρών εγκαίρως.
Με το ίδιο έγγραφο διορίστηκαν υπεύθυνοι του νοσοκομείου οι Π. Παπαλουκάς και
Γ. Καψάλης, σε συνεργασία με τον Λ. Βάγια, ενώ χορηγήθηκαν 10.000 γρόσια για
την κάλυψη των σχετικών αναγκών. Ωστόσο, η Διευθύνουσα Επιτροπή
χρησιμοποίησε το ποσό αυτό για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των τραυματιών
και για άλλες ανάγκες, σχεδιάζοντας την επισκευή του πρώην σαραγιού όταν θα το
επέτρεπαν οι περιστάσεις. Είναι επίσης σαφής η εξαίρεση των αμάχων από το
δικαίωμα περίθαλψης στο νοσοκομείο αυτό, κάτι που θα μπορούσε να αιτιολογήσει
μόνο η έλλειψη χρημάτων. Ο Σπυρομίλιος σημειώνει την παρουσία του Λ. Βάγια
στην πόλη αλλά προσθέτει ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει ουσιαστικά, γιατί οι
ασθενείς και οι τραυματίες, χωρίς τροφή και ιατρικά εφόδια, κοίτονταν στο χώμα,
συνθήκες που προκαλούσαν τον θάνατο των περισσοτέρων. Επιπλέον, κατά τον ίδιο,
ο Βάγιας δεν προλάβαινε να επισκέπτεται όλους όσους είχαν ανάγκη, οι
«αξιωματικοί» δεν πήγαιναν στο νοσοκομείο αυτό αλλά μόνο οι στρατιώτες, ενώ οι
άλλοι δύο άλλοι «χειρουργοί πρακτικοί» πού υπήρχαν προκαλούσαν περισσότερο
κακό παρά καλό. Ο Βάγιας εγκατέλειψε σύντομα το Μεσολόγγι, καθώς στα τέλη
Νοεμβρίου βρισκόταν ήδη στο Ναύπλιο, όπου αμείφθηκε για την υπηρεσία του. Ο
Σπυρομίλιος αποδίδει την αναχώρησή του Βάγια στο ότι δεν του είχαν δοθεί τα
αναγκαία ιατρικά υλικά και οι μισθοί του. Είχε επίσης εγκριθεί από την κυβέρνηση η
αποστολή στο Μεσολόγγι του «χειρούργου» Χρ. Χορμόβα μαζί με άλλους δύο
γιατρούς ως βοηθούς, ωστόσο οι τρεις δεν φαίνεται να έφτασαν στην πόλη.961 Νέα
πρόταση για ίδρυση νοσοκομείου στο Μεσολόγγι δεν είχε καλύτερη τύχη.962
Από την άλλη πλευρά, πέρα από τις όποιες ιατρικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ι.
Μάγερ, είναι δεδομένη η παρουσία αρκετών γιατρών στην πόλη. Εκτός από κάποιους
Ηπειρώτες, όπως ο Βάγιας, οι περισσότεροι πτυχιούχοι γιατροί ήλθαν από τα
Επτάνησα. Η εφημερίδα του Μεσολογγίου σημειώνει τον Αύγουστο ότι φτάνει στην
πόλη ο εξοχώτατος ιατροχειρούργος κύριος Βικέντιος Ρωμάνος, φέρων από Κέρκυραν
διάφορα ιατρικά της τέχνης του και πανικά αναγκαία δια τους πληγωμένους,
προσφερόμενα δωρεάν παρά του εν Κερκύρα φαρμακοπώλου κυρίου Δ.Κ. Ο Ρωμάνος
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ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.99/47, 9557, φ.100/9585-9586, 9614, 116, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.5, 269-70.
Τα περισσότερα από τα έγγραφα του Εκτελεστικού έχουν εκδοθεί από τον Κ. Σ. Κώνστα («Ο Λουκάς
Βάγιας στο Μεσολόγγι, επτά ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα», Ηπειρωτική Εστία, τχ 151, Νοέμβριος
1964, 803-04).
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ΓΑΚ/Οικονομίας/φ.67/14959, ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.111/10440, 10960, φ.120/12186, 12191,
φ.127/2189, Σπυρομίλιος, ό. π., 76-77, 154.
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Η πρόταση συμπεριλαμβανόταν σε σχέδιο διατάγματος για την οργάνωση της δημόσιας υγείας και
περίθαλψης, το οποίο υποβλήθηκε από το Εκτελεστικό στο Βουλευτικό τον Οκτώβριο του 1825, είχε
συντάκτη τον Γάλλο φιλέλληνα γιατρό Bailly και προέβλεπε τη δημιουργία νοσοκομείων σε Ναύπλιο,
Αθήνα, Μεσολόγγι και Γραμβούσα. Το σχέδιο διατάγματος παραπέμφθηκε σε ειδική επιτροπή (Γ. Δ.
Δημακόπουλος, Ο Κώδιξ των Νόμων της Ελληνικής Επαναστάσεως 1822-1828, Αθήνα 1966, 215-22).
Για την πολύ άσχημη υγειονομική κατάσταση του Ναυπλίου και τη λειτουργία του εκεί νοσοκομείου,
ιδρυμένου από τη Φιλανθρωπική Εταιρεία, με επικεφαλής τον Γερμανό γιατρό H. Treiber, βλ. Απ.
Βακαλόπουλος, Ιστορία, τ. ΣΤ΄, ό. π., 820, τ. Ζ΄, ό. π., 133-34, 141, 151.
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φρόντισε τους τραυματίες ναύτες τον επόμενο Ιανουάριο, στο ταξίδι της επιστροφής
στην Ύδρα. Τον Σεπτέμβριο, τρεις «ιατροχειρούργοι», κατά την εφημερίδα της
πόλης, οι Νικόλαος Kονοφάος, Δούκας Τσιάπας και Νικόλαος Κωνσταντίνου
έφτασαν στο Μεσολόγγι από την Κέρκυρα. Τον ίδιο μήνα διορίστηκε από την τοπική
διοίκηση, από την οποία θα αμειβόταν αποκλειστικά για τη φροντίδα των
τραυματιών, ο «χειρούργος» Γρ. Ζαβιτσάνος, ο οποίος τον Νοέμβριο διατάχθηκε να
τεθεί υπό τις εντολές του Γ. Καραϊσκάκη στην ύπαιθρο. Αν υπολογιστεί και ο
Λευκαδίτης Π. Στεφανίτσης, είναι φανερός ο ρόλος των Επτανήσιων γιατρών στο
πολιορκημένο Μεσολόγγι. Ο Στεφανίτσης, παρών και κατά τις προηγούμενες
πολιορκίες, είχε ανακηρυχθεί τον Δεκέμβριο του 1825 πολίτης του Μεσολογγίου για
την προσφορά του. Καταγράφονται επιπλέον ως μισθοδοτούμενοι «χειρουργοί» από
την τοπική διοίκηση, η οποία βέβαια δεν κατέβαλλε τακτικά την αμοιβή τους, ο
Μεσολογγίτης Γ. Κονταξής, ο γαμπρός του Γ. Ιωνάς, αλλά και οι «Σαράντης»,
«Γρηγόρης», Μαυρίκιος Γερμανός, Βασίλειος Βονιτζάνος, Αντ. Μαρίτζας και ο
Μεσολογγίτης Συνέσιος Χατζόπουλος. Ο Γ. Ιωνάς αναχώρησε για το Ναύπλιο τον
Οκτώβριο για να διεκδικήσει τα οφειλόμενα στον Κονταξή, ο οποίος ισχυριζόταν ότι
είχε θεραπεύσει 310 ασθενείς και τραυματίες ένοπλους από την έναρξη της
πολιορκίας, ενώ ο Β. Βονιτζάνος σκοτώθηκε από τον βομβαρδισμό της 3ης
Ιανουαρίου 1826. Τουλάχιστον οι Κονταξής, Ιωνάς, Σαράντης και Γρηγόρης ήταν και
τα προηγούμενα χρόνια παρόντες στην περιοχή, όπως και ο Κ. Ραζής, στο Ανατολικό.
Τους γιατρούς Αντωνάκη Κερκυραίο και «τέσσερις Χορμοβίτες» αναφέρει ο Π.
Στεφανίτσης, κατά τον οποίο, από τους τέσσερις γιατρούς και άλλους τόσους
«χειρουργούς», μόνο ο ίδιος και δύο φαρμακοποιοί σώθηκαν κατά την Έξοδο, οι Π.
Μπονισέρης και Στ. Μαυρομμάτης. Ο Κασομούλης αναφέρει ρητά στους νεκρούς
μόνο τους Δούκα, Ηπειρώτη στην καταγωγή, και Κονοφάο.963 Οπωσδήποτε και άλλοι
γιατροί θα κατάφεραν να σωθούν ή θα είχαν εγκαταλείψει νωρίτερα την πόλη.
Παρά τις προσπάθειες, η «νοσολογική» και η κατάσταση όσον αφορά την
περίθαλψη των τραυματιών ήταν αναμενόμενο να επιδεινωθεί στις συνθήκες του
χειμώνα, του νέου θαλάσσιου αποκλεισμού, της αναζωπύρωσης των πολεμικών
επιχειρήσεων και της κορύφωσης του λιμού. Ήδη τον Νοέμβριο, ο Σπυρομίλιος κάνει
λόγο για «έν είδος επιδημίας» από την οποία ο αριθμός των ασθενών αύξανε
καθημερινά λόγω της έλλειψης γιατρών και μέσων. Τον Δεκέμβριο σημειώνεται στην
τοπική εφημερίδα ότι το Μεσολόγγι είναι πόλη «τοποθετημένη εις τον ρύπον των
θαλασσίων υδάτων, καταδυναστευομένη από το ψύχος του χειμώνος και από τας
αλλεπαλλήλους νόσους, δι ων χαρακτηρίζονται τα φρικώδη μιας πολιορκίας δεινά».
Ο Μάγερ ανέφερε τότε ότι τα ¾ της φρουράς υπέφεραν από ασθένειες, ενώ το ένα
τέταρτο ήταν σοβαρά άρρωστοι. Τον επόμενο μήνα η Διευθύνουσα Επιτροπή
πληροφόρησε την κυβέρνηση ότι είχε κυριεύσει την πόλη «μία κατηραμένη
επιδημική ασθένεια, από τη οποίαν πάσχει το τρίτον σχεδόν της φρουράς», η οποία
δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί ελλείψει μέσων, όπως δεν ήταν δυνατό να
963

Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.69/29.8.1825, φ.75-76/23.9.1825, τρίτον έτος, φ.1-2/6.1.1826,
ΓΑΚ/Εκτελεστικό/φ.133/12837, φ.160/45, ΓΑΚ/Μικροί Κλάδοι/φ.12/416, Αλληλογραφία, 179-80, 285,
450, 518, 541-42, Π. Δ. Στεφανίτζης, ό. π., 27-28, Ν. Κασομούλης, ό. π., 283, Γ. Σαχτούρης,
Ημερολόγια, ό. π., 177, Γ. Τσατσάνης, Δυτικορουμελιώτες Αγωνιστές του 1821, τ.3, Αθήνα 2005, 103.
Ο «ιατροχειρούργος» Κ. Μίγκουλης φέρεται επίσης να βρέθηκε στο Μεσολόγγι το 1826 (ΓΑΚ/Αρχείο
Διοικητικής Επιτροπής περιόδου Αγώνος/φ.185/969). Ο Σπυρομίλιος χαρακτηρίζει τους Τσιάπα και
Κονοφάο πρακτικούς (Χρονικό του Μεσολογγίου, ό. π., 154). Εμπειρικός θεωρείται και ο Βονιτζάνος,
αλλά και οι Ιωνάς και Κονταξής, οι οποίοι φαίνεται ότι συμμετείχαν στις μάχες. Σημειώνεται επίσης η
παρουσία των εμπειρικών γιατρών Ματθαίου, Χρήστου και Φώτη Αντωνίου, Ν. Νίκα, Γ. Γένεια, Αθ.
Γκέκα, αλλά και του πτυχιούχου Κερκυραίου γιατρού Αυγ. Θερειανού (Λ. Βλαδίμηρος, Γιατροί και
Ιατρική στην Επανάσταση του 1821, ό. π., 74, 121-23).
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βοηθηθούν οι πολλοί τραυματίες. Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή επανέλαβε ότι ένα
μεγάλο μέρος της φρουράς είχε αρρωστήσει. Κατά τον Κασομούλη, στις αρχές
Μαρτίου υπήρχαν περίπου 480 ασθενείς: κατά τας πληροφορίας των ιατρών, η
ασθένεια των περισσοτέρων ήτον ο πονόστομος, και μεταχειρίζοντο ξείδι δια την
θεραπείαν∙ Έπειτα, πόνος εις ταις κλείδωσαις, γόνατα, στραγάλια και αγκώνες. Πολλοί
στρατιώται ευρίσκοντο κατάκοιτοι από τούτο το πάθος, αρθρίτην τον ελέγαμεν, και
άλλοι πάλιν σκορμπούτο. Τις στομαχικές και άλλες ασθένειες, αποτέλεσμα της
έλλειψης βιταμινών και άλλων θρεπτικών συστατικών, ακολουθούσε η διανοητική
διαταραχή. Οι άνθρωποι «ετρελαίνοντο δια ημέρας τινάς», κατά τον Σπυρομίλιο, ο
οποίος δεν εξηγεί ποια ήταν η τύχη όσων εξακολουθούσαν ίσως να εκδηλώνουν
τέτοια συμπτώματα. Κυρίως η κατανάλωση των αλμυρικιών αύξανε των αριθμό των
ασθενών και των θανάτων. Ελάχιστα πριν την τελική έξοδο, ο Μάγερ αναφέρεται
στην ύπαρξη νόσου, η οποία αύξανε τις δοκιμασίες των πολιορκημένων. Σε εκείνο το
διάστημα, και ενώ οι τελευταίοι έκαψαν τα εκατοντάδες πτώματα μετά τη μάχη της
Κλείσοβας για να αποφύγουν τις συνέπειες από την αποσύνθεσή τους, ασθενείς και
τραυματίες περιφέρονταν εξαθλιωμένοι στην πόλη καθώς δεν είχαν πια καμιά
οργανωμένη περίθαλψη λόγω της απόλυτης έλλειψης ιατρικών μέσων, ενώ πολλά
πτώματα είδαμε ότι έμεναν πια άταφα.964
Τραγική ήταν η τύχη ασθενών και τραυματιών κατά την πτώση της πόλης. Τον
Μάρτιο είχε απαγορευτεί και σε εκείνους η φυγή, γιατί το ποιος θα έφευγε πρώτος θα
προκαλούσε μεγάλη αναταραχή, ενώ οι 600, κατά τον Κασομούλη, τραυματίες και
ασθενείς απαιτούσαν τη συνοδεία άλλων τριακοσίων ενόπλων. Ήδη, το ποσοστό των
ασθενών και τραυματιών θα ήταν πολύ μεγάλο σε κάποια σώματα, καθώς, για
παράδειγμα, από τους 70 επιζώντες ενόπλους του Ν. Στορνάρη τη στιγμή της Εξόδου,
οι 26 ήταν ασθενείς ή τραυματίες. Ελάχιστα πριν την τελική έξοδο, και μετά την
ανάκληση της αρχικής απόφασης για θανάτωση των αμάχων, αποφασίστηκε κατά τον
Κασομούλη «να εξηγηθούν όλα ταύτα καθαρά» στους άρρωστους και τραυματίες που
δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν, από τους βαθμοφόρους και τους συγγενείς τους,
ότι δηλαδή «δεν είχαν ελπίδαν σωτηρίας∙ ότι ούτε οι υγιείς εισέτι είχαν αυτήν την
πεποίθησιν δια τον εαυτόν των», ώστε να πειστούν να μείνουν και να πεθάνουν
πολεμώντας. Έτσι, τους συγκέντρωσαν στα πιο γερά σπίτια μαζί με πυρομαχικά και
νερό για να αντισταθούν, όσοι μπορούσαν, μέχρι το τέλος. Ιδιόμορφη ήταν η
περίπτωση του άρρωστου Ν. Στορνάρη, ο οποίος φέρεται να πείστηκε από
υποσχέσεις άλλων ότι θα τον μετέφεραν. Κατά τον Ν. Μακρή, ορισμένοι άρρωστοι
και τραυματίες προτίμησαν να αυτοκτονήσουν μπροστά στον κίνδυνο της
αιχμαλωσίας, παρά τις υποσχέσεις των συγγενών και των φίλων ότι θα τους έπαιρναν
μαζί τους. Οι σκηνές αποχαιρετισμού ήταν αναπόφευκτα τραγικές. Για τους
περισσότερους ο θάνατος θα φαινόταν ως διέξοδος από την κόλαση στην οποία
ζούσαν. Κατά τον Κασομούλη, «με δάκρυα χαράς μάλλον παρά με λύπην
χωριζόμενοι από ημάς… εύχοντο …την καλήν αντάμωσιν εις τον άλλον κόσμον».965
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Σπυρομίλιος, ό. π., 154, 201-202, 207, Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ. 97-98/5.12.1825, Αρχείο
Μαυροκορδάτου, τ.5, 493, Αλληλογραφία 294, 314, 514, ΓΕΕ, φ.60/26.5.1826, φ.83/14.8.1826, ό. π.,
434, Ν. Κασομούλης, ό. π., 218, 243, Γ. Κορίνθιος, ό. π., 94, Π. Δ. Στεφανίτζης, ό. π., 18, Σπ.
Τρικούπης, Ιστορία, τ. Γ΄, ό. π., 335. Για τις νοσολογικές επιπτώσεις ενός λιμού σε όλες τις λειτουργίες
του ανθρώπινου οργανισμού, βλέπε: Η ψυχοπαθολογία, ό. π., 292-95, 299-302. Την εξαθλίωση των
τραυματιών, που μπορούσαν να παρασύρονται από το νερό της βροχής μέσα στα μισογκρεμισμένα
καταλύματά τους, περιγράφει και ο Α. Αντωνιάδης (Μεσολογγιάς, έπος ιστορικόν, ό. π., 132). Βλέπε
επίσης: Αθ. Σμοκοβίτης, Οι συνθήκες υγιεινής στο πολιορκημένο Μεσολόγγι (Β΄ Πολιορκία, Απρίλιος
1825-Απρίλιος 1826), Θεσ/νίκη 1972, όπου και πολλά από τα παραπάνω στοιχεία.
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Μολονότι η αφήγηση του τελευταίου στο σημείο αυτό δεν αφήνει περιθώρια για
κάποια διαφορετική στάση ορισμένων, παρά τις ενοχές που ίσως αποκαλύπτει, είναι
πολύ πιθανό ότι αρκετοί τραυματίες και ασθενείς θα αντέδρασαν επιμένοντας να
συμμετάσχουν στην Έξοδο, όσοι ένιωθαν ότι είχαν κάποιες δυνάμεις γι’ αυτό.
Οι ασθενείς και τραυματίες που είχαν μείνει πίσω έχασαν τη ζωή τους αφού
αγωνίστηκαν όσο μπορούσαν μέχρι και δύο μέρες μετά την είσοδο των οθωμανικών
δυνάμεων στην πόλη, ανατινάζοντας συχνά τις πυριτιδαποθήκες των σπιτιών στα
οποία είχαν συγκεντρωθεί. Ο Σπυρομίλιος παρακολούθησε από το νησάκι του
Πεταλά τις σκηνές, ενώ θα βασίστηκε και σε αφηγήσεις επιζώντων: εις όποια οσπίτια
ήτον ασθενείς και πληγωμένοι, ο πόλεμος ήτον απελπισμένος∙ δεν επρόκειτο περί
σωτηρίας, αλλά εκδικήσεως. Αφ’ ου ετελείωνον τα πολεμοφόδια, έβανον πυρ και
εκαίοντο ή έβανον πυρ οι Τούρκοι να τους καύσουν. Και κατ’ αυτόν τον τρόπον
απέθανον όλοι, σημειώνει. Αλλά και πολλοί από τους ασθενείς και τραυματίες που
σώθηκαν κατά την Έξοδο πέθαναν τις επόμενες μέρες από τις κακουχίες και τις
στερήσεις.966 Όσον αφορά το στρατόπεδο των πολιορκητών, από το οποίο είδαμε ότι
δεν απουσίαζαν οι ασθένειες, οι τραυματίες φαίνεται ότι ήταν πολλοί. Μετά το τέλος
της πολιορκίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Μεθώνης, ενώ οι ασθενείς με
πυρετό και δυσεντερία μετακομίστηκαν σε νοσοκομείο που οργανώθηκε γι’ αυτούς
στην Πάτρα.967
Από τη στιγμή που οι πιο αδύναμοι υποφέρουν περισσότερο σε δύσκολες συνθήκες,
ήταν αναμενόμενο ότι οι τραυματίες και οι άρρωστοι θα ανήκαν στις πιο ευάλωτες
ομάδες στο πολιορκημένο Μεσολόγγι. Η τύχη τους φαίνεται να παρακολουθεί την
αυξομείωση της έντασης των πολεμικών επιχειρήσεων και της συνολικής ροής
εφοδίων στην πόλη. Αρχικά, οι άθλιες συνθήκες περίθαλψης συμφωνούσαν με τη
γενικότερα απελπιστική κατάσταση και οφείλονταν στη έλλειψη προετοιμασίας και
απουσίας ενός νοσοκομείου. Η ομαλή τροφοδοσία του Μεσολογγίου με ιατρικά
υλικά, στα τέλη Ιουλίου, όπως και η άφιξη γιατρών από τα Επτάνησα, αποδείχθηκαν
πολύτιμο στήριγμα της πόλης στην προσπάθεια για οργανωμένη περίθαλψη. Ο νέος
αποκλεισμός από τον Νοέμβριο και η εμφάνιση του λιμού επιδείνωσαν αναπόφευκτα
την κατάσταση. Η εντατικοποίηση του βομβαρδισμού και των πολεμικών
επιχειρήσεων, από τον Φεβρουάριο, αύξησαν τον αριθμό όσων χρειάζονταν ιατρική
βοήθεια, ενόπλων και μη. Κατά το τελευταίο διάστημα, η απουσία κάθε ουσιαστικής
εξωτερικής βοήθειας μέσα σε συνθήκες ενός ακραίου λιμού, ιδίως για τους
φτωχότερους, είχε σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση κάθε οργανωμένης περίθαλψης
και τη σταδιακή συρρίκνωση της απόστασης ανάμεσα στην κατάσταση και στις
προοπτικές επιβίωσης του υγιούς και του ασθενούς ή τραυματία στο Μεσολόγγι. Οι
προσωπικοί δεσμοί αναμφίβολα δοκιμάστηκαν υπό την πίεση του ενστίκτου της
αυτοσυντήρησης, ωστόσο δεν διαλύθηκαν, όπως δείχνουν οι συνθήκες
αποχαιρετισμού και τα περιστατικά αυτοθυσίας κατά την πτώση της πόλης. Όσον
αφορά τις προσπάθειες της τοπικής διοίκησης, δεν έλειψαν σε όλη της περίοδο της
πολιορκίας, αλλά αποδείχθηκαν ανεπαρκείς μπροστά στο πλήθος των αναγκών σε
σχέση με τα διατιθέμενα μέσα. Η ανεπάρκεια των μέσων επηρέαζε και τη στάση των
γιατρών, οδηγώντας κάποιους να εγκαταλείψουν την πόλη. Έτσι, η απουσία
οργανωμένης και ορθολογική διαχείρισης των διαθέσιμων χρημάτων, σε τοπικό και
κυβερνητικό επίπεδο, αποδείχθηκε καθοριστική και για το επίπεδο των οργανωμένων
ιατρικών υπηρεσιών κατά την τελευταία πολιορκία, όπως και κατά την προηγούμενη
περίοδο.
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Αλληλογραφία, 353, ΓΕΕ, φ.62/2.6.1826, Σπυρομίλιος, ό. π., 215-26.
Γ. Κορίνθιος, ό. π., 111-12.
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6.3. Γυναίκες και παιδιά: η «άλλη» πολιορκία
Είδαμε ότι ο συνολικός αριθμός των πολιορκημένων κυμάνθηκε μεταξύ 10.000 και
13.000 ατόμων, από τους οποίους 4000-5000 άνδρες, ένοπλοι ή σε βοηθητικό ρόλο.
Προκύπτει έτσι ένα σύνολο έως 8000 αμάχων, κυρίως γυναικών και παιδιών, αριθμός
που μειώθηκε στις περίπου 5000 στο τέλος της πολιορκίας. Ο βομβαρδισμός
προκάλεσε απώλειες από την αρχή. Ήδη τον Μάιο σημειωνόταν ότι «καθημερινώς
Έλληνες και αθώαι γυναίκες και βρέφη φονεύονται από τας βόμβας και σφαίρας του
εχθρού», ενώ και στο επόμενο διάστημα ολόκληρες οικογένειες κινδύνευαν να
εξοντωθούν.968 Η εφημερίδα της πόλης καταγράφει συχνά νεκρούς αμάχους, ντόπιους
ή πρόσφυγες. Πρόκειται για τραυματισμούς γυναικών που κουβαλούσαν νερό από τα
πηγάδια, και για τραυματισμούς ή θανάτους αμάχων που βρίσκονταν στα σπίτια τους
ή στο δρόμο τη στιγμή του βομβαρδισμού.969 Στο τελευταίο φύλλο σημειώθηκαν
οκτώ θάνατοι γυναικών και έξι παιδιών από εκρήξεις βομβών. Επικίνδυνη ήταν και η
εργασία που έκαναν φτωχές γυναίκες, οι οποίες συγκέντρωναν τα εχθρικά βόλια που
έπεφταν στους προμαχώνες και τα παρέδιδαν στην τοπική Επιτροπή. Η τελευταία
έδινε κάποτε μικρά ποσά σε γυναίκες που, οι ίδιες ή τα παιδιά τους, είχαν
τραυματιστεί.970
Οι ατομικές περιπτώσεις συμμετοχής γυναικών στις συγκρούσεις δεν μπορούν να
αποκλειστούν, μολονότι οι σχετικές μαρτυρίες προέρχονται ουσιαστικά από την
προφορική παράδοση.971 Στα Ελληνικά Χρονικά εξαίρεται η συμμετοχή του άμαχου
πληθυσμού στην πολεμική προσπάθεια, όσον αφορά την οχύρωση. Τον Ιούνιο, όταν
κατασκευάζεται ένα νέο κανονιοστάσιο, «μέγα πλήθος λαού, γυναίκες και παίδες
…έσπευσαν προθυμότατα και εφορτώνοντο χώμα, μετακομίζοντές το δια την ταχείαν
του έργου τούτου εκπεραίωσιν». Ο μηχανικός Μ. Κοκκίνης σχεδίασε τον Δεκέμβριο
νέα έργα στις οχυρώσεις, για τις οποίες υπολόγιζε ότι δε χρειάζονταν πολύ μεγάλα
ποσά: η μετρία πληρωμή των κτιστών προς εν γρόσιον την ημέραν και ψωμί, καθώς και
η μικρά πληρωμή των 20 παράδων καθ’ ημέραν εις τας γυναίκας και τα παιδία δια να
μεταφέρουν τα χώματα, μας ευκολύνει την εκτέλεσιν πάσης προειρημένης εργασίας,
σημείωνε.972 Μολονότι το σχέδιο του Κοκκίνη δεν πραγματοποιήθηκε, το χαμηλό
κόστος, το μισό σε σχέση με τους τεχνίτες, διευκόλυνε τη χρησιμοποίηση των
968

Κ. Σ. Κώνστας, «Ιστορικά Έγγραφα του Αγώνος εκ της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, μέρος πρώτον
1822-1825», ΕΕΣΜ Δ΄ (1973) 50, Π. Δ. Στεφανίτζης, ό. π., 8.
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Ενδεικτικά: Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ. 49/20.6.1825, φ.52-53/4.7.1825, φ.54-55/11.7.1825, φ. 6264/12.8.1825, φ.79/3.10.1825, φ.82-83/17.10.1825, φ.94/21.11.1825), τρίτον έτος, φ.11-15/20.2.1826.
Γίνεται λόγος, πιθανότατα με βάση την προφορική παράδοση, για προσπάθεια των αμάχων να
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σπίτια στο παράλιο και στο νότιο τμήμα της πόλης, χωρίς επιτυχία (Αντ. Αντωνιάδης, ό. π., 36).
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Ν. Κασομούλης, ό. π., 92, Ελληνικά Χρονικά, τρίτον έτος, φ.11-15/20.2.1826, Αλληλογραφία, 42425.
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Πιτούλαινας, «γυναίκα αναστήματος υψηλού και ήθους ανδρικού μεγάλως δράσασαν κατά τον αγώνα
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γυναικών και των παιδιών στις κατά καιρούς επισκευές, τουλάχιστον στα διαστήματα
χαλάρωσης των επιχειρήσεων, όπως είχε συμβεί στις διάφορες φάσεις της οχύρωσης.
Η καθημερινή δραστηριότητα των γυναικών της πόλης αφορούσε τη φροντίδα για
το νοικοκυριό και τα παιδιά τους. Τα Ελληνικά Χρονικά σημείωσαν ότι είναι άξιον
περιέργειας να βλέπη τις και τας γυναίκας της πόλεώς μας, αι οποίαι χωρίς να
ενοχλώνται ποσώς δια τας πράξεις του εχθρού, διάγουσι τόσον εις τας συναναστροφάς,
όσον και εις τας οικιακάς των ενασχολήσεις με τον συνήθη των ευφρόσυνον τρόπον. Το
παράδειγμα της Ελένης Σταθή, της Μεσολογγίτισσας που έχασε τη στάμνα της από
θραύσμα βόμβας την ώρα που κουβαλούσε νερό, αλλά αντιμετώπισε το γεγονός με
μεγάλη ψυχραιμία, τονίζει όχι μόνο την ψυχολογική προσαρμογή στις συνθήκες αλλά
και τη μεγάλη σημασία της αλληλοβοήθειας για την αντιμετώπιση των καθημερινών
βιοτικών αναγκών. Τον Οκτώβριο, στη φάση χαλάρωσης της πολιορκίας,
σημειώνεται στην τοπική εφημερίδα ότι «οι Έλληνες περιέρχονται ελευθέρως έξω
του τείχους. αι Ελληνίδες εβγαίνουν και συνάζουν ξύλα και χόρτα». Ταυτόχρονα,
γυναίκες που είχαν χάσει τους συζύγους και άλλους άρρενες στενούς συγγενείς ήταν
υποχρεωμένες να ζητήσουν από την κυβέρνηση βοήθεια για τις οικογένειές τους.973
Ωστόσο, οι τελευταίες βρίσκονταν σε αξιοπρεπέστερη θέση, γι’ αυτό άλλωστε
πολλές οικογένειες είχαν επιλέξει να επιστρέψουν στο Μεσολόγγι το φθινόπωρο.
Αντίθετα, γυναίκες πρόσφυγες στη Ζάκυνθο κατέληγαν να ζητιανεύουν, αρχικά μετά
τη δύση του ήλιου, από ντροπή, αλλά όταν επερισσέψανε οι χρείες, ετρέχαρνε
ολημερνίς. Και όταν εκουραζόντουνε, εκαθόντανε στ’ ακρογιάλι, και ακούανε, γιατί
εφοβόντανε μην πέσει το Μισολόγγι. Και τες έβλεπε ο κόσμος να τρέχουνε τα
τρίστρατα, τα σταυροδρόμια, τα σπίτια, τα ανώγια και τα χαμώγια, τες εκκλησιές, τα
ξωκλήσια, γυρεύοντας. Και ελαβαίνανε χρήματα, πανιά για τους λαβωμένους. Και δεν
τους έλεγε κανένας το όχι, γιατί οι ρώτησες των γυναικών ήτανε τες περσότερες φορές
συντροφευμένες από τες κανονιές του Μισολογγίου, και η γη έτρεμε κάτω από τα πόδια
μας.974
Στο ίδιο το Μεσολόγγι, ελάχιστες μέρες πριν την Έξοδο και αμέσως μετά την
αλλαγή της απόφασης για την τύχη των αμάχων, οι γυναίκες άρχισαν, κατά τον
Κασομούλη, να συγκεντρώνουν «με την μεγαλυτέραν χαράν και ευχαρίστησιν» ό,τι
μπορούσαν να κουβαλήσουν ευκολότερα, κυρίως ρουχισμό, και να προσφέρουν
στους περαστικούς ένοπλους τα υπόλοιπα, για να μην πέσουν στα χέρια των
εχθρών,975 συμμετέχοντας έτσι στην «εορταστική» ατμόσφαιρα των προετοιμασιών,
καθώς η αβεβαιότητα είχε δώσει τη θέση της στην πράξη. Κατά τον Romey, με
πρωτοβουλία του επισκόπου Ιωσήφ παντρεύτηκαν τότε όλες οι νέες γυναίκες,
προκειμένου, σημειώνει, να στερηθεί ο εχθρός αυτό το τρόπαιο.976 Όποιες και αν
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είναι οι πραγματικές διαστάσεις ενός τέτοιου γεγονότος, οι αιτίες του θα πρέπει να
αναζητηθούν όχι στην απελπισία αλλά πολύ περισσότερο στην επιθυμία αντίστασης
των ανθρώπων και στη θέλησή τους για ζωή, ακόμα και στην αισιοδοξία τους, καθώς
αισθάνονταν ότι έπαιρναν πια την τύχη τους στα χέρια τους.
Ταυτόχρονα, ήταν δεδομένος ο θρήνος των γυναικών και η αγωνία τους για το
μέλλον, το δικό τους και των παιδιών τους, όπως δείχνουν και συμβολικές πράξεις,
όπως η μεταφορά κατά την Έξοδο οστών από τους τάφους ή άλλων οικογενειακών
κειμηλίων. Όσον αφορά την ένοπλη συμμετοχή γυναικών στην Έξοδο, μείωνε στην
πράξη τις πιθανότητές τους να επιβιώσουν, αλλά απέτρεπε την αιχμαλωσία και τους
εξευτελισμούς της. Κατά τον Κασομούλη, πολλές γυναίκες «ενδύθησαν ανδρίκεια
και αρματώθησαν, και δεν εδιακρίνοντο εις το βάδισμα από τους άνδρας». Ωστόσο,
φαίνεται ότι η ανδρική ενδυμασία δεν συνοδευόταν πάντα από οπλισμό.977 Καθώς
έτρεχαν πολεμώντας προς τα υψώματα του Ζυγού, «επληγώθησαν και πολλαί
γυναίκες, και επήνεγκαν καρτεροψύχως τους πόνους, έως ου έφθασαν εις το
στρατόπεδον».978 Οι περιπτώσεις ατομικών κατορθωμάτων δεν έλειψαν, από
Σουλιώτισσες και μη, όπως δεν ήταν μοναδικά τα παραδείγματα γυναικών που
αυτοκτόνησαν ή σκοτώθηκαν από τους άνδρες τους, όταν δεν μπορούσαν πια να
τρέξουν και προκειμένου να αποφύγουν την αιχμαλωσία. Στην ίδια την πόλη, όπου
είχαν παραμείνει γυναίκες που δεν μπορούσαν από ασθένεια ή αδυναμία να
συμμετάσχουν στην Έξοδο ή όπου επέστρεψαν άλλες, είδαν, κατά τη Γενική
Εφημερίδα, μητέρα «να ρίψη τα παιδία της εις το πηγάδιον, και να κρημνισθή και
αυτή, και πλήθος γυναικών και παιδίων να εμβαίνωσιν εις την λίμνην και να
βυθίζονται εις το βαθύτερον μέρος αυτής». Κατά τον Σπυρομίλιο, αρκετές γυναίκες
και παιδιά συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του ηλικιωμένου πρόκριτου Χρ. Καψάλη, ο
οποίος «έβγαζεν τας γυναίκας εις τα παράθυρα δια να τας ιδώσιν οι Τούρκοι και εκ
τούτων να παρακινηθώσι να έμβουν εις το οσπίτιον». Όταν συγκεντρώθηκαν πολλοί
εισβολείς, ανατίναξε τα συγκεντρωμένα πυρομαχικά. Κατά τον A. Mauro, οι γυναίκες
που μαζικά και αυθόρμητα στράφηκαν στη θάλασσα μαζί με τα παιδιά τους,
βρέθηκαν την επομένη στο έλεος των νικητών. Όσες επέζησαν αιχμαλωτίστηκαν, με
εξαίρεση λίγες εκατοντάδες, ίσως και λιγότερες, οι οποίες σώθηκαν κατά την Έξοδο
και από τις κακουχίες που ακολούθησαν. Αλλά και το τίμημα της σωτηρίας μπορούσε
να είναι πολύ ακριβό, κατά τη μαρτυρία του W. Black, ο οποίος έμαθε από ομάδα
επιζώντων στο νησί του Πεταλά ότι ένα μωρό πετάχτηκε από τα χέρια της μητέρας
του στο νερό, για να μην προδώσει τη θέση τους όταν άρχισε να κλαίει.979
με τον Κίτσο, το οποίο αναγκάστηκε να αφήσει για να σωθεί. Κατά τον Αρτ. Μίχο, το παιδί
αιχμαλωτίστηκε και εξαγοράστηκε αργότερα από τους γονείς του. Κατά τον Π. Στεφανίτση, η
Βασιλική και το 18 μηνών βρέφος αιχμαλωτίστηκαν και εξαγοράστηκαν από την κυβέρνηση (Αρτ.
Μίχος, ό. π., 60, Ν. Κασομούλης, ό. π., 283, Π. Δ. Στεφανίτζης, ό. π., 16, Κ. Σ. Κώνστας, «Στιγμές του
Κίτσου Τζαβέλλα, από την οικογενειακή ζωή του Σουλιώτη καπετάνιου», Στερεά Ελλάς, τ. Δ΄ (1971)
141-43, Αντ. Αντωνιάδης, ό. π., 284).
977
Ν. Κασομούλης, ό. π., 263-64, Π. Δ. Στεφανίτζης, ό. π, 20, Γ. Κορίνθιος, ό. π., 101, Ν. Μακρής,
Ιστορία του Μεσολογγίου, ό. π., 69. Βλ. επίσης: Α. Αντωνιάδης, ό. π., 256-57.
978
Ν. Σπηλιάδης, Απομνημονεύματα, Β΄, ό. π., 565-66. Βλ. επίσης: ΓΕΕ, φ.84/18.8.1826, ό. π., 438.
979
Κ. Βακαλόπουλος, «Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα για τον αγώνα του Μεσολογγίου στα 1826»,
Ελληνικά 31 (1979) 169, Αρτ. Μίχος, ό. π., 60, Ν. Κασομούλης, ό. π., 276, ΓΕΕ, φ.61/29.5.1826,
φ.62/2.6.1826, φ.84/18.8.1826, Σπυρομίλιος, ό. π., 214-15, A. Mauro, ό. π., 8, Π. Δ. Στεφανίτζης, ό. π.,
26, Γ. Κορίνθιος, ό. π., 101, 103, 108-12, W. Black, ό. π., 277. Ο F. R. Schack (Campagne d’ un jeune
Francais en Grèce, Παρίσι, 1827), αναφέρεται στην δράση Σουλιωτισσών αλλά και σε μαζικούς
φόνους γυναικών από άνδρες και γυναίκες συγγενείς τους κατά την Έξοδο, όταν συνειδητοποίησαν ότι
δεν θα σωθούν ελεύθεροι (Βλ. τα μεταφρασμένα αποσπάσματα: Κ. Σιμόπουλος, Πώς είδαν οι ξένοι την
Ελλάδα του ’21, τ. 5, ό. π., 31-33). Η αφήγηση του Schack, ο οποίος δηλώνει ότι πηγή του ήταν οι Κ.
Τζαβέλλας και Ν. Μπότσαρης, έχει οπωσδήποτε κάποια φανταστικά στοιχεία. Για την πολεμική δράση
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Στις γυναίκες που οπλοφορούσαν στην τελική έξοδο ντυμένες σαν άνδρες ανήκε,
κατά τον Ν. Μακρή, και η Σάνα, υπηρέτρια της οικογένειας Μάγερ, η οποία επέζησε
και για πολλά χρόνια «εφύλαττε την ανδρικήν ενδυμασίαν της και τον οπλισμόν της»,
τα οποία επιδείκνυε με περηφάνεια. Ο Μακρής παραθέτει και το παράδειγμα της
Γυφτογιάνναινας, ίσως την πιο εντυπωσιακή μαρτυρία για το βίωμα της συμμετοχής
των γυναικών στις πολεμικές περιπέτειες του Μεσολογγίου. Λίγο πριν πεθάνει, στα
ενενήντα της χρόνια ή και περισσότερο, ζήτησε επιτακτικά από τους συγγενείς της να
τη θάψουν με την «καλή φορεσιά», την οποία θα έβρισκαν φυλαγμένη κάτω από τα
υπόλοιπα ρούχα της. Αφού άφησε την τελευταία της πνοή, οι συγγενείς βρήκαν
έκπληκτοι, αντί γυναικείας ενδυμασίας, ως εφρόνουν, ολόκληρον ανδρικήν άριστα
διατηρουμένην και την οποίαν έφερε κατά την πολιορκίαν και αυτήν την έξοδον, μετά
του σελαχίου και των τσαρουχίων, χωρίς ποτέ να είπη εις κανένα τι, βεβαίως εκ
μετριοφροσύνης.980
Ανεξάρτητα από το αν η στολή συνοδευόταν από όπλα, η Γυφτογιάνναινα, η οποία
δεν ήταν Σουλιώτισσα, ένιωθε πολύ περήφανη αφού συντηρούσε την ενδυμασία σε
άριστη κατάσταση, ακριβώς για να απαιτήσει κάποτε να ταφεί μαζί της. Θεωρούσε
την εμπειρία της πολιορκίας το σημαντικότερο γεγονός της ζωής της, το κατεξοχήν
στοιχείο της ταυτότητάς της, θυμίζοντας το παράδειγμα της συμμετοχής σε
αντιστασιακές οργανώσεις νεότερων εποχών. Ωστόσο, για την ίδια, σε αντίθεση με τη
Σάνα, δεν πρόκειται μόνο για τη συμμετοχή στον πόλεμο, γιατί δεν επιδίωκε την
έκθεσή της στους επαίνους των άλλων. Καθώς η ομάδα των επιζώντων λιγόστευε με
τα χρόνια, ένιωθε ότι οι συγγενείς της δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την εμπειρία
της συμβολής σε ένα μοναδικό ιστορικό γεγονός, ούτε τις επιπτώσεις του στον
ψυχισμό των νέων στην ηλικία πρωταγωνιστών του. Ένιωθε ότι μπόρεσε να αναλάβει
με επιτυχία έναν ρόλο εντελώς επαναστατικό για μια γυναίκα, σημαντικότερο από
οτιδήποτε ακολούθησε. Έτσι, η ενδυμασία δεν προοριζόταν για επίδειξη, τιμές και
επαίνους αλλά για να ταφεί μαζί της, επειδή ανήκε αποκλειστικά στην ίδια.
Όπως και για τον υπόλοιπο άμαχο πληθυσμό, η εφημερίδα της πόλης καταγράφει
πολλές περιπτώσεις παιδιών-θυμάτων από τους βομβαρδισμούς, όταν, για
παράδειγμα, μια έκρηξη βόμβας «απεκοίμησεν εν τω μέσω της αγοράς επταετές
κοράσιον».981 Δε λείπουν τα περιστατικά με θύματα βρέφη, ή περιπτώσεις όπου η
καταστροφή ενός σπιτιού μπορούσε να σκοτώσει όλα τα παιδιά μιας οικογένειας.982
Είναι απίθανο ότι το αλληλοδιδακτικό σχολείο θα μπορούσε να εξακολουθήσει τη
λειτουργία του στις συνθήκες της πολιορκίας. Τα μικρότερα παιδιά μιμούνταν τους
μεγάλους και, κατά την εφημερίδα της πόλης, κατασκεύασαν «μικρά κανονάκια και
βόμβας από μόλυβδον, και από μόνην την έμφυτον ροπήν κινούμενοι, παρατάττονται
εις τας αγοράς, και κάμνουσι όλα τα κινήματα προς άμυναν και φύλαξιν». Όσον
αφορά την ενεργή συμμετοχή στην άμυνα, είναι καταγεγραμμένη η συμμετοχή
παιδιών σε οχυρωματικά έργα, ενώ γυναίκες και παιδιά μάζευαν τα βόλια των εχθρών
αλλά και για αυτοκτονίες γυναικών κατά τη Έξοδο, με βάση την προφορική παράδοση, βλέπε: Κ.
Πετρόπουλος, ό. π., 84, 139, Αντ. Αντωνιάδης, ό. π., 275, 278-81.
980
Ν. Μακρής, ό. π., 68-69. Ίσως πρόκειται για τη «χήρα Σπυρίδωνος Γυφτογιάννη», η οποία πέθανε
σε ηλικία 80 ετών και διατηρούσε ολόκληρη ανδρική ενδυμασία, μαζί με τον οπλισμό της. Παρόμοια
είναι η περίπτωση της Χρυσαΐδας ή Χρυσάφως Καραγγελή (αποσπάσματα από εφημερίδες της
μετεπαναστατικής περιόδου: ΓΑΚ/Συλλογή Βλαχογιάννη/Κατάλογος Ε΄/κυτίο 20-Μεσολόγγι Α΄/311,
514. Επίσης: Κ. Πετρόπουλος, ό. π., 86).
981
Ενδεικτικά: Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.35/2.5.1825, φ.38/13.5.1825, φ.47/13.6.1825, φ.5253/4.7.1825, φ.72/9.9.1825, φ.77-78/30.9.1825, φ.82-83/17.10.1825, τρίτον έτος, φ.3-4/13.1.1826 ,
φ.11-15/20.2.1826.
982
Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ. 46/10.6.1825, φ. 62-64/12.8.1825, φ.72/9.9.1825.
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στους προμαχώνες για να χρησιμοποιηθούν ξανά. Μια επιπλέον ευκαιρία για
πολεμική δράση προσέφερε ο πετροπόλεμος. Τα Ελληνικά Χρονικά πανηγυρίζουν για
το γεγονός και αναρωτιούνται αν θα πιστέψει ο κόσμος «ότι και αυτά τα
δεκαπενταετή παιδία μας ώρμησαν κατά των απίστων Τούρκων, και τους επολέμησαν
με ανέκφραστον θάρρος πετροβολούντα;»983 Σε μια πράξη ανάμεσα στο παιχνίδι και
στον «ψυχολογικό πόλεμο», λίγο πριν την τελική έξοδο ακούγονταν στο αιγυπτιακό
στρατόπεδο οι φωνές των παιδιών που έβριζαν τους πολιορκητές από τα τείχη.984
Στην προφορική παράδοση φαίνονται να βασίζονται αναφορές για παιδιά που
αναλάμβαναν ρόλο ταχυδρόμου, γέμιζαν τα όπλα των μεγαλυτέρων, βοηθούσαν τους
πυροβολητές, αφαιρούσαν το φυτίλι από τις βόμβες που έπεφταν στην πόλη χωρίς να
εκρήγνυνται ή συμμετείχαν στις επιθέσεις με αληθινά όπλα ή σφεντόνες.985 Επώνυμο
είναι το παράδειγμα του 14χρονου Μεσολογγίτη Αντώνη Μπάκα, ο οποίος
διακρίθηκε στην πρώτη του μάχη, τον Ιούλιο, ενώ αργότερα τραυματίστηκε.986
Επίσης, ο 10χρονος Σπύρος, γιος του φρουράρχου Αναστ. Παπαλουκά, βοηθούσε στη
μεταφορά πολεμοφοδίων στο Βασιλάδι. Κατά μία εκδοχή, κατά τη διάρκεια της
αιγυπτιακής επίθεσης της 23ης Φεβρουαρίου, το παιδί, μιμούμενο τους μεγαλύτερους,
χρησιμοποίησε έναν αναμμένο δαυλό για να πυροδοτήσει ένα κανόνι. Η σκορπισμένη
τριγύρω πυρίτιδα και τα κάρβουνα από το δαυλό προκάλεσαν ανάφλεξη που έφτασε
μέχρι την πυριτιδαποθήκη του νησιού, πολύ κοντά στα κανόνια, με αποτέλεσμα την
ανατίναξή της, ουσιαστικά και την πτώση του νησιού. Ο Σπ. Παπαλουκάς επέζησε
και αφηγούνταν με τον τρόπο αυτό τα γεγονότα μέχρι το θάνατό του το 1900.987
Αλλά και στη μάχη της Κλείσοβας αναφέρεται η παρουσία παιδιών, από τα οποία ένα
ήταν ψυχογιός κάποιου στρατιωτικού της φρουράς του νησιού, όπως συνέβαινε και
σε πολλά άλλα ένοπλα σώματα, στο οποίο μάλιστα αποδόθηκε από κάποιους ο
θάνατος του Χουσεΐν μπέη. Ένα μεγαλύτερο παιδί ανέλαβε τους ρόλους του
αγγελιαφόρου και του «κονταριστή», για τη μεταφορά με λέμβο πολεμοφοδίων στο
νησί, προσπάθεια κατά την οποία σκοτώθηκε. Στην Έξοδο είχαν οπλιστεί και όσα
παιδιά μπορούσαν να κρατούν όπλο.988 Όσα παιδιά δεν έχασαν τη ζωή τους κατά την

983

Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ. 42, 27.5.1825, φ.46/10.6.1825, φ.67/22.8.1825, Ν. Κασομούλης, ό. π., 92,
Σπυρομίλιος, ό. π., 73, Α. Μίχος, ό. π., 31.
984
Ο Mauro σημειώνει τις φωνές τους που έσπαγαν την απόλυτη ησυχία: «Κερατά Ιμπραήμ Πασά,
Κερατά Ιμπραήμ Πασά». Κατά τον ίδιο, ο τελευταίος, έξαλλος, τους απάντησε με 20-30 βολές
πυροβόλων (A. Mauro, La ruine de Missolonghi, ό. π., 3).
985
Κ. Πετρόπουλος, Σκηνές Εθνικού Μεγαλείου, ό. π., 93-95, 97, 101, Κ. Σ. Κώνστας, «“οι
ανδρόπαιδες” του Μεσολογγίου και ο Ζαφείριος Σπυρ. Ράπεσης, 1825-1826», Στερεά Ελλάς, Δ΄ (1972)
104. Γίνεται επίσης λόγος για μεταφορά νερού, από πηγή έξω από την πόλη, από μια ομάδα παιδιών
12-15 ετών, για την περίθαλψη τραυματιών και ασθενών, όπως και για συμμετοχή κυρίως εφήβων 1215 ετών στο «τακτικό» σώμα των 90 ντόπιων «γελεκτσήδων», όσων φορούσαν το γελέκο και όχι τη
βαριά κάπα (Κ. Πετρόπουλος, ό. π., 94). Για το σώμα αυτό, ο Κ. Στασινόπουλος σημειώνει ότι το
αποτελούσαν 60 άνδρες (Οι Μεσολογγίται, Αθήνα 1926, 68).
986
Ελληνικά Χρονικά, τ.2, φ.73/12.9.1825.
987
Ν. Μακρής, ό. π., 50-51, Κ. Α. Στασινόπουλος Το Μεσολόγγι, ό. π., 189. Ο Κασομούλης αποδίδει
την πτώση του Βασιλαδίου στην ελλιπή φρούρησή του και σε ανατίναξη των πυρομαχικών, χωρίς
άλλες λεπτομέρειες, ο Σπυρομίλιος αποδίδει την ανατίναξη σε εχθρική βόμβα, όπως και η Επιτροπή
του Μεσολογγίου αμέσως μετά το γεγονός, ενώ ο Μίχος σε λάθος των πυροβολητών του (Ν.
Κασομούλης, ό. π., 202-204, Αλληλογραφία, 326-27, Σπυρομίλιος, ό. π., 194, Αρτ. Μίχος, ό. π., 42).
988
Ν. Κασομούλης, ό. π., 233, 235-36, Σπ. Τρικούπης, ό. π., 337. Για τη δράση με πλοιάρια και άλλων
νέων 16-18 ετών κατά τη μάχη της Κλείσοβας, βλ. ΓΕΕ, φ.83/14.8.1825, ό. π., 433, και Κ. Σ. Κώνστας,
«“Οι ανδρόπαιδες” του Μεσολογγίου και ο Ζαφείριος Σπυρ. Ράπεσης, 1825-1826”, ό. π., 104-05. Κατά
την προφορική παράδοση, όλα τα μωρά είχαν βαφτιστεί πριν την τελική έξοδο, με εντολή του
επισκόπου Ιωσήφ (Κ. Πετρόπουλος, ό. π., 140).
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πολιορκία και την Έξοδο, αιχμαλωτίστηκαν. Είδαμε ότι ποσοστό άνω του 40% των
Μεσολογγιτών αιχμαλώτων ήταν έως 15 ετών.989
Στον κατάλογο των υπό τις διαταγές του Αθ. Ραζηκότσικα Μεσολογγιτών που είχαν
σκοτωθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 1825, συμπεριλαμβανομένων των
πυροβολητών, υπάρχουν δέκα «παιδιά», όπως χαρακτηρίζονται, σε σύνολο 92
νεκρών. Στον αντίστοιχο κατάλογο τραυματιών, υπάρχουν εννέα «παιδιά» σε σύνολο
89 τραυματιών.990 Μολονότι η ακριβής ηλικία των αναγραφόμενων στον κατάλογο
Ραζηκότσικα δεν καταγράφεται, η αναλογία θα αντιστοιχεί στο ποσοστό των εφήβων
στο σύνολο και αποτελεί ένδειξη της μαζικής συμμετοχής τους στην άμυνα, ήδη από
την πρώτη φάση της πολιορκίας. Για τα παιδιά που τραυματίζονταν θα υπήρχε ένα
μικρό ποσοστό ανάρρωσης, όπως και για το σύνολο των ενόπλων. Στις τελευταίες
φάσεις της πολιορκίας, κυρίως μετά την επιστροφή των αμάχων, θα συμμετείχαν
περισσότερα παιδιά στις συγκρούσεις.
Επιπλέον, τα παιδιά θα ήταν περισσότερο ευάλωτα στις περιόδους του λιμού,
ακόμα κι αν είχαν προτεραιότητα στην τροφή που απέμενε. Είδαμε άλλωστε ότι το
μαρτύριο μπορούσε να μην τελειώσει ακόμα και μετά το θάνατο, όπως για το παιδί
εκείνο το οποίο «αποθανόν εκ της πείνης εχρησίμευσεν ως τροφήν των
επιζώντων».991 Άλλωστε, εκτός από τα άμεσα αποτελέσματα της πείνας και των
ασθενειών, η ανεπαρκής και υποβαθμισμένη διατροφή, για παράδειγμα σε πρωτεΐνες
και βιταμίνες, θα είχε σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη σωματική υγεία των
επιζώντων, κυρίως των νέων σε ηλικία, οι οποίες θα έφταναν στη μείωση των
αναπαραγωγικών δυνατοτήτων, στις πρόωρες γεννήσεις, στα μεγάλα ποσοστά
θνησιμότητας κατά τη γέννηση και στην βρεφική ηλικία, αλλά και σε πολλές
ασθένειες μελλοντικά.992
Όσα παιδιά επέζησαν από τη δοκιμασία της πολιορκίας θα είχαν κρατήσει στη
μνήμη τους, δίπλα στις ηρωικές πράξεις, την πείνα και τον θάνατο. Αν δεν
αισθανόμαστε σε ασφάλεια παρά μονάχα με ό,τι έχουμε δοκιμάσει… για το παιδί που
βρίσκεται μέσα σ’ έναν κόσμο, με τον οποίο το συνδέουν πολύ λιγότεροι δεσμοί απ’
όσοι εμάς, ακόμα και μια μικρή αφαίρεση από το γνωστό γίνεται αισθητή οδυνηρά…
μια απότομη αλλαγή μιας λεπτομέρειας, προκαλεί τον τρόμο.993 Τα περισσότερα παιδιά
στο πολιορκημένο Μεσολόγγι είχαν βέβαια εξοικειωθεί με τον πόλεμο, κυρίως κατά
τις πολιορκίες του παρελθόντος. Οι έφηβοι του 1825-1826 είχαν μεγαλώσει μέσα σε
κλίμα αβεβαιότητας και κινδύνου. Ωστόσο, οι απάνθρωπες συνθήκες που
επικράτησαν προοδευτικά κατά την τελευταία πολιορκία συνιστούσαν απόλυτη
ανατροπή από κάθε κανονικότητα και βεβαιότητα, αρκεί να σκεφτεί κανείς την
επίπτωση που θα είχε η απώλεια των γονιών στον ψυχικό κόσμο των παιδιών,
μικρότερων και μεγαλύτερων. Έτσι, καθώς όλες οι σύγχρονες πηγές τόνιζαν την
ηρωική τους στάση, ο φόβος και το άγχος των παιδιών για το παρόν και το μέλλον θα
ήταν αρκετά καλά κρυμμένα ώστε να μην τα αντιλαμβάνονται ενήλικοι παρατηρητές,
απασχολημένοι και αυτοί με τις καθημερινές πολεμικές και άλλες βιοτικές
προτεραιότητες.994
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Συμπερασματικά, ο άμαχος πληθυσμός προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του
πολεμικού περιβάλλοντος, αλλά και σε μια προοδευτική επιδείνωση των συνθηκών,
κυρίως στις περιόδους του λιμού. Η προσωρινή ανακούφιση από τα διαλείμματα των
πολεμικών επιχειρήσεων, οι πράξεις αντίστασης και θέλησης για ζωή, όπως οι γάμοι
αλλά και η ίδια η επιστροφή των αμάχων, η έμφαση των πηγών στα περιστατικά
πολεμικού ηρωισμού και αυτοθυσίας, δεν επιτρέπουν να αναδειχθεί αρκετά ο
καθημερινός απελπισμένος αγώνας μιας οικογένειας για επιβίωση στο Μεσολόγγι της
τελευταίας πολιορκίας. Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι, όπως και στην περίπτωση
των ασθενών και τραυματιών, η προοδευτική σχετικοποίηση της έννοιας του
«άμαχου» πληθυσμού, αποτέλεσμα της εγγύτητας του πολέμου, της καθολικής
βίωσης των συνεπειών, της πολλαπλής συμμετοχής γυναικών και παιδιών στα
δρώμενα της πολιορκίας, και των ανθρώπινων απωλειών. Η μορφή και η διάρκεια της
συμμετοχής διέφεραν, λιγότερο όμως απ’ ότι θα αναλογούσε στις παραμέτρους του
φύλου και της ηλικίας. Στην πραγματικότητα, τα όρια αυτά δοκιμάστηκαν από την
αρχή, καθώς οι έφηβοι ενηλικιώθηκαν νωρίτερα και βίαια, ενώ οι περιστάσεις της
πολιορκίας έδωσαν την ευκαιρία στις γυναίκες να υπερβούν στερεότυπα και
περιορισμούς.

θάνατο των γονιών τους, βλέπε: Κ. Α. Στασινόπουλος, Οι Μεσολογγίται, ό. π., 101, Α. Αντωνιάδης,
Μεσολογγιάς, έπος ιστορικόν, ό. π., 38.
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Κεφάλαιο Έβδομο. Μετά την Έξοδο
7.1. Οι ένοπλοι και η τύχη των αιχμαλώτων
Οι επιζώντες ένοπλοι αρνήθηκαν την πρόταση του Καραϊσκάκη και άλλων
οπλαρχηγών της Στερεάς να μείνουν στην περιοχή, αγανακτισμένοι για αυτό που
θεωρούσαν αδράνεια στη στάση των περισσοτέρων από αυτούς κατά τη διάρκεια της
πολιορκίας, προτιμώντας να διεκδικήσουν στην έδρα της κυβέρνησης τους
οφειλόμενους μισθούς. Κατά την πορεία τους αντιμετώπισαν την έλλειψη τροφίμων
και τον φόβο των ανθρώπων στην ύπαιθρο, αλλά και προσπάθειες εκμετάλλευσής
τους από οπλαρχηγούς, οι οποίοι προσπαθούσαν επιπλέον να στηρίξουν στο κύρος
των επιζώντων της φρουράς τα δικά τους αιτήματα, μολονότι δεν έλειπε από
ορισμένους και μια πιο φιλόξενη συμπεριφορά. Μετά την άφιξή τους στα Σάλωνα, οι
επιζώντες, κατά τον Κασομούλη, «αρχίσαμεν να λησμονούμεν και τους αποθανόντας
συγγενείς μας και σχετικούς μας, και να σκεπτώμεθα δια το μέλλον ημών πώς θα
ζήσωμεν και πού θα διαμείνωμεν». Ζήτησαν τότε επιτακτικά, από κοινού με τους
οπλαρχηγούς της περιοχής, να τους δοθεί μέρος ως «υστερινόν καταφύγιον» στην
Κόρινθο, στο Ναύπλιο ή στην Ύδρα. Ταυτόχρονα, η οργή τους απέναντι στην
κυβέρνηση απειλούσε να ξεσπάσει στο Ναύπλιο. Ο Κ. Μεταξάς σημειώνει, με
κάποια υπερβολή αλλά όχι εκτός της πραγματικότητας, ότι οι επιζώντες, «θηρία» από
τις κακουχίες και τις στερήσεις, «ενέπνεον εκδίκησιν κατά της διοικήσεως» για
αμέλεια στον εφοδιασμό του Μεσολογγίου και «ηπείλουν το Ναύπλιον δια σφαγής
και λεηλασίας». Η αντικατάσταση της κυβέρνησης Κουντουριώτη φαίνεται ότι
λειτούργησε κατευναστικά, ως ένα βαθμό. Επίσης, οι κατώτεροι οπλαρχηγοί και οι
απλοί ένοπλοι δυσπιστούσαν απέναντι στους στρατηγούς, όπως οι Ν. Μπότσαρης και
Α. Ίσκος, όσον αφορούσε τη διεκδίκηση και διανομή των οφειλόμενων. Σύντομα,
άλλωστε, ο τελευταίος εγκατέλειψε το Ναύπλιο, στερώντας από τη φρουρά την
εκπροσώπηση στη Διοικητική Επιτροπή.995
Με την είσοδό τους στο Ναύπλιο στα μέσα Μαΐου, αλλά και νωρίτερα, οι επιζώντες
αντιλήφθηκαν το κύρος, τον θαυμασμό και τον σεβασμό που είχαν κερδίσει στον
ελληνικό πληθυσμό, που τους θεωρούσε «μαρτύρους, διασωθέντας εκ του θανάτου»,
αλλά και σε ξένους. Η εκτίμηση αυτή είχε και πρακτικό αποτέλεσμα, καθώς αρκετοί
βρήκαν κατοικία και περίθαλψη σε σπίτια ιδιωτών, ενώ τους δόθηκαν και τα ρούχα
που είχαν συγκεντρωθεί αλλά δεν είχαν σταλεί στο Μεσολόγγι. Η βοήθεια αυτή
προστέθηκε στις προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση, βοηθούμενη και από τις
φιλελληνικές προσφορές σε τρόφιμα, ωστόσο η διανομή του ρουχισμού έγινε και
πάλι «κατά τα στρατολόγια» και όχι με βάση τον πραγματικό αριθμό των επιζώντων.
Έτσι διανεμήθηκαν και τα χρήματα που είχαν σταλεί με τον στόλο, πρακτική που
προκάλεσε αντιδράσεις. Μέσα στο ίδιο συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε, με
σχετική επιτυχία, έρανος στο Ναύπλιο με πρωτοβουλία του δασκάλου Γ. Γεννάδιου,
με στόχο την υποστήριξη εκστρατείας. Ταυτόχρονα, η Διοικητική Επιτροπή,
κατέφυγε σε νέο εσωτερικό αναγκαστικό δάνειο για την κάλυψη γενικότερων
αναγκών, ενώ προσπάθησε να συγκροτήσει ένα σώμα 3000 Ρουμελιωτών στην
Πελοπόννησο, με τις απαιτήσεις των οπλαρχηγών να φτάνουν στο διπλάσιο. Την ίδια
περίοδο, πρώην μέλη της φρουράς του Μεσολογγίου ενίσχυσαν την άμυνα της
Ύδρας, ενώ άλλοι πολέμησαν στην Πελοπόννησο. Όσον αφορά τους 250 περίπου
Μεσολογγίτες υπό τους Δ. Δεληγιώργη και Γιαν. Ραζηκότσικα, οι οποίοι έφτασαν
995

Ν. Κασομούλης, ό. π., 289-300, Αρχείο Ρώμα, τ. Β΄, 150, Αλληλογραφία, 353, 360-61, Κ. Μεταξάς,
Απομνημονεύματα, ό. π., 138-40.

403

στο Ναύπλιο λίγες μέρες νωρίτερα από τους υπόλοιπους, βοηθήθηκαν από έρανο που
είχε διενεργηθεί προηγουμένως στα νησιά και στην πρωτεύουσα, υποστηριζόμενοι
και από τον Σπ. Τρικούπη, και εντάχθηκαν στη φρουρά του Ναυπλίου. Ωστόσο,
πολλοί Μεσολογγίτες και Ανατολικιώτες αναχώρησαν για να συναντήσουν τους
συγγενείς τους στον Κάλαμο.996
Σύντομα, η διάκριση Σουλιωτών, Ρουμελιωτών και Ηπειρωτών επανέκαμψε στο
σώμα των ενόπλων, πέραν του διαχωρισμού των εντός και εκτός Μεσολογγίου,
καθώς κάθε πλευρά, καχύποπτη και με δεδομένη την ανεπάρκεια των πόρων,
προσπαθούσε να εξασφαλίσει αυτά που θεωρούσε δίκαιά της, κυρίως στο θέμα της
καταβολής των μισθών. «Εσυλλογίσθημεν», σημειώνει ο Κασομούλης, «ότι ο
δυνατώτερος έμελλεν να κερδήση την Κυβέρνησιν, και επάνω εις αυτήν την βάσιν
εκινούμασθον». Στη διαμάχη προστέθηκαν και οι απλοί ένοπλοι, που διαμαρτύρονταν
για τις αυθαιρεσίες των αξιωματικών, ανώτερων και κατώτερων, στο θέμα της
μισθοδοσίας. Η συσσωρευμένη ένταση κατέληξε στην κατάληψη του Παλαμηδίου
από Ρουμελιώτες ένοπλους, οι οποίοι πρόλαβαν μάλλον όλους τους άλλους, με την
υποστήριξη συμπατριωτών τους της φρουράς του Μεσολογγίου, κατά κύριο λόγο
χαμηλόβαθμων στρατιωτικών, οι οποίοι είχαν μόλις σχηματίσει την «αδελφότητα των
Ρουμελιωτών». Η τελευταία, εξέφραζε μεν την εμπιστοσύνη της στην κυβέρνηση,
ωστόσο τα μέλη της έβλεπαν τη κατοχή του φρουρίου ως στήριγμα στη διαμάχη με
τους Σουλιώτες και ως ένα μέσο πίεσης απέναντι στο ενδεχόμενο αποκλεισμού της
Στερεάς από ένα μελλοντικό ελληνικό κράτος. Ακόμα και αν ο σκοπός των
Πελοποννησίων δεν ήταν αυτός, οι Ρουμελιώτες ένιωθαν ότι χωρίς την κατοχή των
φρουρίων του Ναυπλίου θα βρίσκονταν σε αδιέξοδο: «θα μας αφήσουν έξω να
πολεμούμεν ακατάπαυστα με μια οκά αλεύρι, να φονευόμεθα», ενώ οι Σουλιώτες θα
έπαιρναν τη δόξα, κατά τον Κασομούλη. Είναι φανερό ότι κάτι παρόμοιο ένιωθαν ότι
είχε συμβεί στο Μεσολόγγι. Στο μεταξύ, ειδική επιτροπή είχε επιφορτιστεί με την
επεξεργασία των στρατιωτικών λογαριασμών της φρουράς, με βάση τα αποδεικτικά
του Αυγούστου του 1825, προς 30 γρόσια τον μήνα. Η επιτροπή συνάντησε πολλές
δυσκολίες, λόγω των μεταγενεστέρων προσθηκών στη φρουρά, οι οποίες έπρεπε να
βεβαιωθούν, ενώ αποδεικτικά είχαν χαθεί κατά την Έξοδο, αλλά και λόγω «της
ισχύος των δυνατών και δια μυρίων δόλων και απάτης», όπως σημείωσε. Η επιτροπή
υπέβαλε την παραίτησή της το ίδιο καλοκαίρι, η οποία δεν έγινε δεκτή. Κατά τον
Κασομούλη, η επιτροπή επικύρωσε τους λογαριασμούς «συμβιβαστικώς», εκδίδοντας
νέα αποδεικτικά σε όλους, τα οποία πολλοί πούλησαν με έκπτωση 10% στους
αγοραστές των εθνικών προσόδων. Τα αποδεικτικά ήταν αποδεκτά στην εκποίηση,
όπως και στο παρελθόν. Οι επιζήσαντες της φρουράς απέσπασαν το επόμενο έτος
απόφαση της Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας για την καταβολή των μισθών τους
«από τον πρώτον πόρον», χρήματα που διεκδίκησαν επίμονα. Αργότερα, η Δ΄
Εθνοσυνέλευση επιβεβαίωσε την υποχρέωση αποζημίωσης προς τους ίδιους, όπως
και προς τα άλλα ένοπλα σώματα και προς τα ναυτικά νησιά, θέμα που το συνάρτησε
με τον ακριβή καθορισμό αυτών των ποσών, το μελλοντικό εξωτερικό δάνειο και τη
συνετή διαχείριση των εθνικών κτημάτων. Τμήμα από τα τελευταία αποφασίστηκε να
δοθεί σε αγωνιστές, στο Μεσολόγγι και αλλού, αλλά όχι ως ιδιοκτησία, πριν
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καθοριστεί το διεθνές καθεστώς του νέου ελληνικού κράτους και πριν διευθετηθεί το
θέμα της υποθήκευσης των εθνικών κτημάτων για τη λήψη των αγγλικών δανείων.997
Οι επιζώντες ένοπλοι της φρουράς είχαν μια διπλή ταυτότητα κατά την περίοδο
αυτή. Από τη μια πλευρά, διατηρούσαν το στοιχείο της τοπικής καταγωγής,
διακρινόμενοι γενικά σε Ρουμελιώτες, Σουλιώτες και Ηπειρώτες. Η παράμετρος αυτή
κυριαρχούσε στη συμπεριφορά τους, χωρίς βέβαια να εξαλείφει άλλες διακρίσεις
βασισμένες στους στρατιωτικούς βαθμούς, σε συνδυασμό συχνά με συγγενικές
σχέσεις και κομματικές ταυτίσεις. Την ίδια στιγμή, ήταν πια οι επιζώντες ήρωες «της
φρουράς του Μεσολογγίου», ένα στοιχείο ταυτότητας που κατά μία έννοια
ξεπερνούσε όλες τις παραπάνω διαιρέσεις. Ωστόσο, χωρίς την πίεση των συνθηκών
που τη δημιούργησαν, αυτή η κοινή εμπειρία αποδείχθηκε σύντομα αδύναμη να
επιβληθεί στις ποικίλες διαφορές. Προκειμένου να επιβιώσουν, οι επιζώντες
στηρίζονταν και στις δύο ταυτότητες, αναζητώντας τη στήριξη της ομάδας στην
οποία είχαν τοποθετηθεί, ενώ ταυτόχρονα προέβαλλαν στην κυβέρνηση τα «δίκαια»
που όλοι μαζί είχαν κερδίσει. Επίσης, οι περισσότεροι παρέμεναν «άνθρωποι του
πολέμου», ήταν δηλαδή υποχρεωμένοι αργά ή γρήγορα να στηριχθούν ξανά στα όπλα
τους για να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους και να
κατοχυρώσουν οποιοδήποτε δικαίωμα θεωρούσαν ότι είχαν αποκτήσει.
Οι γυναίκες και τα παιδιά που αιχμαλωτίστηκαν είχαν μπροστά τους τη δοκιμασία
της αγοραπωλησίας, στο στρατόπεδο του Κιουταχή, μισό μίλι από το αραβικό
στρατόπεδο. Κατά τον A. Mauro, το ανθρώπινο εμπόρευμα εξεταζόταν σε όλα τα
σημεία για να καθοριστεί η τιμή, σε ένα περιβάλλον πόνου και απελπισίας. Μητέρες
και παιδιά χωρίζονταν βίαια κλαίγοντας από απελπισία. Δεν ήταν σπάνιο, προσθέτει,
να πουληθεί μια γυναίκα τέσσερις και πέντε φορές την ίδια μέρα, καθώς ο κάθε
αγοραστής ικανοποιούσε το καπρίτσιο του και την πούλαγε με κέρδος στον επόμενο.
Όταν δεν βρίσκονταν αγοραστές, οι αιχμάλωτες σκοτώνονταν. Είκοσι αιχμάλωτες
Μεσολογγίτισσες που εργάζονταν σε άθλιες συνθήκες συνάντησε στη Μεθώνη ο
Γάλλος Charles Deval το φθινόπωρο του 1826. Στο αιγυπτιακό σκλαβοπάζαρο της
πόλης παρατήρησε ότι πωλούνταν γυναίκες όλων των ηλικιών και παιδιά κάτω των
16 ετών, που είχαν πιαστεί από τους Άραβες από επιθυμία για ασέλγεια και, κυρίως,
για κερδοσκοπία. Οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες είχαν πουληθεί σε χαμηλή τιμή
και δούλευαν σαν ζώα. Οι δουλέμποροι παρουσίαζαν το εμπόρευμα, όταν ένας απ’
αυτούς πλησίασε τον Deval ρωτώντας τον: «Καπετάνιε, θέλεις αυτή τη
Σουλιωτοπούλα;»998
Η διασπορά των αιχμαλώτων ήταν ευρύτατη, όπως δείχνει ο σχετικός κατάλογος,
ελλιπής και στο θέμα αυτό, τον οποίο υπέβαλαν τον Αύγουστο του 1828 στον
Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια διασωθέντες στον Κάλαμο Μεσολογγίτες. Από ένα
σύνολο 650 αιχμαλώτων στο Μεσολόγγι με καταγεγραμμένο τον τόπο μεταφοράς, η
Αίγυπτος και οι ελεγχόμενες από τις αιγυπτιακές δυνάμεις περιοχές, κυρίως η
Μεθώνη, η Κορώνη και το Νεόκαστρο, μοιράζονταν περίπου ισοδύναμα με την
Ήπειρο και τις αλβανικές περιοχές τα ¾ των αιχμαλώτων, ενώ οι άλλες υπό
οθωμανικό έλεγχο περιοχές της Βαλκανικής, η Κωνσταντινούπολη και η Μικρά Ασία
συγκέντρωναν τους υπόλοιπους. Η κατανομή των Μεσολογγιτών παρουσίαζε πολύ
997
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περιορισμένες διαφορές σε σχέση με τους άλλους αιχμαλώτους στην πόλη, μάλλον
τυχαίες αν συνυπολογιστεί ότι το δείγμα αποτελεί περίπου το 1/6 του συνόλου των
αιχμαλώτων. Ωστόσο, στις αλβανικές περιοχές συγκεντρώνονταν γυναίκες άνω των
15 ετών, 46,5% του συνόλου των αιχμαλώτων εκεί, έναντι 37,5% κάθε ηλικίας και
φύλου που κατέληγε στις ίδιες περιοχές. Αντίθετα, στις υπό αιγυπτιακό έλεγχο
περιοχές, φέρονταν να βρίσκονται αναλογικά περισσότεροι άνδρες και παιδιά, αγόρια
και κορίτσια κάτω των 15 ετών, 43% και 41,5%, αντίστοιχα, έναντι του επίσης 37,5%
όλων των αιχμαλώτων στις ίδιες περιοχές, μολονότι η κατανομή με τα ίδια κριτήρια
ήταν πιο ισορροπημένη.999 Από τους όρους της παράδοσης στους Έλληνες του
Μεσολογγίου και του Ανατολικού, τον Μάιο του 1829,1000 φαίνεται ότι υπήρχαν και
εκεί αιχμάλωτα παιδιά, πιθανότατα από τις ίδιες πόλεις ή και την ευρύτερη περιοχή.
Σε κάθε περίπτωση, η συνολική γεωγραφική κατανομή ανταποκρίνεται στη
συμβολή των δύο κύριων παραγόντων στην πολιορκία και την άλωση της πόλης, των
αλβανικών και των αιγυπτιακών δυνάμεων. Αναπόφευκτη συνέπεια ήταν ο χωρισμός
οικογενειών, γονέων και παιδιών, αδελφών, σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, ουσιαστικά
σε διαφορετικούς κόσμους, με τις προοπτικές επανένωσης να διαγράφονται
δυσοίωνες, μολονότι η αναζήτηση για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων άρχισε
σχεδόν αμέσως, με την υποστήριξη φιλελληνικών οργανώσεων. Όπως αναφέρει ο Ed.
Blaquiere, 200 από τους αιχμαλώτους στο Μεσολόγγι εξαγοράστηκαν μέχρι τα τέλη
του 1826 από τις φιλελληνικές Επιτροπές του Παρισιού και της Γενεύης. Από όσους
είχαν μεταφερθεί στην Αίγυπτο, εξαγοράστηκαν από απεσταλμένους του βασιλιά της
Γαλλίας, στο τελευταίο τρίμηνο του 1828, πεντακόσιοι άνθρωποι, γυναίκες και
παιδιά, από τους οποίους περίπου διακόσιοι προτίμησαν να παραμείνουν μετά την
απελευθέρωσή τους στην Αίγυπτο, όπου «σιμά εις Χριστιανούς απολαμβάνουν
ασφαλή βίον», όπως σημείωσαν οι Γάλλοι απεσταλμένοι. Οι υπόλοιποι 283, ανάμεσά
τους 31 Μεσολογγίτες, 17 αγόρια έως 20 ετών, τέσσερα κορίτσια έως 13 ετών και
δέκα γυναίκες, αποβιβάστηκαν στον Πόρο τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Τον Μάιο
έφτασαν στην Αίγινα με γαλλικό πλοίο άλλοι 136, απελευθερωμένοι με τον ίδιο
τρόπο, ανάμεσά τους δύο Μεσολογγίτες, ενώ μεμονωμένες εξαγορές αιχμαλώτων της
Εξόδου στις οθωμανικές περιοχές εμφανίζονται και τα επόμενα χρόνια.1001
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Διακριτή κατηγορία αποτελούσαν οι πρόσφυγες στον Κάλαμο. Είδαμε ότι κατά τον
Άγγλο γιατρό W. Black είχαν συγκεντρωθεί εκεί αμέσως μετά την Έξοδο 20.000
άνθρωποι. Ένοπλοι είχαν επίσης καταφύγει εκεί, ενώ στον προσφυγικό πληθυσμό του
νησιού προστέθηκαν αργότερα και άλλοι άμαχοι, αιχμάλωτοι που απελευθερώθηκαν.
Κατά τον παπικό πρόξενο στην Κέρκυρα, ο Κιουταχής ζήτησε ήδη το καλοκαίρι του
1826 από τους πρόσφυγες στον Κάλαμο και στην Ήπειρο να επιστρέψουν «στο
Μεσολόγγι», υποσχόμενος την ασφάλειά τους. Κατά τον ίδιο, πολλοί πείστηκαν να
επιστρέψουν υπό την εγγύηση του Γ. Βαρνακιώτη και έγιναν ευνοϊκά δεκτοί από τον
Κιουταχή, ο οποίος τούς έδωσε τρόφιμα και τους επέτρεψε να οπλοφορούν, αν
παρέμεναν υπό τις διαταγές του Γ. Βαρνακιώτη. Η συγκεκριμένη κίνηση εντασσόταν
στην πολιτική των Οθωμανικών Αρχών για επανακατοίκηση και ειρήνευση της
υπαίθρου, ενώ ο Βαρνακιώτης είχε και παλαιότερα προσπαθήσει να επεκτείνει την
επιρροή του στους πρόσφυγες. Μολονότι η επιστροφή θα αφορούσε την ύπαιθρο της
δυτικής Στερεάς, καθώς δεν επιτράπηκε σε Έλληνες να κατοικήσουν στο ίδιο το
Μεσολόγγι, η προθυμία των προσφύγων να επιστρέψουν δικαιολογείται από τις
άθλιες συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσαν. Στον Κάλαμο, όπου πρόσφυγες είδαμε ότι
έκαναν λόγο στις 20 Απριλίου 1826 για πείνα, πέθαιναν καθημερινά το καλοκαίρι 2030 άνθρωποι, σύμφωνα με πληροφορίες του Eynard από τη Ζάκυνθο, ενώ την ίδια
εποχή εκδηλώθηκε στο νησί ένα τουλάχιστον κρούσμα πανώλης, μετά την άφιξη ενός
καϊκιού από τη Μεθώνη.1002
Τα τρόφιμα που είχαν συγκεντρωθεί από τους Γεροστάθη και Eynard στα
Επτάνησα και στον ίδιο τον Κάλαμο, χωρίς να γίνει δυνατή η μεταφορά τους στο
Μεσολόγγι, στάλθηκαν έπειτα στο Ναύπλιο, ίσως και σε άλλα σημεία όπου υπήρχε
ανάγκη, τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. Ο ίδιος ο Eynard έδινε
προτεραιότητα στους διασωθέντες από το Μεσολόγγι για τη διανομή των τροφίμων.
Στα τέλη Ιουλίου πια, η Επιτροπή Ζακύνθου τού επισήμανε ότι η διάθεση τροφίμων
και χρημάτων στον Κάλαμο θα ήταν διπλά επωφελής, καθώς θα καθησύχαζε και τους
ενόπλους για την τύχη των οικογενειών τους, επιτρέποντάς τους έτσι να
επικεντρωθούν σε νέες επιχειρήσεις στην περιοχή.1003
Εκτός από τη βοήθεια των αγγλικών Αρχών, προσπάθεια για τη μεταφορά
τροφίμων στον Κάλαμο, προερχόμενων από φιλελληνικές εισφορές στη Γαλλία,
κατέβαλε από την Κέρκυρα ο Βιάρος Καποδίστριας. Ποσότητα αυτών των τροφίμων
μοιράστηκε στους πρόσφυγες, με κριτήριο την απροθυμία συνεργασίας με τον Γ.
Βαρνακιώτη. Η κίνηση επιστροφής στην ηπειρωτική χώρα σταμάτησε, τουλάχιστον
προσωρινά, ενώ ο Βαρνακιώτης εγκατέλειψε τον Κάλαμο. Ωστόσο, τα εμπόδια που
έφερναν οι αγγλικές Αρχές, προφανώς λόγω του καθεστώτος ουδετερότητας,
εμπόδισαν τη διανομή μεγαλύτερων ποσοτήτων τροφίμων. Το επόμενο έτος έγινε
αποστολή τροφίμων από το Ναύπλιο, προερχόμενων από εισφορές στις Η.Π.Α,
ύστερα από προσπάθειες των Αμερικανών J. Miller και S. Howe, ωστόσο οι Αρχές
του νησιού εμπόδισαν και πάλι την οικονομική βοήθεια φιλελλήνων στους
πρόσφυγες. Τον Ιούλιο του 1828 επισκέφθηκε τον Κάλαμο ο Κυβερνήτης Ι.
Καποδίστριας και παρέδωσε στον Άγγλο διοικητή του νησιού 25.000 γρόσια για τις
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περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Α΄, ό. π., 563, E. Prevelakis, H. Gardikas-Katsiadakis,
Correspondence, ό. π., 338-40, 373, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.6., 180, 182, 220, 362, Αρχείο Ρώμα, τ.
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ανάγκες των προσφύγων, ωστόσο οι αγγλικές Αρχές των Επτανήσων αρνήθηκαν την
αποστολή επιπλέον βοήθειας. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, οι Άγγλοι υποχρέωσαν
αριθμό προσφύγων να εγκαταλείψει το νησί και να καταφύγει στην περιοχή της
Πάτρας και αλλού στην Πελοπόννησο, ενώ οι υποτυπώδεις ελληνικές Αρχές, που δεν
είχαν καν ενημερωθεί, αδυνατούσαν να τους βοηθήσουν αποτελεσματικά.1004
Είτε αιχμαλωτίστηκαν και εξαγοράστηκαν, είτε γλίτωσαν και αγωνίστηκαν να
επιβιώσουν στα Επτάνησα, στις ελεύθερες επαναστατημένες περιοχές ή, αργότερα,
στο ελληνικό κράτος, οι επιζώντες της πολιορκίας είχαν να αντιμετωπίσουν την
αδιαφορία και την εγκατάλειψη. Για τις γυναίκες που έπρεπε μόνες τους να
φροντίσουν μια οικογένεια τα προβλήματα ήταν μεγαλύτερα. Για παράδειγμα, η
Μαρία, χήρα του μηχανικού Μ. Κοκκίνη, είχε σταλεί στη Ζάκυνθο πριν την έξοδο
μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Το Μάιο του 1826 ζήτησε από την κυβέρνηση
κάποια βοήθεια, επειδή, δεν είχε την καθημερινή αναγκαία τροφή. Κατά τη μαρτυρία
ενός φιλέλληνα το ίδιο καλοκαίρι, τα παιδιά της έδειχναν όλα τα δεινά της πείνας.
Τρία χρόνια μετά, από την Αίγινα, η ίδια ανέφερε σε νέο αίτημα για βοήθεια ότι η
οικογένειά της «περιεφέρθη εις τας Ιονικάς νήσους λιμοκτονούσα». Τώρα η ίδια
οικογένεια αποτελείται «από δύο ψυχάς». Μετά από άλλα τρία χρόνια, τον Νοέμβριο
του 1832, ενώ βρίσκεται στο Ναύπλιο, ζήτησε τους καθυστερούμενους μισθούς τριών
μηνών από τη δουλειά που της είχαν δώσει εκεί προσθέτοντας ότι λιμοκτονεί, ενώ
δεν κάνει κάποια αναφορά στα παιδιά. Ακόμα και η χήρα του Ν. Στορνάρη
αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια για τα έξι παιδιά της.1005
Αρκετά αιτήματα υποβάλλονται ομαδικά, όπως εκείνο πενήντα Μεσολογγιτών στο
Ναύπλιο στα μέσα του 1827, σχεδόν αποκλειστικά γυναικών, ζητώντας από την
Αντικυβερνητική Επιτροπή λίγο ψωμί. Πάρα πολλά αιτήματα υποβλήθηκαν από την
Αίγινα, όπου είχαν συγκεντρωθεί χήρες και ορφανά. Στις 4 Μαΐου 1828, 62 γυναίκες
και παιδιά τόνιζαν στο αίτημά τους ότι ήταν αιχμάλωτοι στους Οθωμανούς αλλά
είχαν να φάνε. Τώρα, σημείωναν ότι ζούσαν με λάχανα και ζητούσαν οποιαδήποτε
βοήθεια για να μην πεθάνουν από την πείνα.1006 Είδαμε ότι κάπως έτσι
προσπαθούσαν να επιβιώσουν και στο πολιορκημένο Μεσολόγγι. Κατά κάποιο
τρόπο, για αρκετούς επιζώντες η πολιορκία φαίνεται σαν να μην είχε τελειώσει. Η
ελληνική κυβέρνηση, χρεωνόταν και πάλι την αδυναμία να τους βοηθήσει, όπως
άλλωστε αποκαλύπτει και το μεγάλο ποσοστό των απελευθερωμένων στην Αίγυπτο,
περίπου 40%, οι οποίοι είδαμε ότι προτίμησαν να μην επιστρέψουν στο ελληνικό
έδαφος.
7.2. Το Μεσολόγγι από την πτώση έως και την πρώτη μετεπαναστατική περίοδο.
Άμεσο αποτέλεσμα της πτώσης του Μεσολογγίου ήταν η υποταγή της υπόλοιπης
Στερεάς μέχρι την Αττική και την Αθήνα, στην οποία οι οθωμανικές δυνάμεις,
συναντώντας ελάχιστη αντίσταση, έφτασαν στα τέλη Ιουνίου. Οι επιζώντες της
φρουράς του Μεσολογγίου και οι άλλοι ένοπλοι που κατευθύνονταν τότε στο
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Ναύπλιο, φαίνονταν, κατά τον Κασομούλη, «ωσάν να σύρωμεν και την ελευθερίαν
της Ρούμελης μαζί μας εις τους ώμους μας, διότι αφίναμεν όλην την απελπισίαν εις
τον λαόν και την ερημίαν εις τα βουνά και εις τους δρόμους», την ώρα που όλοι
φρόντιζαν να σώσουν την οικογένειά τους και ό,τι άλλο ήταν δυνατό. Ο ίδιος
αποδίδει την υποταγή σημαντικών οπλαρχηγών, όπως οι Μ. Κοντογιάννης, Γ.
Τσόγκας και Α. Ίσκος, στην επιθυμία τους να επωφεληθούν από τη νομή των
επαρχιών που τους παραχωρούσαν οι Οθωμανοί.1007. Η υποταγή του πληθυσμού ήταν
αναπόφευκτη, καθώς η ύπαιθρος της Στερεάς είχε υποφέρει τόσο από τις πολεμικές
επιχειρήσεις όσο και από την ανεξέλεγκτη δράση των ελληνικών σωμάτων, ενώ η
παροχή τροφίμων και πολεμοφοδίων από την κυβέρνηση είχε αποδειχθεί ανεπαρκής,
λόγω και του προβληματικού τρόπου διανομής τους. Ταυτόχρονα, η προτεραιότητα
που έδιναν οι οπλαρχηγοί στα τοπικά τους συμφέροντα επιτάχυνε την κατάρρευση.
Ωστόσο, η στάση τους μπορούσε να είναι και πάλι καιροσκοπική, ανάλογα με τις
προσδοκίες που δημιουργούσε κάθε μεταβολή στον συσχετισμό των δυνάμεων.
Στο επόμενο διάστημα, Ρουμελιώτες και Σουλιώτες ένοπλοι, επιζώντες της
φρουράς του Μεσολογγίου, συμμετείχαν στις υπό τον Γ. Καραϊσκάκη πολεμικές
επιχειρήσεις στη Στερεά, μέχρι τον θάνατο του τελευταίου και την ήττα στο Φάληρο
τον Απρίλιο του 1827. Η νίκη στη μάχη της Αράχωβας ήταν, κατά τον Δ. Μακρή, η
εκδίκηση για το Μεσολόγγι, ενώ και η εξόντωση 200 αιχμαλώτων τότε έγινε,
σημειώνει, «δια τον θυμόν που είχαν εξαιτίας του Μεσολογγίου». Στη δυτική Στερεά,
το νησάκι Λεσίνι, καταφύγιο αμάχων στη νότια Ακαρνανία, βρέθηκε το 1827 στο
επίκεντρο συγκρούσεων, με πρωταγωνιστές τους Δημοτσέλιο και Γιαν. Ράγκο.1008
Στο ίδιο το Μεσολόγγι, κατά τον Romey, τοποθετήθηκαν αρχικά από τον Κιουταχή
1500 Αλβανοί ως φρουρά, μολονότι η ελληνική πλευρά πληροφορήθηκε λίγο
αργότερα την ύπαρξη μόλις 500 ενόπλων στην πόλη. Σύντομα, λήφθηκαν μέτρα για
την άμυνα, ωστόσο οι οχυρώσεις της πόλης παρέμεναν κατεστραμμένες, κατά
ομολογία του ίδιου του Κιουταχή, ίσως λόγω του απαιτούμενου κόστους των
επισκευών. Η εγκατάσταση Ελλήνων στην ίδια την πόλη δεν επιτράπηκε, μολονότι,
κατά τις πληροφορίες των επαναστατών, διακόσιοι ένοπλοι από όσους είχαν
υποταχθεί βρέθηκαν αργότερα στην πόλη. Οι επιζώντες μουσουλμάνοι πρώην
κάτοικοι δίσταζαν να επιστρέψουν, κατά τις ίδιες ελληνικές πηγές, τουλάχιστον
αρχικά. Ταυτόχρονα, καταστρωνόταν ένα φιλόδοξο σχέδιο για ανακατάληψη της
πόλης, με τη συμμετοχή των ένοπλων που είχαν καταφύγει στον Κάλαμο. Το σχέδιο
αυτό δεν εκτελέστηκε, λόγω και της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας, ενώ
απέτυχε και η προσπάθεια του Κόχραν να καταλάβει το Βασιλάδι τον Σεπτέμβριο του
1827. Κατά την απελευθέρωση του Μεσολογγίου και του Ανατολικού, τον Μάιο του
1829, αναχώρησαν από τις δύο πόλεις σχεδόν 600 άμαχοι, κυρίως ή αποκλειστικά
μέλη των οικογενειών της οθωμανικής φρουράς των 800 τότε ανδρών.1009
1007

Ν. Κασομούλης, ό. π., 298-99, 333-34, Αρχείο Κ. Μπότσαρη, ό. π., 98-100, Σπ. Τρικούπης, ό. π., 5557. Για την υποταγή της Στερεάς κατά την περίοδο αυτή, βλ. αναλυτικότερα: Στ. Παπαδόπουλος, Η
Επανάσταση στην Δυτική Στερεά Ελλάδα: (Μετά την πτώση του Μεσολογγίου ως την οριστική
απελευθέρωσή της, 1826-1832), διατριβή επί διδακτορία, Θεσ/νίκη 1962, 32-40.
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ό. π., 216-17.
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Γ. Κορίνθιος, «Τ’ απομνημονεύματα του Ι. Ρωμαίη για τη Β΄ πολιορκία του Μεσολογγίου», ό. π.,
112, Αρχείο Μαυροκορδάτου, τ.6, 179-83, 195, 228-29, 282-88, 296, 324-25, 362, 368, 390, 394, 42122, Αρχείο Ρώμα, τ. Β΄, 284-88, 358, 363, 464, ΓΕΕ, έτος Δ΄, αρ.35/8.5.1829, Ν. Κασομούλης, ό. π., τ.
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Επίσης, η πτώση του Μεσολογγίου φαίνεται ότι είχε ως συνέπεια την πολύ μεγάλη
πτώση της ναυτιλιακής κίνησης ανάμεσα στην πόλη, την ευρύτερη περιοχή, και στα
Επτάνησα, από τη στιγμή μάλιστα που οι δυνάμεις του Ιμπραήμ πασά στην
Πελοπόννησο ανεφοδιάζονταν ανεμπόδιστα από την Αίγυπτο. Ωστόσο, η εμπορική
κίνηση δεν θα σταμάτησε, όπως φαίνεται από τους διακανονισμούς που επιτυγχάνει ο
πρόξενος στην Πρέβεζα W. Mayer για την προστασία του βρετανικού και ιονικού
εμπορίου στην περιοχή, ύστερα από συζητήσεις με τον Κιουταχή στο Μεσολόγγι τον
Μάιο, ενώ σχετικές διαβεβαιώσεις έδωσε τότε και ο Βελή Αγάς, διοικητής της
πόλης.1010
Οι πολεμικές επιχειρήσεις στη δυτική Στερεά αναζωπυρώθηκαν μετά τη ναυμαχία
του Ναβαρίνου, καθώς μάλιστα υπήρχε η προσδοκία ότι μια επικείμενη λύση του
ελληνικού ζητήματος θα άφηνε στους αντιμαχόμενους τα εδάφη που θα κατείχαν τη
στιγμή της συμφωνίας. Στις νέες επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν οι χιλιαρχίες, τα νέα
«ημιτακτικά» στρατιωτικά σώματα Στερεοελλαδιτών, Σουλιωτών και άλλων ενόπλων
που συστήθηκαν εκείνη την περίοδο, αλλά και τα ατμόπλοια που ενίσχυαν τώρα τον
ελληνικό στόλο, ο οποίος χρησιμοποίησε το όπλο του αποκλεισμού. Η πρώτη
συνέπεια ήταν η κατάληψη του Βασιλαδίου τον Δεκέμβριο του 1827. Η προσπάθεια
κατάληψης του Ανατολικού τον επόμενο Μάιο απέτυχε, ωστόσο ακολούθησαν νέες
επιχειρήσεις από τον Σεπτέμβριο, από τον Αμβρακικό μέχρι την ενδοχώρα της
κεντρικής Στερεάς. Η ελληνική πλευρά κατάφερε να ελέγξει μέχρι τον Δεκέμβριο του
1828 το μεγαλύτερο τμήμα της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων των Σαλώνων, του
Καρπενησίου και της πόλης της Βόνιτσας, επωφελούμενη και από τον ρωσοτουρκικό
πόλεμο και τη νέα αναταραχή στην Αλβανία. Στο ελληνικό στρατόπεδο επανέκαμψαν
προοδευτικά οι υποταγμένοι οπλαρχηγοί της περιοχής, κάτι σημαντικό για την
αναίμακτη παράδοση των κατά τόπους αλβανικών φρουρών. Επίσης, κατά τον Σπ.
Τρικούπη, τον ζήλο των στρατιωτικών σωμάτων ενίσχυσε, με τους οικονομικούς
πόρους που συνεπαγόταν, η τοποθέτηση του Αυγ. Καποδίστρια στις αρχές του 1829
ως πληρεξούσιου πολιτικού και στρατιωτικού τοποτηρητή του Κυβερνήτη στη
Στερεά. Η κατάληψη της Ναυπάκτου, του Μακρυνόρους και του Καρβασαρά τον
Απρίλιο περιόρισε τις οθωμανικές δυνάμεις στο Μεσολόγγι και στο Ανατολικό,
πόλεις που παρέδωσαν με συνθηκολόγηση στις 3 Μαΐου, ύστερα και από
μεσολάβηση του Γ. Βαρνακιώτη και του Ι. Παπαρρηγόπουλου, πρώην διερμηνέα του
ρωσικού προξενείου της Πάτρας. Οι όροι της συνθηκολόγησης τηρήθηκαν και
προέβλεπαν την ασφαλή αποχώρηση στην Ήπειρο των αμάχων, με πλοία, και της
φρουράς, από την ξηρά, με τα όπλα και την κινητή περιουσία τους. Η υπογραφή της
συνθηκολόγησης εξουδετέρωσε την αγγλική παρέμβαση που είχε μόλις εκδηλωθεί
για την άρση του ελληνικού θαλάσσιου αποκλεισμού. Οι όροι της συνθηκολόγησης
προέβλεπαν και την υποχρεωτική παράδοση στους Έλληνες όλων των παιδιών κάτω
των δεκατεσσάρων ετών από Έλληνες γονείς, ακόμα και αν είχαν στο μεταξύ
ασπαστεί το Ισλάμ, ενώ παιδιά με πατέρα μουσουλμάνο θα τον ακολουθούσαν.1011
1010

Γ. Ζώρας, ό. π., 617, E. Prevelakis, H. Gardikas-Katsiadakis, Correspondence, ό. π., 338-39, Ν.
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Παπαγεωργίου, «Η στρατιωτική διοργάνωση, πολεμικές επιχειρήσεις στα χρόνια του Καποδίστρια»,
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ.3, Αθήνα 2003, 217-22, 227-32, Δ. Μιτάκης, «Η συμβολή
του Βαρνακιώτη εις την ελευθερίαν του Μεσολογγίου», ΕΕΣΜ, τ. Ε΄ (1974-75) 168-87. Για την
οργάνωση των ενόπλων της δυτικής Στερεάς την περίοδο αυτή και τις πολεμικές επιχειρήσεις μέχρι
την απελευθέρωση του Μεσολογγίου, βλ. Στ. Παπαδόπουλος, ό. π., 61-143, του ίδιου, «Η Οργάνωση
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Την απελευθέρωση ακολούθησε η σταδιακή επιστροφή των Μεσολογγιτών
προσφύγων. Η πόλη θα ήταν ακόμα ένας σωρός ερειπίων. Από τα πρώτα κτήρια που
επισκευάστηκαν ήταν μία από τις εκκλησίες, ενώ μοιράστηκαν τρόφιμα σε κατοίκους
του Μεσολογγίου και του Ανατολικού. Λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση,
δημοσιεύθηκε κυβερνητική απόφαση για τη συλλογή των οστών όσων έπεσαν κατά
τις πολιορκίες των προηγούμενων ετών, συμπεριλαμβανομένης εκείνης του 1823,
προκειμένου να τοποθετηθούν σε μνημείο που θα αναγειρόταν στην πόλη. Για την
κατασκευή του, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προσκαλούσε «τους ομογενείς
αρχιτέκτονας και λιθοξόους» να καταθέσουν σχέδια και πρωτότυπα. Τον Ιούνιο, μέλη
των οικογενειών προκρίτων, που αποτελούσαν τώρα την Προσωρινή Δημογεροντία
της πόλης, ζήτησαν από τον Κυβερνήτη να ιδρυθεί στο Μεσολόγγι «Σχολή
Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου και της Ελληνικής, Ιταλικής και Γαλλικής γλώσσης», να
συσταθεί δικαστήριο, να διοριστούν ντόπιοι στις θέσεις Φρουράρχου και Πολιτάρχη,
αλλά και στα υπόλοιπα τοπικά αξιώματα, να αποζημιωθούν για όσα χρήματα
κατέβαλαν για την άμυνα και την οχύρωση, όπως και για την κοπή των ελαιόδεντρων
για τον σκοπό αυτό. Ζητήθηκε επίσης η ίδρυση ορφανοτροφείου, η χορήγηση
δανείου, η εξαγορά των αιχμαλώτων, η λήψη μέτρων για το εμπόριο και τη μεταφορά
πόσιμου νερού στην πόλη, η ανοικοδόμηση των εκκλησιών και η άδεια να
αναζητήσει ο κάθε Μεσολογγίτης εκείνες τις πέτρες από το τείχος που γνώριζε ότι
ανήκαν στο σπίτι του. Βοήθεια, δάνειο με εγγύηση τα χωράφια τους και έργα για τη
συγκοινωνία της πόλης τους, ζήτησαν και οι κάτοικοι του Ανατολικού, οι οποίοι
ανέφεραν ότι όλη η πόλη τους ήταν «ανασκαμμένη …πλην ολίγων λειψάνων της
θηριωδίας». Στο Μεσολόγγι είχε εγκατασταθεί ως Προσωρινός Διοικητής της
περιοχής ο Στ. Πυλαρινός, ο οποίος ανέφερε τον Νοέμβριο ότι είχαν συγκεντρωθεί σε
ένα μεγάλο σωρό τα οστά των πεσόντων και ότι, όταν παραλάμβανε τα αναγκαία
χρήματα, θα ανοικοδομούσε το πρώην οθωμανικό διοικητήριο. Επίσης, εκείνη τη
στιγμή λειτουργούσε σχολείο στο Μεσολόγγι με 40 μαθητές και δάσκαλο τον ντόπιο
ιερομόναχο Ιωακείμ, υποστηριζόμενο από εισφορές των οικογενειών των μαθητών,
ενώ δύο σχολεία λειτουργούσαν στο Ανατολικό.1012
Ωστόσο, οι κάτοικοι εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης,
τόσο στο Μεσολόγγι, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Τον Ιούνιο, οι ταραχές που
είχαν προκαλέσει τα απλήρωτα στρατεύματα στη Ναύπακτο επεκτάθηκαν στο
Μεσολόγγι, όπου η φρουρά, ζητώντας εκβιαστικά χρήματα, βρέθηκε σε ανοικτή
σχεδόν σύγκρουση με τους κατοίκους, θυμίζοντας ανάλογα περιστατικά του
παρελθόντος. Ο απεσταλμένος του Κυβερνήτη Ι. Κοντάκης κατέταξε το φθινόπωρο
του 1829 τις επαρχίες Μεσολογγίου και Ζυγού στον «ά βαθμό δυστυχίας», την
επαρχία Βόνιτσας στον β΄ βαθμό, τις επαρχίες Ανατολικού, Βλοχού και Ξηρόμερου
στον γ΄ βαθμό, και την επαρχία Βάλτου στον δ΄ βαθμό. Το Μεσολόγγι είχε, κατά τον
ίδιο, 2000 κατοίκους και το σύνολο των παραπάνω επαρχιών μόλις 14.100 κατοίκους.
Η εμπιστοσύνη των Μεσολογγιτών στον Καποδίστρια φαίνεται ότι παρέμεινε ισχυρή,
τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 1830, ενώ το ίδιο ίσχυε και για τους «καλυβιώτες»,
τους αγρότες στα όρια της πόλης, οι οποίοι εξακολουθούσαν να διακρίνονται
του στρατού της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας επί Καποδίστρια», Ελληνικά 18 (1964) 144-57, D. Dontas,
The Last Phase of the War of Independence in Western Greece (December 1827 to May 1829),
Θεσ/νίκη 1966, 17-139.
1012
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τ. Β΄ (1970) 102.
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κοινωνικά από τον καθαυτό αστικό πληθυσμό. Από την άλλη, ο διοικητής Πυλαρινός
ήταν σε θέση να επεμβαίνει, όπως στην περίπτωση της εκλογής του
αντιπολιτευόμενου Σπ. Τρικούπη στην Δ΄ Εθνοσυνέλευση το 1829, δεσμεύοντάς τον
με οδηγίες, όπως συνέβη και σε άλλες περιοχές. Η περιοχή χωρίστηκε διοικητικά τον
Οκτώβριο σε 12 επαρχίες, μία από τις οποίες ήταν το Μεσολόγγι, πρωτεύουσα όλης
της περιοχής. Ήδη στις αρχές του έτους λειτουργούσαν στην πόλη, δίπλα στη
Δημογεροντία, το Πρωτόκλητον Δικαστήριον της Δυτικής Ελλάδος, Αστυνομία,
Δασμοτελωνείο και Υγειολιμεναρχείο, υπηρεσίες που στελεχώνονταν σε πολύ
μεγάλο βαθμό από Μεσολογγίτες, αλλά και από καταγόμενους από την ευρύτερη
περιοχή ή από τα Επτάνησα. Ανάλογη ήταν η κατάσταση στο Ανατολικό. Την ίδια
στιγμή, καταβάλλονταν ακόμα προσπάθειες για την ύδρευση του Μεσολογγίου, την
ανέγερση μια εκκλησίας και την επισκευή του πρώην οθωμανικού διοικητηρίου.1013
Όσον αφορά τον πληθυσμό της περιοχής, η πρώτη εκτίμηση έγινε τον Οκτώβριο
του 1828, ενώ η δυτική Στερεά δεν είχε ακόμα απελευθερωθεί. Ο πληθυσμός στο
παλιό σαντζάκι του Κάρλελι υπολογιζόταν σε 21.550 χριστιανούς και 250
μουσουλμάνους, πολύ ελαττωμένους από τους 38.000 και 2060 αντίστοιχα, οι οποίοι
σημειώνονται στην ίδια καταγραφή ότι κατοικούσαν στις περιοχές αυτές το 1821.
Ανεξάρτητα από την ακρίβεια του υπολογισμού για την προεπαναστατική περίοδο, οι
ίδιοι οι συντάκτες της στατιστικής, η οποία δεν εξειδικευόταν κατά περιοχές,
σημείωσαν ότι ήταν αδύνατο να υπολογιστεί ο αριθμός των προσφύγων της περιοχής
στην Πελοπόννησο, ούτε το πόσοι την εγκατέλειψαν και πού κατέφυγαν.1014 Αλλά
και η σκοπιμότητα της καταγραφής θα ήταν αρκετή για να δικαιολογήσει την
απόκλιση από τον παραπάνω υπολογισμό του Κοντάκη για το επόμενο έτος.
Σύμφωνα με ελάχιστα μεταγενέστερη καταγραφή, βασισμένη σε στοιχεία της
περιόδου 1828-1830, στο Μεσολόγγι κατοικούσαν τότε 501 οικογένειες. Ως μέσος
όρος θεωρείται συμβατικά τα 4 1/3 μέλη ανά οικογένεια, αναλογία που σημειώνεται
ότι προέκυψε στην Πελοπόννησο. Στο σύνολο των παραπάνω επαρχιών εμφανίζονταν
να κατοικούν 3248 οικογένειες, οι οποίες με τον ίδιο συμβατικό υπολογισμό
αντιπροσωπεύουν πληθυσμό 14.100 κατοίκων,1015 δηλαδή τον ίδιο στο σύνολο και
στις περισσότερες επαρχίες με την αναφορά Κοντάκη, η οποία θα συνυπολογίστηκε,
αλλά κατώτερο από τον υπολογισμό του 1828. Σε σύγκριση με τις 800-1000
οικογένειες που αναφέρονται στα περιηγητικά κείμενα, είναι φανερή η μείωση του
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ΓΕΕ, έτος Ε΄, φ.12-13/12.2.1830, φ.16/22.2.1830, φ.21/12.3.1830, Στ. Παπαδόπουλος, Η
Επανάσταση στην Δυτική Στερεά Ελλάδα: (Μετά την πτώση του Μεσολογγίου ως την οριστική
απελευθέρωσή της, 1826-1832), ό. π., 156-61, ο ίδιος, «Η Οργάνωση του στρατού της Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας επί Καποδίστρια», ό. π., 154, Χρ. Λούκος, Η Αντιπολίτευση κατά του Κυβερνήτη Ιω.
Καποδίστρια, 1828-1831, Αθήνα 1988, 115. Σπ. Λουκάτος, «Η ανοικοδόμηση των ερειπωμένων
πόλεων στην Ελεύθερη Ελλάδα επί Ιω. Καποδίστρια», Έτος Καποδίστρια, διακόσια χρόνια από τη
γέννησή του (οι επίσημες ομιλίες), Αθήνα 1978, 140-43. Για τη διοικητική οργάνωση της δυτικής
Στερεάς, τις προσπάθειες ανοικοδόμησής και τη λειτουργία σχολείων κατά την καποδιστριακή
περίοδο, βλ. Σπ. Λουκάτος, «Η Αιτωλοακαρνανία στα χρόνια του Ιωάννη Καποδίστρια,
πολιτειογραφία από ανέκδοτες αρχειακές πηγές», Α΄ Αρχαιολογικό και Ιστορικό Συνέδριο
Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο, 21-22-23 Οκτωβρίου 1988, Μνημειακή Κληρονομιά και Ιστορία της
Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο 1991, 516-20, 523-24.
1014
ΑΕΠ, τ.4, 246, 249. Η στατιστική αποτελεί τμήμα των απαντήσεων στα 28 ερωτήματα που έθεσαν
τότε στην κυβέρνηση οι αντιπρόσωποι των τριών Δυνάμεων, σχετικά με την εσωτερική κατάσταση
των επαναστατημένων και των διεκδικούμενων από τους Έλληνες περιοχών.
1015
Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τ. Η΄, Κέρκυρα 1987, 261, 264, 291-302. Ο Σπ. Λουκάτος
υπολογίζει σε περίπου 30.000 τον πληθυσμό της Αιτωλοακαρνανίας κατά την καποδιστριακή περίοδο,
χωρίς εξειδίκευση κατά περιοχές (Σπ. Λουκάτος, «Η Αιτωλοακαρνανία στα χρόνια του Ιωάννη
Καποδίστρια, πολιτειογραφία από ανέκδοτες αρχειακές πηγές», ό. π., 521).
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πληθυσμού του Μεσολογγίου, αν βέβαια η καταγραφή του 1830 δεν υποεκτιμά την
πραγματικότητα.
Από την άλλη πλευρά, κατά τη Γενική Εφημερίδα, το Μεσολόγγι είχε 400 σπίτια
και 4000-5000 κατοίκους τον Οκτώβριο του 1830, όταν ο Ι. Καποδίστριας
επισκέφθηκε την πόλη,1016 ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί η συμπερίληψη της
στρατιωτικής φρουράς στον αριθμό αυτό. Πολύ μεταγενέστερος υπολογισμός,
βασισμένος σε παλιότερες στατιστικές, καταγράφει 6.143 κατοίκους στην επαρχία
του Μεσολογγίου το 1832, όπου και οι πόλεις του Μεσολογγίου και του Ανατολικού.
Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το 10% του συνόλου των 61.616 κατοίκων στην
τότε «Αιτωλοακαρνανία», μαζί με τις περιοχές Ναυπάκτου, Ευρυτανίας, Κραβάρων
και Αποκούρου, έναντι των 17.145 κατοίκων το 1821, οι οποίοι αποτελούσαν
ποσοστό άνω του 20% των 79.556 κατοίκων στην ίδια περιοχή τότε. Είναι
χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις άλλες επαρχίες η μείωση το 1832 σε σχέση με το 1821
είναι πολύ μικρότερη ή υπάρχει και αύξηση, με εξαίρεση την επαρχία Τριχωνίδας, η
οποία περιλάμβανε και το κατοικούμενο το 1821 κυρίως από μουσουλμάνους
Βραχώρι, η οποία εμφανίζει μείωση κατά 33%. Χαρακτηριστικό των απωλειών του
πληθυσμού μπορεί να θεωρηθεί και ο χαμηλός μέσος όρος μελών ανά οικογένεια
στον υπολογισμό για το 1832, ο οποίος είναι 4,5 μέλη στην επαρχία Μεσολογγίου
έναντι πέντε ως επτά στις άλλες επαρχίες της «Αιτωλοακαρνανίας».1017 Προκειμένου
για τον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής, θα πρέπει να συνυπολογίζεται το
ενδεχόμενο υποεκτίμησης του πραγματικού αριθμού στις παραπάνω καταγραφές, οι
οποίες είχαν και φορολογικούς σκοπούς. Κατά τους υπολογισμούς του F. Thiersch,
στη δυτική Στερεά κατοικούσαν το 1833 19.000 οικογένειες με 76.000 μέλη, χωρίς
εξειδίκευση κατά επαρχίες.1018 Με αδιευκρίνιστο και το ποσοστό των προσφύγων από
άλλες περιοχές, το τελευταίο σύνολο δεν απέχει πολύ από τον προεπαναστατικό
πληθυσμό της περιοχής, ο οποίος δεν ξεπερνούσε τους 100.000 κατοίκους.
Ξεχωριστή περίπτωση αποτέλεσε η εγκατάσταση Σουλιωτών και Ρουμελιωτών στη
Ναύπακτο. Η κυβέρνηση έδωσε την άδεια σε Σουλιώτες να εγκατασταθούν σε μια
συνοικία της πόλης, ενώ έδωσε το δικαίωμα εγκατάστασης στο Βραχώρι και σε
άλλους πρόσφυγες, Σουλιώτες και άλλους Ηπειρώτες. Σύμφωνα με ονομαστική
κατάσταση του 1834, βρίσκονταν τότε στη Ναύπακτο 129 σουλιώτικες οικογένειες
με συνολικά 446 μέλη. Από αυτούς, μόνο 88 άνδρες είχαν ηλικία που επέτρεπε τη
συμμετοχή τους στην Επανάσταση. Σουλιώτες είχαν εγκατασταθεί ήδη από το 1829
και στο Μεσολόγγι, όπως και σε άλλους οικισμούς της Αιτωλοακαρνανίας. Ωστόσο,
μολονότι τόσο ο Ι. Καποδίστριας όσο και η Ε΄ Εθνοσυνέλευση, τον Ιανουάριο του
1832, ενέκριναν την εγκατάσταση Σουλιωτών σε πρώην οθωμανικές ιδιοκτησίες στη
Ναύπακτο και στο Βραχώρι, δεν λύθηκε το πρόβλημα της παραχώρησης γης, καθώς
το ίδιο διεκδικούσαν στις περιοχές αυτές και άλλοι πρόσφυγες, θέμα που προκάλεσε
πολλές εντάσεις και διαμάχες τα επόμενα χρόνια.1019
Ο Κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας επισκέφθηκε το Μεσολόγγι στις 25 Οκτωβρίου
1830. Την επομένη περπάτησε στον περίβολο και στα κατάλοιπα των οχυρώσεων, το
«εξωτερικό τείχος με τα μεγάλα του ρήγματα, και το γήπεδον πανταχόθεν
1016

ΓΕΕ, έτος Ε΄, αρ.90/15.11.1830.
Μ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή Εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971,
Αθήνα 1973, σελ. ΧΧΙΙ, 27.
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F. Thiersch, Η Ελλάδα του Καποδίστρια, τ. Α΄, Αθήνα 1972, 269 (L’État actuel de la Grèce, Λειψία
1833).
1019
Α. Ν. Παπακώστας, «Το δράμα του εκπατρισμού των Σουλιωτών», Ο Νέος Κουβαράς, Β΄ (1969)
117-122, Δ. Μιτάκης, «Εποίκηση Ηπειρωτών στην Αιτωλία», Ναυπακτιακά 4 (1988-89) 116, 122-23,
150, 165.
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καταχαραγμένον από τα σφαίρας και τας βόμβας», κατά την περιγραφή της Γενικής
Εφημερίδας. Ο πολεοδόμος de Schaumbourg συνόδευε τον Καποδίστρια και ανέλαβε
το νέο σχέδιο της πόλης, στην οποία θα αναγειρόταν και το μνημείο των πεσόντων.
Ήδη είχε ανακαινιστεί η μητρόπολη και είχαν κατασκευαστεί δύο στρατώνες. Επίσης,
ο Καποδίστριας επισκέφθηκε το αλληλοδιδακτικό σχολείο της πόλης, σε κτήριο που
είχε κατασκευαστεί εκείνη τη χρονιά, στο οποίο φοιτούσαν 200 παιδιά, με δασκάλους
τους Ι. Δραΐνη και ο Ι. Παλαμά. Στις αρχές του 1831 λειτουργούσε στη δυτική
Στερεά, πιθανόν στο Μεσολόγγι, ένα ελληνικό σχολείο με 40 μαθητές και τέσσερα
αλληλοδιδακτικά με 329 μαθητές. Όσον αφορά το νέο σχέδιο της πόλης, ο
Καποδίστριας ζητούσε τότε από τον de Schaumbourg, να λάβει υπόψη του και τα
συμφέροντα των πολιτών, όσο ήταν δυνατό, και ενέκρινε την πρόθεσή του να
κατασκευάσει διώρυγα και περιτείχισμα στο Μεσολόγγι, για τη βελτίωση και της
υγειονομικής κατάστασης στην πόλη. Τον Δεκέμβριο του 1830 ιδρύθηκε Στρατιωτικό
Δικαστήριο με έδρα την πόλη. Πρόεδρος διορίστηκε ο Γ. Βαρνακιώτης και μέλη οι Α.
Ίσκος και Δημοτσέλιος, μεταξύ άλλων, ενώ ο Ν. Μπότσαρης διορίστηκε πρόεδρος
στο αντίστοιχο δικαστήριο της ανατολικής Στερεάς.1020
Με βάση στατιστικές καταγραφές της εποχής, όπως οι «κατάλογοι επιτοπίων
πόρων» της πόλης του Μεσολογγίου, μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, χωρίς να
υπολογίζονται οι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, ήταν μικροϊδιοκτήτες,
επαγγελματίες, καταστηματάρχες ειδών πρώτης ανάγκης, ιδιοκτήτες καφενείων και
ρακοπωλείων. Πολλοί ήταν οι εργαζόμενοι στην αλιεία, ενώ υπήρχαν και σχεδόν 500
καταγεγραμμένοι ως άποροι, από τους οποίους κάποιοι μπορούσαν να εργάζονται σε
καλλιέργειες. Παρόμοια ίσχυαν για το Ανατολικό, ενώ στην ύπαιθρο ο πληθυσμός
ασχολούνταν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, των οποίων τα
προϊόντα αποτελούσαν και τα εξαγωγικά είδη της περιοχής. Υπήρχε επίσης
παραγωγή κάποιων βιοτεχνικών προϊόντων. Εμπορικές συναλλαγές υπήρχαν με την
Πάτρα και άλλα κέντρα της Πελοποννήσου, το Γαλαξίδι, τα Επτάνησα, αλλά και με
την Πρέβεζα και την Άρτα, ενώ δεν έλειπαν οι συναλλαγές με το εξωτερικό, κυρίως
την Τεργέστη. Κατά τη Γενική Εφημερίδα, οι κάτοικοι ζούσαν κυρίως από το εμπόριο
και την αλιεία.1021
Σύμφωνα με στοιχεία της περιόδου 1828-1830, όλες οι οικογένειες στο Μεσολόγγι
είχαν ιδιόκτητη γη και μόλις είκοσι παρουσιάζονταν να καλλιεργούν εθνικά κτήματα,
μολονότι το συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα της ιδιόκτητης γης εμφανιζόταν να μην
καλλιεργείται, όπως και το σύνολο σχεδόν της, κατά τα δύο τρίτα περίπου
μικρότερης, «εθνικής γης» στην επαρχία Μεσολογγίου. Κάποιες εκτάσεις αμπελώνων
καλλιεργούνταν, αλλά τα ίχνη των καταστροφικών πολιορκιών ήταν φανερά στην
απουσία καταγραφής για ελαιόδεντρα, κήπους και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες στο
Μεσολόγγι. Ακόμα και στο Ανατολικό, σημειωνόταν ότι τα 23.028 από τα 30.195
ιδιόκτητα ελαιόδεντρα ήταν πυρπολημένα ή καμένα.1022 Όσον αφορά τη ναυτιλιακή
1020

ΓΕΕ, έτος Ε΄, αρ.90/15.11.1830, έτος ΣΤ΄, φ.13/18.2.1831, Σπ. Λουκάτος, «Η ανοικοδόμηση των
ερειπωμένων πόλεων στην Ελεύθερη Ελλάδα επί Ιω. Καποδίστρια», ό. π., 144, 177, 183-84, Η.
Ξυροτήρης, ό. π. Όποια συμφιλιωτική ή άλλη πρόθεση και αν είχε ο διορισμός του Γ. Βαρνακιώτη,
φαίνεται ότι συνάντησε αποδοκιμασίες, όπως δείχνει το σχόλιο του Κασομούλη, ότι ήταν η χειρότερη
και πιο άδικη επιλογή, ενός «εγκληματία εσχάτης προδοσίας» (Ν. Κασομούλης, ό. π., 343).
1021
Σπ. Λουκάτος, ό. π., 522-26, ΓΕΕ, έτος Ε΄, αρ. 90/15.11.1830.
1022
Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, ό. π., 261-65, 291-92. Οι συντάκτες της έρευνας σημείωναν ότι τα
στοιχεία που αφορούσαν τη Στερεά Ελλάδα ήταν ελλιπέστατα, είτε από λάθος των καταγραφέων είτε
από πρόθεση των κατοίκων, οι οποίοι απέκρυψαν το μεγαλύτερο μέρος, τόσο της ιδιόκτητης όσο και
της εθνικής γης. Για φτώχεια στην πόλη αλλά και χειρότερες συνθήκες όσον αφορά το κλίμα κατά τη
μετεπαναστατική περίοδο, εξαιτίας της καταστροφής του ελαιώνα και των άλλων καλλιεργειών, κάνει
λόγο ο Γ. Γαζής (Λεξικόν της Επαναστάσεως και άλλα έργα, Ιωάννινα 1971, 96).
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δραστηριότητα, στο λιμάνι της Κέρκυρας έφτασαν το 1829 δύο πλοία από το
Μεσολόγγι και άλλα δύο το 1830, ενώ καταγράφονται τρεις αναχωρήσεις για το
Μεσολόγγι, όλες το 1830. Στο λιμάνι της Ζακύνθου καταγράφονται δύο αφίξεις από
το Μεσολόγγι και άλλες εννέα το 1830, ενώ οι αναχωρήσεις ήταν μία και πέντε,
αντίστοιχα, κίνηση κατώτερη της επαναστατικής περιόδου. Ο F. Thiersch,
αναφερόμενος και στην αμέσως μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια περίοδο,
σημειώνει ότι το Μεσολόγγι είχε ανακτήσει ένα μέρος της εμπορικής του
δραστηριότητας, παρά το ότι είχε εγκαταλειφθεί από την κυβέρνηση.1023
Στοιχεία της καθημερινότητας στην πόλη παρατήρησε τον Μάιο του 1830 ο
Άγγλος David Urquhart. Η κίνηση ήταν δύσκολη εξωτερικά, λόγω των καταλοίπων
από τα χαρακώματα. Μέσα στην πόλη το έδαφος ήταν γεμάτο από τους λάκκους και
τα ίχνη από τις βόμβες, «ένα μείγμα από χώμα και σίδηρο». Μέσα και γύρω από τα
ερείπια των οχυρώσεων υπήρχα σκορπισμένα λευκά κόκαλα ανθρώπων και αλόγων,
αν και είχε αρχίσει η συγκέντρωση των κρανίων. Ιδιαίτερο σεβασμό, σημειώνει,
έδειχναν στα οστά που βρίσκονταν στην πορεία των πολιορκημένων κατά την τελική
τους έξοδο. Ήδη είχαν χτιστεί ή επισκευαστεί 200 σπίτια, μια μικρή αγορά είχε
αρχίσει να λειτουργεί και καφενεία ήταν γεμάτα από αργόσχολους που έπαιζαν
μπιλιάρδο και έτρωγαν παγωτά. Ο Urquhart και η συνοδεία του βοήθησαν στο
ξύρισμα του γαμπρού και στην τουαλέτα της νύφης, στον πρώτο γάμο, όπως
αναφέρει, μετά την καταστροφή και την ανοικοδόμηση της πόλης. Ο πατέρας της
νύφης και η ίδια ήταν οι μοναδικοί επιζώντες μιας πολυμελούς οικογένειας, αλλά τα
προηγούμενα δεινά φαίνονταν να έχουν χαθεί μπροστά στο ευτυχισμένο παρόν,
σχολιάζει ο ίδιος, καθώς η καθολική ατμόσφαιρα χαράς, η υγεία, η αφθονία, η ειρήνη
και η εορταστική ατμόσφαιρα είχαν αντικαταστήσει τις πολεμικές συνθήκες. Ο
Urquhart σημειώνει επίσης ότι οι κάτοικοι στο Μεσολόγγι και στο Ανατολικό
αντιδρούσαν έντονα στην επικρατούσα τότε συνοριακή ρύθμιση που άφηνε εκτός του
ελληνικού κράτους την Ακαρνανία. Το ίδιο ίσχυε για τους ενόπλους στην ύπαιθρο,
για τους οποίους παρατήρησε ότι ήταν κυρίως νέοι που είχαν γλιτώσει πολλά από
όσα αποτέλεσαν τη σκληρή εμπειρία των πατέρων τους, αυτοαποκαλούνταν με
περηφάνια «παιδιά της επανάστασης» και διέκριναν τους εαυτούς τους από τους
μεγαλύτερους, τους οποίους ονόμαζαν Τούρκους. Οι κοινοί χαρακτηρισμοί
«κλέφτης» και «παλικάρι» αντιμετωπίζονταν τώρα με αποδοκιμασία. Η μόνη
ονομασία που αντάλλασαν με οικειότητα ήταν «Έλληνες».1024
Η δυτική Στερεά, λόγω και της ανησυχίας για το θέμα των συνόρων, δεν έμεινε
ανεπηρέαστη από την κορύφωση της σύγκρουσης της κυβέρνησης με τους πολιτικούς
της αντιπάλους το 1830-1831, κυρίως σε ό,τι αφορούσε τη λειτουργία της διοίκησης
και την είσπραξη των φόρων. Την παραμονή της δολοφονίας του Ι. Καποδίστρια, η
Γενική Εφημερίδα δημοσίευσε, μεταξύ άλλων παρόμοιων καταλόγων, τα ονόματα
162 παραγόντων της επαρχίας Μεσολογγίου, οι οποίοι είχαν αποστείλει στην
κυβέρνηση αναφορά «προς δηλοποίησιν της του λαού γνώμης ως προς την
διατήρησιν των καθεστώτων». Οι δημογέροντες της πόλης και οι στρατιωτικοί της
περιοχής, όπως και οι τοπικοί παράγοντες άλλων επαρχιών, εξέφρασαν τη θλίψη τους
για τη δολοφονία και την υποστήριξή τους στον Αυγουστίνο. Τελικά, το Μεσολόγγι
δεν απέφυγε τις συνέπειες της αναρχίας κατά την περίοδο που ακολούθησε τη
δολοφονία του Κυβερνήτη. Μισοκατεστραμμένη και μισο-εγκαταλελειμμένη πόλη τη
χαρακτηρίζει ο Άγγλος William Greg κατά το σύντομο πέρασμά του τον Απρίλιο του
1832. Ωστόσο, μεγαλύτερη καταστροφή ήλθε με την εκδικητική λεηλασία της πόλης
1023

Ν. Βλασσόπουλος, Η ναυτιλία των Ιονίων Νήσων, 1700-1864, τ.1, ό. π., 272, 274, 283, 286, F.
Thiersch, ό. π., 231.
1024
D. Urquhart, The Spirit of the East, τ. 1, Λονδίνο 1838, 47-54, 62, 129-30, 140-41.

415

από τους ενόπλους του Γαρδικιώτη Γρίβα τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ύστερα από την
άρνηση των Μεσολογγιτών να δεχθούν την είσοδο του σώματος του τελευταίου στην
πόλη, με τους κατοίκους να καταφεύγουν τότε στην Πάτρα, στα Επτάνησα και σε
νησάκια της περιοχής.1025
Ωστόσο, η ανάκαμψη άρχισε σύντομα, όπως τουλάχιστον δείχνει η λειτουργία
αλληλοδιδακτικού σχολείου και δικαστηρίου κατά την πρώτη επίσκεψη του Όθωνα
στο Μεσολόγγι, τον Οκτώβριο του 1833, μολονότι το μνημείο για τους πεσόντες δεν
είχε ακόμα κατασκευαστεί. Δεν υπήρχε κανένα μνημείο, καμία στήλη, απολύτως
τίποτα που να θυμίζει το παρελθόν, ούτε μνημείο για τους πεσόντες, παρατηρεί ο
Αμερικανός J. L. Stephens όταν επισκέπτεται την πόλη τον Φεβρουάριο του 1835. Το
Μεσολόγγι ήταν μια μάζα από πρόσφατα ερείπια, κατεστραμμένα και μαυρισμένα
σπίτια. Μετά το τελωνείο ανοιγόταν μπροστά του ένας μακρύς δρόμος, γεμάτος σε
λίγο από ντόπιους, αρκετούς οπλισμένους με πιστόλια και γιαταγάνια. Γύρω του
υπήρχαν άθλιες παράγκες, συσσωρευμένες μετά την καταστροφή της παλιάς πόλης,
μία από τις οποίες ήταν γεμάτη από Βαυαρούς στρατιώτες. Σε πολύ καλή κατάσταση
φαίνεται ότι βρίσκονταν κάποια σπίτια όπως του Κώστα Μπότσαρη, όπου ζούσε και
η οικογένεια του Μάρκου Μπότσαρη, τους οποίους ο Stephens επισκέφθηκε.1026
Η μεγάλη εξέγερση του 1836 στη Στερεά απείλησε το Μεσολόγγι, ωστόσο οι
εξεγερμένοι που επιτέθηκαν και απέκλεισαν την πόλη δεν μπόρεσαν να την
καταλάβουν, χάρη στη σωστή και έγκαιρη αντίδραση της φρουράς, αλλά και επειδή
δεν είχαν επαρκή υποστήριξη από το εσωτερικό. Αντίθετα, οι πρόκριτοι του
Μεσολογγίου ζήτησαν τότε από τις τοπικές Αρχές, και πέτυχαν, να οπλιστούν πολίτες
υπό τις οδηγίες ντόπιων αξιωματικών. Την άμυνα ενίσχυσε και η παρουσία ναυτικής
μοίρας υπό τον Κ. Κανάρη, ενώ κάποια ανάμειξη στην καταστολή της εξέγερσης είχε
και ένα αγγλικό πολεμικό πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή. Γρήγορα λύθηκε η
πολιορκία και στο Ανατολικό.1027
Την ίδια εποχή και τα επόμενα χρόνια, η εικόνα των ερειπίων, των στάσιμων
υδάτων, της λάσπης και της μιζέριας, τόσο εκτός, στα κατάλοιπα των οχυρώσεων,
όσο και σε κτίσματα και δρόμους στην πόλη, στην οποία είχαν αποσυρθεί πολλοί από
τους ενόπλους της επαναστατικής περιόδου, παραμένει στις αφηγήσεις ξένων
επισκεπτών, οι οποίοι τονίζουν και την ανασφάλεια του ταξιδιού λόγω της ληστείας
στην ύπαιθρο. Μνημείο των πεσόντων φαίνεται ότι έχει στηθεί το 1841, ενώ οι
αναμνήσεις και ιστορίες από τις πολιορκίες ήταν ακόμα πολύ ζωντανές. Ταυτόχρονα,
ο William Mure παρουσιάζει και άλλες όψεις της πόλης κατά το ταξίδι του το 1838,
όπως ο νέος στρατώνας σε προάστιο, ορισμένα από τα καλύτερα ελληνικά διώροφα
σπίτια, οι γεμάτοι δρόμοι σε ημέρα αγοράς, η παραγωγή και εξαγωγή ψαριών σε
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μεγάλες ποσότητες, τα καλά εφοδιασμένα εμπορικά καταστήματα, στοιχεία που,
όπως σημειώνει, έδιναν στην πόλη μια ζωντανή και πολύβουη εικόνα.1028
Αναμφίβολα, η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη στο απελευθερωμένο Μεσολόγγι
και παρέμεινε τέτοια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι κάτοικοι, παλιοί και νέοι,
προσπαθούσαν να επιβιώσουν αξιοποιώντας τους πόρους της περιοχής, αλλά και την
ασφάλεια της καποδιστριακής περιόδου. Επίσης διεκδικούσαν αυτά που θεωρούσαν
δικαιώματά τους, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά τα αιτήματα των επαναστατικών
χρόνων. Από την πλευρά του, το ελληνικό κράτος τόνιζε την παρουσία του στην
περιοχή με τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση και η δικαιοσύνη,
αλλά και με την παρουσία της αστυνομίας και οργανωμένων στρατιωτικών μονάδων,
επιδιώκοντας την τάξη και τη σταθερότητα. Ωστόσο, οι πολιτικές διαμάχες της
περιόδου και η οικονομική καχεξία εμπόδιζαν την ανάκαμψη, όχι μόνο γιατί
υπονόμευαν κάθε προσπάθεια ανασυγκρότησης, αλλά και γιατί συνδέονταν με τη
στάση των ενόπλων της περιοχής. Η δράση απλήρωτων στρατιωτών και ένοπλων
χωρίς απασχόληση πια, κατέστρεφε ή απειλούσε να καταστρέψει κατά καιρούς κάθε
πρόοδο που είχε συντελεστεί στο Μεσολόγγι και στην υπόλοιπη δυτική Στερεά. Έτσι,
η πόλη του Μεσολογγίου έδειχνε μια διπλή όψη, στην οποία ήταν έντονη η αρνητική
κληρονομιά του παρελθόντος: τα ερείπια, η προβληματική υγιεινή, η απελπισμένη
αναζήτηση αιχμάλωτων συγγενών, η φτώχεια ως αποτέλεσμα των καταστροφών του
πολέμου. Ταυτόχρονα, ιδίως στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1830, η ζωή
φαίνεται να βρίσκει προοδευτικά έναν σταθερό ρυθμό, με τη βοήθεια ίσως μιας αργής
οικονομικής ανάκαμψης, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο. Διέθετε
βέβαια το Μεσολόγγι και κάτι ξεχωριστό, τις αναμνήσεις μιας μοναδικής δόξας, αλλά
και βιώματα και τραύματα, σωματικά και ψυχικά, αποκτημένα κυρίως στις
απάνθρωπες συνθήκες της τελευταίας πολιορκίας, με τα οποία πολλοί από τους
κάτοικους του θα πάλεψαν για όλη τους τη ζωή.
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Συμπεράσματα
Στα μέσα του 18ου αιώνα, το Μεσολόγγι ήταν μια ευημερούσα μικρή ναυτική πόλη.
Στηριγμένη αρχικά στη δραστηριότητα ξένων εμπορικών δυνάμεων, διατηρώντας μια
στενή σχέση με τα Επτάνησα, είχε καταφέρει να αναδειχθεί σε σημαντικό κέντρο
εξαγωγής αγροτικών προϊόντων και να διαθέτει έναν αξιόλογο εμπορικό στόλο.
Αποτέλεσμα του πλούτου που εισέρρεε ήταν η δημιουργία μιας αριστοκρατίας
εμπόρων και πλοιοκτητών, η οποία απολάμβανε και το ανάλογο επίπεδο ζωής, όπως
αυτό αποτυπωνόταν στα πλουσιότερα σπίτια, κυρίως στο παραθαλάσσιο τμήμα της
πόλης, αλλά και στην ύπαρξη ενός αξιόλογου, για την εποχή, επιπέδου εκπαίδευσης.
Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος βιοπορισμού και οι συνθήκες ζωής άλλων
κοινωνικών ομάδων, των ψαράδων και των φτωχών αγροτών, δεν είχαν αλλάξει, ενώ
οι τελευταίοι παρέμεναν στο κοινωνικό και οικιστικό περιθώριο. Η ίδια η πόλη ήταν
μάλλον παραμελημένη, όσον αφορά την καθαριότητα ή τη ρυμοτομία, τουλάχιστον
με ευρωπαϊκά κριτήρια. Το κλίμα ήταν αρκετά ανθυγιεινό, έως και επικίνδυνο, για
όσους δεν ήταν εξοικειωμένοι με την περιοχή, κάτι που ίσχυε ακόμα περισσότερο για
την πόλη-νησί του Ανατολικού, των περίπου 2000 κατοίκων.
Στις παραμονές της Επανάστασης, το Μεσολόγγι είχε έναν αρκετά νεανικό
πληθυσμό της τάξης των 5000 κατοίκων, αλλά είχε χάσει την παλιά οικονομική του
ακμή, τόσο λόγω της υστέρησής του στον εμπορικό ανταγωνισμό, όσο και της πίεσης
από το καθεστώς του Αλή πασά., με τελευταίο πλήγμα τις οικονομικές επιπτώσεις
από τον πόλεμο του τελευταίου με την Πύλη. Στην περιοχή κυριαρχούσαν ξένοι
έμποροι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν οικονομικά ισχυρές οικογένειες, οι
οποίες διατηρούσαν εμπορικούς δεσμούς με το εξωτερικό, κυρίως με τα Επτάνησα,
ενώ συνεργάζονταν ικανοποιητικά με τις οθωμανικές Αρχές. Τα ιχθυοτροφεία και οι
αλυκές παρέμεναν μια πηγή πλούτου για όσους τα εκμεταλλεύονταν. Ανάλογη με την
οικονομική ήταν και η εκπαιδευτική παρακμή της πόλης, καθώς η Παλαμαϊκή
Ακαδημία δεν ακολούθησε τις αντίστοιχες ραγδαίες εξελίξεις της εποχής του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Όπως και σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου, οι
δεισιδαιμονίες και η θρησκοληψία είχαν σημαντική θέση στη ζωή των ανθρώπων.
Γενικότερα, η πόλη του Μεσολογγίου και η ευρύτερη περιοχή έδιναν μια εικόνα
απομόνωσης και κατακερματισμού. Στην ύπαιθρο είχαν κυρίαρχη θέση οι κατά
τόπους ισχυροί οπλαρχηγοί, ενώ στο ίδιο το Μεσολόγγι οι πρόκριτοι προσπαθούσαν
να διατηρήσουν κάποιο βαθμό τοπικού ελέγχου.
Μέσα σε ένα χρόνο από την επέκταση της επανάστασης στη δυτική Στερεά, ο
πληθυσμός του Μεσολογγίου αυξήθηκε δραματικά, ίσως στο διπλάσιο, κυρίως λόγω
του μεγάλου προσφυγικού ρεύματος από τις βορειότερες περιοχές, με την πόλη να
αποκτά τότε κομβικό ρόλο στην κίνηση των προσφύγων. Η εξόντωση των
μουσουλμάνων αρρένων κατοίκων συνέβαλε βίαια στην αλλαγή της πληθυσμιακής
εικόνας του Μεσολογγίου, στο οποίο συγκεντρώθηκαν επίσης, περιστασιακά ή
μονιμότερα, εκατοντάδες ένοπλοι εθελοντές από άλλες περιοχές, φιλέλληνες, αλλά
και ένοπλοι της υπαίθρου. Έμποροι, πιθανότατα Επτανήσιοι στην πλειοψηφία τους,
αλλά και ναύτες από τα πληρώματα του ελληνικού στόλου, συμπλήρωναν την εικόνα
ενός μεταβαλλόμενου στη σύνθεσή του πληθυσμιακού μωσαϊκού.
Το προσφυγικό ρεύμα προς και από το Μεσολόγγι επαναλήφθηκε στο δεύτερο μισό
του 1822, και σε μεγαλύτερη έκταση το επόμενο έτος, όσον αφορά τη συσσώρευση
αμάχων, μολονότι αποδείχθηκε προσωρινό για την πλειονότητα των φυγάδων. Κατά
την τελευταία πολιορκία, η πλειονότητα του άμαχου πληθυσμού, ντόπιοι και
πρόσφυγες, υποχρεώθηκαν αρχικά να εγκαταλείψουν την πόλη. Παρουσιάζεται τότε
περισσότερο τεκμηριωμένη η επίπτωση της κοινωνικής προέλευσης των προσφύγων,
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άρα και των οικονομικών δυνατοτήτων τους, στην επιλογή καταφυγίου, διάκριση που
εκδηλώνεται στο ρεύμα επιστροφής τους στο Μεσολόγγι μετά την πρώτη φάση της
πολιορκίας και στην παραμονή τους στην πόλη. Ταυτόχρονα, ένοπλοι από τη δυτική
Στερεά, την Ήπειρο, αλλά και τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, αποτέλεσαν, δίπλα στους
ντόπιους, τη φρουρά της πόλης. Γενικότερα, οι αυξομειώσεις που δημιουργούνταν
κάθε φορά στον πληθυσμό του Μεσολογγίου ήταν εξαρτημένες από το εκάστοτε
ευρύτερο προσφυγικό ρεύμα και εξελίσσονταν ανάλογα με την πορεία των
πολεμικών γεγονότων, την εξασφάλιση της ναυτικής κυριαρχίας στην περιοχή, αλλά
και τις δυνατότητες επιβίωσης που προσέφεραν η πόλη ή η εγκατάλειψή της σε κάθε
κοινωνική ομάδα. Η στάση των επτανησιακών Αρχών μπορούσε να αποδειχθεί
καθοριστική για τη μοίρα των προσφύγων, αλλά το θέμα διευθετήθηκε αρκετά νωρίς,
με το νησάκι Κάλαμος να εξελίσσεται σε καταφύγιο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων
κατά την επαναστατική περίοδο, παρά τις προβληματικές συνθήκες διαβίωσης. Σε
κάθε περίπτωση, οι συνολικές απώλειες των πολιορκημένων σε νεκρούς και
αιχμαλώτους κατά το 1825-1826, περίπου 11.000, από τους οποίους οι έξι στους δέκα
νεκροί, ήταν στην πλειονότητά τους άμαχοι, με τους Μεσολογγίτες να καταβάλουν
ένα πολύ μεγάλο τίμημα.
Στο ανταγωνιστικό και κατακερματισμένο πολιτικό περιβάλλον του Μεσολογγίου
και της δυτικής Στερεάς, ο Αλ. Μαυροκορδάτος κατάφερε σύντομα χάρη στις
ικανότητες, την εμπειρία, αλλά και τις συνεκτικές προγραμματικές αρχές στις οποίες
βάσιζε τη δράση του, να παρουσιάσει ένα οργανωτικό σχήμα που φιλοδοξούσε να
καλύψει το κενό ηγεσίας στην περιοχή. Ο Οργανισμός της Προσωρινής Διοικήσεως
της δυτικής Στερεάς προσπαθούσε να εξισορροπήσει τη δύναμη των τοπικά ισχυρών
κοινωνικών ομάδων, ευνοώντας τους μέχρι τότε ασθενέστερους προκρίτους έναντι
των οπλαρχηγών της υπαίθρου. Το σχήμα αυτό βασιζόταν στις αρχές της λήψης των
σημαντικών αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο, για πολιτικά και στρατιωτικά θέματα,
της ορθολογικής διαχείρισης των οικονομικών πόρων, της απονομής της δικαιοσύνης
από ανεξάρτητους φορείς βάσει γραπτών νόμων, και της ισορροπημένης κατανομής
αρμοδιοτήτων.
Ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που στελέχωσαν την τοπική και την κεντρική
διοίκηση τα επόμενα χρόνια, η προσπάθεια εφαρμογής αυτών των κανόνων
προκάλεσε πολλές συγκρούσεις με την παραδοσιακά κατοχυρωμένη δύναμη των
ισχυρότερων οπλαρχηγών και προκρίτων, των οποίων η σύμπραξη ήταν αναγκαία για
την επιτυχία κάθε πολεμικής επιχείρησης. Χαρακτηριστική της απόστασης των
διακηρύξεων από την πραγματικότητα ήταν οι συνεχείς διαμάχες και η καιροσκοπική
τακτική των στρατιωτικών, με κορυφαίο παράδειγμα τη συνεργασία του Γ.
Βαρνακιώτη με την οθωμανική πλευρά, γεγονότα που συνέβαλαν στην ήττα στο Πέτα
και στη στρατιωτική κατάρρευση που ακολούθησε. Κατά τα δύο επόμενα χρόνια, οι
διαμάχες στην ύπαιθρο της δυτικής Στερεάς συνεχίστηκαν, ενώ η γενικότερη
εσωτερική αναταραχή εντάθηκε από την αντίδραση απέναντι στους νεοφερμένους
Σουλιώτες και από τη δράση ενός αντιπολιτευτικού μετώπου οπλαρχηγών και
προκρίτων, απέναντι στην παρουσία και στη δράση του Αλ. Μαυροκορδάτου. Ο
τελευταίος, με μια τακτική που προσπαθούσε να συνδυάσει τον συμβιβασμό και την
αυστηρότητα, μπόρεσε να διατηρήσει ουσιαστικά την επιρροή του και προσπάθησε
να εμβαθύνει την οργανωτική προσπάθεια, τόσο με την πρακτική των τοπικών
συνελεύσεων, όσο και στον τομέα της απονομής της δικαιοσύνης, ώστε να περιορίσει
την αυθαιρεσία και να εμπεδώσει ένα αίσθημα ασφάλειας και τάξης στην ύπαιθρο και
στις πόλεις. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν περιορισμένα, κυρίως στην ύπαιθρο,
όπου οι τοπικοί ανταγωνισμοί επιβάρυναν τους κατοίκους και συνέβαλαν στην
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ερήμωση της περιοχής. Από την άλλη πλευρά, ο κατακερματισμός των συμφερόντων
τους στις διάφορες επαρχίες και η απόλυτη εξάρτηση των στρατιωτικών από την
κυβέρνηση για τη μισθοδοσία τους, άρα και για τη διατήρηση της τοπικά κυρίαρχης
θέσης τους, η απουσία ισχυρών προκρίτων που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την
κυβέρνηση Κουντουριώτη, αλλά και η ισχυρή πολιτική παρουσία του
Μαυροκορδάτου, είχαν σαν αποτέλεσμα τον εκφυλισμό της απήχησης των
συγκρούσεων της Πελοποννήσου σε τοπικούς «φατριασμούς», κρατώντας το
Μεσολόγγι και τη δυτική Στερεά μακριά από τις άμεσες συνέπειες των εμφύλιων
συγκρούσεων
Περιορισμένη υπήρξε η πραγματική επιρροή των πολιτικών ανταγωνισμών της
Πελοποννήσου και κατά την τελευταία πολιορκία, η οποία χαρακτηρίστηκε από την
κυριαρχία των στρατιωτικών στο Μεσολόγγι, σε βάρος της διορισμένης από την
κυβέρνηση τοπικής διοίκησης. Οι πιέσεις των οπλαρχηγών προέκυπταν από την
αντικειμενική ανάγκη ενίσχυσης της πόλης, επιπλέον της καταβολής μισθών και
σιτηρεσίων, ενώ η τοπική διοίκηση έφτασε να ταυτίζεται σε σημαντικό βαθμό με τα
αιτήματα των ενόπλων. Όμως, η θέση της τελευταίας εξασθενούσε αναπόφευκτα,
λόγω τις διαρκούς αδυναμίας της κυβέρνησης να ανταποκριθεί με επάρκεια σε όλα τα
αιτήματα. Τις συνέπειες της παντοδυναμίας των ενόπλων βίωναν και οι κάτοικοι της
πόλης, όσον αφορούσε κυρίως τη συγκέντρωση και τη διανομή των τροφίμων.
Προκειμένου για τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, η στρατιωτική ηγεσία ήταν
ουσιαστικά συλλογική, κυρίως μέσω συνελεύσεων και επιτροπών, ώστε, ελλείψει
μιας προσωπικότητας με αδιαφιλονίκητο κύρος, να συμβιβάζονται οι τοπικιστικές ή
άλλες διαφορές. Παρά τις διαμάχες, η συνύπαρξη στρατιωτικής και πολιτικής
διοίκησης, με τον κυρίαρχο ρόλο να ανήκει στους στρατιωτικούς, λειτούργησε θετικά
για την άμυνα. Ωστόσο, η αποδυνάμωση των πολιτικών Αρχών περιόρισε δραστικά
τις όποιες δυνατότητες υπήρχαν για έλεγχο της διανομής τροφίμων και σιτηρεσίων,
ακόμα και όταν οι πολεμικές επιχειρήσεις το επέτρεπαν.
Η διαφοροποίηση ανώτερων και κατώτερων στρατιωτικών κατά την ίδια περίοδο,
με άμεσο αντίκτυπο στη διανομή χρημάτων και τροφίμων, εξελίχθηκε σε πολύ
σημαντική πηγή αντιθέσεων μεταξύ των ενόπλων, όσο και οι τοπικιστικές διαφορές,
διαμάχες που, μαζί με όλες τις άλλες προσωπικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις στο
Μεσολόγγι, επιχείρησε να γεφυρώσει η Αδελφότητα των Φιλοδικαίων. Με κύριους
πρωταγωνιστές νεότερους στρατιωτικούς, που αποτελούσαν το κύριο στήριγμα της
άμυνας, και προβάλλοντας τις αξίες της ενότητας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της
«κοινής ωφέλειας», της πατρίδας και των νόμων, η οργάνωση προσπάθησε να
καλλιεργήσει ένα νέο ήθος στα μέλη της, ώστε να διασφαλίσει την εσωτερική συνοχή
και να αποτρέψει τον κίνδυνο συνθηκολόγησης, με απώτερο στόχο την υπέρβαση των
κοινωνικών και πολιτικών διαφορών στο σύνολο της επαναστατημένης χώρας. Η
εκτεταμένη επιρροή της Αδελφότητας μπορεί να ερμηνευθεί μόνο ως αποτέλεσμα
ενός ευρύτατου αιτήματος για ισότητα και δικαιοσύνη, στις απάνθρωπες συνθήκες
διαβίωσης της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιορκημένων στο Μεσολόγγι. Ωστόσο, ο
σταθερός έλεγχος του μηχανισμού διανομής χρημάτων και εφοδίων από τους
ανώτερους στρατιωτικούς, ήταν η κυριότερη αιτία που οδήγησε στην αποτυχία της
οργάνωσης, μολονότι η εμπειρία της συμμετοχής στις συλλογικές διαδικασίες της δεν
ξεχάστηκε από τους επιζώντες, πρώην μέλη της.
Οι πρόκριτοι του Μεσολογγίου πρωταγωνίστησαν στην εκμετάλλευση των τοπικών
δημόσιων προσόδων κατά την επαναστατική περίοδο, σε συνδυασμό με την επίδοση
ορισμένων στο εμπόριο και τη ναυτιλία, την κατάληψη θέσεων στον τοπικό
διοικητικό μηχανισμό, τον δανεισμό της τοπικής διοίκησης, την καταδρομική
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δραστηριότητα και την παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών. Εισοδήματα έδινε στους
Μεσολογγίτες πρόκριτους και η ιδιωτική τους ακίνητη περιουσία, κτήματα,
«εργαστήρια» και ελαιοτριβεία. Η δράση τους έπαιρνε και τη μορφή συντροφιών που
συνδύαζαν αρκετές από τις δραστηριότητες αυτές. Επίσης, δεν απουσίασε η εμπορική
και άλλη επιχειρηματική συνεργασία προκρίτων, στρατιωτικών, αλλά και στελεχών
της τοπικής διοίκησης. Έτσι, οι ιδιότητες του πρόκριτου και του οπλαρχηγού, αλλά
και του στελέχους της διοίκησης και του επιχειρηματία, δεν ήταν αυστηρά
οριοθετημένες.
Όσον αφορά τη γενικότερη στρατηγική τους, οι πρόκριτοι προσπάθησαν σε
ολόκληρη την επαναστατική περίοδο να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο στόχους.
Καταρχάς, επιδίωξαν να κατοχυρώσουν την ασφάλεια της πόλης απέναντι στην
απειλή που αντιπροσώπευαν οι οθωμανικές δυνάμεις, αφενός, αλλά και ισχυροί
οπλαρχηγοί της περιοχής. Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋπέθετε παραχωρήσεις
απέναντι στην τοπική διοίκηση, άρα και στην κυβέρνηση, η οποία ήταν η μοναδική
δύναμη που μπορούσε να προσφέρει βοήθεια, στρατιωτική και οικονομική.
Ταυτόχρονα, κινούνταν από την ανάγκη να υπερασπιστούν εκείνα που θεωρούσαν
ιδιαίτερα συμφέροντα της πόλης τους και προνομιακό πεδίο δράσης για τους ίδιους,
με στόχο τη διατήρηση του κυρίαρχου ρόλου τους. Η επιδίωξη αυτή τους έφερνε
αναπόφευκτα σε σύγκρουση με την τοπική διοίκηση, όποια μορφή και όποιους
επικεφαλής και αν είχε αυτή. Πεδίο αντιπαράθεσης, συχνά θορυβώδους, αποτέλεσαν
τα θέματα της οχύρωσης, η επάνδρωση του τοπικού διοικητικού μηχανισμού, η
διαχείριση των εσόδων από τις θαλάσσιες λείες, η φιλοξενία προσφύγων από την
ευρύτερη περιοχή, όπως και η παρουσία ένοπλων σωμάτων στην πόλη, θέμα που
μπορούσε να οδηγήσει σε ανοικτή ένοπλη σύγκρουση. Η κατά καιρούς απροθυμία
των προκρίτων να ενισχύσουν οικονομικά την τοπική διοίκηση, πήγαζε καταρχάς από
την οικονομική παρακμή και πίεση που είχαν υποστεί κατά την τελευταία
προεπαναστατική περίοδο, αλλά και από τις μετέπειτα δαπάνες τους, όπως εκείνες για
την οχύρωση του Μεσολογγίου. Ωστόσο, αυτή η αρνητική τους στάση δείχνει και την
επιμονή τους στη διατήρηση μιας αυτονομίας και ως προς την οικονομική διαχείριση.
Το πραγματικό διακύβευμα ήταν τελικά ο συσχετισμός των δυνάμεων και η εξουσία
στον στενό ορίζοντα του Μεσολογγίου, τόσο για τη συμβολική της αξία, όσο και για
τα οικονομικά οφέλη που αυτή συνεπαγόταν για τις παραδοσιακά ισχυρές οικογένειες
της πόλης.
Η αντιφατικότητα των στόχων των Μεσολογγιτών προκρίτων βρισκόταν στο ότι τα
φαινόμενα απείθειας εκ μέρους τους κατέληγαν συνήθως σε βάρος της επιρροής της
τοπικής διοίκησης, την οποία οι ίδιοι οι πρόκριτοι είχαν ανάγκη για την ασφάλεια της
πόλης και των κατοίκων, προϋπόθεση και για κάθε εμπορική και άλλη οικονομική
δραστηριότητα. Ενδεικτικός της αντίφασης ήταν ο ρόλος του οπλαρχηγού Δ. Μακρή,
με τον οποίο κάποιοι πρόκριτοι επιδίωκαν τη συνεργασία, η οποία υπονόμευε
συνήθως την ισχύ της τοπικής διοίκησης, την ίδια στιγμή που η παρουσία του
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια στην πόλη. Η αντιπαράθεση των
Μεσολογγιτών προκρίτων με τους οπλαρχηγούς κορυφώθηκε στις διενέξεις με τα
σουλιώτικα σώματα και με τον Γ. Καραϊσκάκη, ενώ η δυσπιστία απέναντί τους
δικαιολογεί την πολύ περιορισμένη συνεργασία Μεσολογγιτών με τη «φατρία» των
πολιτικών και στρατιωτικών αντιπάλων του Μαυροκορδάτου στη δυτική Στερεά. Με
ανάλογο τρόπο, η οθωμανική απειλή επηρέαζε θετικά τη στάση των προκρίτων
απέναντι στον εκάστοτε φορέα της τοπικής διοίκησης. Από την πλευρά της, η
τελευταία θεωρούσε ότι υπερασπιζόταν τα συμφέροντα «του λαού», και πρωταρχικά
των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο, στόχος των αντιδράσεων, ακόμα
και των πιο σοβαρών, παρέμενε η μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία απέναντι στην
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κυβερνητική παρουσία και η αποκατάσταση της τοπικής ισορροπίας που οι
αντιδρώντες πρόκριτοι θεωρούσαν ότι κινδύνευε να ανατραπεί σε βάρος τους, και όχι
μια βίαιη ανατροπή που θα επέφερε την αναρχία την πόλη και θα την έκανε εύκολο
στόχο για ισχυρούς στρατιωτικούς ή για τον εχθρό. Άλλωστε, παρά τις κατά καιρούς
έντονες διαμάχες, οι πρόκριτοι δεν είχαν την ισχύ για να αμφισβητήσουν πραγματικά
την πρωτοκαθεδρία της τοπικής διοίκησης, ούτε τις αναγκαίες γι’ αυτό συμμαχίες με
άλλες ομάδες, όπως οι ναυτικοί, οι τεχνίτες ή οι άλλοι εμπορευόμενοι, ομάδες που
είχαν συμφέρον από την σταθερότητα στην πόλη ή και την υποστήριξη των τοπικών
Αρχών. Αντίθετα, η δυνατότητα της κυβέρνησης να εξασφαλίζει την άμυνα της
πόλης, το προσωπικό κύρος και οι ικανότητες του Αλ. Μαυροκορδάτου, αλλά και η
συνεργασία του Byron με την τοπική διοίκηση, ενίσχυσαν στην πράξη το κύρος της
τελευταίας. Το αποτέλεσμα ήταν μάλλον μια ασταθής ισορροπία, όπως εκφράστηκε
και στη συνέλευση στα τέλη του 1824, από τη στιγμή μάλιστα που η τοπική διοίκηση,
προκειμένου να εξασφαλίσει την ηρεμία στο εσωτερικό της πόλης, υποχώρησε σε
αιτήματα των προκρίτων, όπως η συμμετοχή στην οχύρωση και η τοποθέτηση
ντόπιων σε δημόσιες θέσεις. Ωστόσο, πρόκριτοι και τοπική διοίκηση εναρμονίστηκαν
σύντομα, και σε σημαντικό βαθμό, με τις επιτακτικές απαιτήσεις των στρατιωτικών
και του ίδιου του πολέμου κατά την τελευταία πολιορκία.
Την ίδια στιγμή, το εσωτερικό του σώματος των προκρίτων δεν ήταν καθόλου
ομοιογενές, με τη σύγκρουση να επεκτείνεται ανάμεσα στις ισχυρότερες οικογένειες
και σε εκείνες της «δεύτερης τάξης», οι οποίες αμφισβήτησαν τον ηγετικό ρόλο των
πρώτων. Διακριτό ρόλο είχαν επίσης οι ναυτικοί, κυρίως οι καταδρομείς, ενώ
επιπρόσθετη ήταν η αντιπαράθεση των «αστών» με τους «καλυβιώτες» αγρότες.
Σημαντική ήταν η επίπτωση από τον θάνατο του Ι. Τρικούπη, ο οποίος αποτέλεσε
πολύ νωρίς βασικό στήριγμα της τοπικής διοίκησης, απώλεια που απείλησε με
αποσταθεροποίηση την κατάσταση στην πόλη. Από την έναρξη της Επανάστασης, οι
οικογένειες Τρικούπη και Ραζηκότσικα πρωταγωνίστησαν στα τοπικά δρώμενα, με
την πρώτη να διακρίνεται στην πολιτική επιρροή, ενώ η οικογένεια Ραζηκότσικα
επιδόθηκε με μεγαλύτερη επιτυχία στην ενοικίαση των προσόδων, στη ναυτιλία και
στο εμπόριο, αλλά και στο συνδυασμό του ρόλου του προκρίτου με εκείνον του
οπλαρχηγού. Μέχρι τα τέλη του 1824, ο Αθ. Ραζηκότσικας είχε αναδειχθεί σε πολύ
σημαντικό τοπικό παράγοντα, ενώ η πολεμική του υπηρεσία κατά την τελευταία
πολιορκία του επέτρεψε να ανέλθει και στη στρατιωτική ιεραρχία, φιλοδοξία που δεν
μπορούσε να πραγματοποιηθεί ως τότε, λόγω κυρίως της επιβολής των στρατιωτικών
παραγόντων σε βάρος των προκρίτων, αλλά και των κατά καιρούς συγκρούσεων των
τελευταίων με την τοπική διοίκηση. Στη συγκυρία της τελευταίας πολιορκίας, η
υπόθεση Πεταλούδη επανέφερε την αντιπαράθεση των δύο οικογενειών, αλλά και τις
διαμάχες μεταξύ των προκρίτων, με περιορισμένες αλλά υπαρκτές συνέπειες για την
άμυνα. Παρά την κατά καιρούς καταλυτική παρουσία του Αλ. Μαυροκορδάτου, οι
ευκαιριακές τους συμμαχίες και οι οξείες προσωπικές αντιζηλίες, όπως και η κριτική
παρουσία του Τύπου, επηρέαζαν τα προσωπικά κίνητρα των εμπλεκόμενων και
διαμόρφωναν ένα ρευστό σκηνικό, συντηρώντας, με αυξομειώσεις, την ένταση στην
πολιτική ατμόσφαιρα του Μεσολογγίου σε ολόκληρη την επαναστατική περίοδο. Σε
κάθε περίπτωση, διαμάχες και προσωπικές επιδιώξεις είχαν την αφετηρία τους στο
εσωτερικό της τοπικής κοινωνίας, με δευτερεύουσες και ευκαιριακές αναφορές στις
πολιτικές συγκρούσεις του Ναυπλίου.
Η οικονομική δραστηριότητα στο Μεσολόγγι και στη δυτική Στερεά της
επαναστατικής περιόδου αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό έξω από τον έλεγχο των
νεοσύστατων κεντρικών και τοπικών διοικητικών Αρχών, παρά τις εκτεταμένες
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οργανωτικές προσπάθειες της τοπικής διοίκησης. Οι λεηλασίες που συνόδευαν τις
πολεμικές επιχειρήσεις, η εκμετάλλευση των τοπικών προσόδων, η εμπλοκή του
Μεσολογγίου στην πειρατεία και την καταδρομή στο Ιόνιο, συνδυάζονταν με την
αδιαφάνεια και κάθε είδους διαχειριστική «κατάχρηση». Την υλοποίηση των
πολεμικών σχεδίων δεν την εμπόδιζε μόνο η έλλειψη χρημάτων, αλλά περισσότερο η
απουσία ορθολογικής διαχείρισης των πόρων, δίκαιης φορολόγησης, και κατανομής
των δαπανών εκεί που υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη. Τα μεγάλα ποσά που δόθηκαν
τμηματικά από την κυβέρνηση, κυρίως κατά το 1824, δεν υποβοήθησαν κάποια
μεθοδική προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο και
στις πόλεις. Τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου οικονομικής διαχείρισης
υπονόμευαν στην πράξη εκείνοι που θεμελίωναν την κυρίαρχη θέση τους στην
υπάρχουσα κατάσταση. Έτσι, η τοπική διοίκηση δεν απέκτησε ποτέ επαρκείς
φορολογικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε να καταγράφει, να επιβάλει
ισότιμα και να συλλέγει τους οφειλόμενους φόρους, εν μέρει λόγω των συνθηκών του
πολέμου, αλλά και γιατί δεν μπορούσε να επιβληθεί στους τοπικά ισχυρούς
πολιτικούς και στρατιωτικούς παράγοντες, των οποίων η υποστήριξη ήταν αναγκαία
για τη σταθεροποίηση της επανάστασης, ούτε να ικανοποιήσει τα αιτήματα των
χωρικών. Επιπλέον, από τη στιγμή που μέλη της τοπικής διοίκησης επένδυαν στην
ενοικίαση των προσόδων, νομιμοποιούσαν το προβληματικό πλαίσιο της
εκμετάλλευσής τους. Το αποτέλεσμα ήταν ένας οικονομικός κατακερματισμός,
καθώς οι τοπικές Αρχές δεν ήταν σε θέση να προγραμματίσουν μακροπρόθεσμα,
αλλά φρόντιζαν και αγωνιούσαν για την κάλυψη άμεσων και πιεστικών αναγκών,
προκειμένου να καλύψουν τρέχοντα έξοδα, παλαιότερα χρέη, και να ικανοποιήσουν
αιτήματα, ώστε να αποτραπούν βιαιότερες διαμαρτυρίες.
Τα έσοδα της τοπικής διοίκησης, ιδίως μετά το 1822, προέρχονταν κατά κύριο λόγο
από την κυβέρνηση, εξάρτηση που ευνοούσε την πολιτική νομιμοφροσύνη των
στρατιωτικών, στη συγκυρία των εμφύλιων συγκρούσεων. Τα περιορισμένα έσοδα
από την ενοικίαση των τοπικών προσόδων αντιστοιχούσαν, πιθανότατα, σε μεγάλη
μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο, αποτέλεσμα των ετήσιων
εισβολών των οθωμανικών στρατευμάτων, μολονότι θα ήταν εκτεταμένη η λεηλασία
της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής από τους κατά τόπους οπλαρχηγούς, οι
οποίοι μπορούσαν να έχουν μεγάλα εισοδήματα από την οικειοποίηση και εμπορική
εκμετάλλευση αυτών των πόρων. Άλλωστε, η πλειοδοτική διαδικασία της ενοικίασης
ήταν επιζήμια για τα κρατικά έσοδα, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να
συνεργάζονται για να κρατούν χαμηλά τις τιμές. Μικρό τμήμα των καταγεγραμμένων
εσόδων προερχόταν από την πειρατεία και την καταδρομή στην περιοχή,
καλύπτοντας ποικίλες δαπάνες, αλλά και την αδυναμία της τοπικής διοίκησης να
μισθώνει τους καταδρομείς. Ωστόσο, οι πειρατικές και καταδρομικές πράξεις
προκαλούσαν συχνά την ξένη επέμβαση, οικονομικά και πολιτικά επιζήμια, ενώ ως
νέα πηγή εσόδων συνέβαλαν στις κοινωνικές συγκρούσεις στο Μεσολόγγι. Από την
άλλη πλευρά, ήταν μια επικερδής διέξοδος για τους ναυτικούς του Μεσολογγίου στις
συνθήκες του πολέμου, αλλά και μέσο πλουτισμού για όσους είχαν τη δυνατότητα να
επενδύσουν στα αναγκαία πλοία ή εμπλέκονταν στο εμπόριο των αγαθών που
συσσωρεύονταν από τη δραστηριότητα αυτή.
Σημαντική πηγή εσόδων αποτέλεσαν οι ομογενείς των Επτανήσων, των οποίων η
οικονομική βοήθεια αυξήθηκε προοδευτικά, όπως και ο ευρύτερος υποστηρικτικός
ρόλος των Επτανήσων για την επανάσταση στη δυτική Στερεά, παρά τις δυσχέρειες
που προκαλούσε η αδυναμία χρηματοδότησης των διαφόρων συναλλαγών. Οι αγορές
τροφίμων από τα Επτάνησα κλήθηκαν να καλύψουν το παραγωγικό έλλειμμα της
περιοχής, της οποίας τα ένοπλα σώματα βασίζονταν όλο και περισσότερο στο
423

Μεσολόγγι για τον κάθε είδους εφοδιασμό τους. Στις συνθήκες αυτές, η άμεση και
έμμεση χρηματοδότηση από το πρώτο εξωτερικό δάνειο ήταν αναπόφευκτη. Το
συνολικό ποσό κάλυψε σημαντικό ποσοστό των συνολικών εξόδων και αποτέλεσε
την κύρια πηγή χρηματοδότησης από την κυβέρνηση. Είναι επίσης σαφές ότι οι
σημαντικές χρηματικές ενισχύσεις εκ μέρους του Byron κάλυψαν ανάγκες που
διαφορετικά θα επιβάρυναν την τοπική διοίκηση.
Όσον αφορά τις δαπάνες, η συντήρηση των στρατιωτικών σωμάτων απορροφούσε
το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό, ποσά που κατέληγαν κυρίως προς όφελος των
οπλαρχηγών, οι οποίοι εμφάνιζαν εικονικούς, σε μεγάλο βαθμό, αριθμούς
μισθοδοτούμενων ανδρών. Η κύρια φροντίδα των στρατιωτικών ήταν να
διατηρήσουν τη συνοχή των σωμάτων τους, άρα και την προσωπική εξουσιαστική
τους θέση έναντι ανταγωνιστών τους, κληρονομιά της αρματολικής παράδοσης της
περιοχής. Η αδυναμία της διοίκησης να ελέγξει τον μηχανισμό της μισθοδοσίας
κατέληγε στην οικονομική της αφαίμαξη, στην αδυναμία της να καλύψει άλλες
πραγματικές και επιτακτικές ανάγκες, ενώ επιδρούσε αρνητικά στην υλοποίηση των
πολεμικών σχεδίων, με ανύπαρκτες τις στρατιωτικές δυνάμεις που παρουσιάζονταν
στα χαρτιά. Στις παραμονές τις τελευταίας πολιορκίας, η οικονομική διαχείριση εκ
μέρους της τοπικής διοίκησης παρέμενε ελλειμματική, με μεγάλο ποσοστό
ανεξόφλητων υποχρεώσεων.
Ωστόσο, στις ίδιες τις πόλεις του Μεσολογγίου και του Ανατολικού και στην άμεση
αγροτική περιφέρειά τους, οι παραγωγικές δραστηριότητες όχι μόνο δεν είχαν πληγεί
κατά το πρώτο διάστημα, αλλά μάλλον αναπτύχθηκαν προοδευτικά. Η ιδιωτική
οικονομική δραστηριότητα συνδέθηκε με τα εισοδήματα που προσέφεραν η επένδυση
στις προσόδους, η λαφυραγώγηση των μουσουλμανικών περιουσιών, ο δανεισμός της
τοπικής διοίκησης, η πειρατεία-καταδρομή, αλλά και τα χρηματικά ποσά από το
πρώτο αγγλικό δάνειο. Επίσης, υπήρξε σημαντική παραγωγική, ναυτιλιακή και
εμπορική δραστηριότητα γύρω από τα ιχθυοτροφεία, τις αλυκές, αλλά και τα εύφορα
καλλιεργήσιμα εδάφη δίπλα στις δύο πόλεις. Το εμπόριο με υπό οθωμανικό έλεγχο
περιοχές δεν σταμάτησε, όπως και με τα Επτάνησα, παρά τις δυσκολίες που
δημιουργούσαν οι κατά καιρούς πολεμικές επιχειρήσεις. Πολλοί κάτοικοι της πόλης
ενισχύθηκαν οικονομικά από τις δαπάνες της τοπικής διοίκησης για διάφορες
υπηρεσίες ή εργασίες, κυρίως τη στρατιωτική υπηρεσία και τη συμμετοχή στην
οχύρωση. Ωφελημένοι θα ήταν και πρώην άνεργοι ναυτικοί, πρόκριτοι και άλλοι
εμπορευόμενοι, διάφοροι επαγγελματίες στην αναπτυσσόμενη πληθυσμιακά και
εμπορικά πόλη, αλλά και όσοι, μικροκαλλιεργητές, πρόκριτοι ή άλλοι, είχαν
οικειοποιηθεί πρώην μουσουλμανικές ιδιοκτησίες. Η σημαντικότερη από τις τοπικές
προσόδους ήταν το τελωνείο, πηγή εσόδων εξαιρετικά ευαίσθητη σε ενδεχόμενη
παρατεταμένη πολιορκία.
Η οικονομική ανάπτυξη του Μεσολογγίου, τουλάχιστον σε σχέση με την ύπαιθρο,
συνδυάστηκε με την πληθυσμιακή αύξηση και τη διοικητική ισχυροποίηση, ενώ η
γεωγραφική της θέση μεταξύ της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και των Επτανήσων
έδινε ένα ειδικό βάρος στην πόλη. Επιπλέον, το Μεσολόγγι εξελίχθηκε σύντομα σε
βάση πραγματικών ή σχεδιαζόμενων πολεμικών επιχειρήσεων, με δυνατότητα
εφοδιασμού από τη θάλασσα, ύστερα μάλιστα από τα εκτεταμένα οχυρωματικά έργα
του 1824. Έτσι, η πόλη προσέφερε πολύ μεγαλύτερες εγγυήσεις ασφάλειας σε
σύγκριση με τη λεηλατημένη ύπαιθρο, ώστε να δικαιολογεί τη μεγάλη συγκέντρωση
ενόπλων και αμάχων στο εσωτερικό της, μετά από κάθε μείζονα οθωμανική εισβολή
στη δυτική Στερεά.
Kατά την τελευταία πολιορκία, τα έσοδα της τοπικής διοίκησης προήλθαν σχεδόν
αποκλειστικά από την κυβέρνηση, στην οποία βασίστηκε, άμεσα και έμμεσα, και ο
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εφοδιασμός σε τρόφιμα και άλλα είδη. Η οικονομική διαχείριση στο εσωτερικό της
πόλης είχε να κάνει με τον επιμερισμό των χρημάτων για τις διάφορες ανάγκες, αλλά
και με τη διανομή των τροφίμων σε ένοπλους και άμαχους. Το μεγαλύτερο ποσοστό
των εσόδων χρησιμοποιήθηκαν για την καταβολή μισθών και σιτηρεσίων, χωρίς
όμως η τοπική διοίκηση ή η κυβέρνηση να έχουν καταφέρει να βελτιώσουν τον
προβληματικό μηχανισμό της μισθοδοσίας, ο οποίος έδινε τη δυνατότητα στους
ισχυρότερους στρατιωτικούς, ανεξάρτητα από τοπικιστικές διακρίσεις, να
οικειοποιούνται σημαντικά ποσά. Αυτή η κατοχυρωμένη πρακτική στερούσε χρήματα
από τους απλούς μαχητές στις κρίσιμες περιστάσεις της πολιορκίας, ενώ αδικούσε
τους Μεσολογγίτες και όσους δεν είχαν πρόσβαση στους λογαριασμούς των
οπλαρχηγών. Οι πολεμικές συνθήκες, οι οποίες ενίσχυαν αντικειμενικά τη θέση των
στρατιωτικών της δυτικής Στερεάς, αλλά και οι δεσμοί τους με τους κυβερνητικούς
παράγοντες, δεσμοί ενισχυμένοι μετά τον δεύτερο εμφύλιο, είχαν σαν αποτέλεσμα
την έγκριση των στρατιωτικών λογαριασμών και την νομιμοποίηση των
καταχρήσεων. Ωστόσο, μολονότι η ροή των χρημάτων και των εφοδίων στην πόλη
δεν ήταν ομαλή, η κυβέρνηση επιβεβαίωσε αρχικά την ικανότητα της να ανεφοδιάζει
το Μεσολόγγι, με την άφιξη του ελληνικού στόλου στα τέλη Ιουλίου, αποτρέποντας
την πτώση της πόλης.
Το πρόβλημα του εφοδιασμού, στον οποίο τα Επτάνησα εξακολουθούσαν να έχουν
κομβικό ρόλο, οξύνθηκε από το φθινόπωρο, όταν προέκυψε η ανάγκη συντήρησης
πολύ περισσότερων αμάχων στο Μεσολόγγι. Στο σημείο αυτό αναδείχθηκε μια κύρια
διαφορά σε σχέση με τη σύντομη πολιορκία του 1822, λόγω και της επέμβασης των
Πελοποννησίων, καθώς τώρα οι απαιτήσεις συντήρησης των αμάχων ήταν πολύ
περισσότερες και για μεγαλύτερο διάστημα. Η κατάρρευση των συναλλαγών μέσω
συναλλαγματικών ανέδειξε τον λανθασμένο προσανατολισμό των διατιθέμενων
χρημάτων σε σιτηρέσια και μισθούς, έναντι της αγοράς τροφίμων, τα οποία θα
αποθηκεύονταν με ασφάλεια και θα διανέμονταν με τρόπο που θα μείωνε τις
ανισότητες στην πόλη, περιορίζοντας ταυτόχρονα την εξάρτησή της από τα εμπορικά
συμφέροντα και από τις δυσχέρειες στην κινητοποίηση του στόλου. Η υλοποίηση
ενός τέτοιου σχεδιασμού θα απαιτούσε τη συνεργασία των οπλαρχηγών, πάνω από
τοπικιστικούς και προσωπικούς ανταγωνισμούς. Θα απαιτούσε, επιπλέον, μια πολύ
ισχυρότερη τοπική διοίκηση, της οποίας τα μέλη δεν θα είχαν μόνο την εντιμότητα,
αλλά και την απαραίτητη δύναμη επιβολής και αυξημένες διοικητικές ικανότητες στις
περιστάσεις της τελευταίας πολιορκίας, καθήκοντα που θα αποτελούσαν μεγάλη
πρόκληση και για τον ίδιο τον Αλ. Μαυροκορδάτο.
Ωστόσο, οι αδυναμίες του οργανωτικού πλαισίου εντός του Μεσολογγίου
αποτελούσαν τη μία όψη της ίδιας κοινωνικής πραγματικότητας, καθώς ένας
ορθολογικός σχεδιασμός προϋπέθετε και από την πλευρά της κυβέρνησης μια
ιεράρχηση των στόχων και των προτεραιοτήτων σε σχέση με τα διαθέσιμα μέσα.
Ωστόσο, από το δεύτερο μισό του 1825 αναδείχθηκε σε όλη της την έκταση η
απουσία ενός έγκαιρου προγραμματισμού, τόσο ως προς την χρήση των
συναλλαγματικών, όσο και ως προς τη διάθεση των δόσεων του δανείου που
εισπράττονταν σε χρήμα από την κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική
σημασία της έκβασης των επιχειρήσεων στο Μεσολόγγι, το οποίο θα απασχολούσε
τον κύριο όγκο των οθωμανικών δυνάμεων της Στερεάς και της Πελοποννήσου, θα
έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη στον οικονομικό σχεδιασμό των κυβερνώντων.
Αντίθετα, η διασπορά των μέσων σε μια προσπάθεια επίτευξης πολλών στόχων
ταυτόχρονα, αλλά και οι χρόνιες διοικητικές ανεπάρκειες, οδήγησαν σε μια
εξαιρετικά πρόχειρη και επιπόλαιη διαχείριση των ποσών του δεύτερου αγγλικού
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δανείου, επιτρέποντας στους ιδιώτες προμηθευτές να υιοθετήσουν μια περισσότερο
εμπορική λογική.
Επίσης, επιβεβαιώθηκε, κατά τη διάρκεια της τελευταίας πολιορκίας, ότι το μεγάλο
πλεονέκτημα του Μεσολογγίου, η δυνατότητα δηλαδή εφοδιασμού της πόλης από τη
θάλασσα, ήταν και η αδυναμία της άμυνάς της, καθώς εξαρτιόταν απόλυτα από τους
ευρύτερους οικονομικούς και πολιτικούς ανταγωνισμούς που επηρέαζαν την έγκαιρη
άφιξη και παραμονή στην περιοχή ελληνικών πολεμικών πλοίων, απαραίτητων για τη
διατήρηση της ομαλής ροής κάθε είδους εφοδίων. Κυρίως, η αποτελεσματική
κινητοποίηση του στόλου, ο οποίος παρέμενε εκτός κρατικού ελέγχου, υπονομεύτηκε
βαθμιαία από την ανάπτυξη της πειρατείας και της καταδρομής. Οι απαιτήσεις του
στόλου και της πολιορκίας του Μεσολογγίου, ανταγωνιστικές όταν αφορούσαν
σιτηρέσια και πλοία, αποτέλεσαν μια εύσχημη δικαιολογία για τις επανειλημμένες
προσπάθειες εκποίησης εθνικών κτημάτων, οι οποίες έθεσαν σε αμφισβήτηση την
εντιμότητα μεγάλου μέρους του πολιτικού προσωπικού, χωρίς να αντιμετωπίσουν τις
δημοσιονομικές ανάγκες. Η οξυμένη πολιτική αντιπαράθεση ενόψει της Γ΄
Εθνοσυνέλευσης δεν μπορούσε παρά να επιδεινώσει την κατάσταση.
Αυτό που προκύπτει με σαφήνεια είναι ένα χάσμα ανάμεσα στις δεσμεύσεις για την
επίτευξη στόχων που απαιτούσαν συλλογική προσπάθεια, όπως η συγκέντρωση και
ορθολογική χρήση όλων των απαιτούμενων μέσων για την άμυνα του Μεσολογγίου,
και στην ικανοποίηση επιμέρους στόχων και συμφερόντων όλων εκείνων των ομάδων
που μπορούσαν να επηρεάζουν τη λήψη και την εκτέλεση των πολιτικών αποφάσεων:
προκρίτων, πλοιοκτητών, οπλαρχηγών, εμπόρων. Αυτή η συμπεριφορά, με κριτήριο,
κατά προτεραιότητα, το προσωπικό, οικογενειακό ή τοπικιστικό, αλλά πάντως όχι
«εθνικό» όφελος, είχε ευρεία εφαρμογή και φαίνεται ουσιαστικά αποδεκτή ή
επιφανειακά μόνο κατακριτέα από τους σύγχρονους. Παρά την ύπαρξη ικανών
προσωπικοτήτων στο στρατόπεδο των επαναστατών, υπήρχε ένα μεγάλο έλλειμμα
συντονισμού των αντιτιθέμενων συμφερόντων, ένα ουσιαστικό έλλειμμα ηγεσίας, του
οποίου οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν στις επιδιώξεις και στις πρακτικές με τις
οποίες προσχώρησε η κάθε κοινωνική ομάδα στην ίδια την Επανάσταση. Το
αποτέλεσμα ήταν η απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών για την επίτευξη των
διακηρυγμένων συλλογικών επιδιώξεων, άρα και ο κατακερματισμός των στόχων και
των μέσων, οικονομικών και πολεμικών. Ταυτόχρονα, οι συσσωρευμένες
καταστροφές του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αύξαναν τις ανάγκες. Το πρόβλημα
μπορούσε να συγκαλύπτεται για πολύ από τις σημαντικές αδυναμίες του αντιπάλου, ή
να περιορίζονται οι συνέπειές του, όταν όμως η οθωμανική πλευρά μπόρεσε να
ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τα οργανωτικά της προβλήματα και να συντονίσει την
οικονομική και στρατιωτική της ισχύ εναντίον του Μεσολογγίου, οριστικά με τη
δράση των αιγυπτιακών δυνάμεων, οδήγησε τους επαναστάτες σε οικονομικό και
πολεμικό αδιέξοδο.
Σε κάθε περίπτωση, η καθαυτό πολεμική αντιπαράθεση δεν ήταν αρκετή για να
κρίνει την τύχη των πολιορκημένων. Η πολεμική καθημερινότητα των αντιπάλων δεν
είχε λίγες ομοιότητες: απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, δοκιμασία από τις καιρικές
συνθήκες, δυσαρέσκεια και λιποταξίες. Όμως, με δεδομένη την εντυπωσιακή
αντίθεση ανάμεσα στο ατομικό και το συλλογικό, κατοχυρωμένη και αποδεκτή
ουσιαστικά στη συνείδηση και στην πράξη των επαναστατών, οι αντίπαλοι δεν είχαν
παρά να θυσιάσουν επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις, πλοία και χρήματα, αγαθά σε
επάρκεια μετά το 1824, για να πετύχουν αργά ή γρήγορα το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Οι πληθυσμιακές, οργανωτικές και οικονομικές εξελίξεις στο Μεσολόγγι δεν θα
μπορούσαν παρά να επηρεάσουν από νωρίς πολλές όψεις της καθημερινότητας στην
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πόλη, η οποία έδινε στους φιλέλληνες την εντύπωση πανηγυριού, ακόμα και όταν
πολεμικές επιχειρήσεις διεξάγονταν σε απόσταση λίγων ωρών. Αλλά και η γενικά
κακή εικόνα της πρώτης περιόδου μεταβλήθηκε σύντομα, από τη στιγμή που ο
καθαρισμός των δημόσιων χώρων συνέβαλε στην αποτροπή των επιδημιών και
γενικότερα στην υγιεινή της πόλης. Προκειμένου για την ποιότητα των καταλυμάτων
κάθε είδους, στη χειρότερη θέση εξακολουθούσαν να βρίσκονται οι ψαράδες και οι
φτωχοί αγρότες, με τους τελευταίους να βιώνουν, εκτός από τη γεωγραφική, και την
κοινωνική περιθωριοποίηση. Η εμπορική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια οδήγησε σε
κάποιες νέες κατασκευές, μολονότι η ρυμοτομία και η οικιστική εικόνα της πόλης
κάθε άλλο παρά εντυπωσίαζαν τους επισκέπτες από τις ευρωπαϊκές χώρες.
Άμεση αρνητική επίπτωση στην καθημερινότητα είχε η κατά διαστήματα παραμονή
ενόπλων στην πόλη, Σουλιωτών και άλλων, καθώς οι συνεχείς εντάσεις με τους
ντόπιους απειλούσαν κάποτε να εξελιχθούν σε ένοπλη αντιπαράθεση. Λόγω των
γενικότερων οικονομικών και διοικητικών αδυναμιών, οι οποίες ευθύνονταν και για
την περισσότερο άνομη κατάσταση στην ύπαιθρο, το πρόβλημα της καθημερινής
ασφάλειας στο Μεσολόγγι δεν λύθηκε ποτέ, παρά τις σημαντικές κατά καιρούς
προσπάθειες για οργανωμένη αστυνόμευση και απονομή δικαιοσύνης. Από την άλλη
πλευρά, η συμβίωση με ένοπλους και πρόσφυγες από την ευρύτερη περιοχή, αλλά και
με Έλληνες και ξένους εθελοντές, όπως και η διαρκής επικοινωνία και οι συναλλαγές
με τα Επτάνησα, ο κομβικός ρόλος της πόλης για τις πολεμικές επιχειρήσεις στη
δυτική Στερεά, οι οργανωτικές προσπάθειες του Αλ. Μαυροκορδάτου και των
συνεργατών του, η παρουσία και η δράση του Byron, η υπερτοπική επιρροή των
Ελληνικών Χρονικών, έδωσαν στο Μεσολόγγι έναν ευρύτερο, ελλαδικό χαρακτήρα,
τον οποίο θα διατηρούσε σε ολόκληρη την επαναστατική περίοδο, και ποτέ πια.
Οι ποικίλες θρησκευτικές τελετές ήταν από τα πιο σταθερά χαρακτηριστικά της
καθημερινής ζωής, με αφορμή συχνά κάποια πραγματική ή φανταστική πολεμική
νίκη, αντιπροσωπευτικές ασφαλώς ενός έντονου θρησκευτικού συναισθήματος.
Άλλωστε, ο ρόλος του επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ φαίνεται σημαντικός, με
αποκορύφωμα την παρουσία του κατά την τελευταία πολιορκία. Τη δύναμη των
προλήψεων, και την ανάγκη ταυτόχρονα για κάποια διέξοδο και ελπίδα, ιδίως κατά το
1825-1826, υπενθυμίζει η παρουσία «οιωνών», «οραμάτων» και «προφητειών».
Ακόμα πιο ισχυρές φαίνονταν οι προλήψεις στην ύπαιθρο. Την ίδια στιγμή, ως
εκδηλώσεις δημόσιου χαρακτήρα, με μεγάλη λαϊκή συμμετοχή, οι θρησκευτικές
τελετές ενίσχυαν την ενότητα και το ηθικό του πληθυσμού μέσα στις πολεμικές
συνθήκες, αλλά και αποτελούσαν ευκαιρίες άρσης των ασφυκτικών περιορισμών και
παρουσίας των γυναικών στο δημόσιο χώρο. Ωστόσο, το γεγονός που κατεξοχήν
έδωσε την δυνατότητα στις Μεσολογγίτισσες να διακριθούν στην κοινωνική ζωή
ήταν η συμμετοχή τους στο πολύμηνο έργο της οχύρωσης της πόλης, συμμετοχή
βέβαια που έφτασε να αφορά όλους, ένοπλους και άμαχους, διαμορφώνοντας έτσι
δυνατότερους ανθρώπινους δεσμούς, αλλά και πίστη και αποφασιστικότητα για την
επίτευξη ενός συλλογικού σκοπού.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πολιορκίας, η καθημερινότητα και στα δύο
στρατόπεδα κυριαρχήθηκε αναπόφευκτα από τις πιέσεις και τους περιορισμούς που
επέβαλε η πολεμική προσπάθεια, σωματικούς και ψυχολογικούς. Οι προσπάθειες
ψυχολογικής διαφυγής από την πολεμική πραγματικότητα ήταν μάλλον διαδεδομένες
και έπαιρναν διάφορες μορφές. Η ύφεση στις πολεμικές επιχειρήσεις το φθινόπωρο,
προσέφερε μια σημαντική ανακούφιση στους αμυνόμενους, την οποία περιόριζαν οι
ελλείψεις στον εφοδιασμό τους σε τρόφιμα. Έτσι, η άφιξη και η αναχώρηση του
ελληνικού στόλου από την περιοχή ήταν το καθοριστικό γεγονός για την ψυχολογία
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των πολιορκημένων, ενώ με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργούσε η ροή των εφοδίων και
στο οθωμανικό στρατόπεδο.
Ο κομβικός διοικητικός και στρατιωτικός ρόλος του Μεσολογγίου οδήγησε και σε
προσπάθειες για την οργάνωση νοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά και στην έκδοση
εφημερίδων. Πραγματική τομή στους τομείς αυτούς φιλοδοξούσε να αποτελέσει το
ευρύ πρόγραμμα των Byron και Stanhope, παρά τη διαφωνία τους ως προς τις
προτεραιότητες. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι η τοπική διοίκηση, διαθέτοντας το
μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της στη μισθοδοσία και τροφοδοσία των ενόπλων,
είχε περιορισμένες δυνατότητες να υποστηρίξει την ίδρυση ή τη συνεχή λειτουργία
ενός νοσοκομείου. Αντίθετα με την ουσιαστική αδιαφορία των ισχυρών τοπικών
παραγόντων, προκρίτων και οπλαρχηγών, υπήρξαν κατά καιρούς σημαντικές
πρωτοβουλίες φιλελλήνων και φιλελληνικών οργανώσεων για το θέμα, οι οποίες,
όμως, δεν είχαν διάρκεια. Η παρουσία πρακτικών γιατρών ήταν έντονη στη δυτική
Στερεά, ενώ η δραστηριοποίηση των φιλελλήνων και η ενίσχυση σε γιατρούς και
υλικά από τα Επτάνησα θα συνέβαλαν σε μια καλύτερη υγειονομική κατάσταση σε
σχέση με άλλες επαναστατημένες περιοχές, κάτι που οπωσδήποτε ίσχυσε στον τομέα
της πρόληψης επιδημιών. Ωστόσο, η απουσία οργανωμένης νοσοκομειακής
φροντίδας αποδείχθηκε μοιραία για πολλούς ασθενείς και τραυματίες κατά την
τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου, ιδίως κατά τις τελευταίες εβδομάδες της
πλήρους απομόνωσης της πόλης. Ανάλογη ήταν και η αποτυχία της προσπάθειας για
μια αναβαθμισμένη εκπαίδευση, κάτι που απαιτούσε, επίσης, κάποιες δαπάνες. Η
φυγή του δασκάλου Δ. Παύλου και η αναχώρηση από το Μεσολόγγι των γιατρών J.
Millingen και Λ. Βάγια, προσώπων συνδεδεμένων με τη λειτουργία σχολής, ιατρείου
και νοσοκομείου, παρά τις επιμέρους διαφορές των περιπτώσεων, πιστοποιεί την
αδυναμία ίδρυσης ή ανάπτυξης τέτοιων δομών στην πόλη κατά την επαναστατική
περίοδο.
Στην πραγματικότητα, οι προσπάθειες για την δημιουργία υπηρεσιών για την
περίθαλψη και την εκπαίδευση δεν ξέφυγαν από τον γενικότερο κανόνα που ήθελε
κάθε οργανωτική προσπάθεια, τη συνολική λειτουργία της διοίκησης, την απονομή
δικαιοσύνης, τον εξορθολογισμό της μισθοδοσίας, την πειθάρχηση των ατάκτων, να
προσαρμόζεται στις συνθήκες και στους περιορισμούς της τοπικής κοινωνίας, αλλά
και γενικότερα του επαναστατικού στρατοπέδου. Πέρα από τα καθαυτό οργανωτικά
προβλήματα, οποιοσδήποτε σχεδιασμός δεν είχε την οικονομική υποστήριξη της
κυβέρνησης ή των ισχυρών προκρίτων της πόλης, ή ερχόταν σε αντίθεση με τις
πρακτικές των οπλαρχηγών, ήταν καταδικασμένος σε αποτυχία ή τουλάχιστον σε
δραστικό περιορισμό των στόχων του. Ουσιαστική εξαίρεση αποτέλεσαν τελικά η
οχύρωση του Μεσολογγίου, αλλά και το κύρος και ο ρόλος που κατάφερε να
κατοχυρώσει η εφημερίδα της πόλης, μολονότι σε αρκετά διαφορετική κατεύθυνση
απ’ ότι προσδοκούσαν οι ιδρυτές της.
Η λειτουργία του Τύπου κινήθηκε ανάμεσα στην εξυπηρέτηση της τοπικής και της
κεντρικής διοίκησης, μέσω της δημοσιοποίησης πράξεων και ανακοινώσεων, της
ανάγκης για πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
αλλά και, προκειμένου για τα Ελληνικά Χρονικά, στην έντονη κριτική παρέμβαση
στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Όμως, ο κύριος στόχος της ίδρυσης των
Ελληνικών Χρονικών, η διαμόρφωση μιας Κοινής Γνώμης, δεν επιτεύχθηκε, λόγω και
του υπερβολικά συγκρουσιακού ύφους της, ενώ τα θεωρητικά κείμενά της, προσιτά
σε ένα πολύ μικρό κοινό, δεν φαίνεται να είχαν κάποια επίπτωση στην οργάνωση της
διοίκησης ή αλλού. Επίμαχες ιδεολογικοπολιτικές αναφορές, η εριστικότητα του
ύφους, η σύνταξη στα ελληνικά, εμπόδισαν την εφημερίδα να γίνει μέσο ευρείας
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προβολής της Επανάστασης στο ευρωπαϊκό κοινό. Κατά την τελευταία πολιορκία,
χωρίς να σταματήσουν να παρεμβαίνουν στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό, τα
Ελληνικά Χρονικά προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις των πολεμικών συνθηκών,
προβάλλοντας τη δράση των επώνυμων και, κυρίως, ανώνυμων μαχητών. Η επιρροή
της εφημερίδας στο Μεσολόγγι υπήρξε πολύ σημαντική τότε, όχι μόνο όταν τόνιζε τα
πολεμικά κατορθώματα, αλλά και όταν αναφερόταν σε θέματα που μπορούσαν να
επηρεάσουν την πορεία του Αγώνα.
Η έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων κατά την πρώτη φάση της τελευταίας
πολιορκίας ήταν επιτυχής για τους αμυνόμενους, χάρη στη συλλογική οργάνωση, την
αντοχή, την αξιοποίηση της οχύρωσης, την πείρα αλλά και την εφευρετικότητά τους.
Κρίσιμη υπήρξε η άρση του αποκλεισμού από τον ελληνικό στόλο, το καλοκαίρι
αλλά και αργότερα, μολονότι προσωρινή κάθε φορά. Οι χρόνιες αδυναμίες των
πολιορκητών, δηλαδή οι ελλείψεις στον εφοδιασμό και η απειθαρχία των αλβανικών
σωμάτων, επαναλήφθηκαν, αλλά σε αρκετά μικρότερο βαθμό. Οι ηγετικές και
οργανωτικές ικανότητες του Κιουταχή αποδείχθηκαν ανώτερες των προκατόχων του,
επιτρέποντας την παραμονή των οθωμανικών δυνάμεων στην περιοχή μέχρι τη άφιξη
των Αιγυπτίων. Η μεθοδικότητα και η πειθαρχία, η δύναμη του πυροβολικού, η
επίλυση των προβλημάτων ανεφοδιασμού χάρη στην αφθονία υλικών και
ανθρώπινων μέσων, η έμφαση στις επιχειρήσεις στη λιμνοθάλασσα, ήταν τα κύρια
χαρακτηριστικά των αιγυπτιακών δυνάμεων, τα οποία τους επέτρεψαν να πάρουν και
να διατηρήσουν την πρωτοβουλία έναντι των πολιορκημένων, αλλά και έναντι των
δυνάμεων του Κιουταχή, περιορίζοντας δραστικά τα προβλήματα συντονισμού που
είχε προκαλέσει στο παρελθόν η πολυαρχία στο οθωμανικό στρατόπεδο. Την ίδια
στιγμή, η έλλειψη κάθε βοήθειας από τους εκτός της πόλης ενόπλους, αποτέλεσμα
κυρίως της ασυμφωνίας των οπλαρχηγών, των ελλείψεων στον εφοδιασμό τους, αλλά
και της ισχύος του αντιπάλου, δυσχέρανε περαιτέρω τη θέση των πολιορκημένων. Η
αποδυνάμωση των τελευταίων από τον λιμό και τις κακουχίες, αλλά και η υποτίμηση
των οθωμανικών δυνάμεων εκ μέρους τους, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκών
μέσων για δράση στη λιμνοθάλασσα, συνέβαλαν στη σύσφιξη του πολιορκητικού
κλοιού και στην απώλεια κρίσιμων θέσεων για τον εφοδιασμό από την θάλασσα.
Έτσι, η επιθετική έξοδος από την πόλη παρουσιάστηκε ως η μοναδική επιλογή για
την αποφυγή είτε μιας ατιμωτικής συνθηκολόγησης ή μιας μαζικής και άσκοπης, από
αυστηρά στρατιωτική σκοπιά, θυσίας. Το τελευταίο δεν αποφεύχθηκε τελικά για τους
αμάχους, μέσα στη σύγχυση της εξόδου και χωρίς ουσιαστικό πλεονέκτημα
αιφνιδιασμού, μολονότι η ένοπλη φρουρά αντιμετώπισε με επιτυχία τα αιγυπτιακά
τακτικά σώματα.
Αν και οι στερήσεις και η πείνα είχαν εμφανιστεί και κατά την πολιορκία του 1822
και κατά τον αποκλεισμό του 1823, η έκταση του λιμού κατά την τελευταία
πολιορκία ήταν πρωτοφανής, λόγω των πολύ μεγαλύτερων διαστημάτων του
αποκλεισμού, ο οποίος ήταν και πιο ασφυκτικός σε σχέση με το παρελθόν. Το
αποτέλεσμα, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες της τοπικής διοίκησης, η οποία δεν
μπόρεσε να ελέγξει την επιστροφή των αμάχων, ούτε, κυρίως, τη διανομή των
τροφίμων στην πόλη, ήταν μια ανθρωπιστική κρίση στο Μεσολόγγι, η οποία
κορυφώθηκε κατά το τελευταίο δίμηνο πριν την Έξοδο, καταλήγοντας στα μάλλον
αρκετά περιστατικά ανθρωποφαγίας. Με δεδομένες τις ανισότητες στην πόλη, ο λιμός
θα έπληξε πρώτα και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τους φτωχότερους και όσους δεν
είχαν πρόσβαση στη διανομή σιτηρεσίων και τροφίμων, ανάμεσά τους και πολλούς
Μεσολογγίτες αλλά και πρόσφυγες. Δεν θα ήταν μικρότερες οι μελλοντικές
επιπτώσεις του λιμού στην υγεία των επιζώντων.
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Ο πόλεμος, οι απώλειες συγγενών και φίλων, η καθημερινή απειλή του θανάτου,
του λιμού, του αισθήματος εγκατάλειψης, η αβεβαιότητα για το μέλλον, συνθήκες
που επιδρούσαν σωρευτικά για μεγάλα διαστήματα, κυρίως κατά τους τελευταίους
δύο μήνες της πολιορκίας, αποτέλεσαν μια μεγάλη δοκιμασία για ενόπλους και
αμάχους, καθώς έπρεπε να αγωνιστούν για να διατηρήσουν και την ανθρώπινη
προσωπικότητά τους. Τα ίδια τα όρια ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό και την ένοπλη
φρουρά σχετικοποιήθηκαν, καθώς γυναίκες και παιδιά συμμετείχαν στα γεγονότα,
βιώνοντας τις συνέπειες, τις ηρωικές πράξεις, τον φόβο, το άγχος, την πείνα και τον
θάνατο. Έτσι, τα όρια του φύλου και της ηλικίας δοκιμάστηκαν, καθώς οι έφηβοι
ενηλικιώθηκαν νωρίτερα και βίαια, ενώ οι γυναίκες μπόρεσαν να υπερβούν
στερεότυπα και περιορισμούς. Οι ένοπλοι έπρεπε, επίσης, να παλέψουν με τον φόβο,
την αϋπνία και την κόπωση της μάχης, συγκαλύπτοντας την επίπτωση που είχαν
πάνω τους οι πιέσεις αυτές. Ο ψυχισμός των πολιορκημένων δοκιμαζόταν και από το
κλίμα καχυποψίας που προκαλούσαν τα περιστατικά δειλίας και φυγής, όπως και από
τις συνεχείς διαμάχες για το θέμα της διανομής των τροφίμων και των σιτηρεσίων,
αλλά και για την εξασφάλιση κάθε είδους τροφής στην περίοδο του λιμού. Αντίθετα,
ήταν απαραίτητη όλο και μεγαλύτερη αλληλεγγύη, κυρίως προς τους τραυματίες, όσο
και προς τους άμαχους, ιδίως τους φτωχότερους. Οι ηρωικές πράξεις τροφοδοτούνταν
από την ανάγκη εκτόνωσης της συσσωρευμένης επιθετικότητας, την αναζήτηση
διεξόδου από το άγχος και την αγωνία, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, αλλά και
από την αφομοιωτική επίδραση της ομάδας των συμπολεμιστών. Ταυτόχρονα, η
δοκιμασία αυτή αφορούσε και τους πολιορκητές, στο βαθμό που οι απώλειες, οι
δυσχέρειες στον ανεφοδιασμό και οι κακουχίες του πολέμου έπλητταν και το
οθωμανικό στρατόπεδο.
Ψυχολογική δοκιμασία αποτελούσαν και οι ενοχές από την παραβίαση των
θρησκευτικών απαγορεύσεων σχετικά με την κατανάλωση «ακάθαρτων» ζώων. Τα
περιστατικά κανιβαλισμού προέκυψαν μέσα στην απόγνωση του λιμού, αλλά δεν
ήταν τα μόνα δείγματα πρωτόγονης συμπεριφοράς. Η εξόντωση των αιχμαλώτων,
ανεξάρτητα από τα κίνητρά της, μέτρο προστασίας ή εκδικητικό ξέσπασμα, αλλά
ακόμα περισσότερο η απόφαση για την τύχη των αμάχων, έδειξαν την πλήρη
συναισθηματική εξάντληση των ενόπλων και τη πρωτοφανή στην έκτασή της ηθική
κρίση στο πολιορκημένο Μεσολόγγι. Η ακύρωση της τελευταίας απόφασης,
αποτέλεσμα ενός κλονισμού που μόνο η επίκληση στο θρησκευτικό χρέος μπορούσε
να προκαλέσει, απάλλαξε τους επιζώντες από ένα επιπλέον συνειδησιακό βάρος.
Ωστόσο, οι ψυχολογικές συνέπειες της οπισθοδρόμησης της προσωπικότητας που
είχαν βιώσει στο Μεσολόγγι δεν θα τους εγκατέλειψαν ποτέ.
Από την άλλη πλευρά, δεν υπήρξε καμιά περίοδος γενικευμένης αναταραχής στην
πόλη, ως αποτέλεσμα του λιμού ή των ποικίλων εσωτερικών συγκρούσεων, γνωστών
από τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως μεταξύ Σουλιωτών και Ρουμελιωτών, οπαδών
του Μπότσαρη και του Τζαβέλλα, κατοίκων και ξένων ενόπλων, στρατηγών και
κατώτερων στρατιωτικών, αλλά και μεταξύ των Μεσολογγιτών. Παρά τα περιστατικά
λιποταξίας ή φυγής, τις δραματικές στερήσεις και την καθημερινή ηθική δοκιμασία,
δεν υπήρξε συνθηκολόγηση, ούτε μια γενική απορρύθμιση των κοινωνικών δεσμών.
Η δυνατότητα φυγής από την πόλη, υπαρκτή για πολύ μεγάλο διάστημα, θα
αποτέλεσε τη δικλείδα ασφαλείας, με την απομάκρυνση όσων δεν άντεχαν πια τη
συνδυασμένη πίεση του πολέμου, του λιμού και των απαιτήσεων της φρουράς,
εκτονώνοντας τη δυσαρέσκειά τους. Αλλά και οι συγγενικές και άλλες σχέσεις τους,
ενίσχυαν τη συνοχή των ενόπλων με τους ντόπιους, πριν και κατά την περίοδο του
μεγάλου λιμού, ο οποίος βέβαια θα αφαίρεσε από τον ντόπιο πληθυσμό κάθε δύναμη
αντίδρασης, ακόμα κι αν υπήρχε πρόθεση γι’ αυτό. Η άμυνα στην ίδια την πόλη
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παρέμεινε αποτελεσματική, λόγω του ικανοποιητικού βαθμού ενότητας και
συνεργασίας των πολιορκημένων, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή τη θέση τους
στην κοινωνική και στρατιωτική ιεραρχία. Άλλωστε, η εξάρτηση των χαμηλόβαθμων
στρατιωτικών από τους ανωτέρους τους για τη διανομή χρημάτων και τροφίμων,
προκάλεσε μεν αντιδράσεις, αλλά λειτούργησε, έστω και καταναγκαστικά, υπέρ της
διατήρησης της συνοχής των διαφόρων σωμάτων μέχρι το τέλος. Προοδευτικά, οι
στρατιωτικές δικαστικές επιτροπές και οι συνελεύσεις έγιναν οι γενικά αποδεκτοί
τρόποι σχεδιασμού και επίλυσης των προβλημάτων ή τουλάχιστον εκτόνωσης των
εντάσεων με βάση μια ισορροπημένη αυστηρότητα. Επίσης, παρά τις λιποταξίες και
την υποβάθμιση της τοπικής διοίκησης, οι στρατιωτικοί δεν διέρρηξαν ποτέ τους
δεσμούς τους με την κυβέρνηση, από την οποία διεκδικούσαν την ικανοποίηση των
αιτημάτων τους. Αυτός ο βαθμός συναίνεσης, ανεπτυγμένος κάτω από την πίεση του
αντιπάλου και του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης, ήταν απαραίτητος προκειμένου να
αποφευχθεί μια συνθηκολόγηση με τους όρους του αντιπάλου, ατιμωτική για
ενόπλους και αμάχους. Υπέρ της συνοχής των πολιορκημένων λειτούργησαν και οι
ισχυροί συναισθηματικοί δεσμοί με την πόλη που είχε γίνει καταφύγιο και πατρίδα
για πολλούς απ’ αυτούς.
Οι επιζώντες ένοπλοι της Εξόδου αναμείχθηκαν το επόμενο διάστημα στα πολιτικά
και πολεμικά γεγονότα, παραμένοντας συλλογικά και ατομικά υπερήφανοι για τη
συμμετοχή τους σε ένα γεγονός που το θεωρούσαν μοναδικό στον ηρωισμό του.
Αρκετοί μπόρεσαν να συμβάλουν και στην απελευθέρωση του Μεσολογγίου, ενώ
ταυτόχρονα οι επιζώντες κάτοικοι της πόλης αγωνίζονταν να επιβιώσουν στα
Επτάνησα και αλλού, αναζητώντας και τους αιχμάλωτους συγγενείς τους. Τα
οργανωτικά μέτρα και η ασφάλεια της καποδιστριακής περιόδου ευνόησαν την
προσπάθεια ανασυγκρότησης της ζωής στο απελευθερωμένο αλλά ερειπωμένο
Μεσολόγγι, όπου συγκεντρώθηκαν σταδιακά παλιοί και νέοι κάτοικοι. Ωστόσο, οι
πολιτικές αναταραχές της περιόδου, η συνεχιζόμενη οικονομική αδυναμία του
κράτους, η ληστρική δράση ενόπλων στην ύπαιθρο, παράγοντες αλληλοεξαρτώμενοι,
φαίνονται να υπονόμευσαν μια σημαντική πρόοδο στο Μεσολόγγι και σε ολόκληρη
τη δυτική Στερεά, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1830.
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