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Ή  σφραγίδα τού Γιώργη Ζορμπα σε πωλητήριο γράμμα (Σκόπελος 12 Φε
βρουάριου 1828).



Ή πάλα τού Γιώργη Ζορμπά μέ τήν άσημένια θήκη. Βρίσκεται 
σχήν προθήκη 12 τής Γ' αίθουσας τοϋ Εθνολογικού Μουσείου 
τής Αθήνας. Τό μητρώο της είναι 3458.
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^  ί  Ή πρώτη ύπογραφή πού βρέθηκε (Ναύ- 
*  πλιο 28 Όκτωβρίου 1824)

? /
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Άπό πιστοποιητικό (Ναύπλιο 22 Ιουνίου 
1831).

Άπό πιστοποιητικό (Λαμία 2 Ιουνίου 
1841).

'  '  ι I  ' Ί  '  - Α  Άπό άναφορά (Λαμία 6 ΜαΓου 1850)

Καί ή τελευταία (Λαμία 27 Φεβρουαρίου 
1854).
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«...σάς λέγω  όμως έν καθαρώ συνειδότι, δτι (ό Γιώργης 
Ζορμπάς) είναι καλός πατριώτης καί πολεμιστής άπτόη- 
τος. Έ δούλευσ έ ποτέ και τήν 'Ρωσσίαν, καί ε ις  το πεζι- 
κόν, καί ε ις  τό ιππικόν, ώς άλλος ούδείς τών Ελλήνων...»

( Από έπιστολή τού "Ανθιμου Γαζή - 7.7.1827 - πρός τό 
γραμματέα  τής Επ ικράτειας).
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ τούτο παραδίνεται ατό φώς τής Ιστορικής β ιβλιογρα
φίας ή άναστήλωση τής μαχητικής φυσιογνω μίας τού Προμιριώτη όπλαρ- 
χηγοϋ Γιώ ργη0 Εύαγγελινοϋ Δάμτσα ή ΖορμπάΡ.

Π ρόκειτα ι γ ιά  έναν άλύγιστο άγωνιστή, μέ διακριτική έθνική δράση: 
Έ δω κε τό μαχητικό του παρών στή θεσσαλική έπανάσταση τού Παπαθύ 
μιου Μ πλαχάβα καί Νικοτσάρα, κι άς είταν τότε μόνο 20 χρονώ. Υπ ηρέτη  
σε γιά  κάμποσα χρόνια ώς ύπαξιωματικός στό ρωσικό στράτευμα, όπου 
καί ξεχώ ρισε σημαντικά. Τέλος έδρασ ε ώς όπλαρχηγός σ’ δλη τή διάρκεια  
τής Επ ανάστασης τού 1821, κι άξιώ θηκε κατοπινά νά φτάσει ώς τό βαθμό  

τού άντισυνταγματάρχη στόν έλληνικό στρατό. Παρόλη δμως αύτή τή μεγάλη  
δράση, πού καλύπτει 50 περίπου χρόνια, ό Γιώ ργης Ζορμπάς έμεινε ά- 
γνοημένος στή β ιβλιογραφία  τής Ισ το ρ ία ς . Κανείς ώς σήμερα στήν Ε λ λ ά 
δα δέν  άφιέρω σε γ ι’ αύτόν έστω κι ένα  σημείωμα σ’ έφημερίδα ή περιοδι
κό. Σκόρπιες μονάχα ένθυμήσ εις σέ Ιστορικά β ιβλία καί περιοδικά έπικύ- 
ρωναν τήν πολεμική του δραστηριότητα, πάντα δμως εύκαιριακά καί λει
ψά. Π αρόλ’ αύτά ή προφορική παράδοση τού χωριού του τόν διατήρησε ό- 
λοζώντανο ώς σήμερα, φω τίζοντας δμως ένα πολύ μικρό μέρος τής δρά
σης του, κι αύτό στό Πήλιο, κι άγνοώ ντας τό υστερινό του έργο στά πεδία 
τών μαχών πέρ’ άπό τή Θεσσαλομαγνησία. Κοντά στό Προμίρι, καί ή Λαμία  
δπου πέθανε ό άγω νιστής στά 1856, κράτησε τ ’ δνομά του, άσχετα άν δέν 
άπ αθανάτισε σ τιγμές άπό τή δράση του.

Ό  περιορισμένος κύκλος τών γραφτών στοιχείων, μ’ άνάγκασε, άπό 
χρόνια τώρα, νά στραφώ συστηματικά πρός τήν προφορική παράδοση τής  
περιοχής καί ν ’ άποθησαυρίσω κάποια καθέκαστα τής ζωής καί τής δρα
σ τηριότητας τού μαχητή. Ά π ό τήν άλλη πλευρά, νά έρευνήσω πηγές στίς 
βιβλιοθήκες τής Α θ ή ν α ς  καί τά  Γενικά Α ρ χ ε ία  τού Κράτους, γιά  νά άπο- 
σπάσω δ,τι θά είταν χρήσιμο στή σύνθεση τής μελέτης μου. Στό δεύτερο  
τούτο έργο  μέ βοήθησε μέ συγκινητικό ένδιαφ έρον καί μέ ξεπ έρασε ό

α. 'Η πρώτη υπογραφή του, πού βρέθηκε (Όκτώβρης 1824) είναι «γηώργης Ζορμπάς». Αλλά 
καί κατά τή διάρκεια τού άγώνα βλέπουμε ν’ άποκαλεΐται έτσι. Άλλωστε τό «Γιώργης» άντα- 
ποκρίνεται, θαρρώ, σωστότερα στήν άρειμάνια μορφή του καί τό άσικλίκι του. 
β. Ό  Κανδηλώρος κι δ Κορομηλάς, γράφοντας στίς έγκυκλοπαΐδειες γιά τό μαχητή, τόν πα
ρουσιάζουν -  λαθεμένα -  ώς Αθηναίο.



12

Προμιριώ της Ά λ έκ ο ς  Κωστή Δάμτσας, πού έμενε στήν Κύπρο γιά  χρόνια  
καί τώρα ζεί στήν Αθήνα. Διατηρώντας κοινή ρίζα μέ τόν ήρωα καί κάνο
ντας τήν πολεμική Ιστορία του χωριού του βαθύ άγάπημα τής ψυχής του, ρί
χτηκε γ ιά  έ ξ ι χρόνια  στήν έρευνα  μέ σπουδαίαν άπόδοση: Έπισήμανε ά- 
νέκδοτες Ισ τορικές πηγές, φω τογράφισε κι άντίγραψ ε έκατοντάδες έγ 
γραφα και χειρόγραφα, άγόρασε πάμπολλα βιβλία κι άνέκδοτες φυλλά- 
δες πού ύπομνηματίζουν, έστω καί σάν άπλή άναφορά, τό Ζορμπά καί μού 
τά παράδωσε δλα. Κοντά σ’ αύτά, δ έχτηκε αύθόρμητα νά χρηματοδοτήσει 
στό άκέραιο τό βιβλίο τούτο καί νά συνεργαστεί μαζί μου τόσες φορές γιά  
τή σύνθεση τής ύποδομής τής μονογραφίας. Τόν εύχαριστώ μέ δλη μου 
τήν καρδιά, καί άπό τήν ταπεινή μου σκοπιά τόν παραδίνω στήν τιμή τής Ι 
στορίας.

Θέλω έπίσης νά εύχαριστήσω τούς Προμιριώ τες φίλους Στάθη Γ. Δρί- 
βα (1930-;) καί Γιάννη Κ αραδέμητρο (1902-;), πού κόπιασαν μαζί μου άρκε- 
τές  φορές στίς έπ ισκέψεις μου σέ παραδοσιακούς άνθρώπους τού χωριού, 
πού πρόθυμα μού έμπιστεύτηκαν τή θύμησή τους καί μοϋ έπαναλάβανε τό
σες φορές αύτά πού άκουσαν άπ’ τούς παλιούς. "Εναν - έναν άπ’ αύτούςν  
τούς άναφέρω στό τέλος, στό χώρο τής βιβλιογραφίας. Εύχαριστήρια, τ έ 
λος, άνήκουν καί στό προσωπικό τών Γ ενικών Α ρ χείω ν  Κράτους, πού στά
θηκε κοντά στόν έρευνητικό  μας μόχθο, έξυπ ηρετώ ντας μέ συνείδηση τό
σο τόν Ά λ έκ ο  Κ. Δάμτσα, δσο καί μένα.

Μ έ τ ίς  έρ ευνη τικές αύτές προσπάθειες κερδίζει, θαρρώ, σέ μεγάλο  
φωτισμό ή φυσιογνω μία τού άδικημένου ώς τά  σήμερα μαχητή κι άνεβαίνει 
στό βάθρο τής ά ξία ς  του. Τίποτα περισσότερο δέ θά μπορούσε νά γραφ τεί 
σχετικά, νομίζω, άφοϋ έπισημάνθηκαν καί άξιοποιήθηκαν άπό τή μιά πλευ
ρά δλα τά σημεία τών βιβλίων καί περιοδικών πού ύπομνηματίζουν τόν ό- 
πλαρχηγό, κι άπό τήν άλλη οΐ δεκάδες χ ιλ ιάδες τών χειρογράφω ν τών Γ ε 
νικών Α ρ χ είω ν  τού Κράτους καί τής Ε θ ν ικ ή ς  Β ιβλιοθήκης, κυρίως. "Ετσι 
ξεδ ιαλύνετα ι πιά ή πορεία τού μαχητή στήν έλληνική Επ ανάσταση καί τόν 
έλληνικό στρατό άργότερα. Μ ένουν στή σκιά μονάχα κάποια μικρά δια
στήματα τής ζωής του, καί βέβαια  ή συγκεκριμένη δράση του στή θεσσαλι- 
κή έπανάσταση τού 1808 καί στή Ρωσία.

Προβαίνοντας πάλι στήν έκμετάλλευσ η τής προφορικής παράδοσης, 
στάθηκα προσεχτικός, μιά καί είναι γνωστό πόσο συναισθηματικό φορτίο  
μπορεί νά κρύβει αύτή. Γιά νά έλέγξω  λοιπόν τήν άξιοπιστία της, ήρθα πε-

γ. Στό δημοτολόγιο του Προμιριοϋ τέσσερις άπ’ αυτούς παρουσιάζονται, δτι γεννήθηκαν λί
γα χρόνια πιό ύστερα. Καί τούτο έπειδή οί γονείς τους -δπως μού τόνιζαν- άργησαν νά 
τούς δηλώσουν στήν κοινότητα, δταν τούς έφεραν στόν κόσμο. Αλλά καί σ’ άλλες περιπτώ
σεις γεννήσεων στό Προμίρι, πρίν άπό τό 1900, παρατηρούμε τήν Ιδιαν άταξία.
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ρισσότερες άπό τρεϊς-τέσ σ ερις φ ορές σέ έπικοινωνία μέ κάθε πληροφο
ριοδότη μου σ’ ένα  μακρύ διάστημα χρόνου, γ ιά  νά δώ άν ταυτίζονταν κά
θε φορά οΐ πληροφορίες τους. "Υστερα δέν άρμολόγησα άβασάνιστα τά  
στοιχεία  τους στόν κορμό τής έργασίας. Πρώτα τά πέρασα άπό τόν άνα- 
γκαίο έλεγχο , τά  συνδύασα, τά  διασταύρωσα καί κατόπιν τά  καταχώρησα, 
παραδίνοντάς τα  στήν κρίση τής Ιστορικής έρευνας. Ά λ λ ω σ τε  ζυμωμένος 
μέ τήν παράδοση τού Προμιριοϋ, τά  ίδ ια  άκουγα άπό τά μικράτα μου άκό- 
μα έκεϊ, δταν έβα ζα  άφτί σέ δ ιηγήσεις γερόντων. "Οσα πάλι στάθηκε άδύ- 
νατο νά έπαληθεύσω μέ άλλα, δέν τά  περιφρόνησα. Τά πέρασα στήν έργα- 
σία μου, χωρίς όμως καί νά παίρνω θέση κάθε φορά.

'Η μελέτη  λοιπόν τούτη είναι βασισμένη, σ’ δλη σχεδόν τήν έκτασή  
της, σ’ άγνωστα κείμενα καί παίρνει τή μορφή ένός μωσαϊκού μέ λογίς - 
λογίς ψηφία, πού τα ξιθέτη σ α  καί συναρμολόγησα μέ άφοσίωση κι άγάπη. 
Π ρόσεξα δμως καί τούτο: Παρότι τά άντικείμενο τής μελέτης είναι ό Γιώρ- 
γης Ζορμπάς, δέ θέλησα νά τόν άπομονώσω. Προσπάθησα νά τόν παραδώ
σω σέ συνάρτηση μέ τά  γεγονότα  πού σ χετίζοντα ι μαζί του, Ιδ ια ίτερα  στήν 
Επ ανάσταση τού 1821, έπ ιμένοντας περισσότερο σ’ έκεϊνα  πού ληθαργού- 
σαν στό σκότος. Γιά νά υπάρξει μιά γενικότερη γεύση καταστάσεων τού ά- 
γώνα, νά έκτιμ ηθεϊ καλύτερα τό βάρος τής προσφοράς τού άγωνιστή σ’ 
αύτόν, καί παράλληλα νά φωτιστούν τόσες σ κοτεινές π τυχές τού κινήμα
τος έκείνου, πιό πολύ δμως τής Θεσσαλομαγνησίας.

Κάποια δυσφορία ίσως προκαλέσουν στόν άναγνώστη τά  κατεβατά  
τών υποσελίδιων παραπομπών. Δ έν μπορούσε νά γ ίνει άλλιώς. "Επρεπε τό 
μέγα πλήθος τών στοιχείω ν, πού γιά  πρώτη φορά παρουσιάζονται, νά έ 
χουν τή θεμελίω σή τους καί μάλιστα στήν ίδ ια  σελίδα, ώστε ή ένημέρωση  
νά είναι εύκολη. Ε ξά λ λ ο υ , προκειμένου νά κατασταλάξω  σ’ όρισμένα σχε
τικά  συμπεράσματα, ύποχρεώθηκα νά παραθέσω σ ειρές παραπεμπτικών 
σημειώσεων, πού πιθανό νά διασπούν τή συνολική είκόνα καί νά δυσκο
λεύουν τήν άκοπη παρακολούθηση τής ζωής καί τού έργου τού μαχητή. 
"Αλλος τρόπος δμως, πού καί τήν άνάγνωση νά διευκολύνει καί τή συνα
γωγή τών συμπερασμάτων μέ τήν άξιοπιστία νά έξυπ ηρετεϊ, δέν υπήρχε.

Θέλω  νά πιστεύω, πώς μέ τό βιβλίο τούτο, πού άρχισε νά γράφ ετα ι 
στά 1971, δταν όρθιο τό έθνος γ ιό ρ ταζε τά  150 χρόνια άπό τό 1821, άλλά  
πού τελευτα ία  πήρε τήν όριστική του μορφή, έξοφλώ  ένα μικρό χρέος, άπ’ 
τά πολλά πού όφείλω, στή Μαγνησία καί τή Θεσσαλία γενικότερα.

Γ.Θς.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΠΟΙΑ ρεποθέμελα, πενήντα - έξήντα μέτρα ατά ΒΔ τής γέφυρας ατού «Σκο- 
πελίτη τό ρέμα» ατό Προμίρι®, ατό χώρο άνάμεσα ατά σπίτια τού Κώστα Στάθη Σέρ- 
σινα καί Σταμάτη Άλέκου Παπαγγελή, διαγράφανε νοερά ώς τά 1900 πάνω - κάτω, 
τίς διαστάσεις διόροφου χτίσματος. Μέσα κι έξω άπ’ αύτά τσουκνίδες καί χαμοκλά- 
δια έβγαιναν άπ’ τά λιθοσώρια, δίνοντας ένα ■ γύρω τήν έντύπωση τής έγκατάλει- 
ψης. Αραιά καί ποϋ έβλεπε κανείς μαυρισμένες άπό φωτιά πέτρες, μισοκαμένα πά
τερά καί ξυλοδεσιές. "Ολα μαρτυρούσαν δτι τό χτίσμα είχε παραδοθεϊ παλιότερα 
στίς φλόγες.

Αυτό είταν τό βασικό σπίτι τής ήρωϊκής γενιάς τών Δαμτσαίων ή Ζορμπάδων 
στό Προμίρι6, άνάμεσα στ’ άλλα χτίσματα τής ίδιας οίκογένειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Τά πρώτα χρόνια τοϋ Γεωργίου Δάμτσα

Ο ΚΑΤΟΠΙΝΟΣ όπλαρχηγός τού Προμιριοϋ είταν τό δεύτερο παιδί τού εύκατά-

δ. Χωριό στόν νότιο Πήλιο. Είχε στόν καιρό τού ΕΙκοσιένα 1500 κατοίκους καί 400 σπίτια (βλ. 
Γεωργίου Ν. Φιλάρετου, Ή σφαγή τού Προμυρίου, περιοδ. «Ποικίλη Στοά», Άθήναι 1896, σελ. 
81 καί άνάτυπο τοϋ Ιδιου). Σήμερα έπεσε στούς 1100 περίπου κατοίκους, 
ε. 'Η παραδοχή δέν έπιδέχεται καμιάν άμφισβήτηση. "Ολες οί πληροφορίες στό Προμίρι συ
γκλίνουν σ’ αυτή, καί ή τριγύρω περιοχή λεγόταν ώς τά 1950 πάνω κάτω «τά Ζορμπαδαίικα». 
Εκεί υπήρχαν καί διάφορα παράσπιτα, τής Ιδιας οίκογένειας έπίσης.

Μοναδική γραφτή μαρτυρία, πού κυρώνει τό γεγονός, άποτελεΐ τό 5638/10.11.1886 πωλη- 
τήριο, πού βρίσκεται στά χέρια τού Προμιριώτη Δημοσθένη Διακουμή Δάμτσα. Σύμφωνα μά
λιστα μέ μιά παραπομπή του, τό σπίτι αυτό άνήκε στό Γιώργη Ζορμπά καί συνόρευε: Μέ οίκο- 
δομή, παράσπιτα καί οΙκόπεδο τού Δήμου Α. Δάμτσα, μέ τό ρέμα καί μέ τά σπίτια Νικολάου 
Ίω. Κόντου (άνύπαρκτο έπώνυμο σήμερα στό Προμίρι) καί Ιωάννη Γεωργάκη (σήμερα Γιωρ- 
γαδάκή).

Τό ζορμπάδικο χτίσμα κάηκε τό Μάη τού 1821 άπό τούς Τούρκους τοϋ Δράμαλη (Γεωρ
γίου Φιλάρετου, δπ.π.). Στίς άρχές τοϋ αίώνα μας άγόρασαν τήν περιοχή άπό άπογόνους τών 
Ζορμπάδων, οί Σερσινάίοι, δπου κι έχτισε τό διόρορο κτίριο ό Στάθης Κ. Σέρσινας, πού άποτε- 
λεϊ τώρα Ιδιοκτησία τοϋ γιοϋ του Κώστα. Μάλιστα κάτω άπ’ τό κατώφλι τοϋ κτιρίου αύτοϋ ϋ- 
πήρχε τό «νταμτζαίικο πηγάδι», πού χρησιμοποιούσαν οί Δαμτσαίοι κι άλλοι γείτονες. Σ’ αύ- 
τό, σύμφωνα μέ τήν παράδοση πέταξαν οί Τούρκοι, δταν καταστρέψανε τό χωριό τό Μάη τού 
1823, πτώματα Προμιριωτών, κι άπό τότε άχρηστεύτηκε. Γιά νά τό έξαφανίσουν οί κάτοικοι, έ
ριξαν μέσα βράχια καί τό παράχωσαν.
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στατου Προμιριώτη κτηματία Εύαγγελινοϋ Δάμτσα1. Γεννήθηκε στό Προμίρι ατά 
17882. Δέν έχουμε όμως τίποτα σχεδόν τό συγκεκριμένο άπ’ τά μικρά του χρόνια 
στό χωριό του. Κι άκόμα: "Οντας όλιγογράμματος, δέν ξέρουμε άν διδάχτηκε τά

1. Τά άλλα άδέρφια του είταν οΐ: Δήμος (Αναγνώστης), πού πέθανε άτεκνος, Σουλτάνα (γενν. 
9.2.1795) πού παντρεύτηκε τόν Αναγνώστη Δημητρίου άπ’ τήν Άργαλαστή, Άμυγδαλίτσα 
(γενν. 12.12.1798), πού παντρεύτηκε τόν Προμιριώτη Διακουμή Ματζώρο, Κώστας (1800 ή 
1802-1869), Νικόλαος (γενν. 1803), Χαδούλα, πού πέθανε άκληρη καί ό Μανόλης (γενν. 
21.5.1810), πού σκοτώθηκε τζάμπα καί βερεσέ στά 1824 στό Ναύπλιο, δπως θά δούμε καί σ’ 
άλλες σελίδες. (Άπό τήν άνέκδοτη «Γενεαλογία», γραμμένη άπό τό γνωστό έπαναστάτη τού 
1909 Νικόλαο Κ. Ζορμπά, πού βρήκε ό Άλέκος Κ. Δάμτσας στό σπίτι τού φιλόλογου καθηγητή 
Αλκιβιάδη Μαργαρίτη (έγγονοϋ τού Ν.Κ. Ζορμπά) στήν Αθήνα.

Ή ρίζα τών Δαμτσαίων δέν είναι προμιριώτικη. "Οπως μάς λέει ή παράδοση τού χωριού, 
πού ό πιό έπίμονος ύποστηριχτής της είναι ό Γιάννης Καραδέμητρος (Δάμτσας), οί γενάρχες 
τής οικογένειας ήρθαν στό Π ρομίρι τό 16ο ή 17ο αίώνα άπό τό βορειοηπειρώτικο χωριό Ντάμ- 
τζι (σέ ένα νέο χάρτη τής Β. Ηπείρου γράφεται Δάμας) ώς πρόσφυγες, Ισως γιά νά άποφύ- 
γουν τόν έξισλαμισμό τους πού έπιβάλλανε οί πασάδες τού τόπου, δπως Ισχυρίζεται δ Νικό
λαος Έμμ. Δάμτσας, άλλοτε Α' διερμηνέας τού Γενικού Προξενείου Ελλάδας στήν Κωνστα
ντινούπολη, καθώς κι ό Άλέκος Κ. Δάμτσας. Τό Ιδιο γράφει στό άνέκδοτο «Ιστορικό τής οικο
γένειας Δάμτσα» (1.7.1951) καί ό Κωστής Άλ. Δάμτσας, πού έπαναλαμβάνει καί σέ δεύτερο 
χειρόγραφο, άχρονολόγητο δμως.

Πάντως χωριό μέ τό δνομα Ντάμζι υπήρχε καί στήν περιοχή τού Μαργαριτιού νομού Θε
σπρωτίας (βλ. Χρονογραφία τής Ηπείρου τών τε όμόρων Ελληνικών καί Ιλλυρικών χωρών... 
Παναγιώτου Άραβαντινοϋ, έν Άθήναις 1856, σελ. 350). Δέν άποκλείεται έπομένως στό χωριό 
αύτό νά έχουν τήν καταγωγή τους οί Δαμτσαΐοι τού Προμιριού.

"Ενας λοιπόν άπό τούς Ήπειρώτες αύτούς (ή καί περισσότεροι) ήρθε σέ γάμο μέ Προμι- 
,-ίΛτισσα κι άφησε άπογόνους, πού έπαιξαν σημαντικό ρόλο σ’ δλους τούς τομείς τής ζωής 
τού Προμιριού. Ό  πιό παλιός πού ξέρουμε άπ’ δλους, είναι ό Δήμος Δάμζας, πού γεννήθηκε 
γύρω οτό 1730 κι άπόχτησε τά παιδιά: 1) Εύαγγελινό (πατέρα τού όπλαρχηγοϋ Γιώργη Ζορ- 
μπδ) στά 1761, πού πήρε γυναίκα τή Σκιαθίτισσα Ούρανία Άγγελή στά 1788, 2) Νικόλαο, 3) 
Μανόλη (Αναγνώστη) και 4) Δημήτριο.

Τό έπώνυμό τους έπρεπε νά είταν άλλο. Μά έπειδή κατάγονταν άπ’ τό Ντάμτσι, τούς εί
παν Νταμτσαίους καί Δαμτσαίους. Κι ό Γ ιάννης Βλαχογιάννης όνομάζει τόν όπλαρχηγό Γ ιώρ- 
γο Ντάμτσα (Καπετάνιοι τού γλυκού νερού, έφημ. «Πρωία», 28.4.1935).

Χωριό μέ δνομα Ντάμτσι ύπάρχει καί στά ΒΑ τού Τεπελένι, δπως φαίνεται καί στό χάρτη 
πού δημοσίεψε ή έφημερίδα «Ή Βραδυνή» στίς 5 καί 7 Δεκεμβρίου 1940, κι δπως μέ βεβαίω
σαν στά 1969 δυό Αρβανίτες άπό τήν Ιδια περιοχή: Ό  ηγούμενος τού τεκέ Φαρσάλων Σεΐτ 
Μπαμπά, πού πέθανε πρίν άπό λίγα χρόνια, καί ό βοηθός του.

2. Τούτο συμπεραίνεται: 1) Άπό κατάσταση πού βρέθηκε στά Γ.Α.Κ. καί πού παρουσιάζει 
τόν άγωνιστή 52 χρονώ στά 1840. 2) Άπό τό παράρτημα τής κυβερνητικής έφημερίδας 
(10.9.1855), πού γράφει πώς τότε ό Δάμτσας βρισκόταν στόν 67ο χρόνο τής ήλικίας του. Ή υ
πογράμμιση τού Νικολάου Κασομούλη (Ενθυμήματα Στρατιωτικά τής Έπαναστάσεως τών 
Ελλήνων 1821 -  1833, τόμ. Γ', Άθήναι 1942, σελ. 30, ύποσ. 3), δτι είταν κατά δέκα χρόνια μι
κρότερος, είναι άβάσιμη, δπως θά δούμε καί σέ άλλη σελίδα. Άλλωστε δέν είταν δυνατό νά 
γεννηθεί στά 1798, δπως μάς λέγει δ Κασομούλης, καί νά πάρει μέρος στή θεσσαλική έπανά- 
σταση τού 1808 καί μάλιστα ώς όπλαρχηγός, δπως θά δούμε πιό κάτω. Γιά τόν αύτό λόγο έπί- 
σης πρέπει νά άπορρίψουμε καί τή σημείωση τού Νικολάου Ζορμπά στήν παραπάνω «Γενεα
λογία», πώς ό μαχητής γεννήθηκε τό 1792.
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πρώτα γράμματα στή γενέτειρά του ή άλλοΰ3. Πάντως άπ’ τά μικράτα του άκόμα 
-  σύμφωνα μέ μιά παράδοση -  έδειξε κλίση πρός τά δπλα καί τό καπετανλίκι. Θή
ταν καί δέ θάταν δώδεκα χρονών, δταν κάποια Κυριακή τό Δαμτσάκι, πήγε καί φό
ρεσε τήν τζάκα τής μάνας του, πού έλειπε στήν εκκλησία,μέ τά έντυπωσιακά έξαρ- 
τήματά της, έβαλε κι ένα φέσι στό κεφάλι του, ζώστηκε καί μιά χατζάρα -  σύμφωνα 
μέ τό πρότυπο τών Τούρκων πού έβλεπε στό Προμίρι- κι έκανε τόν καπετάνιο σέ 
μιά όμάδα συνομηλίκων. "Ολους αύτούς τούς είχε βάλει στή γραμμή καί τούς ά- 
σκοϋσε σέ πολεμικά παιχνίδια4.

Άπό τή φύση του όμως ζωηρός καί άσυγκράτητος ό Γιωργάκης Δάμτσας, έγι
νε περισσότερο άτίθασος καί θυελλώδης στόν καιρό τής έφηβείας του. Μέσα στήν 
κάπως ισχνή, τραχιά, μέτρια στό άνάστημα, μελαμψή καί έπιβλητική μορφή του φώ
λιαζε μιά έκρηκτική ψυχή, πού τοϋδινε δλα τά χαρακτηριστικά τού παλικαρά. Χαρα-

3. "Αγνωστο άν ύπήρχε σχολείο τότε στό Προμίρι. Σύμφωνα πάντως μέ τό χειρόγραφο «Βιο
γραφία μετά σημειώσεων κ. Νικολάου Γ. Φιλαρέτου», πού γράφηκε άπό άγνωστο πρόσωπο 
στίς 18.4.1900 στήν Αθήνα καί έπικυρώθηκε άπό τό Γεώργιο Φιλάρετο, καί πού άγόρασε άπό 
άρχείο τής Αθήνας ό Άλέκος Κ. Δάμτσας, τό Προμίρι είχε σχολείο στά 1812-1813, χωρίς ό
μως νά διευκρινίζεται πότε λειτούργησε γιά πρώτη φορά. Πάντως στά 1811 βρίσκουμε στό 
Προμίρι δάσκαλο τόν Αναγνώστη Σταμάτη, δπως φαίνεται σέ δυό βεβαιωτικά χειρόγραφα, 
πού τό πρώτο υπάρχει στή μητρόπολη τού χωριού καί τό δεύτερο στό άρχείο τού πατέρα μου.

Δ υό-τρεις  αύτόγραφες σημειώσεις καί κάμποσες υπογραφές του, πού βρέθηκαν στά 
Γ.Α.Κ., πείθουν δτι ό μαχητής ήξερε νά γράφει, άλλά κακήν κακώς τίς λέξεις καί τίς φράσεις, 
κι είταν κακογράφος. Φαίνεται πάντως πώς μέ δυσκολία έσερνε τό κοντύλι στό χαρτί, καί γι' 
αύτό άπόφευγε νά γράφει ό Ιδιος. Άκόμα καί μία έπιστολή πρός τόν κουνιάδο του Νικόλαο 
Φιλάρετο (καταχωρείται σ’ άλλη σελίδα) μέ έμπιστευτικό καί έπαναστατικό χαραχτήρα άπό 
τό 1854, γράφτηκε μέ ξένο χέρι, ένώ ό Ζορμπάς άρκέστηκε νά βάλει μόνο τήν υπογραφή του 
στό τέλος. Άλλά κι αύτή στίς διάφορες άναφορές του παρουσιάζει δρθογραφική άνομοιο- 
μορφία. Σχετικά ό Γιάννης Κορδάτος ύποστηρίζει πώς ό Ζορμπάς μορφώθηκε στή Ρωσία, ό
που έζησε, δπως θά δούμε κι άλλου, άπό τά 1811 ώς τά 1818 (Ιστορία τής έπαρχίας Βόλου καί 
Άγιός, Αθήνα (1960), σελ. 636).

“Οπως μού έλεγε ή αίωνόβια Εύθυμία Φιλικούτσου πολλές φορές, οί Ζορμπάδες είχαν 
καί καλύβι μέσα στόν έξοχικό οίκισμό τού Προμιριοϋ Λίρη, στή θέση πού βρισκόταν Ισαμε τό 
1955 τό χτίσμα τού Κώστα Μαμά, καθώς καί λιοστάσια πρός τή θάλασσα τής Λίρης καί τά Πα- 
λιάλωνα, ένα -  δυό χιλιόμετρα νοτιότερα. Σύμφωνα πάλι μέ πληροφορία τού Βαγγέλη Πολύ- 
χρόνου, διαθέτανε καί μεγάλο ποτιστικό κτήμα στόν Ιδιο χώρο πού βρίσκεται σήμερα ή ά- 
γροικία τού πατέρα του στίς Μούσγιες. Ό  Ιδιος θυμάται τούς δικούς του ν' άποκαλοϋν τόν τό
πο αύτό «Τά Ζορμπάδικα». "Ενα έλαιόκτημα έπίσης δριζαν στίς «Άγριλιές», άγροτική τοποθε
σία 4 περίπου χιλιόμετρα στά ΒΑ τού Προμιριοϋ, πού περιήρθε άργότερα στό Βαγγέλη Ζορ- 
μπά. (Άπό γράμμα τού Βαγγέλη -  Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 1883 -  πρός τό συγγενή του Γιώρ- 
γο Μαμά, πού βρίσκεται στά χέρια τού Θωμά Μαμά στό Προμίρι).

Μά κι άλλοΰ στό Προμίρι είχαν γεωργικές έκτάσεις. Μέρος δμως τής περιουσίας αύτής 
πούλησαν γιά τίς άνάγκες τού άγώνα, σύμφωνα μέ δμολογία τού Γεωργίου Ζορμπά, δπως θά 
δούμε στή συνέχεια τής μελέτης.
4. Πληρ. Σταμούλη Μαμά, Γιάννη Δ. Χατζή, Φίλιππο Θωμά, Γιάννη Καραδέμητρου.
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χτηριστικά πού άστραφταν καί στά μάτια του. "Εφτανε νά ρίξει μιά ματιά γύρα του, 
γιά νά καθηλώσει τόν καθένα μέ τήν έμφυτη δύναμη τής θέλησής του, νά άφαιρέσει 
μιά πρωτοβουλία, πού τυχόν θά άναλάβαινε κάποιος. Μπροστά του ύποτάσσονταν 
συνομιλητές του, καί μέ τήν άποφασιστικότητά του, πού άκτινοβολοϋσε ή μορφή 
του, ένιωθε κανείς άφοπλισμένος κι άδύναμος γιά άντίδραση. Είταν κοντολογίς μιά 
φυσιογνωμία πού συνάρπαζε κι έπειθε, ένας άνθρωπος πού έπιβαλλόταν στή στιγ
μή, περισσότερο μέ τήν έσωτερική του ένταση, παρά μέ τίς σωματικές του διαστά
σεις, πού δέν είταν καί μεγάλες. Κι άκόμα: Τό άψίθυρο τού χαραχτήρα του τόν έ
φερνε καί σέ άκράτητα ξεσπάσματα θυμού καί πράξεις βιαιότητας. Ερχόταν καί σέ 
προστριβές μέ τούς χωριανούς του, κι δσο τόν άγαπούσαν οΐ φίλοι του, τόσο τόν μι
σούσαν οΐ έχθροί του5.

Ό  Δάμτσας στή θεσσαλική έπανάσταση τού 1808

Φύση λοιπόν νευρική καί έπιθετική6 ό Γεώργιος Δάμτσας, δέν άργησε νά βρει 
τό δρόμο τού έθνικοϋ χρέους καί νά δώσει κάποια διέξοδο στή θυμική του κράση. 
Καί νά: Εικοσάχρονο μόλις παλικάρι, μπαίνει κι αύτός στό έπαναστατικό σώμα τού 
παπα - Θύμιου Μπλαχάβα καί τού Νικοτσάρα καί γίνεται όπλαρχηγός7. Μέ τά καρά
βια τών δυό καπεταναίων περνάει στά πέλαγα καί ρίχνεται μέ τούς άλλους στόν ά- 
γώνα, ταυτίζοντας τήν τύχη του μέ τήν τύχη τών λοιπών συναγωνιστών του.

'Η έπανάσταση τών Θεσσαλών πατριωτών κράτησε πάνω άπό ένα χρόνο κι έ
βαλε σέ μεγάλους μπελάδες τούς Όθομανούς. Μόλα δμως τά κατορθώματά τους, 
οΐ νταϊφάδες τών άγωνιστών προβαίνανε συχνά σέ λεηλασίες καί άρπαγές, καί κα
κομεταχειρίζονταν τούς ραγιάδες τής Σκιάθου, Σκοπέλου καί Σκύρου στήν έπιμονή 
τους νά τούς παίρνουν τρόφιμα. Σύμφωνα μέ γραφτές μαρτυρίες, ό Δάμτσας μέ 
τούς λοιπούς έπαναστάτες Δήμο καί Λιόλο Λάζο, Σταθά, Ντουμπιώτη, Τσέλιο, Βάσο 
κ.ά. κάνανε συχνά έπιδρομές σέ σπίτια κι άρπαζαν τά άγαθά τους. "Εφταναν καί 
στό σημείο νά καίνε κατοικίες, άκόμα καί νά σκοτώνουν νησιώτες, πού άρνιόνταν 
νά τροφοδοτούν τούς άγωνιστές, δημιουργώντας έτσι άτμόσφαιρα τρόμου στά νη
σιά. Μπροστά σ’ αύτή τήν κατάσταση, οί Σκοπελίτες άντιδράσανε καί κάλεσαν τότε 
σέ βοήθεια τούς [διους τούς Τούρκους8.

5. Γ ιά τά χαραχτηριστικά αύτά μου μίλησαν πολλές φορές οί Γ ιάννης Δ. Χατζής, Γ εώργιος Ν. 
Σέρσινας, Θωμάς Ραψανιώτης, Μορφούλα Μακρή καί δ Σταμούλης Γ. Μαμάς. ΟΙ περισσότε
ροι άπ’ αύτούς τ’ άκουσαν άπό παποϋδες πού γνώρισαν τόν πολεμιστή.

Δυστυχώς δέν έχει βρεθεί, παρόλες τίς έρευνες, ούτε φωτογραφία, ούτε κάποιο έστω 
σκίτσο τού άγωνιστή, γιά νά γνωρίσουμε τή μορφή του.
6. Καί ό Γεώργιος Φιλάρετος (δπ.π., σελ. 83) τόν χαραχτηρίζει ώς ζωηρό καί «φύσει 
γενναϊον». Τό δτι ό Δάμτσας είταν άπότομος, σκληρός, όρμητικός, έριστικός καί τύπος παλι
καρά, θά τό δούμε καί σέ άλλα κεφάλαια τής μελέτης.
7. Πού έγινε ή συνάντηση Δάμτσα ή Ζορμπά, δπως άποκαλέστηκε πιό ύστερα άπό τούς Όθο- 
μανούς, καί τών άλλων έπαναστατών, δέν είναι γνωστό. Υποθέτω πώς δ Προμιριώτης νέος 
θά γνωρίστηκε πρώτα μέ τό Νικοτσάρα στή Σκιάθο, δταν ό τελευταίος έπισκέφτηκε τό νησί 
στά 1807 καί όργάνωσε κίνημα μέ όρμητήριο τά Σποραδονήσια.
8. ΟΙ ληστείες και οΐ άρπαγές άγαθών δέν έλειψαν άπό καμιά έπανάσταση, ούτε στο 1821, δ
πως θά δούμε σ’ άλλα κεφάλαια. Είταν ή άνάγκη τής έπιβίωσης τών άγωνιστών, πού τίς έπέ-
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Μετά τό θάνατο τού Νικοτσάρα καί παπα-Μπλαχάβα, ό Δάμτσας καί οί άλλοι ό- 
πλαρχηγοί, κρατώντας τόν δρκο, πού είχαν δώσει στόν παπα - Θύμιο, δέν τδβαλαν 
κάτω, παρόλο πού πήραν άμνηστία άπό τό σουλτάνο. Ήρθαν λοιπόν σέ συνεννόη
ση μεταξύ τους στά 1809 καί καταλήξανε στήν άπόφαση νά κηρύξουν νέα έπανά- 
σταση: Σύναξαν έτσι δύναμη 500 άντρών καί μέ όρμητήριο τά Ιδια τά νησιά, κάνανε 
γιουρούσια μέ τά καράβια τους σέ μακεδονικά παράλια, προσπαθώντας παράλλη
λα νά ξεσηκώσουν τούς κατοίκους τής Χαλκιδικής, κυρίως, σ’ έπανάσταση.

Στήν άρχή καί γιά ένα χρόνο οί κάτοικοι τών νησιών βοήθησαν μέ κάθε τρόπο 
τόν άγώνα, μά στό τέλος τά χάλασαν μέ τούς πολεμιστές, έξαιτίας τής κακής συ
μπεριφοράς τών τελευταίων πρός τούς νησιώτες. Άπό τό 1810 καί μετά κάθε βοή
θεια καί συνεργασία μεταξύ τών δύο πλευρών σταμάτησε, κι οί μαχητές, μπροστά 
στό φάσμα τής πείνας, άρχισαν νά χρησιμοποιούν κάθε θεμιτό κι άθέμιτο μέσο, γιά 
νά έξασφαλίζουν τρόφιμα. Ή φαγωμάρα τούτη έξελίχτηκε, δυό -  τρεις φορές, σέ 
φονική σύγκρουση άνάμεσα στούς έπαναστάτες καί τούς Σκοπελίτες στό νησί 
τους. Μά καί στ’ άλλα Σποραδονήσια ή κατάσταση δέν εΓταν καλύτερη. Στή Σκύρο 
μάλιστα τόσο πολύ όξύνθηκαν οί σχέσεις τών κατοίκων μέ τούς έπαναστάτες, ώστε 
πολλοί άπό τούς Σκυριανούς άναγκάστηκαν νά έγκαταλείψουν τό νησί καί νά κατα
σταλάξουν μέ τά νοικοκυριά τους στή Σμύρνη καί τά Ψαρά κι άλλοι νά κλειστούν 
στό φρούριο τού νησιού μαζί μέ τά πολύτιμα πράγματά τους9.

Ό  Δάμτσας στή Ρωσία. Ό  καλύτερος!;) "Ελληνας στό ρωσικό στρατό

Ά ν  καί ή έπανάσταση τών άγωνιστών συνεχίστηκε μέ διακοπές ως τό 1816, ό

βάλλε. Αύτή τήν άνάγκη κατανοεί κι ό Νικ. Ίγγλέσης (Τά αρματολίκια καί ό ήρως Νικοτσά- 
ρας, Άθήναι 1884, Φυλλάδιον Α', σελ. 36 - 37) γράφοντας:

«Ερωτώ πάντα νά είπη καί νά γράψη έακεμμένως καί ύπό έθνικήν έποψιν, 500 όπλϊται 
καταδρομής δταν στερηθώσι τής χρηματικής βοηθείας ύπό τών οίκείων των, ύπό τών συνε- 
παρχιωτών των, ή ύπό τίνος έθνικού κομητάτου, πώς ήθελον ζήση έπί όλα έννέα έτη (δσα 
δηλαδή κράτησε, μέ διακοπές βέβαια, ή έπανάσταση τού 1808) έν ϋπλοις κυμαινόμενοι, είμή 
διά τού πειρατικού μέσου; Μή τάχα ό "Ομηρος ό γράψας, δτι τό ληίζειν τότε δέν έκολαφίζε- 
το, άλλ’ έδικαιολογεϊτο ή έξάσκησις τών Ελλήνων είς τό πολεμείν, δέν είχεν ύπ’ δψιν του 
τήν άνάγκην, ύφ’ ής ένίοτε πιεζόμενοι ύπό στερήσεως ξηρός κάν τροφής των, καταφεύγουν 
καί είς ληστρικά καί πειρατικά έργα;»
9. 1) Δημ. Γίαπαγεωργίου, Ιστορία τής Σκύρου άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων, έν Πάτραις 
1909, σελ. 106.

2) Τρύφωνος Εύαγγελίδου, Ή νήσος Σκιάθος, Άθήναι 1913, σελ. 102.
3) Δημοσθένη Γ. Νασούλη, Σκόπελος, Ιστορική μονογραφία, Άθήναι 1950, σελ. 60-61.
4) Αδαμάντιου Α. Σάμψων, Νήσος Σκόπελος, Άθήναι 1968, σελ. 207.
5) Λάμπρου Μάλαμα, Κατσαντώνης καί κλεφτουριά, 1971, σελ. 168. Συγκεκριμένα ό Μάλα- 

μας γράφει πώς έσμιξαν καί έκαναν στόλο ό Κατσαντώνης μέ τό Νικοτσάρα, ό Ζίνδρος καί ό 
Σταθάς, ό Καραλής κι ό Λιόλιο -  Λάζος, ό Τσέλιος κι ό Μακροπούλιος, ό Καρακίτσος, ό Δου- 
μπιώτης, ό Ζορμπάς, ό Μακρυθανάσης καί ό Γίετσαβός, ύ Λαζονίκος κι ό Τζαχίλας, ό Καζαβέ- 
ρης, ό Μπιζιώτης κ.ά.

6) Αδαμάντιου Σάμψων, Ή Σκιάθος άπό τούς προϊστορικούς χρόνους μέχρι τών άρχών 
τού 20ού αίώνος, Άθήναι 1977, σελ. 61.
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Γιώργης Δάμτσας άφηκε τούς συμπολεμιστές του κι έφυγε γιά τή Ρωσία γύρω στά 
181110 11. Πού καταστάλαξε μάς είναι άγνωστο. Προμιριώτικες ωστόσο παραδόσεις 
λένε, πώς είχε δικούς του άνθρώπους, καί μάλιστα εύπορους, στή Μολδοβλαχία 
- τ ό  πιθανότερο είναι νά πήγε στά συγγενή του άρχιμαντρίτη Δ. Δάμτσα-ΠαΓσιο11 
πού ζοϋσε στό μετόχι «Μπλομπουΐτα» τού άγιορίτικου μοναστηριού «Ξηροπότα- 
μος» -  οί όποιοι ένδιαφέρθηκαν νά τόν μάθουν γράμματα καί νά τόν προωθήσουν 
στό ρωσικό στρατό. Γύρω στά 1812- 1814 προβιβάστηκε σέ ύπαξιωματικό12. Υπη
ρετώντας στό στράτευμα, άλλοτε στό πεζικό κι άλλοτε στό Ιππικό, ξεπέρασε, δπως 
παρατηρεί μέ κάποια ύπερβολή βέβαια ό "Ανθιμος Γαζής13, δλους τούς "Ελληνες 
τού ρούσικου στρατού στή δράση καί στήν παλικαριά, γι’ αύτό κι άπόλαυσε πολλές 
τιμές.

Θερμός δμως πατριώτης, δπως εΓταν πάντα καί γενναίος άπ’ τή φκιασιά του, 
έγκολπώθηκε πιό ύστερα τά κηρύγματα τής Φιλικής Εταιρίας κι έγινε φιλικός. Τέ
λος στά 1818 τόν έστειλαν οί φιλικοί στήν πατρίδα του, γιά νά συμβάλει κι αύτός 
στήν προετοιμασία τού άγώνα14.

10. Ό  Γεώργιος Φιλάρετος (δπ.π., σελ. 83) δέν ξεκαθαρίζει τήν αιτία τοϋ έκπατρισμοϋ τού 
Δάμτσα, προσθέτοντας άπλά, δτι άναγκάστηκε νά φύγει «τίς είδε τίνα πράξιν διαπράξας». 
Ούτε γράφει τίποτα γιά τή δράση τοϋ παλικαριού στίς έπαναστάσεις πού προηγήθηκαν. Φαί
νεται πώς τό θεώρησε έπουσιώδες, μιά καί οί άγώνες αύτοί δέν έφεραν άποτέλεσμα κι έπι- 
σκιάστηκαν άπ’ τό μεγάλο Είκοσιένα, ή δέν έτυχε νά πληροφορηθεϊ τίποτα σχετικά. "Ας μήν 
ξεχνάμε πάντως, δτι 6 Φιλάρετος ούτε Ιστορικός εϊταν, ούτε συστηματική μελέτη έγραψε γιά 
τό Δάμτσα.

Ό  Άγιώτης λόγιος Θεόδωρος Χατζημιχάλης υποστηρίζει, πώς ό άγωνιστής φυγαδεύτη
κε στή Ρωσία, έπειδή σκότωσε κάποιον Όθομανό (βλ. Ήλία Π. Γεωργίου, Ή 'Αγιά καί ή Έπα- 
νάστασις τού 1821, έφημ. «Θεσσαλικόν Μέλλον», 31 Μαΐου 1966). Ή τελευταία γνώμη φαίνε
ται, δτι άνταποκρίνεται περισσότερο στά πράγματα.
11. Γιά τόν Παΐσιο βλ. Γιώργου Θωμά, Ό  άρχιμανδρίτης Παΐσιος, Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. 
10ος, Άθήναι 1971, σελ. 77-82 (καί άνάτυπο).
12. Γιά τό τελευταίο βλ.: α) Γεωργίου Φιλάρετου, δπ.π.

β) Γεωργίου Ε. Λαγούδη, 'Η σχολική ζωή τού Ξηροχωρίου κατά τά 
πρώτα μετά τήν άπελευθέρ&^σιν έτη, Άθήναι 1967, σελ. 5. 

γ) I. Θεοφανίδου, Ιστορικόν Άρχεϊον 1770- 1836, τομ. Β', σελ. 462. 
δ) Γιάνη Κορδάτου, Ιστορία τής έπαρχία Βόλου καί Άγιας, Αθήνα 

(1960), σελ. 636.
ε) Διονυσίου Α. Κόκκινου, Ή έλληνική Έπανάστασις, τόμ. Α', Άθήναι 

1940, σελ. 428 κ.ά.
13. Άπό έπιστολή τοϋ Άνθιμου Γαζή πρός τό γραμματέα τής Κυβέρνησης (Σύρος 7 Ιουλίου 
1827), πού δημοσιεύεται σέ άλλη σελίδα.
14. 1) Γ ιάνη Κορδάτου, δπ.π., σελ. 636.

2) Λάμπρου Καταφυγιώτου, Ιστορία τής Θεσσαλίας, σελ. 50.
Ό  Δάμτσας άναγράφεται καί στόν κατάλογο τών φιλικών τής Θεσσαλίας μαζί μέ άλλους 

71 (βλ. θεσσαλοί φιλικοί, έφημ. «'Η Θεσσαλία», 25 Μαρτίου 1958). "Οτι ώς φιλικός ήρθε στό 
Προμίρι άπό τή Ρωσία, βλ. καί Γεωργίου Ε. Λαγούδη, δπ.π., σελ. 5.
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Ό  γάμος του στό Προμίρι. Ή προεπαναστατική του δράση

Δέν πέρασε πολύς καιρός άπό τότε πού γύρισε στό χωριό του ό Δάμτσας, κι έρ
χεται σέ γάμου κοινωνία μέ τή Χρυσούλα, κόρη τού Γεωργίου Φιλάρετου, πού είταν 
άπ’ τούς εύκατάστατους τού τόπου κι είχε χρηματίσει πιό πρίν καί δημογέροντας15 16. 
Ό  γάμος τους έγινε στίς 18 Φεβρουάριου 1819 μέ άδεια τού μητροπολίτη Ζαγοράς 
καί των τούρκικων άρχών1®, όντας ό γαμπρός 31 χρονώ κι ή νύφη 1917.

Παράλληλα ό Δάμτσας κινείται μυστικά στή γενέτειρά του, κατατοπίζοντας

15. Βλ. Γιώργου θωμά, Νικόλαος Φιλάρετος, Μορφαί τής Μαγνησίας, Βόλος 1973, σελ. 164 
(καί άνάτυπο).

'Ο Γεώργιος Φιλάρετος, πεθερός τού Δάμτσα καί εύπορος κτηματίας τού Προμιριοϋ, εϊ- 
ταν παπούς -  άπό πατέρα- τού πολιτευτή, νομομαθή καί υπουργού Γεωργίου Φιλάρετου.

Τό σπίτι τής οικογένειας τών Φιλάρετων στό Προμίρι είταν στό οίκόπεδο, πού βρίσκεται 
κάτω άπό τήν αύλή τού οίκήματος Άλέκου Ψυχούλη. Κάποια θεμέλια ξεχωρίζουν άκόμα σ’ έ
να σημείο, τά ϋπόλοιπα είναι χωμένα στό χώμα. Άπ’ τήν οίκοδομή πάντως έκείνη, σώζεται 
σήμερα ένα παράσπιτο δίπλα, πού λέγεται ώς τώρα «Φιλαρεταίικο» κι είναι κτήμα τής κοινό
τητας. Τό πρώτο κάηκε στά 1821 άπό τό Δράμαλη, τό δεύτερο παράμεινε άκέραιο. Πρόκειται 
γιά Ιστορικό χτίσμα πού δέθηκε μέ τή μοίρα τών ήρωϊκών Φιλαρέτων καί τού Δάμτσα καί πού 
ώστόσο παραμένει άναξιοποίητο Ισαμε σήμερα.

Σχετικά μέ τήν άνάγκη τής συντήρησής του έγραψα στήν έφημερίδα τής Αθήνας «Τό Βή
μα» (2.3.1965) καί κάμποσες φορές στή βολιώτικη έφημερίδα «'Η Θεσσαλία», μά τίποτα δέν έ
γινε τότε. Τό Μάρτη δμως τού 1977 τό σπίτι άνακηρύχτηκε μέ προεδρικό διάταγμα ώς «διατη
ρητέο μνημείο». Πάλι δμως έγκαταλείφτηκε, καί τό χειμώνα τού 1979 -  80 έπεσε όλόκληρη ή 
σκεπή του κι ένα μέρος άπό τό μπροστινό ντουβάρι. Τότε ό προμιριώτικος σύλλογος «Ή Ση- 
πιάδα» βρήκε χρήματα καί κατάφερε νά τό άναστηλώσει μέ τήν έπίβλεψη τής άρχαιολογικής 
ύπηρεσίας.

Στά 1971 μετάφερα στόν Άλέκο Κ. Δάμτσα -  τό χρηματοδότη αύτής τής έκδοσης- τή 
σκέψη μου, πώς καλό θά είταν νά έντοιχιζόταν μιά ένεπίγραφη πλάκα στό σπίτι τών άγωνι- 
στών. 'Η πρόταση υιοθετήθηκε άμέσως, καί μάλιστα προθυμοποιήθηκε ό Ιδιος νά άναλάβει τή 
δαπάνη κατασκευής. Τελικά τό συμβούλιο τής Περιηγητικής Λέσχης Βόλου (πρόεδρος ό Πα
ντελής ΜωραΤτης καί μέλη οί Απόστολος Παπαποστόλου, Γιάννης Άντωνούλας, Γιάννης 
Μουγογιάννης, Γιώργος Χριστογιάννης, Κατερίνα Πέτρου, Βάση Ήλιάδη κι ό υποφαινόμε
νος) δέχτηκε μέ Ιδιαίτερη προθυμία νά όργανώσει τήν έκδήλωση στό Προμίρι, σέ συνεργασία 
μέ τήν κοινότητα, κι έτσι στίς 30 Μαΐου 1971 πραγματοποιήθηκε έκδρομή Βολιωτών στό Προ
μίρι, δπότε κι έγινε μέ έπισημότητα ή έντοίχιση τής πλάκας στό χτίσμα. (Λεπτομέρειες τής τε
λετής δημοσιεύτηκαν στίς βολιώτικες έφημερίδες «'Η Θεσσαλία» καί «Ταχυδρόμος» τής 1ης 
Ιουνίου 1971).
16. Ό  όμότιμος καθηγητής τού άστικοϋ δικαίου στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νικόλαος 
Πανταζόπουλος καί ό δικηγόρος Βόλου Απόστολος Παπαθανασίου μέ βεβαίωσαν, δτι χρειά
στηκε άδεια καί άπό τούς Τούρκους, Ισως έπειδή ό γαμπρός είχε περάσει άπό στρατιωτικό 
στάδιο στή Ρωσία.
17. Άπό κατάσταση έγγάμων άξιωματικών τού 1840, πού βρίσκεται στά Γ.Α.Κ. (Μ.Α., Φάκ. 111, 
Νυμφεύσεις, 1840).

'Η Θεοχάρη Δάμτσα -  Ψυχούλη άκουσε, γύρω στά 1905, στό Προμίρι, δτι δ Δάμτσας πή
γε μέ φίλους του νύχτα κι έκλεψε, μέ τή θέλησή της, τή Χρυσούλα· τήν έβαλε στ’ άλογο καβά
λα κι έφυγε.
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Ή ηαλαιότερη φωτογραφία τού Προμιριού.Έγινε στις αρχές τού αιώνα μας.

τούς χωριανούς του πάνω στά άνατρεπτικά σχέδια τής Φιλικής Εταιρίας κι έγκαρ- 
διώνοντας τούς ραγιάδες18. Προφορικές παραδόσεις στά Προμίρι μάς λένε, πώς 
στό δαμτσαίικο σπίτι συνάζονταν οι πατριώτες τού χωριού καί χάραζαν τά σχέδιά 
τους γιά τήν κατοπινή τους κίνηση καί δράση. Συγκεντρώνονταν τις νύχτες συνή
θως, γιά νά μήν κινούν υποψίες στούς φιλότουρκους προύχοντες τής πολίχνης καί 
τά τσιράκια τους19, πού εϊταν άντίθετοι σέ κάθε έθνεγερτική δραστηριότητα καί δέ 
χώνευαν τά Δάμτσα. Μά κι αύτός τούς περιφρονοϋσε κι ένεργοϋσε πάντοτε χωρίς 
νά τούς ρωτάει καί νά τούς ύπολογίζει.

Συχνά δμως ό Προμιριώτης φιλικός συμβουλευόταν κι έπαιρνε διαταγές άπό 
τόν "Ανθιμο Γαζή, πού είχε κατέβει κι αύτός στό Πήλιο, νά προλειάνει τά έδαφος 
γιά τήν έξέγερση. Μάλιστα ό Γαζής, πού συγγένευε μέ τά Δάμτσα, έκτιμώντας τις 
στρατιωτικές άρετές του καί τή φλογερή ψυχή του, τού έκμυστηρεύτηκε τά πάντα 
καί τού άνάθεσε τή στρατιωτική άρχηγία στήν περιοχή Λαύκου καί Άργαλαστής20.

18. 1) Γεωργίου Ν. Φιλάρετου, δπ.π., σελ. 82.
2) Τού Ιδιου, Σημειώσεις άπό τοϊι 75ου υψώματος, (Άθήναι) 1924, σελ. 1 -2 .
3) Γεωργίου Ε. Λαγούδη, δπ.π., σελ. 5.

19. "Ολοι αύτοί, σύμφωνα μέ μιά προμιριώτικη παράδοση, πού διασώζει ό Γιάννης Καραδέμη- 
τρος, κορόϊδευαν τούς πατριώτες καί τούς έλεγαν περιφρονητικά «ξωπούλια» (άγροίκους καί 
συνεκδοχικά άνάξιους, τιποτένιους).
20.1) Γιάνη Κορδάτου, δπ.π. Ό  Ιδιος συμπληρώνει πιό κάτω, πώς ό Δάμτσας « Ήταν πολύ τολ
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'Η προσπάθειά του γιά τήν τόνωση τού πατριωτικού φρονήματος των κατοί
κων καί τήν όργάνωσή τους στό κίνημα πού έτοιμαζόταν, είχε καλά άποτελέσματα. 
Άφοσιωμένος στό έθνικό του χρέος, έκανε σωστά τή δουλειά του, καί μέ τίς στρα
τιωτικές τους γνώσεις καί τή δυνατή του ψυχή, ξεσήκωνε τά χωριά21.

Κάτω άπ’ τήν ήγεσία τού Δάμτσα περνούν ένα σωρό χωριανοί του: Τ’ άδέρφια 
του Κώστας, Νικόλαος καί Μανόλης μέ τόν πατέρα τους Εύαγγελινό, τά κουνιάδια 
του Νικόλαος καί Δημήτριος Φιλάρετος22 μέ τόν πατέρα τους Γεώργιο23, ό Λώρης24,

μηρός καί άσος στόν άνταρτοπόλεμο».
2) Βαγγέλη Σκουβαρά, Σελίδες άπό τήν Ιστορία τής μηλιώτικης Σχολής, περιοδ. «Ήώς», 

τεϋχ. 92 -  97, σελ. 252, (καί άνάτυπο).
3) Γεωργίου Ε. Λαγούδη, δπ.π., σελ. 5.

21. Δυστυχώς καμιά πηγή δέ βρέθηκε ώς τώρα διαφωτιστική στά καθέκαστα τής άρχικής δρά
σης του Προμιριώτη φιλικού στό νότιο Πήλιο. "Αν λάβουμε δμως υπόψη τό όργανωμένο σώμα 
τών Νοτιοπηλιοριτών, πού μέ ήγέτη τόν Τδιον δρμησε άπ’ τό Προμίρι, μόλις άρχισε ή έπανά- 
σταση τού Πηλίου, κι έλαβε μέρος στήν πολιορκία τού κάστρου Βόλου, καταλαβαίνουμε πολ
λά γιά τό πόσο γόνιμα καί άποτελεσματικά κινήθηκε στήν περιφέρειά του 6 Δάμτσας.

Σύμφωνα μέ μιά παράδοση, πού άκουσα στά 1975 στήν Ξινόβρυση άπό τήν παρέα τών 
Στάθη Γαλάνη, Θόδωρα Καζανάκη καί Βαγγέλη Διανελλάκη, ό Δάμτσας πήγαινε συχνά στήν 
Ξινόβρυση καί ξεσήκωνε τούς πατριώτες. Απέναντι μάλιστα άπ’ τό χωριό έκανε καί μιά βρύ
ση, πού λεγόταν παλιότερα «τού Ζορμπά», ένώ σήμερα «βρύση τού Ρμπά» άπό πέσιμο (κώφω
ση) τής πρώτης συλλαβής.
22. "Αγνωστος ό χρόνος γέννησης καί θανάτου του. Χρημάτισε μαθητής τής μηλιώτικης σχο
λής, όπου έμαθε καί τά Ιταλικά. Ξεσηκώθηκε κι αύτός άπ’ τούς πρώτους μαζί μέ τόν άδερφό 
του Νικόλαο καί τό γαμπρό του, πού άκολούθησε τόσο στίς έκστρατεΐες του στή Θεσσαλομα- 
γνησία όσο καί πέρ’άπ’ αύτή, κρατώντας παράλληλα μέ τό δπλο του, καί τό κοντύλι τού γραμ
ματικού. Μέ τή διπλή αύτή Ιδιότητα θά τόν βρούμε στίς μάχες τού Τρίκερι τό Νοέμβρη τού
1827, ένώ μέ τήν όργάνωσή τού στρατεύματος στήν περιοχή τών Μεγάρων τό Μάρτη τού
1828, θά βρεθεί κι αύτός έκεϊ, γιά νά καταταγεΐ σέ μονάδα. Στή συνέχεια διατέλεσε βοηθός 
τής άστυνομίας Σαλαμίνας καί στά 1830, όταν συγκροτήθηκαν τά έλαφρά τάγματα, ό Δημή- 
τριος Φιλάρετος πήρε τή θέση τού καταλυματία στό Δ' έλαφρό τάγμα τής Σαλαμίνας μέ διοι
κητή τόν ταγματάρχη Γιάννη Μπαϊρακτάρη, μιά θέση πού δινόταν τότε ατούς γραμματικούς 
καί καταλυματίες τής έπανάστασης. Στό τάγμα υπηρέτησε μόνο 29 μέρες, καί φαίνεται δτι μό
νος του άποχώρησε άπ’ αύτό, γιά νά διοριστεί πιό ύστερα ύπάλληλος τής Γραμματείας Εσω
τερικών στό Ναύπλιο, κι ώς τό καλοκαίρι τού 1832 νά άσκεί τά καθήκοντα τούτα. "Εφυγε δμως 
κι άποκεί -  άγνωστο π ότε- κι έγκαταστάθηκε μέ τούς γονείς του στό Ξηροχώρι (Ίστιαία) 
τής Εύβοιας. Τό Σεπτέμβρη τού 1836 διορίστηκε δάσκαλος στό έλληνικό σχολείο Καλλιδρό- 
μης. Δασκάλεψε άκόμα σέ σχολείο τής Σύρου, δπου κι έβαλε σέ έψαρμογή τήν άλληλοδιδα- 
κτική μέθοδο, πού κατείχε καλά καί ύποστήριζε. Ξαναγύρισε στήν Ίστιαία, κι έραστής τών 
γραμμάτων δπως εϊταν, κινήθηκε δραστήρια κι άποτελεσματικά στό χώρο τής έκπαιδευτικής 
καί πολιτιστικής ζωής τής περιοχής, προβάλλοντας φωτισμένες Ιδέες καί τολμηρές καινοτο
μίες, δπως είταν ή ίδρυση σχολής θηλέων στό Ξηροχώρι, ή διδασκαλία τής ιταλικής γλώσσας 
στά σχολεία κλπ. Διατηρούσε άλληλογραφία μέ τό Γρηγόριο Κωνσταντά καί μέ άλλες προσω
πικότητες τής έποχής, καί θεωρούνταν ό πιό μορφωμένος, μά καί ό πιό πλούσιος άπ’ δλους 
τούς Πηλιορίτες πού είχαν περάσει τότε στή βόρεια Εύβοια.

Πέρ’ άπ’ τά παραπάνω, ό Φιλάρετος νοιαζόταν καί γιά τήν τύχη τού Κράτους. Πνεύμα 
εύαίσθητο καί δημοκρατικό, δέν άντεχε νά βλέπει νά καταπατιόνται τά δίκαια τών Ελλήνων
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οΐ τρεις άδερφοί Λάλη25 (Γεωργίου Φιλάρετου, δπ.π), τ’ άδέρφια Άλεξαντρής, Στά-

άπό τό Παλάτι, καί κινιόταν κι αύτός γιά τήν άπόχτηση συντάγματος. Στις 17 Δεκεμβρίου 1840 
υπογράφει 6 Ιδιος τόν «Πρώτον δρκον τής Γ' Σεπτεμβρίου», μέ τόν δποΐον όρκίστηκαν οι πα
τριώτες δτι θά φυλάξουν τήν πατρίδα καί θά άγωνιστοϋν γιά τό σύνταγμα. Ώ ς θιασώτης του 
συντάγματος έκλέχτηκε στά 1843 άντιπρόσωπος τών Θεσσαλών, παραμένει δμως σκοτεινή ή 
παραπέρα δράση του στά χρόνια έκεινα.

Στά μεταξύ έγκαταστάθηκε στή Μεγαρίδα, δπου καί έθεσε ύποψηφιότητα βουλευτή, γιά 
νά έκλεγεϊ τό Νοέμβρη τού 1850. Τό Δεκέμβρη τού 1852 θά χάσει τή γυναίκα του Ελένη Ν. 
Γκίκα, πού πέθανε άπό άτύχημα σέ ήλικία 30 χρονώ.

Στήν πηλιορίτικη έπανάσταση τού 1854, πού κήρυξε στό Προμίρι ό άδερφός του Νικόλα
ος Φιλάρετος, ό Δημήτριος δέν έμεινε άδιάφορος. Στήν Αθήνα, πού ζοϋσε, ρίχτηκε σέ μιά 
προσπάθεια ένίσχυσης τού άγώνα. Συγκέντρωσε τότε, μαζί μέ άλλους πατριώτες, χρήματα 
καί πυρομαχικά καί τά έστειλε στό Πήλιο, τονώνοντας παράλληλα μέ γράμματα τόν άδερφό 
του στό κίνημα (βλ. σχετικά Γιώργου Θωμά, Άπό τήν έπανάσταση τού Πηλίου στά 1854, Δυό 
άνέκδοτες έπιστολές πατριωτών, περιοδ. «Λαρισαϊκά Γ ράμματα», Σεπτέμβριος -  Δεκέμβριος 
1974, σελ. 435-437).

Ύστερα άπό δύο χρόνια (1856) έβαλε πάλι ύποψηφιότητα βουλευτή στήν έπαρχία Μεγα- 
ρίδας, άλλά άντικυβερνητικός δπως είταν, έγινε ό στόχος όργάνων τής τάξης, όπότε βλέπο
ντας τήν καλπονοθεία πού έτοιμαζόταν, άναγκάστηκε νά άποχωρήσει πριν όλοκληρώσει τόν 
προεκλογικό του άγώνα.

Δυστυχώς ή κατοπινή ζωή καί δράση του δέν είναι γνωστή. Ξέρουμε μόνο πώς είταν κι 
αύτός ένας άπό τούς άδικημένους άγωνιστές, καί γιά τήν ύλική Ικανοποίησή του ύπόβαλε τόν 
Ιούνιο τού 1864 αίτηση καί δικαιολογητικά στήν έπιτροπή τού άγώνα. Δέν είναι δμως γνωστό 
τό άποτέλεσμα. Σύμφωνα πάλι μέ παρατήρηση τού Νικολάου Κ. Ζορμπά («Γενεαλογία», 
δπ.π.), ό Φιλάρετος έκανε καί τραπεζίτης. Γενικά είταν μιά δλοκληρωμένη, μαχητική καί 
προοδευτική προσωπικότητα τού καιρού του μέ δημοκρατικά φρονήματα. Γ ιός του είταν ό 
κτηματίας Νικόλαος Φιλάρετος, πού παντρεύτηκε τήν ώραιότερη τότε γυναίκα τής Αθήνας, 
τήν κόρη τού άντιμοναρχικού Πρωθυπουργού Επαμεινώνδα Δεληγιώργη καί έγγονός του ό 
Δημήτριος Φιλάρετος, γενικός έπιθεωρητής στήν Τράπεζα τών Αθηνών.

(Άπό: 1) Επιστολή τού συνταγματάρχη -  γενικού διευθυντή τού Τακτικού Φ. Γραικάρ- 
δου (Ναύπλιο 2.7.1832) πρός τή Γραμματεία Στρατιωτικών στά Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 161).

2) Έφημ. «Ελληνικός Ταχυδρόμος» 2 Όκτωβρίου 1836, άρ. 59.
3) Έφημ. «Αιών» 10 Δεκεμβρίου 1844, 2 Σεπτεμβρίου 1850,14 Νοεμβρίου 1850, 6 Δεκεμ

βρίου 1852.
4) Δήλωση τού Νικολάου Κριεζώτη (Αθήνα 15 Όκτωβρίου 1846) κυρωμένη κι άπό άλ

λους όπλαρχηγούς.
5) Τις 1260/18.5.1847 καί 3813/22.6.1865 αιτήσεις τού Δημητρίου Γ. Φιλάρετου στόν όμώ- 

νυμο Φάκελο τού Άρχ. Άγ. τής Έθν. Βιβλ.
6) Έφημ. «Άθηνά» 23 Όκτωβρίου 1856.
7) Ίω. Βλαχογιάννη, Αρχεία τής νεωτέρας έλληνικής Ιστορίας, Άρχείον Ίω. Μακρυ- 

γιάννη, τόμ. Α' καί Β', 1907, σελ. 186, 278, 280.
8) Γεωργίου Ε. Λαγούδη, δπ.π., σελ. 4 -14.
9) Πληροφορίες πού μού έδωκε τό 1961 στήν Αθήνα ό έγγονός του οικονομολόγος καί 

συγγραφέας Κλεισθένης Γ. Φιλάρετος). ν
23. Ό  Ιδιος δ Γεώργιος Δάμτσας σέ πιστοποιητικό του (Σαλαμίνα 15.5.1830) πού άγόρασε κι 
αύτό σ’ άρχείο τής Αθήνας ό Άλέκος Κ. Δάμτσας, βεβαιώνει πώς ό Γεώργιος Φιλάρετος πο
λέμησε «ούκ όλίγον εις τήν έπανάστασιν τής πατρίδος μας». Στά 1838 βρισκόταν άκόμα στή
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θης καί Ιωάννης Βραχνογιάννη, ό γιός τού Άλεξαντρή Δήμος Βραχνογιάννης28, ό 
Εύαγγελινός Δάμιτζας27, ό Μανόλης Γιαννόπουλος μέ τόν πατέρα του28, οΐ Άγκου-

ζωή.
Ό  Ν.Σ. Κτενιάδης (Ιστορία τής έλληνικής Χωροφυλακής, τεϋχ. Β', σελ. 64), γράφει, λα

θεμένα, πώς ό Νικόλαος Φιλάρετος κι 6 πατέρας του κατατάχτηκαν στό σώμα του Γ. Ζορμπά 
(Δάμτσα) «όλίγον μετά τήν σφαγήν του Μπρομμυρίου», πού έγινε τό Μάη τού 1823.
24. "Ενας Δημήτριος Λώρης ϋπηρετοϋσε στά 1848 στό φρουραρχείο του Παλαμηδιοΰ. Πιθα
νότατα θά εΐταν τούτος 6 άγωνιστής (έφημ. «Ελπίς», 1848, άριθ. φύλ. 483).
25. Ή άπήχηση των άγωνιστών αύτών ξεπέρασε τά σύνορα τής Μαγνησίας, δπως φαίνεται 
καί σέ μία έντυπη φυλλάδα «ΈπΙ ταϊς Έθνικαΐς Έορταϊς ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ Νικολάου Τράκα, έν 
ΛαμΙςι 28 Ιουλίου 1920»:

«ΟΙ Λάλη καί Φιλάρετοι καί Λώρης του ΠηλΙου
καί οΐ ναυμάχοι άδελφοί Ζορμπάδες Προμυρίου...»

26. Γιά τούς Βραχνογιάννηδες μού πρωτομίλησε ό Ζαφείρης Παπασταματίου, δταν εΐταν κοι
νοτάρχης τού Προμιριοϋ στά 1961, καί μού έπιβεβαίωσαν τήν πληροφορία ή Μορφούλα Μα- 
κρή καί ό Γιάννης Δ. Χατζής. Καί οί δυό πήραν τίς πληροφορίες άπό Προμιριώτες, πού θυμή
θηκαν τούς άγωνιστές στό Προμίρι καί μού ύποδείξανε τό μέρος, δπου ύψωνόταν τό σπίτι 
τους. Εΐταν κοντά στήν κεντρική πλατεία, έκεΐ πού βρίσκονται σήμερα τά οικοδομήματα τών 
Γιάννη Καραδέμητρου καί Νίκου Μελαχρόπουλου καί πού ώς τά 1900 πάνω -  κάτω ό τόπος 
λεγόταν «Βραχνογιανναίικα». Καί τά τρία δμως άδέρφια σκοτώθηκαν πολεμώντας. Συγκεκρι
μένα 6 Άλεξαντρής δντας όμαδάρχης, έπεσε στό Βόλο τό Β' χρόνο τού πολέμου, ό Ιωάννης 
στή Θεσσαλία τόν αύτό χρόνο καί δ Στάθης, στά Ψαρά, ταγμένος στή δύναμη τού Κότα, στά 
1824. Ό  Δήμος εΐταν άγράμματος, χρημάτισε μαγκατζής κάτω άπό τίς διαταγές τού Καρατά- 
σου καί πολέμησε μέ γενναιότητα στά Βρυσάκια τής Εύβοιας, στό Τρίκερι, νησί «Άλατάς» καί 
Γατζέα τό 1823, στή Σκιάθο, στό Σχινόλακα κατά τού Ίμπραήμ, στήν Αταλάντη, στό Τρίκερι 
τό 1827, καθώς καί σ’ άλλες άκόμα μάχες. Μετά τόν έρχομό τού Καποδίστρια πρόσφερε ναυ
τικές υπηρεσίες στό έθνος. Στίς 4 Ιουνίου 1864 ζοϋσε άκόμα στήν Αθήνα, γέροντας πιά. (Α 
πό: 1) Τά 18411 πιστοποιητικό τών Τζάμη Καρατάσου, Διαμαντή Όλύμπιου καί Ιωάννη Βελέν- 
τζα, κυρωμένο άπό τό δήμαρχο τής Αθήνας στίς 25 Αύγούστου τού 1844. 2) Τήν 18410 αίτηση 
τού ίδιου τού Δήμου Βραχνογιάννη άπό 4 Ιουνίου 1865. Καί τά δύο χειρόγραφα είναι καταχω- 
ρημένα στό Άρχ. Άγ. τής Έθν. Βιβλ.).
27. Ό  Δάμιτζας (γρ. Δάμτζας) εΐταν όπωσδήποτε θείος τού Ζορμπά, έξάδερφος δηλαδή τού 
πατέρα του, καί δντας προύχοντας στό Προμίρι, δαπάνησε δλη του τήν περιουσία γιά τίς ά- 
νάγκες τού άγώνα. Σέ κάποια δμως μάχη τής θεσσαλομαγνησίας στίς άρχές τού άγώνα καί έ- 
νώ εΐταν ύπαξιωματικός, σκοτώθηκε. Ή γυναίκα του καί τά παιδιά του αιχμαλωτίστηκαν άπό 
τούς Τούρκους. (’Από: 1) Τό 23848/29.10.1843 πιστοποιητικό τών Ν. Ζορμπά, Ν. Γ. Φιλάρετου, 
Ίω. Βελέντζα, Χατζηχρίστου, Γ. Ζορμπά, Γ. Κότα, Δημ. Γ. Φιλάρετου κ.ά. στίς Αίτήσεις καί τά 
Μητρώα Αγωνιστών τής Βαλλιανείου Βιβλιοθήκης στήν Αθήνα. 2) Τήν 23847/6.2.1846 αίτηση 
τής γυναίκας του Μαρίας πρός τή νομαρχία τής Άττικοβοιωτίας, πού βρίσκεται στήν ίδια Βι
βλιοθήκη. 3) Τό Μητρώο τών ύπαξιωματικών τού άγώνα στό Αρχείο Αγωνιστών τής Εθνικής 
Βιβλιοθήκης (άριθ. 4762). Έδώ δμως λαθεμένα παρουσιάζεται ό Δάμιτζας ώς κάτοικος Αθη
νών. Βλ. άκόμα καί Γιώργου θωμά, "Ενας άγνωστος Προμιριώτης μαχητής, περιοδ. «θεσσα- 
λική Εστία», Μάρτης- Απρίλης 1980, σελ. 313-315.

Γιά τούς Βραχνογιάννηδες καί τό Δάμιτζα άφιέρωσε λίγες γραμμές στή μελέτη του 
«θεσσαλοί άγωνιστές τού 1821» ό Ν. Κ. Γιαννούλης (Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. 12ος, 1977- 
1979, σελ. 209-210 καί 211-212).
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ναρδαϊοι ή Γκουναρδαίοι29, δ Άγγελής Κώστα Τζώρτζη30 κα( άλλοι. Στή δύναμη τού 
Δάμτσα ύπαγόταν άκόμα κι ό Δημήτριος Ίω. Σπανός31 άπό τό Λαϋκο μέ άλλους συ
μπατριώτες του, καθώς καί άντρες άπ’ τ ’ άλλα χωριά τού νότιου Πήλιου, άπό τήν Άρ- 
γαλαστή, τή Βιζίτσα, τή Μακρινίτσα καί τή Μακεδονία32. ΟΙ τελευταίοι είχαν βγεί μέ

28. Οί δυό άγνωνιστές γίνονται γνωστοί χάρη: 1) στό 21394/21.1.1831 πιστοποιητικό τού Ιω 
άννη Στράτου καί του Γεωργίου Ζορμπά καί 2) στήν 21390/30.4.1846 αίτηση του Ιδιου (Άρχ. 
Άγ. τής Έθν. Βιβλ.).

Ό  Γιαννόπουλος εΐταν σημαιοφόρος στό σώμα τού Δάμτσα καί πολέμησε μαζί του σέ 
διάφορες μάχες τής Θεσσαλομαγνησίας μέ γενναιότητα. Πιό υστέρα πέρασε στή Χαλκιδική 
καί τάχτηκε στό σώμα τοίι Μπίνου, άλλά δταν είδε τίς άποτυχίες τοϋ σώματος ατούς έκεΐ ά- 
γώνες, πήρε τριάντα μαχητές καί κατέβηκε στήν Εύβοια, δπου έντάχτηκε στή δύναμη τού Νι
κολάου Τομαρά. Άποκεί πέρασε στή Σκιάθο μέ τούς τριάντα στρατιώτες του καί τάχτηκε 
στόν νταϊφά τοϋ Καρατάσου, γιά νά πολεμήσει κι αύτός στή μάχη τής Σκιάθου τόν Όκτώβρη 
τού 1823. Πήγε άργότερα μέ τόν Κριεζώτη καί τό Λιακόπουλο στή Βηρυτό, δπου πρώτος άνέ- 
βηκε τή σκάλα ένός προμαχώνα κι έφαγε δυό Τούρκους, παίρνοντας τή σημαία τους. Ύστερα 
πιάστηκε στά χέρια μέ άλλον Τούρκο, κι έπεσε μαζί του στή θάλασσα, όπότε έσπασε τό δεξί 
του πόδι. Γ ιατρεύτηκε μέ φροντίδα καί δαπάνη τοϋ Κριεζώτη, κι άργότερα πολέμησε μέ τούς 
στρατιώτες του στίς μάχες τής Αταλάντης (1826) καί τού Τρίκερι (1827). Μέ τόν έρχομό τοϋ 
Καποδίστρια, όργανώθηκε στήν έκατονταρχία τού Γεωργίου Ζορμπά τής χιλιαρχίας τοϋ Γιάν- 
νη Στράτου μέ τό βαθμό τοϋ ύπαξιωματικοϋ. Στίς 30 τού Απρίλη 1846 τόν βρίσκουμε στό Ναύ
πλιο παντρεμένο καί μέ άνήλικα παιδιά (δυό άπ’ αύτά λέγονταν Ιωάννης καί Μιλτιάδης) καί 
«έτοιμόνυμφον» θυγατέρα. Γυναίκα του εΐταν ή Προμιριώτισσα Ζωή Παπαδήμου, χώρισαν δ- 
μως άργότερα, καί στά 1882 ή Ζωή ζοΰσε μόνιμα στό Προμίρι. Κείνο τό χρόνο δώρισε στό γιό 
της Ιωάννη Γιαννόπουλο μέ συμβολαιογραφική πράξη, πού άγόρασε άπό άθηναϊκό άρχεϊο ό 
Άλέκος Κ. Δάμτσας, πατρικά της κτήματα στή Λίρη τού Προμιριού, κοντά στήν άμμουδιά τού 
οίκισμού. Ό  Ιωάννης Γ ιαννόπουλος πήρε μέρος στήν έπανάσταση τής Θεσσαλομαγνησίας 
στά 1878, δπως φαίνεται στό άνέκδοτο έγγραφο τής «Αδελφότητας», πού μοΰ έθεσε υπόψη ό 
Βαγγέλης Σκουβαράς.

Μερικά στοιχεία γιά τό Γ ιαννόπουλο καταχώρησε στή μελέτη του «θεσσαλοί άγωνιστές 
τοϋ 1821» ό Ν. Κ. Γιαννούλης (δπ. π., σελ. 210-211).
29. Πουθενά δέ βρήκα γραμμένο τούτο τό δνομα. 'Η πληροφορία μοϋ δόθηκε μόνο άπό τό 
Γιάννη Δ. Χατζή. Τή θεωρώ δμως έγκυρη, γιατί μοϋ τήν έλεγε τόσες φορές, καί σέ άνύποπτο 
χρόνο τά Ιδια έπαναλάβαινε κάθε φορά. 'Ο Χατζής πήρε τήν πληροφορία άπό έγγονό τών πα- 
λικαριών στήν Κύμη, δπου τυχαία τόν άνακάλυψε γύρω στά 1915. Εκεί ίσως νά ζοΰν άκόμα ά- 
πόγονοί τους.

Τό καλύβι τών Άγκουναρδαίων εΐταν μές στή ρεματιά τής έξοχικής τοποθεσίας τοϋ Προ- 
μιριοϋ «Σκίνος», κοντά στό σημερινό καλύβι τού Γιώργου Π. Ναούμ. Σώζονται άκόμα μισο- 
γκρεμισμένα ντουβάρια. "Ενα κτήμα τους έπίσης βρισκόταν στήν έξοχική παραθαλάσσια πε
ριοχή Προμιριού «Χαράματα».
30. Βλ. 1) Τό 557/28194/10.12.1843 (Αθήνα) πιστοποιητικό τών Χρ. Περραιβοϋ, Τζάμη Καρατά
σου, Χατζηχρίστου, Ίω. Βελέντζα, Μακρυγιάννη καί Νικήτα Σταματελόπουλου στό Φάκελο 
Άγγελή Τζώρτζη τοϋ Αρχείου Αγωνιστών Εθνικής Βιβλιοθήκης.

2) Τήν 557/28193/16.4.1865 (Αθήνα) άναφορά τοϋ Ιδιου άγωνιστή πρός τήν έπιτροπή τών 
άδικημένων άγωνιστών στόν πιό πάνω Φάκελο. Περισσότερα γι’ αύτόν, σέ έπόμενη σελίδα.
31. Βλ. σχετικά στή σελ. 30, ύποσ.
32. 1) Γεωργίου Ν. Φιλάρετου, 'Η σφαγή τοϋ Προμυρίου, δπ. π., σελ. 83.
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πλεούμενα στά παράλια τού Προμιριοϋ καί τάχτηκαν ατό προμιριώτικο σώμα, πού 
όπως θά δούμε καί πιό κάτω, έφτασε στό τέλος τούς τετρακόσιους άντρες. Στίς ί
διες άκροθαλασσιές ξεφορτώνονταν καί πυρομαχικά, άγνωστο άπό πού σταλμένα, 
πού τάπαιρνε ό Δάμτσας καί τά μοίραζε στ’ άσκέρι του33.

"Ολοι αύτοί οΐ πατριώτες σχημάτισαν τό πρώτο όργανωμένο έπαναστατικό 
σώμα στό νότιο Πήλιο καί δόνησαν τίς καρδιές τών κατοίκων. Ό  άναβρασμός στά 
χωριά είταν μεγάλος, κι δσο περνούσε ό καιρός, τόσο ή άτμόσφαιρα γινόταν έκρη- 
κτικότερη. Δέν έμεινε τίποτ’ άλλο πιά, παρά τό σύνθημα, γιά νά βροντήξει τό καριο
φίλι.

2) Πληροφορίες άπό Σταμούλη Μαμά, Γιάννη Χατζή, Άθηνιώ Γιάν. Δ. Χατζή, Θωμά Ραψα- 
νιώτη, Άθηνιώ Κ. Παπαδήμου, Μαριώ Γιαννιοϋ Μπλιάγκου κ.ά.

Ό  Γιάννης Δ. Χατζής μου μιλούσε πολλές φορές καί γιά τούς πέντε άδερφούς τού Προ- 
μιριοϋ Γιαντζαίους, πού άκολούθησαν τό Ζορμπά. "Οπως μάλιστα έλεγε δ παπούς του Πολύ
χρονος Φέτσιος ή Χατζής πού στίς μάχες τού Τρίκερι στά 1823 είταν ύπηρέτης Τούρκου άξιω- 
ματικού κι δπως άκουσε άπό τόν Προμιριώτη Κώστα Διανέλο ή Σιρκιτίπη πού είταν όχτάχρο- 
νο παιδί στό ’21, δλα τ’ άδέρφια κατέβηκαν καί πολέμησαν στήν κάτω Ελλάδα, μετά τήν έπα- 
νάσταση τού Πηλίου. Δυό άπ’ αύτά δμως έφυγαν πιό πρίν καί σκοτώθηκαν μέ τό Διάκο στήν 
Αλαμάνα. "Οταν τελείωσε 6 άγώνας, κάποιος άπ’ αύτούς έγκαταστάθηκε στό Ναύπλιο, δπου 
—γιά τόν πληροφοριοδότη μου— υπάρχουν ώς τώρα άπόγονοι.

Υποψιάζομαι πώς ό Γιαντζής αύτός ή Γιαντζαίος είναι ό Ιδιος δ Μανόλης Γιαννόπουλος 
πού κατοίκησε στό Ναύπλιο μετά τόν άγώνα. Τό δνομα «Γιαντζαίοι» είταν ή παρατσούκλι τών 
Γιαννακοπουλαίων ή παραφθορά (Γιαννακοπουλαϊοι-Γιαννιτσαϊοι-Γιαντζαίοι), δπως είναι καί 
τό πιθανότερο. Τήν τελευταίαν άποψη έκφράζει καί δ Γ ιάννης Καραδέμητρος μέ τό Νίκο Πα· 
πανικολάου.

01 Γ ιαντζαίοι είχαν καί κτήματα· ένα στήν άγροτική περιοχή τού Προμιριού «Κουμάσια», 
πού μέρος αύτού άνήκει σήμερα στό γιατρό Στάθη Παπαδήμο (πληροφ. Γ ιάννη Καραδέμη- 
τρου καί Νίκου Παπανικολάου), καί ένα άλλο έπίσης στήν έξοχική θέση «Μανολίτση» (πλη
ροφ. Γ ιάννη Καραδέμητρου καί Παρίση Γ ιαλιτρινοϋ). Ασφαλώς διαθέτανε κι άλλα.
33. Πληροφορίες άπό διάφορους Προμιριώτες. Στή μεταφορά τών πυρομαχικών βοηθούσε 
πολύ τό Δάμτσα κι ό χωριανός του Κουστογιώργος, ένας θερμός πατριώτης, δπως μοϋ τόνιζε 
πολλές φορές δ Γιάννης Χατζής. Τά Ιδια μοΰ είπε, δώδεκα χρόνια άργότερα κι ό Γιώργος 
Σκιαθάκης κι έπιπλέον, δτι δ Κουστογιώργος πού είταν πρόγονός του, άκολούθησε καί σέ μά
χες τό Δάμτσα. Τό τελευταίο δέ μοϋ τό είπε άλλος.

Τό δτι έφταναν καράβια πολεμικά στίς άκτές τού Προμιριού, λίγο πρίν άνάψει τό ντουφε- 
κίδι, μαθαίνουμε κι άπό τήν «Ιστορία τής έπαρχίας Βόλου καί Άγιας» (σελ. 647) τού Κορδά- 
του (δπ. π.).

Ίσως συναγωνιστής τού Δάμτσα νά είταν καί δ Προμιριώτης Γεωργ. Γιάν, πού στίς 18 Ό- 
κτωβρίου 1837 τόν βρίσκουμε άρματολό στ’ άρματολίκι τού Νεοχωριού Πηλίου. Γιά διάστημα 
ύπηρεσίας 3 μηνών καί 12 ήμερων πήρε 238 γρόσια κι έφαγε 105 κιλά ψωμί. (Άπό άνέκδοτη 
μελέτη τού Βαγγέλη Σκουβαρά, σχετική μέ τούς Πηλιορίτες άρματολούς). Πιστεύω πώς είναι 
ό Γεώργιος Γιαννή, πού στίς 13 Αύγούστου 1829 είταν είκοσιπένταρχος στό σώμα τού Ζορ
μπά (άπό κατάσταση άγωνιστών στά Γ.Α.Κ., Γεν. Φρ., Φάκ. 57, 13.8.1829).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Ό ξεσηκωμός

Ή πολεμική δράση τού Δάμτσα στό Π ήλιο

'Η έπανάσταση στό Μόριά τό Μάρτη τού 1821 φούντωσε περισσότερο τό πα
τριωτικό φρόνημα τών Πηλιοριτών. 'Ο Γαζής όμως δέν είχε δώσει άκόμα τό σύνθη
μα τού άγώνα. Περίμενε πρώτα νάρθουν έλληνικά καράβια στόν Παγασιτικό άπό 
τήν έπαναστατημένη Ελλάδα, γιά νά ξεσηκώσει τό Πήλιο στά όπλα.

Στίς 6 Μαΐου φάνηκαν στήν είσοδο τού Παγασιτικοϋ τρία σπετσιώτικα πλοία 
καί συναγείρανε άπ’ άκρο σ’ άκρο τούς πατριώτες τής Μαγνησίας. Είταν ένας άκρά- 
τητος ένθουσιασμός, πού παράσυρε τά μπουλούκια τών όπλαρχηγών πρός τήν πε
ριοχή τού Βόλου γιά τήν πρώτη κρίσιμη άναμέτρηση μέ τούς Όθομανούς. Τά πλά
για τού Πηλίου πρός τήν περιοχή τού Βόλου, οί ρεματιές, τά παράλια ζοϋσαν έντο
να τόν πυρετό άπ’ τό πολεμικό πανηγύρι τών έπαναστατών, πού τράβαγαν καί συ
γκεντρώνονταν στά «Εφτά Πλατάνια», έξακόσια περίπου μέτρα στά βορινά τού 
τούρκικου κάστρου, δπου πανικόβλητοι κλειδομανταλώθηκαν οί έχθροί.'Πήρε κι ό 
Δάμτσας τόν νταϊφά του, κάπου 400 άντρες1, κι έτρεξε στό Βόλο, σμίγοντας μέ τούς 
λοιπούς πατριώτες.

Τήν άλλη μέρα καί πρίν άκόμα γίνει ή έφοδος, έστειλε τό έλληνικό στρατόπεδο 
τελεσίγραφο στούς Τούρκους, πού ύπόγραψαν οί έκπρόσωποι τών χωριών, ό άρχη- 
γός τών έπαναστατών Κυριάκος Μπαστέκης κι οί τρεις καπεταναίοι τών παραπάνω 
καραβιών, ζητώντας τήν παράδοση τών έχθρών μέσα σέ μισή ώρα. Μά άντί γιά άλ
λη άπάντηση, δέχτηκαν, καράβια καί στρατόπεδο, τίς κανονιές τών Τούρκων, όπό- 
τε κι άρχισε τό γιουρούσι. Τό κάστρο χτυπήθηκε άπό ξηρά κι άπό θάλασσα μέ τά κα
νονάκια τών πλοίων.

1. Σέ 400 άντρες άνεβάζει τή δύναμη τού Ζορμπά ό συναγωνιστής του καί συγχωριανός του 
Μανόλης Γιαννόπουλος (Βλ. τήν 21390/30.4.1846 αίτησή του, σελ.26). ΟΙ περισσότεροι άπ’ αύ 
τούς είταν βέβαια Προμιριώτες. Σχετικά δ Κορδάτος γράφει (Ιστορία τής επαρχίας Βόλου 
καί Άγιας, δπ. π., σελ. 666): «Στό Προμίρι πού είταν ένα φτωχό χωριό, έξόν άπό μερικούς κο
τζαμπάσηδες οί άλλοι πήραν τά δπλα μέ έπικεφαλής τό Δάμτσα».

Στά «Απομνημονεύματα τών Αγωνιστών τού 21» (Λάμπρου Κουτσονίκα, Γενική Ιστορία 
τής έλληνικής Έπαναστάσεως, έπιμ. έκδ. Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης, τόμ. 4, Άθήναι, σελ. 
83), βρίσκουμε καί τήν έξής πληροφορία: «Έπί κεφαλής τών έλληνικών σωμάτων τής θεττα- 
λομαγνησίας ήσαν ό Μπαστέκης, οί Ζορμπαΐοι...». Ανάλογη πληροφορία βρίσκουμε καί στή 
«Βιογραφία μετά σημειώσεων...», δπ. π.
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ΕΙταν τ ’ άπόγεμα τής 7ης Μαΐου, μέρα Σάββατο, όταν ή Θεσσαλομαγνησία έπι- 
βεβαίωνε τή συμμετοχή της στον μέγαν άγώνα2.

«ΟΔΟΣ Γ. ΖΟΡΜΠΑ» ατό Προμίρι. Τό καλντιρ ίμ ι αυτό περνάει από τό χώρο, ό
που ύπήρχε τό σπίτι τού άγωνιστή.

2. Γύρω άπό τήν πολιορκία τούτη υπάρχει ένα δημοτικό τραγούδι, πού βρήκε δ Βαγγέλης 
Σκουβαράς στή μηλιώτικη βιβλιοθήκη κα( μού τό έστειλε. Τό δημοσίεψα στό περιοδικό «Κεί
μενα τού Βόλου» (Βόλος 1978, τεύχ. 3, σελ. 254-257) μέ σχόλια καί παρατηρήσεις. Επειδή ά- 
ναφέρεται σ’ αύτό κα( τό όνομα «ζουρμπάς», τό μεταφέρω κι έδώ:

«Κλαΐνε οΙ Τούρκοι σκούζουνε, φωνάζουν οΐ χοτζάδες
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Τά πράγματα δέν ήρθαν βολικά, δπως τά περίμεναν οί άγωνιστές. ΟΙ Τούρκοι 
κρατούσαν γερή άμυνα καί δέν άφηναν κανέναν νά σιμώσει στό τείχος. Τά μικρά 
κανόνια των πλοίων έξάλλου δέν μπορούσαν ν’ άνοίξουν ρήγμα σ’ αύτό, κι οί έπα- 
ναστάτες, άκάπνιστοι κι άσύνταχτοι καταπώς είταν ως τότε, δέν είχαν μπει άκόμα 
στήν έννοια τού πολέμου. "Ηρθε ύστερα καί ό τραυματισμός τού άρχηγοΰ Κυριά
κου Μπαστέκη, πού κλόνισε τό ήθικό τών Ελλήνων. Ωστόσο κανείς δέν έλεγε νά ύ- 
ποχωρήσει, καί οί μάχες συνεχίστηκαν γιά τέσσερις -  πέντε μέρες, ένώ άπό τήν άλ
λη πλευρά ό Γαζής έστελνε προκηρύξεις στήν κάτω Ελλάδα καί τά χωριά τής Θεσ- 
σαλομαγνησίας, γιά νά άναγγείλει τήν έκρηξη τού κινήματος καί νά τονώσει τούς 
"Ελληνες.

Μολαταύτα τό ποθητό άποτέλεσμα δέν ήρθε. Εξόν άπ’ τήν κατάληψη τών Λε
χωνιών τού Βόλου, πού εϊταν τότε μεγάλο τουρκοχώρι, τίποτ’ άλλο δέν κατάφεραν 
οί μαχητές. Στό τέλος τά τρία έπαναστατικά καράβια τών Σπετσωτών άποχώρησαν 
άμα είδαν ότι τό κάστρο δέν πέφτει, κι ότι τό κίνημα μένει άβοήθητο άπ’ τήν πλευρά 
τού Αλμυρού καί τού κάμπου. Πήραν θάρρος κι οί Τούρκοι, βγήκαν έξω καί κυνήγη
σαν τούς έπαναστάτες, έμποδίζοντάς τους έτσι νά άνέβουν στά τείχη καί νά τά άνα- 
τινάξουν, δπως σχέδιαζαν. Στίς μάχες αύτές έλαβε μέρος κι ό Ζορμπάς μέ τούς ά
ντρες του3.

"Υστερα άπό τήν άποτυχία τους οί άντάρτες στράφηκαν στό Βελεστίνο καί τά

γιά τό κριλέσ’ (= μακελλειό) πού γίνηκε στόν πόλεμο τού κάστρου.
Τρεις Τούρκους πχιάνει ζωντανούς ό καπετάν Κυργιάκος, 
κί δέκα άλλους ό ζουρμπάς ό Μήτρος ό δικός του.

—«Γεκ) σου, χαρά σου, Μήτρο μου», φωνάζ’ άπό τό κάστρο 
ό γέρος ό πατέρας του κ ί πέφτει λαβωμένος».

Έδώ τό όνομα «ζουρμπάς» φαίνεται ότι είναι προσδιοριστικό τού ούσιαστικοϋ «Μήτρος» 
(παλικαράς, άνυπόταχτος Μήτρος). "Αν υπήρχε δμως άνάμεσα στίς δυό λέξεις τό «καί» (... ό 
ζουρμπάς καί ό Μήτρος...), τότε ό στίχος θά άφοροϋσε καί τόν Προμιριώτη μαχητή.
3. Τό δτι πήρε μέρος ό Δάμτσας ή Ζορμπάς στή μάχη του κάστρου Βόλου τό βεβαιώνουν:

1) Ή παραπάνω «Βιογραφία μετά σημειώσεων...»,
2) ό «Αρχαιολογικός καί τουριστικός Όδηγός Μαγνησίας» τών Βαγγέλη Σκουβαρά καί 

Κίτσου Μακρή, Βόλος 1958, σελ. 160,
3) οί προμιριώτικες παραδόσεις,
4) τό 25670/Ίούλιος 1844 πιστοποιητικό, πού ύπογράφει ό Ζορμπάς στή Λαμία, βεβαιώ

νοντας τή συμμετοχή του Κωνσταντίνου Δήμου, άπό τή Ζαγορά, στή μάχη τού κάστρου (Έθν. 
Βιβλ., Άρχ. Άγ.),

5) Σωκράτους Βαμβάκου, ΟΙ Θεσσαλοί (Βιογραφικά σημειώματα), Άθήναι 1931, σελ. 45.
6) του ίδιου, Θεσσαλικόν ήρώον, Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. Δ', Άθήναι 1933, σελ. 208,
7) ό συναγωνιστής τών Ζορμπάδων στό κάστρο Φίλιππος Ίωάννου σέ έπικήδειο λόγο γιά 

τό Νικόλαο Ζορμπά, πού δημοσιεύτηκε στήν έφημ. «Αλήθεια» τής 27.7.1871.
Στή μάχη συμμετείχε καί ό Λαυκιώτης Δημήτριος Ίω. Σπανός, ταγμένος πιθανότατα 

στήν όμάδα τού Νικολάου Φιλάρετου, πού άκολουθούσε τό Ζορμπά. Ό  Σπανός πολέμησε καί 
στή Σούρπη, στό Τρίκερι, στό νησάκι «Άλατάς» τού Παγασιτικοϋ, στή Γατζέα, στόν Αλμυρό, 
στά Βρυσάκια τής Εύβοιας, στή Βρύνενα τού Αλμυρού, στήν Άγια-Μαρίνα Στυλίδας καί τήν 
Αταλάντη. (Άπό πιστοποιητικό πού υπογράφουν οί όπλαρχηγοί του Ιωάννης Βελέντζας καί 
Θωμάς Γεωργίου (Σκιάθος 12.10.1844) καί Νικόλαος Φιλάρετος (Σκιάθος, Ιανουάριος 1845)
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γυροχώρια του καί λευτέρωσαν τήν περιοχή4. Στήν πατρίδα τού Ρήγα έγιναν σφα
γές καί λεηλατήθηκαν τά άγαθά των Τούρκων. Έκεΐ ήρθε καί ό Γαζής μαζί μέ άντι- 
προσώπους των έπαναστατημένων χωριών, καί οΐ πατριώτες συσκέφτηκαν γιά ν’ ά- 
ποφασίσουν πώς θά διοικιόταν ό έλεύθερος τόπος. "Ιδρυσαν τότε τή «Βουλή τής 
ΘετταλομαγνησΙας» καί πήραν όποφόσεις, βέβαιοι δντας γιά τήν έπικράτησή τους. 
"Επεσαν δμως έξω. Άπό τή Λάρισα κίνησε ό Μαχμούτ πασάς -  Δράμαλης μέ άμέ- 
τρητο Τουρκομάνι, πού δέν περίμεναν οΐ πατριώτες. Είχαν ξενοιαστεί, νομίζοντας 
δτι ό Μαχμούτ θά βαροϋσε τόν Όλυμπο, πού είταν έτοιμος νά έπαναστατήσει, καί 
γ ι’ αύτό άντί νά όργανώσουν τήν άμυνά τους, τδριξαν στά γλέντια καί τό πιοτό. "Ε
τσι δταν έφτασαν οΐ Μουσουλμάνοι τούς διαλύσανε. Στό μεταξύ τραυματίστηκε καί 
δ άρχηγός τους Κοντονίκος, καί τή θέση του πήρε ό Μήτρος Μπαστέκης.

ΟΙ έπαναστάτες, μαζί κι ό Ζορμπάς, τράβηξαν πρός τό Πήλιο, άφήνοντας τό 
Βελεστίνο καί τά χωριά του στή μανία τών Όθομανών. Στά βράχια τής Μακρινίτσας 
όργάνωσαν άμυνα καί πολέμησαν τό Δράμαλη, άντάμα μέ πολλούς Μακρινιτσώτες 
καί μερικές γυναίκες, άλλά δέν έφεραν άποτέλεσμα. 01 Τούρκοι τούς κυνήγησαν, έ
καψαν πολλά σπίτια τού χωριού καί σκότωσαν ένα σωρό. Πήραν καί σκλάβους καί 
ρήμαξαν τόν τόπο.

Μά ό Δάμτσας δέν τδβαλε κάτω. Ένώ οΐ άλλοι καπεταναϊοι διαλύθηκαν καί οΐ 
άντρες τού Μπαστέκη πέρασαν στό Τρίκερι, αύτός πήρε τ’ άσκέρι του κι όπισθοχώ- 
ρησε κανονικά πρός τό νότιο Πήλιο. Υποχωρώντας μπροστά στό μεγάλο στράτευ
μα τού Μαχμούτ, έφτασε άνάμεσα Λαύκου κι Άργαλαστής, κι έκεΐ σέ μιά τοποθεσία

καί πού βρίσκεται στό Άρχ. Άγ. τής Έθν. Βιβλ.).
4. Στή μάχη τού Βελεστίνου έλαβε μέρος καί ό Προμιριώτης Άγγελής Κώστα Τζώρτζη, όπως 
ό Ιδιος υπογραμμίζει στήν άναφορά του (557/28193/16.4.1865, Αθήνα) πρός τήν έπιτροπή τών 
άδικημένων άγωνιστών (δπ. π.). Δέ μάς λέγει δτι καταγόταν άπ’ τό Προμίρι, άλλά άπό τή Θεσ
σαλία. Ώ ς Θεσσαλό έπίσης τόν άναγράφουν στό 557/28194/10.12.1843 (Αθήνα) πιστοποιητι
κό τους οΐ Χρ. Περραιβός, Τζάμης Καρατάσος, Μακρυγιάννης, Νικήτας Σταματελόπουλος 
κ.ά. (δπ.π.). Τό δτι ό Τζώρτζη καταγόταν άπ’ τό Προμίρι, δέ μοϊι μένει καμιά άμφιβολία. Είναι 6- 
πωσδήποτε τό Ιδιο πρόσωπο, γιά τό δποίο μοϋ μιλούσαν οΐ άπόγονοί του Τζών Σέρσινας, Στά
θης Κ. Σέρσινας καί Στάθης Ν. Σέρσινας. Εξάλλου υπάρχει καί ένα διαβατήριο τού άγωνιστή 
γιά τό Προμίρι άπό τά μετεπαναστατικά χρόνια στά Γ.Α.Κ., ("Εκτ. Έπ., Φάκ. 95). Τό τζωρτζαίι- 
κο σπίτι εϊταν κάτω άπό τό άνατολικό μέρος τής «Παναγίας» τού Προμιριού, τό κάψανε δμως 
οί Τούρκοι στά 1823. Σήμερα σώζονται κάποια θεμέλια.

’Από τά πιό πάνω χειρόγραφα βλέπουμε, πώς ό Άγγελής Τζώρτζη σηκώθηκε άπ’ τούς 
πρώτους στό ΕΙκοσιένα, μολονότι είταν τότε 44 χρονώ, καί έπικεφαλής μιας όμάδας πού συ
ντηρούσε ό Ιδιος, έτρεξε κι αύτός στό Βελεστίνο, τό Τρίκερι καί άλλοϋ. Πολέμησε άκόμα στά 
Βρυσάκια, στή Σκιάθο τό 1823, σέ διάφορες μάχες στό Μόριά στά 1825, στήν Αράχοβα μέ τόν 
Καραϊσκάκη καί άλλοϋ, κι είχε κατά καιρούς όπλαρχηγούς τούς Γιώργη Ζορμπά, γερο- 
Καρατάσο, Μήτρο Λιακόπουλο, Χριστόφορο Περραιβό, Νότη Μπότσαρη, Φωτομάρα κ.ά. 
Τραυματίστηκε σέ μάχη, καί στά 1833 κατατάχτηκε στό σώμα τής χωροφυλακής μέ τό βαθμό 
τού ένωμοτάρχη. Μ’ αύτόν υπηρέτησε ώς τά γεράματά του στό σώμα, χωρίς νά πάρει προα
γωγή, έπειδή παραμελήθηκε. Δημιούργησε οίκογένεια, καί στίς 16 Απριλίου 1865 ζούσε άκό
μα στήν Αθήνα —γέροντας 88 χρονώ— δπου καί σύνταξε άναφορά πρός τήν έπιτροπή τών 
άδικημένων άγωνιστών, διεκτραγωδώντας τήν έσχατη φτώχια καί τήν κακομοιριά του καί πα-
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-  δύο ώρες δρόμο μακριά άπό τό Προμίρι- όχυρώθηκε καί χτύπησε τόν έχθρό5. 
Κρατούσε γερά μερικά υψώματα καί δέν τόν άφηνε νά προχωρήσει. Μπροστά στό 
πείσμα τών έπαναστατών, ό Δράμαλης άναγκάστηκε νά φέρει πολύ στρατό στή μά
χη καί νά έπιχειρήσει κυκλωτικό έλιγμό, γιά νά πιάσει ζωντανούς τούς άγωνιστές. 
Είδαν δμως τόν κίνδυνο κι ύποχώρησαν κανονικά στό Προμίρι, χωρίς τό νεαρό τότε 
συμπολεμιστή τους Νικόλαο Φιλάρετο, πού πληγώθηκε κι έπεσε στά χέρια τών 
μουσουλμάνων6.

ρακαλώντας γιά τήν αύξηση τής σύνταξής του. Αποδώ κι ύστερα χάνονται τά Ιχνη του.
Περισσότερα γιά τόν Άγγελή Τζώρτζη βλ. Γιώργου Θωμά, "Ενας άγνωστος Θεσσαλός δ- 

πλαρχηγός στό ’21, Άπό δύο άνέκδοτα χειρόγραφα, στή «θεσσαλική Εστία», Ιανουάριος - 
Φεβρουάριος 1975, σελ. 21-22 καί Μάρτιος - Απρίλιος 1975, σελ. 76-77.

Τελευταία, μέ τή σελιδοποίηση τής μελέτης, βρέθηκε στά Γ.Α.Κ. μιά άναφορά του, πού ό- 
ρίζει τή Μακρινίτσα ώς τόπο τής γέννησής του. Δέν άποκλείεται λοιπόν δ Τζώρτζη νά γεννή
θηκε στή Μακρινίτσα καί νά παντρεύτηκε στό Προμίρι.
5. Μιάμιση περίπου ώρα στά ΒΑ τού Προμιριοϋ, κοντά στό ξωκλήσι τ’ Άι-Λιά, ύπάρχει ή τοπο
θεσία «Τουρκομνήματα» πού πήρε τούτο τ’ δνομα άπό μερικούς τάφους πού σώζονταν πρίν 
τό 1940. Σ’ αύτούς —σύμφωνα μέ μιά παράδοση τού γειτονικού χωριού Ξινόβρυση, πού άκου- 
σα άπό τό Στάθη Γαλάνη— έθαψαν τούς Τούρκους, πού σκότωσε 6 Ζορμπάς σέ μάχη έκεί 
κοντά. Π ιό πέρα άπό τούς τάφους ύπήρχε καί «τ’ άρματολοϋ τό μνήμα».
6. Ασφαλώς αύτή τή μάχη θά είχε ύπόψη ό Μιχαήλ X. Γρηγορόπουλος (Περιήγησις έν 'Ελλά- 
δι, 1883, βλ. Σωκράτους Κ. Βαμβάκου, Τά έν τή θετταλομαγνησίμ συμβάντα κατά τό 1821, στά 
Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. 10ος, Άθήναι 1971, σελ. 112), δταν γράφει ότι οί Ζορμπάδες, οί Κα- 
ρατασαίοι κ.ά. πολέμησαν, στήν άρχή τού άγώνα, τόν έχθρό στό Τρίκερι. Πέφτει δμως σέ δυό 
βασικά σφάλματα: 1) Οί Ζορμπάδες δέ συγκρούστηκαν μέ τόν έχθρό στό Τρίκερι τό 1821, άλ- 
λά στήν περιοχή Λαύκου, 30 δηλαδή χιλιόμετρα άνατολικότερα. 2) 01 Καρατασαϊοι δέν είταν 
τό χρόνο έκείνο στή θεσσαλομαγνησία. Βρίσκονταν άκόμα στή Μακεδονία.

Πού άκριβώς έγινε ή μάχη, δπου μάλιστα διακρίθηκε ό Ζορμπάς (Κων. Ν. Λιβανοΰ, Λαο- 
γραφικά Θεσσαλίας - Ιστορικά Πηλίου, σελ. 28), δέν μπόρεσα νά έξακριβώσω. Καμιά κατατο
πιστική παράδοση δέν δκουσα στά χωριά. Πρέπει δμως νά συγκροτήθηκε στήν περιοχή μετα
ξύ Λαύκου κι Άργαλαστής, μιά κι ό Δράμαλης άπό κείνα τά μέρη έρχόταν.

"Οπως τονίζεται στή «Βιογραφία μετά σημειώσεων...», δπ.π., καί σύμφωνα μέ ένα πιστο
ποιητικό, κυρωμένο άπό τό Ζορμπά καί τό Στράτο (τό άγόρασε κι αύτό δ Άλέκος Κ. Δάμτσας 
άπό άθηναϊκό άρχεΐο), ό Νικόλαος Φιλάρετος αιχμαλωτίστηκε άπό τό Δράμαλη καί, άγνωστο 
πώς, έλευθερώθηκε στά 1823. Υποθέτω πώς σέ τούτη τή μάχη, τραυματισμένος δντας ό άγω- 
νιστής, έπεσε στά χέρια τών Όθομανών πού —κατά περίεργο τρόπο— δέν τόν χάλασαν. Ό  
Γεώργιος Φιλάρετος ώστόσο (1) Σημειώσεις άπό τού 75ου ύψώματος, δπ.π., σελ. 46 καί 2) Βιο
γραφία μετά σημειώσεων ..., δπ.π.), υποστηρίζει πώς ό Νικόλαος Φιλάρετος πληγώθηκε στό 
Προμίρι, πολεμώντας έναντίον τού Δράμαλη στά 1822. Πέφτει δμως έξω, ό Δράμαλης δέ βρι
σκόταν τότε στό Πήλιο.

Μετά τήν έλευθέρωσή του, έσμιξε ξανά μέ τό Δάμτσα καί κινήθηκε μαζί του σ’ δλη τή 
διάρκεια τού κινήματος. Στά 1825 τραυματίστηκε σοβαρά, ένώ πολεμούσε κατά τού Ίμπραήμ 
στό Νεόκαστρο (Σχινόλακα) καί γιά ένα χρόνο περίπου, δσο νά κλείσει τό τραύμα του, κρατή
θηκε μακριά άπό τίς έπιχειρήσεις. "Υστερα ρίχτηκε πάλι στόν άγώνα, άκολουθώντας τό Ζορ
μπά στίς μετακινήσεις του καί τίς θαλασσινές έκστρατείες καί πολέμησε στίς μάχες τής Ατα
λάντης (Νοέμβρης 1826) καί τού Τρίκερι (Νοέμβρης 1827).
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Ελεύθερος πιά ό Δράμαλης μπήκε στό Προμίρι κι έκαψε δεκάξι σπίτια7, γιά νά

Μέ τήν Οργάνωση τού στρατού άπό τόν Καποδίστρια, κατατάχτηκε στή χιλιαρχία τού 
Γιάννη Στράτου, ώς είκοσιπένταρχος στήν έκατονταρχία Ζορμπά, άλλά σέ λίγους μήνες άπο- 
σκίρτησε μέ τόν πεντακοσίαρχό του Γ ιάννη Μπαϊρακτάρη, τόν Κώστα Ζορμπά κ.ά., καί μέ τό 
νέο σώμα τώρα πήρε μέρος στίς νικηφόρες συγκρούσεις στή Θήβα, όπου καί διακρίθηκε, στό 
Αιδορίκι κλπ. τό καλοκαίρι τού 1829. Παραβρέθηκε καί στήν τελευταία μάχη τού άγώνα στήν 
Πέτρα τής Βοιωτίας.

Στά 1830, μέ τήν άναδιάρθρωση τού στρατεύματος, τάχτηκε στό Δ' έλαφρό τάγμα τού 
Μπαϊρακτάρη μέ τό βαθμό τού λοχία, καί στά 1831 προβιβάστηκε στό βαθμό τού πεντηκό- 
νταρχου, γιά νά γίνει στίς άρχές τού άλλου έκατόνταρχος, καί, δυό μήνες ύστερότερα, νά πά
ρει τό βαθμό τού ταγματάρχη. Μέ τό τάγμα του άκολούθησε τό Θοδωράκη Γρίβα στίς έπιχει- 
ρήσεις έναντίον τών καποδιστριακών, παίρνοντας κι αύτός τό μέρος τού Κωλέτη. Τόν Απρί
λη τού 1832 θά άκολουθήσει, μαζί μέ 16 όπλαρχηγούς, τό γενικό άρχηγό τών Θεσσαλομάγνη- 
των Γεώργιο Ζορμπά. Πιό ύστερα πέρασε στήν άνατολική Στερεά καί τοποθετήθηκε στό σώ
μα τού Βάσου Μαυροβουνιώτη, γιά νά δράσει έναντίον τής ληστείας.

Μέ τόν έρχομό τού Όθωνα διαλύονται τά έλαφρά τάγματα, κι ό Φιλάρετος διορίζεται 
στή βασιλική στρατιωτική υπηρεσία ώς ύπολοχαγός πιά. Στά 1833 κατατάσσεται στό σώμα 
τής βασιλικής χωροφυλακής, πού συγκροτιόται γιά πρώτη φορά, ώς ύπομοίραρχος «Β' κλά- 
σεως». Αποδώ καί μπρός θά ύπηρετήσει στό Ξηροχώρι, τά νησιά τών Βόρειων Σποράδων, τή 
Θήβα, "Υδρα, Λαμία κ.ά., καί θά διαπρέψει πολύ στίς έπιχειρήσεις έναντίον τών ληστών τού 
Κράτους, κατορθώνοντας κάθε φορά νά έπιβάλλει τήν τάξη καί τήν άσφάλεια στίς περιοχές 
αύτές. Χάρη στίς μεγάλες καί συνεχείς έπιτυχίες του, θά κερδίσει πολλές εύαρέσκειες άπό 
τήν Κυβέρνηση καί άπό διάφορες στρατιωτικές καί πολιτικές άρχές, καί στά 1839 ό "Οθωνας 
θά τού άπονείμει τόν «άργυροΰν σταυρόν τών Ιπποτών», καθώς καί τό «άργυροϋν νομισματό- 
σημον». Τέλος στό 1840 θά τοποθετηθεί, μέ βασιλικό διάταγμα, διοικητής τού έκτακτου μετα
βατικού σώματος, πού συγκροτήθηκε γιά τήν έξάλειψη τής ληστείας στήν Αττική καί Βοιω
τία. Μέσα σέ έξι μήνες ό Νικόλαος Φιλάρετος κατάφερε νά διαλύσει τίς ληστρικές όμάδες 
τής περιφέρειας καί ν’ άποκαταστήσει τήν τάξη. Στά 1843, ύστερα άπό προξενειό τής άδερ- 
φής του Χρυσούλας Ζορμπά, έρχεται σέ γάμο μέ τή χήρα Μαργίτσα Γ. Συμεών - Λασκαρίδη ά
πό τήν Προύσα, ή άνάδειξή του καί ή προβολή του δμως άναψε μίση σέ συναδέρφους του, 
πού τόν κατηγόρησαν γιά καταχρήσεις, άλλά τό στρατοδικείο τόν άθώωσε πανηγυρικά, γιά ν’ 
άναλάβει ξανά νέους άγώνες έναντίον τών ληστών, πάντοτε μ’ έπιτυχία καί πάντοτε άπο- 
σπώντας έπαίνους κι εύαρέσκειες.

Στά 1847 τραυματίστηκε στό πόδι, δταν προσπαθούσε στή Χαλκίδα νά πιάσει τόν έπανα- 
στάτη Νικόλαο Κριεζώτη, πού δραπέτεψε άπό τή φυλακή, δπου τόν είχε ρίξει τό καθεστώς ώς 
άντίπαλο, καί τήν άλλη χρονιά προβιβάστηκε σέ μοίραρχο καί διορίστηκε στή μοιραρχία τής 
ΑΙτωλίας καί Ακαρνανίας, δπου πάλι, καταλύοντας τή ληστεία, έφερε τήν άσφάλεια καί τή 
γαλήνη στήν περιοχή, μέ άποτέλεσμα νά έπαινεθεϊ ξανά τόσο άπ’ τό Βασιλιά δσο κι άπό τό Υ 
πουργείο τών Εσωτερικών.

Τό Γενάρη τού 1850 παίρνει μετάθεση γιά τήν Αργολίδα, καί τό Δεκέμβρη μπαίνει σέ άρ- 
γία. Μέ τό βαθμό τού ταγματάρχη άποστρατεύεται, όπότε άποτραβιόται στό Ξηροχώρι (Ί· 
στιαία), γιά νά άσχοληθεϊ πιά μέ τά κτήματά του.

Βαθύτατα φιλογενής καί πατριδολάτρης, δπως εϊταν, έρχεται μέ 310 μαχητές στόν Πλα- 
τανιά τού Προμιριοϋ, καί στίς 25 Μαρτίου 1854 ύψώνει στό Προμίρι τήν έπαναστατική σημαία, 
μά δυστυχώς ή έπανάσταση έκείνη, παρόλο πού άπλώθηκε σ’ όλόκληρη τή Θεσσαλομαγνη- 
σία καί πυρπόλησε ψυχές, τελείωσε άδοξα, σέ τρεϊς κοντά μήνες, μέ τήν έπέμβαση τών συμ
μάχων. Γύρισε λοιπόν πάλι στό Ξηροχώρι καί βάλθηκε ξανά στά είρηνικά του έργα. Πέθανε
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έγκαταστήσει κατόπι τό στρατόπεδό του στή Μιλίνα. Ανάμεσα σ’ αύτά κα( τά οίκή-

στ(ς 19 Ιουλίου 1868 καί θάφτηκε έξω άπ’ τό ναό τού Αγίου Νικολάου στό Ξηροχώρι, άφή- 
νοντας τρία παιδιά: Τό Γεώργιο Φιλάρετο, κατοπινό πολιτευτή καί υπουργό, πού όνομάστηκε 
ό «πατέρας τής έλληνικής δημοκρατίας», τό γεωπόνο Πέτρο Φιλάρετο καί τή Μελπομένη σύ
ζυγο τού Μ. Γιαννακού, πού πέθανε νέα. Δέκα χρόνια πιό ύστερα πέθανε καί ή γυναίκα του.

'Ο Νικόλαος Γ. Φιλάρετος, ώς άξιωματικός τής χωροφυλακής γύρω στά 1845.

Σήμερα στό νεκροταφείο τής Ίστιαίας σώζεται μιά μαρμάρινη πλάκα μέ τήν ένδειξη: «ΝΙΚΟ
ΛΑΟΣ Γ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ/ΚΑΙ ΜΑΡΓΙΤΣΑ Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ/ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ/Ο ΜΕΝ ΤΩ 1868/Η ΔΕ ΤΩ 
1878» ("Αγγέλου Ε. Στέφου, Ίστιαία 1821-1907, τόμ. Γ', Άθήναι 1980, σελ. 146).

Άπό: 1) Έφημ. «Αίών» 24.5.1844, 27.6.1845, 25.6.1847, 6.8.1847, 11.5.1849, 16.9.1850, 
2.12.1850, 8.4.1854, 5.5.1854.

2) Βιογραφία μετά σημειώσεων..., δπ. π.
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ματα τών Ζορμπά, Φιλάρετου, Λώρη, Λάλτι κι άλλων άγωνιστών (Γεωργίου Φιλάρε
του. Ή σφαγή τού Προμυρίου, ΰπ.π.). Δέ βρήκε όμως τόν πληθυσμό, έξόν άπό μερι
κούς τουρκόφιλους, γιατί πρόφτασαν, κι άλλοι κρύφτηκαν στά δάση τής περιοχής 
κι άλλοι κατέβηκαν στά παράλια -  δταν οί Ζορμπάδες κρατούσαν τούς Τούρκους 
πέρ’ άπ’ τό Προμίρι -  γιά νά περάσουν στή Σκιάθο μέ βάρκες8. 'Η οίκογένεια δμως 
τού Γεωργίου Φιλάρετου, άγνωστο πώς, πιάστηκε άπ’ τούς έχθρούς κι έμεινε στά 
χέρια τους ώς τούς πρώτους μήνες τού 1823. Τότε λευτερώθηκε9.

Παρόλη τήν άποτυχία τής πηλιορίτικης έπανάστασης, ό Δάμτσας μέ τούς συ
ντρόφους του δέν πέταξε τ’ άρματα, μά εΓταν άδύνατο νά τά βάλει ξανά μέ τούς Όθο- 
μανούς. Κρατούσε πάντως, κι έτρεχε σέ άπόμερες κυρίως περιοχές, κυνηγώντας έ- 
χθρικά μικροαποσπάσματα καί έγκαρδιώνοντας τούς "Ελληνες10. Σέ μιά ρεματιά 
λογουχάρη τού νότιου Πήλιου έπεσε πάνω σέ Τούρκους καί τούς έξόντωσε. Σκότω
σε καί μερικούς προδότες άπ’ τήν Άργαλαστή, τήν Μπιστινίκα, τό Λαϋκο καί τό 
Προμίρι, καί κρέμασε έναν καλόγερο, έπειδή τού βρήκε άπάνω του κάποιο συγχω- 
ροχάρτι τού Δράμαλη καί μιά προδοτική διαταγή τού Λαρισινοϋ δεσπότη. Νά πώς έ
να μικρό λαϊκό χρονικό, πού βρέθηκε γραμμένο σέ έκκλησιαστικό βιβλίο στά Μετό-

3) Γεωργίου Ν. Φιλάρετου, Σημειώσεις άπό τού 75ου υψώματος, δπ.π.
4) Τού Ιδιου, Ή σφαγή τού Προμυρίου, δπ. π.
5) Ίω. Βλαχογιάννη, Αρχεία τής νεωτέρας έλληνικής Ιστορίας, δπ. π., σελ. 186.
6) Γιώργου θωμά, Νικόλαος Φιλάρετος, δπ. π.
7) Αρχείο Ν. Φιλαρέτου (Φάκ. 113) στά Γ.Α.Κ.

Γιά τό Νικόλαο Φιλάρετο δημοσίεψα σέ συνέχειες καί τρία σημειώματα στή βολιώτικη έ- 
φημερίδα «'Η Θεσσαλία» (27,28 καί 29 Δεκεμβρίου 1968) μέ πολλές δμως παραλείψεις, καί κά
ποια σφάλματα, γιατί δέν είχα τότε στή διάθεσή μου τίς πηγές.

7. Τά Ιδια έκανε καί σ’ δλα τά χωριά τοϋ νότιου Πήλιου, πού περνούσε. Μιά ένθύμηση σέ έκ- 
κλησιαστικό βιβλίο τής Συκής μάς λέει, πώς οί Τούρκοι έκαψαν τήν Άργαλαστή (τό σωστό: 
σπίτια τής Άργαλαστής) στίς 13 Ιουνίου 1821. Τότε πάνω-κάτω κάψανε καί τή μητρόπολη τής 
Συκής, τόν «Άι-Γ ιώργη» (βλ. Γ ιώργου θωμά, Ενθυμήσεις άπό τή Συκή, έφημ. «'Η Θεσσαλία», 
19.1.1975 καί 26.1.1975).
8. 1) Γεωργίου Ν. Φιλάρετου, 'Η σφαγή τοϋ Προμυρίου, δπ. π., σελ. 83.

2) Γιάνη, Κορδάτου, δπ. π., σελ. 687-688.
3) Προφορικές πληροφορίες Προμιριωτών.
'Η παραμονή τών φιλότουρκων στά Προμίρι, πού δέν μπόρεσα ώς σήμερα νά βρώ τά όνό- 

ματά τους, φανερώνει πώς υπήρχε κι έκει, δπως σ’ δλα τά χωριά, μιά μικρή μερίδα πού δέν ή
θελε τό κίνημα.
9. 1) Βιογραφία μετά σημειώσεων ..., δπ.π.

2) Ν.Σ.Κτενιάδη, Ιστορία τής έλληνικής Χωροφυλακής, δ.π., σελ. 64-65.
3) Γιώργου θωμά, Νικόλαος Φιλάρετος, δπ.π., σελ. 165.

10. Σ’ αύτή τήν έποχή άναφέρεται δ Ιωάννης Φιλήμων, καί Ισως αύτή τήν άντίσταση είχε υπό
ψη δταν έγραφε, πώς, ένώ άλόκληρη ή θεσσαλομαγνησία ύποτάχτηκε στόν έχθρό καί έρημώ- 
θηκε, «έμενον έτι έπί τών όπλων αί κωμοπόλεις Άργαλαστή, Π ρομήρι, Τρίκη (δηλ. τό Τρίκερι) 
καί το χωρίον Λαϋκος...», καθώς καί τό Λεφόκαστρο τής Άργαλαστής (Δο*ίμιον περί τής έλ
ληνικής Έπαναστάσεως, τόμ. 1-4, Άθήναι 1859-1861, σελ. 383).
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χι τής Άργαλαστής, μάς κατατοπίζει σχετικά11:
«...Σκόθκαν τά χουργιά (τού Πηλίου) κάναν άποστασία χτιπσαν τους Τούρ
κους τόν προτον κερόν ή ρομέϊ κέρδισαν ερχόμενος δμος ό τούρκος πασιάς 
έκαψε χουργιά, σκλάβοσε γνεκόπεδα κέ έσφακσε κέ κρέμασε πολούς. Εδό ό 
γιοργάκις Δάμτζας βάστακσε δς τόν άβγουστο καί σκότουσε πολούς Τούρ
κους, ό τούρκος πασιάς (= Δράμαλης) έβγαλε φιρμάνι καί ζιτούσε νά τού πά
νε το κεφάλι τού ζορμπά ατό κάστρο τού γάλου (Βόλου), δπχιος τό πάη θά 
πάρι 100 πουγκιά, ο δάμτζας άμα ήρθε πολι άσκέρ τούρκικο από ράχ σε ράχ 
τραβίχτηκε ατό προμίρ, σέ μιά ρεματιά βρίκε Τούρκους καί τούς έκοψε ος 
τόν ένα, χάλασε δμος καί τρίς αργαλαστιότες απ τή μπεστινίκα, ένα λαφκιώ- 
τη καί πεντε προμιριότες γιατί Γχαν κάνι καπάκι μέ τούς Τούρκους κρέμασι ό 
θεοκατάρατος κέναν καλόγερο άπ’ τό μοναστίρ και τόν κρέμασι άνάποδα ά- 
πόνα πλατάνι καί τόν βασάνισε πολί γιατί βρίκε στούν κόρφοτ μιά πανταχού
σα τού δεσπότ τίς Λάρσας καί τό ράι μπουγιουρντί τού πασιά ιστερις η τούρ- 
κι κάψανε τή μπεστινίκα καί όλους μαχαλάδες κι βρίκε ού κόσμους τούνμπε
λά τ ’ ί ψιχι του να μ ί βρί έλεος στίν άλι ζουί 15. Σποριά χρ. 1821, Μετόχι».

Ή ένθύμηση είναι χαραχτηριστική ατά έξης σημεία: 1) Στήν άκτινοβολία του 
Δάμτσα στή λαϊκή ψυχή τού νότιου Πήλιου. 2) Στήν άπόφασή του νά μή διαλυθεί, δ- 
πως έγινε μέ τά άλλα έπαναστατικά σώματα τοϋ Πηλίου έκείνη τήν έποχή, μά νά 
κρατηθεί δσο μπορούσε, γιά νά ένοχλεϊ τό Δράμαλη. 3) Στό δτι δέ χαριζόταν σέ κα- 
νέναν καί δέ δίσταζε νά τιμωρεί σκληρά τούς άρνητές τοϋ άγώνα, έστω κι άν αύτοί 
εϊταν πατριώτες του, ίσως καί συγγενείς ή γνωστοί του. Πάνω άπ’ δλα —καί γι’ 
αύτόν— τό συμφέρον τής πατρίδας. Καί μπροστά σ’ αύτό δικαιώνονται οί τέτιες έ- 
νέργειες. 4̂  Στό δτι πολύ ύπολόγιζε τό Δάμτσα κι ό Δράμαλης άκόμα. Γι’ αύτό καί 
τόν άποκήρυξε γιά έκατό πουγγιά. "Αμα λάβουμε μάλιστα υπόψη, πώς κανείς άλ
λος όπλαρχηγός τοϋ Πηλίου δέν έπικηρύχτηκε τότε, καταλαβαίνουμε τί άδυσώπη- 
τος έχθρός παρουσιαζόταν ό Δάμτσας στούς Όθομανούς. 5) Στό δτι καί στό Πήλιο 
ή προδοσία καί τά καπάκια μέ τούς Τούρκους δέν έλειψαν11 12.

Τή μέρα πού ό Δράμαλης μπήκε στό Προμίρι, διακήρυξε πώς δίνει άφεση άμαρ-

11. Βλ. Γιάνη Κορδάτου, δπ.π., σελ. 688.
12. 'Η γραφτή ένθύμηση κυρώνεται κι άπό τήν προφορική παράδοση τοϋ Προμιριοϋ. Φορέας 
της δ άγροφύλακας Παρίσης Γιαλιτρινός, πού μού τήν έθεσε ύπόψη σ’ άνύποπτο χρόνο. Αύ- 
τός, λοιπόν, άκουσε όπ’ τούς παλιούς πώς στή ρεματιό «Κοτίκια», δπου βρίσκεται τό λαυκιώ- 
τικο μοναστήρι «'Αι-θανάσης», ό Ζορμπάς έσφαξε κάμποσους νοματαίους καί κρέμασε ένα κα
λόγερο, γιατί τοϋ έδωκαν ύποψίες.

Τό περιστατικό είναι άσφαλώς τό Ιδιο, πού άναφέρεται στήν ένθύμηση όπ’ τό Μετόχι, καί 
δέν έχω λόγους νό τό άμφισβητήσω. "Αλλωστε άλλη ρεματιά στό νότιο Πήλιο, πού νό έχει 
μοναστήρι, δέν υπάρχει.

Ό  Κορδάτος, ένώ άφήνει όσχολίαστη τήν ένθύμηση πού άναφέρεται στήν όποκήρυξη 
τού Δάμτσα γιά έκατό πουγγιά, πιό πάνω (σελ. 636) μετατρέπει τήν άμοιβή σέ χίλια άσπρα. Τά 
Ιδια γράφει καί ό Γεώργιος Ε. Λαγούδης στό βιβλιαράκι του «'Η σχολική ζωή τού Ξηροχω- 
ρίου...», δπ.π., σελ. 5.
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τιών στούς χριστιανούς, καί καλά θά έκαναν νά γυοίσουν δλοι στά σπίτια τους13. "Ι
σως τότε νά έπεσε στήν παγίδα κι ό Γεώργιος Φιλάρετος μέ τήν οίκογένειά του καί 
πιάστηκε αίχμάλωτος. Μ’ αύτό τόν τρόπο φαίνεται, πώς σκόπευε νά διαλύσει τό σώ
μα τού Ζορμπά, πού τού χορήγησε πιό ύστερα καί ειδική άμνηστία. Κι δταν είδε πώς 
τίποτα δέν πετυχαίνει, άρχισε διάφορες ύποσχέσεις, καί μέ πονηριές καί τεχνάσμα
τα στά τέλος, προσπάθησε, μάταια δμως, νά τόν φέρει κοντά του. Είδε κι άπόειδε δ- 
μως, κι άναγκάστηκε νά τόν άποκηρύξει, κολλώντας του καί τήν προσωνυμία «Ζορ-  
μ π ά ς » (= βίαιος, άνυπόταχτος). Κανείς ώστόσο δέν τόλμησε νά τόν προδώσει ή 
νά τόν δολοφονήσει γιά νά πάρει τήν άνταμοιβή.

Στό μεταξύ καί ένώ ό Μαχμούτ βρισκόταν άκόμα στό νότιο Πήλιο, δ Ζορμπάς 
μέ τούς συναγωνιστές του πέρασε στή Σκιάθο νά άνασυντάξει τίς δυνάμεις του. Εί
χε μαζί του τόν πατέρα του Εύαγγελινό, τ’ άδέρφια του, τή γυναίκα του Χρυσούλα, 
τό Λώρη, τούς τρεις άδερφούς Λάλη κι άλλους, δλους δλους καμιά όγδονταριά’4, ά- 
πό τούς 400 πού δριζεστήν άρχή. ΟΙ λοιποί έφυγαν καί κατατάχτηκαν σ’ άλλα έπα- 
ναστατικά μπουλούκια.

Ό  Ζορμπάς στήν έπανάσταση τής Εύβοιας

"Υστερα άπό λίγες μέρες (Ιούνιος 1821) ό άγωνιστής γυρίζει μέ τό σώμα του 
στό Προμίρι15, μά μήν μπορώντας ν’ άνοίξει μέτωπο μέ τίς χιλιάδες τών Τουρκαλβα- 
νών, άφοϋ διάθετε μόνον όγδόντα μαχητές καί οΐ άλλες έπαναστατικές όμάδες εί
χαν διαλυθεί στό Πήλιο, άναγκάστηκε νά παίζει τό παιχνίδι τού κλεφτοπόλεμου, 
παρενοχλώντας τούς έχθρούς, δπου κι άν τούς συναντούσε· σέ ξηρά καί σέ

13. Τήν πληροφορία μάς τή δίνει ό Νικόλαος Δημ. Συρόπουλος μέ ένα χρονικό γιά τή σφαγή 
τού Προμιριοϋ, πού έγραψε στίς 30 Ιουνίου 1896, καί πού μοϋ έδωκε ή Προμιριώτισσα Διαλέ- 
τα Γιάν. Υδραίου νά τό δημοσιέψω.
15. Τό προσωνύμιο τούτο υιοθετήθηκε άπ’ τό Γεώργιο Δάμτσα καί σκέπασε τό πραγματικό έ- 
πώνυμό του, μιά καί τόσο του ταίριαζε. Αποδώ καί μπρός τόσο αύτός καί τ’ άδέρφια του, δσο 
καί οί άπόγονοί τους γράφονταν καί λέγονταν Ζορμπάδες. Ώ ς Ζορμπά λοιπόν θ’ άναφέρουμε 
άποδώ καί κάτω τό Δάμτσα.

14. Γεωργίου Φιλάρετου, δπ.π., σελ. 83.
Έδώ ό Φιλάρετος πέφτει σέ δυό βασικά σφάλματα: 1) Παρουσιάζει τούς Φιλαρεταίους 

νά άκολουθοϋν τό Ζορμπά στή Σκιάθο, τόν καιρό πού αύτοί είταν αΙχμάλωτοι τού Δράμαλη. 
Ό  Ιδιος μάλιστα διαψεύδει τόν έαυτό του, δταν στά 1900 έπιβεβαιώνει τήν αίχμαλωσία τους 
μέ τή «Βιογραφία μετά σημειώσεων κ. Νικ. Γ. Φιλαρέτου» (δπ.π.). 2) Παρουσιάζει τούς πατριώ
τες νά όργανώνονται τώρα γιά πρώτη φορά στή Σκιάθο, μέ σκοπό νά γυρίσουν στό Πήλιο καί 
νά ριχτούν στόν άγώνα. Μά ό Προμιριώτης δπλαρχηγός είχε άρχίσει άπό καιρό πρίν τόν άγώ- 
να, δπως μάς πείθουν τά γεγονότα πού προηγήθηκαν.

Τό κακό είναι, πώς όσοι γράψανε άπό τότε σέ βολιώτικες έφημερίδες γιά τό χαλασμό τού 
Προμιριοϋ στίς 8 Μαΐου 1823, άκολούθησαν άβασάνιστα τό σφάλμα τού Φιλάρετου. Φαίνεται 
δτι ό συντάχτης δέ συμβουλεύτηκε τόν πατέρα του, πού πρόφτασε στή ζωή. Εξάλλου μήν ξε
χνάμε πώς τό σχετικό κείμενο, δημοσιεύτηκε 28 χρόνια μετά τό θάνατο τού πατέρα του Νικο
λάου Φιλάρετου.
15. Γεωργίου Ν. Φιλάρετου, δπ.π.
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θάλασσα16.
Κείνο τόν καιρό ό νταϊφάς του είχε άρματώσει μιά γολέτα μέ τ’ άνομα «Ζορ

μπάς», κι έκανε θραύση στούς Τούρκους τής περιοχής17, άλλά σύντομα κατάλαβε ό 
καπετάνιος, άτι τό πεδίο τής δράσης του στό Πήλιο είταν περιορισμένο, άφοϋ πιά 
είχε σβήσει ή έπανάσταση, κα( γι’ αύτό πέρασε στήν Εύβοια μαζί μέ τ’ άδέρφια του 
Νικόλαο18 κα( Κώστα, νά ένισχύσει τόν άγώνα της19. Στό νησί έσμιξε μέ άλλους πα-

16. Άπό: 1) Τό χρονικό γιά τή σφαγή τού Προμιριού τού Νικολάου Συρόπουλου, δ.π.
2) Τήν Ιστορία τής έπαρχίας Βόλου καί Άγιας τού Κορδάτου, δπ.π., σελ. 688.

17. Άπό τό πιό πάνω χρονικό γιά τή σφαγή τού Προμιριού.
Τό δτι ό Ζορμπάς διάθετε, άπ’ τόν πρώτο κιόλας χρόνο τού άγώνα, δικό του πλοίο τό 

γράφει κι ό Γιάννης Βλαχογιάννης (Καπετάνιοι τού γλυκού νερού, έφημ. «Πρωία», 28.4.1935, 
ένα άρθρο πού περιλήφτηκε καί στά «Διηγήματα καί Μελέτες», πού έπιμελήθηκε ό Γ. Κουρ- 
νοϋτος). Άπό πού δμως άντλησε τήν πληροφορία, δέν ξέρουμε.
18. Ό  Νικόλαος Ζορμπάς, νεότερος τού άδερφού του Γιώργου, γεννήθηκε στίς 2 Νοεμβρίου 
1803 («Γενεαλογία», δπ.π.). Ακολούθησε κι αύτός τόν άδερφό του στίς διάφορες έπιχειρή- 
σεις τόσο στή θεσσαλομαγνησία δσο κι άλλοϋ, καί συμπολέμησε μέ τόν Γκούρα καί τόν Κα- 
ραϊσκάκη στήν Αττική. Τραυματίστηκε στή μάχη στό μοναστήρι τής Ιερουσαλήμ τού άνατο- 
λικοϋ Παρνασσού καί πολέμησε μέ μεγάλη τόλμη καί γενναιότητα στίς μάχες τού Τρίκερι τό 
Νοέμβρη τού 1827 (άπό πιστοποιητικό τού Νικολάου Κριεζώτη, Σαλαμίνα 18.11.1830, στά 
Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 59). Τό Μάρτη τού 1828 κατατάχτηκε στήν Γ' χιλιαρχία τού Γιάννη Στρά- 
του ώς πεντηκόνταρχος τής 10ης έκατονταρχίας τού άδερφού του Γ ιώργου. Γ ιά ένα διάστη
μα μάλιστα τόν άναπλήρωνε στή μονάδα τούτη. (Άπό: 1) Γ.Α.Κ., Γ εν. Φρ., Φάκ. 8,16.6.1826). 2) 
Ιστορικά ήμερολόγια τών έλληνικών ναυμαχιών έκ τών ημερολογίων τού ναυάρχου Άν. Τσα- 
μαδού, έκδότης Νικ. Δ. Πάτρας, Άθήναι 1866, σελ. 7). Τό Μάη τού 1829 διορίστηκε δασμοτε
λώνης στή Βόνιτσα (άπό τήν 6127/23.5.1829 άναφορά τής έπιτροπής οίκονομίας πρός τόν Κυ
βερνήτη στά Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 202, 23.5.1829), καί τόν Ιούνιο έπιστάτης τής άλυκής στή 
Δόμπρενα (άπό τό 6897/25.6.1829 έγγραφο στά Γ.Α.Κ., Γεν. Γ ρ., Φάκ. 207, 21-30.6.1829). Γ ιά μι
κρό διάστημα άποσύρεται άπ’ τό στρατό, καί τό Φλεβάρη τού 1830 παρουσιάζεται στόν Καπο- 
δίστρια καί παρακαλεΐ νά διοριστεί σέ δασμοτελωνείο ή πολιταρχία ή άστυνομία, άλλά δέν εί
ναι γνωστό τ( άπόγινε (άπό έπιστολή του, Ναύπλιο 10.2.1830, πρός τόν Καποδίστρια στά 
Γ.Α.Κ., Γεν. Γ ρ., Φάκ. 231). Αργότερα έπαναφέρεται στό στρατό, έρχεται στή Σκόπελο μέ τό 
άξίωμα τού πεντηκόνταρχου, κι άποκεί περνάει — άρχές Μαΐου 1830— στή Σκιάθο μαζί μέ τόν 
ύπηρέτη του στρατιώτη Ήλία άπό τά Σάλωνα (Γ.Α.Κ., Ύπ. ΟΙκ., Φάκ. 127, διαβατήριο τής ά- 
στυνομίας Σκοπέλου άπό 3.5.1830).

"Υστερα άπό ένα χρόνο ύποβάλλει άναφορά στόν Καποδίστρια, παραπονούμενος δτι εί
ναι άδικημένος, καί τόν Ιούνιο τού 1831 τόν βρίσκουμε στόν Α' λόχο τού Παντελή Βασιλειάδη 
στό Τυπικό τάγμα μέ τό βαθμό τού άνθυπολοχαγοϋ (Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 112, 22.9.1831). Τόν 
Ιδιο χρόνο γίνεται ύπολοχαγός, καί τόν Όκτώβρη ύπηρετεί στό Τυπικό τάγμα τού Π. Διαμα- 
ντίδη. Κείνο τό μήνα στέλνει συλλυπητήρια στήν Κυβέρνηση άπό τό Ναύπλιο, μαζί μέ άλλους 
άξιωματικούς γιά τή δολοφονία τού Καποδίστρια, κι άργότερα μετατίθεται στή Μονεμβασιά 
καί παίρνει τό βαθμό τού ταγματάρχη (ί_β οουτίβΓ άβ \β  Οτόοβ, Αίγινα 1 (13) (12) 31, νο 54). Στή 
Μονεμβασιά έπαινεϊται άπό τούς δημογέροντες, έπειδή «έδειξεν ζήλον είς τήν έκπλήρωσιν 
τού χρέους του» (Γ.Α.Κ., Γ εν. Γ ρ., Φάκ. 287,28.2.1832). "Οντας έκεί, έσωσε τή ζωή τού διοικητή 
του στό τάγμα Μονεμβασιάς Βασιλειάδη, δταν ό τελευταίος δέχτηκε έπίθεση τού ταραξία έ- 
πιλοχία Ν. Σαλτέλη γιά νά τόν σκοτώσει, χωρίς νά ξέρουμε τό γιατί (Γ.Α.Κ., Γ ρ. Στρ., Φάκ. 137, 
9.2.1832).



39

τριώτες, γιά νά καταλήξει τελικά στά Βρυσάκια τής Χαλκίδας, δπου στήθηκε το

Ό  βαθμός τού ταγματάρχη, δοσμένος άπ’ τήν Κυβέρνηση του Κωλέτη, εΓταν βέβαια προ
σωρινός. Μέ τήν άνασύνθεση του στρατού, πήρε κι 6 Νικόλαος Ζορμπάς τόν κανονικό βαθμό 
του, κα( στά 1838, όντας ϋπολοχαγός, περνάει άπό τό Β' στό Α' τάγμα.

Ή ύπογραφή τού συντάγματος άπό τόν "Οθωνα τόν βρίσκει στό Ναύπλιο, άλλά φιλοβα
σιλικός δπως εΤταν, άρνιόται νά δώσει δρκο στό νέο σύνταγμα, μαζί μέ τό συνάδερφό του Φα- 
βρίκιο (Έφημ. «Αιών» 5.9.1843, άριθ. 468). Τότε οι άξιωματικοί τού Α' τάγματος τής Γραμμής, 
δπου άνήκε καί τούτος, μέ άναφορά στή διοίκησή τους, καταγγέλνουν ώς άντεθνική τή δια
γωγή του καί, θεωρώντας τον άνάξιο στρατιώτη, τόν άποκλείουν άπ’ τό στρατό (Έφημ. 
«Αιών», 11.9.1843, άριθμ. 469).

Τό άποτέλεσμα εΤταν νά τεθεί σέ άργία καί νά διοριστεί στή δασονομική ύπηρεσία τού 
"Αργους, γιά νά έπαναφερθεΐ δμως άργότερα στό στρατό μέ τόν Ιδιο βαθμό πού έφερνε.

Στά 1847 είναι λοχαγός στό Δ' τάγμα τών άκροβολιστών, όπότε καί διορίζεται βασιλικός 
έπίτροπος στό Α' διαρκές στρατοδικείο σέ άντικατάσταση τού λοχαγού Βουρνικόφσκι.

Τό Νοέμβρη τού χρόνου αύτού ό Νικόλαος Ζορμπάς βρίσκεται στήν Αθήνα καί παρου
σιάζεται στό Βασιλιά “Οθωνα, κι ύστερα πέφτει άρρωστος μέ πλευρίτη. Σ’ αύτή τήν κατάστα
ση τόν βρήκε ό άρχιγραμματέας τού "Οθωνα Βέτλαντ, δταν τόν έπισκέφτηκε σπίτι του νά τού 
διαβιβάσει μιά βασιλική διαταγή. Είδε δμως τά χάλια του καί δέν τού μίλησε σχετικά. "Οταν 
γιατρεύτηκε, ύπόβαλε άναφορά (27 Σεπτεμβρίου) στό Βασιλιά, καταγγέλνοντας άντιβασιλι- 
κές ένέργειες καί τονίζοντας τήν άνάγκη νά ένταθεί ή φρούρηση τού Φαρμάκη στό Ναύπλιο, 
έπειδή είχε πληροφορίες δτι ό τελευταίος θά δραπέτευε άπό τή φυλακή. Τέλος δήλωνε πίστη 
καί άφοσίωση στό Βασιλιά, καί παρακαλούσε νά τού δοθούν διαταγές (Γ.Α.Κ., Όθ. Άρχ., Φάκ. 
83, 27.11.1847).

Στά 1848 γίνεται φρούραρχος στή Χαλκίδα, φέρνοντας πιά τό βαθμό τού λοχαγού, καί 
στις 28 Ιουνίου ειδοποιείται, μέ γράμμα τού διοικητή τής μοίρας στήν Εύβοια ταγματάρχη 
Κλεόπα, νά κινηθεί έναντίον τού άποστάτη Βελέντζα, πού πιθανό νά κρυβόταν στή Χαλκίδα. 
Τήν άλλη μέρα στέλνει άναφορά στόν “Οθωνα, σημειώνοντας πώς άν ό Βελέντζας βρίσκεται 
στή Χαλκίδα, σκοπεύει νά κατέβει στήν Αθήνα γιά άνατρεπτικούς σκοπούς, καί καλό θά εΐταν 
οί άρχές τής πόλης νά προσέξουν. (Γ.Α.Κ., Όθ. Άρχ., Φάκ. 84, 29.7.1848).

Τόν Όκτώβρη τού 1849, τού άπονέμεται «χρυσούς σταυρός» (Έφημ. «Αιών», 1.10.1849). 
Τέλος, Νοέμβρη τού 1853, παίρνει τό βαθμό τού ταγματάρχη καί τόν άλλο μήνα διορίζεται 
φρούραρχος Πύλου. Τόν Ιδιο χρόνο όρίζεται δικαστής γιά τή δίκη τού Μακρυγιάννη άλλά 
—άγνωστο γιατί— άντικαταστάθηκε άπό τόν Ξύδη (Έφημ. «Αιών», 2.12.1853). Μερικές μέρες 
πιό ύστερα παρουσιάζεται ώς έπίτροπος τού Βασιλιά στήν Ιδια δίκη, άλλά πάλι γίνεται ή άντι- 
κατάστασή του άπό τόν έπιμελητή Δ. Ρίζο. (Ή δίκη τού στρατηγού Μακρυγιάννη, έπιμ. Έμμ. 
Πρωτοψάλτης, σελ. 468).

Τό Μάη τού έπόμενου χρόνου, κι ένώ έξακολουθούσε νά είναι φρούραρχος Πύλου, μπή
κε σέ άργία «ένεκα χρονίου νοσήματος» (Έφημ. «Άθηνά» 28.5.1854). Στά 1855 δμως άνακαλεί- 
ται στό στρατό καί, χωρίς νά χάσει τή σειρά άρχαιότητας στόν πίνακα (διαταγή “Οθωνα, δη
μοσιευμένη στήν «Εφημερίδα τού Στρατού» τής 1.10.1856) τοποθετείται στό Β' πεζικό τάγμα 
τών άκροβολιστών, όπότε καί γίνεται πρόεδρος τού οικονομικού συμβουλίου.

Στά 1858, ταγματάρχης άκόμα, υπηρετεί στή Χαλκίδα (άπό τήν 9200/12.6.1858 πράξη τού 
συμβολαιογραφείου Λαμίας, πού άγόρασε σέ άρχείο τής Αθήνας ό Άλέκος Κ. Δάμτσας). Τήν 
Ιδια χρονιά τοποθετείται στό Γ' πεζικό σύνταγμα τής Γ ραμμής («Έφημερίς τού Στρατού» 
1858, σελ. 533).

Στις άρχές τού 1860 ό Νικόλαος Ζορμπάς είναι τοποθετημένος στό Ναύπλιο καί τού άπο- 
νέμεται μιά Ιδιαίτερη τιμή. Παίρνει ξένο παράσημο. (Άπό έγγραφο γραμμένο στή γερμανική
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στρατόπεδο των άγωνιστών, καί πήρε μέρος, κάτω άπό τήν άρχηγία τοϋ όπλαρχη- 
γοϋ Άγγελή Γοβιοϋ, στήν πολιορκία τής Χαλκίδας.

Ά λλ ’ ένώ συνεχιζόταν ή πολιορκία, φτάνει στήν περιοχή ό Όμέρ Βριόνης μέ

γλώσσα στό Φάκ. 103 (Μ.Κ., Παράσημα) των Γ.Α.Κ.). Τήν Ιδια χρονιά γίνεται άντισυνταγματάρ- 
χης καί διορίζεται διοικητής τοϋ Α' τάγματος, ένώ στίς άρχές τού 1862 τόν βρίσκουμε άκόμα 
στό Ναύπλιο ώς διοικητή τάγματος. Εκεί αιχμαλωτίστηκε άπ’ τούς άντιβασιλικούς έπαναστά- 
τες (κίνημα Μίχου) καί άπομονώθηκε, μαζί μέ τό νοματάρχη Ροντόπουλο, τό φρούραρχο συ
νταγματάρχη Σπηλιωτόπουλο καί μερικούς άκόμα βασιλόφρονες αξιωματικούς, δταν οί πρώ
τοι ξεσηκώθηκαν ένάντια στόν "Οθωνα (Βλ. 1) Γεωργίου Π. Κρέμου, Νεωτάτη γενική Ιστορία, 
τόμ. Δ,' έν Άθήναις 1890, σελ. 1140. 2) Μιχ. Λαμπρινούδη, 'Η Ναυπλία, 1898, σελ. 48. 3) Γιάνη 
Κορδάτου, Ιστορία τής νεώτερης Ελλάδας, τόμ. Δ', σελ. 49.

Στίς 7 Ιουνίου 1865 θά τόν συναντήσουμε στήν Αθήνα, καί στίς 14 Νοεμβρίου 1868, ό
ντας άντισυνταγματάρχης τοϋ πεζικού καί άνώτερος προγυμναστής έθνοφυλακής, θά τεθεί 
σέ άργία, έπειδή καταργήθηκε ή θέση του. Πιθανόν άποδώ καί μπρός νά άποσύρθηκε άπ’ τήν 
ένεργό ύπηρεσία μιά γιά πάντα. Πέθανε άγαμος στήν Αθήνα τόν Ιούλιο τοϋ 1871, ώς άντισυ- 
νταγματάρχης καί θάφτηκε στόν οικογενειακό τάφο τοϋ άδερφοϋ του Κώστα στό Α' νεκροτα
φείο. Επικήδειο λόγο δημοσίεψε στήν έφημερίδα «Αλήθεια» (27.7.1871) ό καθηγητής τοϋ Πα
νεπιστημίου καί συμπολεμιστής του Φίλιππος Ίωάννου. Νεκρολογία έπίσης παρουσίασαν κι 
άλλες δύο έφημερίδες: Ή «Παλιγγενεσία» (23.7.1871) καί τό «Μέλλον» (23.7.1871).

Βλ. άκόμα: 1) Πιστοποιητικό τού Γ. Ζορμπά (Σαλαμίνα 20.12.1829) στά Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., 
Φάκ. 59, 15-17.1.1831.

2) Αναφορά τοϋ Νικ. Ζορμπά (Ναύπλιο 10.2.1830) πρός τόν Καποδίστρια 
στά Γ.Α.Κ., Γεν. Γ ρ., Φάκ. 231.

3) Πιστοποιητικό τών Β. Μαυροβουνιώτη, Ίω. Μπαϊρακτάρη, Ίω. Κλίμακα 
κ.ά. (Σαλαμίνα 15.11.1830) στά Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 59, 15-17.1.1831.

4) Πιστοποιητικό τοϋ Νικ. Κριεζώτη (Σαλαμίνα 18.11.1830) στά Γ.Α.Κ., Γρ. 
Στρ., Φάκ. 59, 15-17.1.1831.

5) Αναφορά τοϋ Νικ. Ζορμπά (Ναύπλιο 17.1.1831) πρός τή Γραμματεία Στρα
τιωτικών στά Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 59, 15-17.1.1831.

6) «Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος» (παράρτημα) 21.10.1831.
7) «Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος» 10.2.1832.
8) «Έφημερίς τής Κυβερνήσεως» 5.10.1839.
9) «Έφημερίς τής Κυβερνήσεως» 9.12.1853.

10) Στρ. περιοδ. «Απόμαχος», τεϋχ. Β', Άθήνησι 30.5.1860, σελ. 166.
11) Διάταγμα τοϋ Υπουργείου Στρατιωτικών (25475/14.11.1868) στά Γ.Α.Κ., 

Άρχ. Βλαχ., Ύπ. Στρ., Φάκ. 180, 1862-1875).
12) «Γενεαλογία», δπ.π.

Δυό τρείς έγκυκλοπαίδειες, πού άναφέρονται στόν άγωνιστή, γράφουν δτι σκοτώθηκε 
στήν έπανάσταση. Πέφτουν δμως έξω.

19. ΟΙ Δημήτρης Δεμερτζής καί Σπύρος Κοκκίνης (Τό Είκοσιένα στήν Εύβοια, Απομνημονεύ
ματα τών Ίωάννου Β. Οίκονόμου καί Ίωάννου Α. Μαυρομμάτη, τόμ. Α, σελ. 54) γράφουν, δτι 
οί τρεις άδερφοί Ζορμπάδες είταν πληρώματα στά τρικεριώτικα καράβια τοϋ Κουτμάνη κατά 
τόν πρώτο χρόνο τοϋ άγώνα. Γίνεται φανερό άπ’ αύτό, πώς ό Ζορμπάς βρισκόταν τότε στό 
στολίσκο τοϋ Κουτμάνη μέ τή γολέτα του, καί συνεργαζόταν μαζί του.

, Στό Μάη, λοιπόν, τοϋ 1821 πρέπει νά τοποθετήσουμε τήν άρχή τής πολεμικής δραστη- 
ριότητάς του στίς θάλασσες.
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7.000 Αρβανίτες καί ρίχνεται άπάνω ατούς άγωνιστές τών Βρυσακίων. Ή μάχη εί- 
ταν τρομερή. Πολεμούν μέ μανία καί οί δυό πλευρές, κι ύστερα άπό δχτώ ώρες, ό 
Τούρκος πασάς άναγκάζεται νά ύποχωρήσει πικραμένος πρός τή Χαλκίδα, άφού έ
χασε τό άνθος τού στρατεύματός του, άπάνω άπό διακόσιους άντρες20.

Άπό τίς άρχές τού άλλου χρόνου ό Προμιριώτης όπλαρχηγός, ταγμένος στή 
δύναμη τού Νικολάου Κριεζώτη μαζί μέ τ’ άσκέρι του, άκολουθεί τόν άρχηγό στίς 
διάφορες κινήσεις του στήν Εύβοια, καθώς καί στίς μάχες πού έδωκε αύτός στό 
νησί21.

Ό  Ζορμπάς στόν Ά ρειο  Πάγο

Τούς πρώτους μήνες τού 1822 ό Ζορμπάς έπικοινωνεϊ μέ στελέχη τού Άρειου 
Πάγου, τής όνομαστής αύτής Γερουσίας άνατολικής Ελλάδας, καί τάσσεται στή

20. Δημήτρη Δεμερτζή-Σπύρου Κοκκίνη, δπ.π., σελ. 54,55,56.
Στό βιβλίο τούτο ό μαχητής Ίω. Μαυρομάτης, πού άναδημοσιεύονται τ’ άπομνημονεύμα- 

τά του, άναφέρει, μεταξύ τών άλλων, καί τό Γεώργιο Ζορμπά μέ τά δυό άδέρφια του, Κώστα 
καί Νικόλαο, ώς πρωταγωνιστή τής εύβοιώτικης έπανάστασης τού 1821 καί μύστη τού Ιερού 
λόχου τής μυστικής φιλανθρωπικής Εταιρίας τών Φιλικών, πού είχε τήν έδρα της στήν Αθή
να. Μά δταν άρχισε ό άγώνας στήν Εύβοια (Μάης 1821) δ Ζορμπάς βρισκόταν στό Πήλιο. Φαί
νεται πώς κινήθηκε όργανωτικά στό νησί πρίν άπό τήν έξέγερση τού Πηλίου, καί γι’ αύτό ό 
Μαυρομάτης, πού δέν μπορούμε νά διαψεύσουμε, γιατί είταν παρών στά γεγονότα, τόν τοπο
θετεί στούς πρωταγωνιστές.

Μαζί μέ τούς Ζορμπάδες πολέμησε έδώ κι ό συγχωριανός τους Δήμος Βραχνογιάννης, 
άκολουθώντας τό σώμα τού Γ. Ζορμπά (άπό πιστοποιητικό, δπ.π., στό Άρχ. Άγ. Έθν. Βιβλ.).

Τό δτι πολέμησε κι ό Ζορμπάς στά Βρυσάκια, φαίνεται κι άπό τό 7738/20.10.1843 πιστο
ποιητικό, πού βεβαιώνει μαζί μέ τόν Τζάμη Καρατάσο, τή συμμετοχή τού Σοφαδίτη Ιωάννη 
Κυριαζή στή μάχη τών Βρυσακίων (Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 83). Μά καί ό Φίλιππος Ίωάννου τονί
ζει τή συμμετοχή τών Ζορμπάδων στό στρατόπεδο Βρυσακίων (βλ. έφημ. «Αλήθεια», δπ.π.).
21. «Βιογραφία μετά σημειώσεων...», δπ.π.

Άπό τό 1822 ώς τό 1824 άκολουθεί τό Ζορμπά κι ό Σκοπελίτης Ματθαίος Γ. Καφαντάρης. 
Πρώτα δμως, στήν άρχή τού άγώνα, μπήκε στό πολεμικό καράβι τού συμπατριώτη του Μανό
λη Κατζικογιάννη κι έλαβε μέρος στίς ναυμαχίες τού Βόλου καί τής Κασάντρας. Πολέμησε ά- 

κόμα καί στήν Κατερίνη κάτω άπό τήν ήγεσία τού Διαμαντή Όλύμπιου, καί στά 1822 τάχτηκε 
στό άσκέρι τού Προμιριώτη καπετάνιου, έχοντας άμεσο άρχηγό τόν άδερφό τού Γιώργου Κώ
στα Ζορμπά, στόν δποίο είταν καί γραμματέας. Πήρε μέρος σ’ δλες τίς μάχες πού δώσανε οί 
Προμιριώτες δπλαρχηγοί ώς τά 1824, καί κινδύνεψε τόσες φορές, χωρίς νά λάβει δεκάρα γιά 
τίς υπηρεσίες του (άπό πιστοποιητικό τού Κώστα Ζορμπά καί Μανόλη Κατζικογιάννη, κυρω
μένο άπό τό δήμαρχο τής Αθήνας Α. Πετράκη, Αθήνα 20.3.1844, στό Άρχ. Άγ. τής Έθν. 
Βιβλ.).

Τό πιστοποιητικό πρωτοδημοσίεψε ό Ίω. Ν. Φραγκούλας στή μελέτη του «Άγωνισταί 
τού 1821 έκ τής νήσου Σκοπέλου», Άρχείον Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. Γ', Βόλος 1974, σελ. 
98. Στήν Ιδια μελέτη (σελ. 97), καταχωρεί λιγοστά στοιχεία καί γιά τόν Κατζικογιάννη, πού πα
ρουσιάζεται καί ώς συνεργάτης τού Κώστα Ζορμπά στόν άγώνα.
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δύναμή του22. Σύντομα δμως φεύγει κι άποκεΐ, κι ό Άρειος Πάγος τόν άναζητάει. 
Επειδή δέν τόν βρίσκει, διατάζει τόν ταξίαρχο Βερούση, πού εΓταν τότε στο Ταλα- 
ντονήσι, νά τόν άνακαλύψει καί νά τόν έξαποστείλει στήν Διοίκηση. Μά ό Βερούσης 
έτυχε ν’ άρρωστήσει κείνες τίς μέρες κι άνάθεσε τήν εύθύνη στόν έπίτροπό του καί 
τούς άντρες του, ένώ παράλληλα ένημέρωσε μέ δυό άναφορές του (3 καί 5 Μαρτίου 
1822) τόν Άρειο Πάγο γιά τίς ένέργειές του. Παραθέτω αύτούσια τήν πρώτη:

«Σελ. 312

Σεβαστέ "Αρειε Πάγε
ελαβον τό σεβαστόν ύμών γράμμα καί εϊδον νά μέ προστάζετε άποφασιστι- 
κώς διό νό σάς στείλω τόν Ζορμηάν, διά τόν όποιον παρήγγειλα τώ έπιτρόπω 
μου διά νά κάμη τήν πρέπουσαν σφίξιν νά εύρεθή, διά νά σάς τόν στείλω αύ· 
τού ώς ή έπιταγή σας. ό δούλος σας κατάκοιτος είσέτι εύρίσκομαι

1822 μαρτίου 3 ταλαντονήσι. 
έλάχιστος δούλος σας 

Βερούσις».
(Γ.Α.Κ., Φάκ. Άρείου Πάγου, Κ. 47).

Στίς άρχές τού άλλου μήνα θά βρούμε τό Ζορμπά άρχηγό τής φρουράς τού Ά 
ρείου.

Ό  Ζορμπάς άρνιόται νά δολοφονήσει τόν Άντροϋτσο

Είταν τότε ό καιρός πού οί άρεοπαγίτες βρίσκονταν στά μαχαίρια μέ τόν Ό- 
δυσσέαν Άντροϋτσο, έπειδή αύτός δέν έλεγε νά ύποταχτεϊ στίς παράλογες έντο- 
λές τους κι έκανε τού κεφαλιού του. Τό είχαν πάρει πολύ άπάνω τους, κι έφταναν 
στό σημείο νά άνακατώνονται καί στά πολεμικά άκόμα σχέδια τού Όδυσσέα. Τέλος 
άποφάσισαν νά τόν ξεπαστρέψουν μέ ραδιουργία. Τήν εύθύνη γιά τή διάπραξη τού 
έγκλήματος άνάθεσαν στό Γιώργη Ζορμπά. Σύμφωνα μέ τό σχέδιό τους, τό φονικό 
θά γινόταν στίς 4 Απριλίου 1822 μές στό καράβι τού Βισβίζη, πού είχαν τότε στήν 
ύπηρεσία τους, καί μέ τή συνεργασία τού ίδιου τού καραβοκύρη.

Ό  Άντροϋτσος δέχτηκε τήν πρόσκληση καί, άνυποψίαστος πέρασε στό πλοίο,

22. Γ.Α.Κ., Φάκ. 2. Άρ. Πάγ., Κ. 47.
Στό Φάκελο τούτο υπάρχει μιά πράξη τού Άρείου (21 Φλεβάρη τού 1822), πού κατατάσ

σει σέ διάφορους βαθμούς μερικούς δπλαρχηγούς. Έδώ δ Ζορμπάς παρουσιάζεται νά παίρ
νει τό βαθμό τού ταξιάρχη. Ό ς ταξίαρχο έπίσης τόν φέρνει τότε καί ένα Μητρώο του (Γ.Α.Κ., 
Μ.Δ., Φάκ. 264, Συντάξεις 1856). Τόσον δμως τ’ δνομά του δσο κι δ βαθμός του διαγράφτηκαν 
κατόπι άπό τήν πράξη μέ δυό γραμμές, άγνωστο γιά ποιό λόγο. Στήν προτελευταία σειρά 
γράφεται πάλι, μά δυστυχώς τά τρία τελευταία γράμματα τού έπωνύμου του, καθώς καί τού 
βαθμού του δέ σώζονται· στή θέση έκείνη τό χειρόγραφο έχει σκιστεί. Πάντως είναι φανερό 
πώς πρόκειται γιά τό Ζορμπά. (Βλ. σχετικά σελ. 43 καί 45).

Τό σχετικό τούτο κείμενο μέ τά όνόματα καί τούς βαθμούς τών όπλαρχηγών έδωκε ό Γ. 
Αίνιάν στόν Άνδρ. Μάμουκα, δταν ό τελευταίος τύπωνε τό βιβλίο του.

Τό βιβλίο δμως αύτό βρισκόταν τότε στό πιεστήριο, κι ό Μάμουκας δέν μπορούσε νά κα
ταχωρήσει τό κείμενο. Μολαταύτα τό άναφέρει καί μέ χαρά μάλιστα (δπ.π., σελ. 82).
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στό λιμάνι τής Άγια -  Μαρίνας κοντά στή Στυλίδα, δπου μέσα σ’ αύτό βρισκόταν 
κα( ή άφρόκρεμα τού Άρειου Πάγου. Κουβέντιασε μέ δλους, ένώ οΐ άρεοπαγίτες 
περίμεναν άπό στιγμή σέ στιγμή τή δολοφονία κα( πιό πολύ ό Γρηγόριος Κωνστα- 
ντάς πού παρακινούσε άπειλητικά, μά δλα στά χαμένα. Ούτε ό Ζορμπάς, ούτε κι ό 
Βισβίζης διανοήθηκαν νά χύσουν άδερφικό αίμα. Κι δχι μόνο αύτό, άλλά δήλωσαν, 
δτι θά τιμωρήσουν σκληρά έκεϊνον πού θά τολμούσε ν’ άπλώσει χέρι στόν Όδυσ- 
σέα. Σέ λίγες μέρες δμως ϋστερ’ άπ’ αύτή τήν άρνηση, ό Βισβίζης βρέθηκε νεκρός· 
είναι φανερό πώς δολοφονήθηκε άπό άντρες τού Άρείου23.

Ό  Ζορμπάς στό Αλιβέρι μέ τόν Κριεζώτη

"Υστερ’ άπ’ τό θάνατο τού Βισβίζη, ό Πηλιορίτης καπετάνιος φαίνεται πώς ά- 
ποχώρησε άπ’ τή φρουρά τού Άρείου. Είχε δμως γνωριστεί καλά μέ τόν όπλαρχη- 
γό Κριεζώτη, καί τόν Απρίλη τού 1822 βρισκόταν μαζί του στό Αλιβέρι. Τή μέρα μά
λιστα πού άνακηρύχτηκε ό Κριεζώτης άνώτερος άξιωματικός τής Καρυστίας, εΓταν 
παρών κι ό Ζορμπάς, ό Τομαράς καί τετρακόσιοι άντρες24. * 2 3 4 5 6

23. Γιά χήν άρνηση τοϋ Ζορμπά καί Βισβίζη νά δολοφονήσουν τόν Άντροϋτσο, πρωτοέγραψε 
ό Α. Γεωργαντάς, γραμματέας τότε τοϋ Όδυσσέα, πού είταν αύτόπτης μάρτυρας στήν Άγια- 
Μαρίνα. Στά 1901 6 Βλαχογιάννης δημοσίεψε τό κείμενο στό «Αθηναϊκόν Άρχεϊον» μέ τόν τί
τλο «Άνάμνησις Α. Γεωργαντά». (Βλ. σχετικό καί I. Θεοφανίδου, Ιστορικόν Άρχεϊον, τόμ. Β', 
σελ. 525).

Γ ιό τό έπεισόδιο τούτο γράφει κι ό Μακρυγιάννης στ’ Απομνημονεύματά του (έκδόσεις 
Α. Καραβία, σελ. 68), καθώς καί ό Κάρπος Παπαδόπουλος (Απομνημονεύματα άγωνιστών τοϋ 
21, Όδυσσεύς Άνδροϋτσος καί Γ. Βαρνακιώτης, έπιμελητής τής έκδόσεως Εμμανουήλ Γ. 
Πρωτοψάλτης, Άθήναι, σελ. 145).

Βλ. πάλι: 1) Διονυσίου Α. Κόκκινου, Ή έλληνική Έπανάστασις, δπ. π., σελ. 234.
2) X. Στασινόπουλου, Ό  Νικηταράς, έκδόσεις Δωρικός, σελ. 102.
3) Αρχεία τής νεωτέρας έλληνικής Ιστορίας, έπιμέλεια Ίωάννου Βλαχογιάν- 

νη, Α’ Αθηναϊκόν Άρχεϊον, τόμ. Α', σελ. 254.
4) Τάκη Σταματόπουλου, Ό  έσωτερικός άγώνας κατά τήν Επανάσταση τού 

1821, τόμ. Β', Αθήνα 1964, σελ. 46-47.
5) Κώστα Αβραάμ, Ρουμελιώτες όγωνιστές τοϋ 21, σελ. 243.
6) Έφημ. «Εστία», 20.1.1972. Έδώ δμως λαθεμένα τονίζεται, δτι δ Όδυσσέας 

δέν παρουσιάστηκε στό καράβι.
24. 1) Κων. Α. Γουναρόπουλου, Ιστορία τής νήσου Εύβοίας άπό άρχαιοτότων χρόνων μέχρι 
τών καθ’ ήμός, Θεσσαλονίκη 1930, σελ. 344.

2) Ίωάννου Βελισσαρίου, Βιογραφία έπισήμων άνδρών καί άγωνιστών τής Εύβοίας, Νικό
λαος Κριεζώτης, Πανευβοϊκόν Λεύκωμα, έν Θεσσαλονίκη 1933, σελ. 205.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Ή νέα έπαναστατική έστία στό Τρίκερι

Τό καλοκαίρι τού 1822 περνούν στό βράχο τού Τρίκερι οΐ Μακεδόνες δπλαρχη- 
γο( Καρατάσος, Διαμαντής, Γάτζος, Ντουμπιώτης, Μπίνος, Λιακόπουλος μαζί μέ τ(ς 
όμάδες τους, νά όργανώσουν άμυνα μέ τούς ντόπιους πατριώτες κα( νά ξεσηκώ
σουν τό Πήλιο σέ νέο άγώνα. Ή παρουσία τών άγωνιστών τόνωσε τούς Πηλιορίτες, 
κι ό γέρο -  Καρατάσος άνάλαβε τήν άρχηγία. Τώρα οΐ έπαναστάτες άπλώνονταν 
ώς τήν Άργαλαστή, τό Λεφόκαστρο καί τά νησάκια τού Παγασιτικού, καί παρόλες 
τίς άντιδράσεις άπό διάφορους προύχοντες κι άνώτερους κληρικούς, αύτοί κρα
τούσαν τά δπλα.

Τά γεγονότα αύτά έκαναν τούς Τούρκους νά πάρουν αύστηρά μέτρα καί νά ένι- 
σχύσουν τίς φρουρές τους στήν Άργαλαστή, τή Μιλίνα, τά Λεχώνια καί σ’ άλλα χω
ριά τού Παγασιτικού, γιά νά καταδιώκουν τούς πατριώτες καί νά παρακολουθούν ά
γρυπνα τίς κινήσεις τους. Αύτοί δμως δέν τδβαζαν κάτω κι έκαναν συχνά γιουρού
σια στούς Τούρκους τών χωριών, σκορπίζοντας τό φόβο καί τόν τρόμο.

Ό  Ζορμπάς πάλι στό Πήλιο

'Ύστερ’ άπ’ τήν άναζωπύρωση τής έπαναστατικής έστίας στό νότιο Πήλιο, ό 
Γεώργιος Ζορμπάς άφήνει τό συμμαχητή του Κριεζώτη στήν Εύβοια1 κι έρχεται στή 
Θεσσαλομαγνησία. Πού πήγε δμως καί πού στάθηκε στήν άρχή, μάς είναι άγνωστο. 
Εκείνο πού ξέρουμε τώρα είναι, πώς ό καπετάνιος τής Ζαγοράς Μήτρος Μπαστέ- 
κης δέν είδε μέ καλό μάτι τήν παρουσία τού Ζορμπά στό Πήλιο. Ίσως φοβήθηκε 
μήν τού πάρει τά πρωτεία στόν άγώνα. Καί τόν μίσησε θανάσιμα. Γι’ αύτό καί τόν 
κυνηγούσε νά τόν σκοτώσει, καί παρά τρίχα θά τό πετύχαινε στίς άρχές Νοέμβρη 
1822. Μιά μέρα πάλι τού άρπαξε μέ τό «έτσι θέλω» μερικά άλογά του κι άλλα πράγ
ματα, κι έφτασε στό σημείο νά σφραγίσει τό σπίτι του1 2 στό Προμίρι, βάζοντας σέ 
περιορισμό τή γυναίκα του Χρυσούλα.

1. Σέ κάποια μάχη τής Εύβοιας —σύμφωνα μέ πληροφορία τής Αφροδίτης Δάμτσα-Βικιώτη, 
παρμένη άπό τόν παπού της Δήμο Δάμτσα— ό καπετάνιος τού Πηλίου άφησε νεκρό τό συγγε
νή του Δήμο Δάμτσα, άδερφό τού Προμιριώτη προεστού Άλεξαντρή Ν. Δάμτσα. "Οταν γύρι
σε στό Προμίρι, άνάγγειλε στή γυναίκα τού Δήμου, πού είταν νύφη του, τό μαντάτο. “Υστερα 
τής είπε: «Μή κλαις νύφ’, έγώ θά έκδικηθώ γιά τόν άντρα σου».
Αργότερα, δταν βαφτίσανε τό γιά τού νεκρού άγωνιστή, πού είχε άποχτήσει στό μεταξύ ή 
Δήμαινα, δώσανε τ’ δνομα τού πατέρα του.
2. Τό κυρίως σπίτι τών Ζορμπάδων καταστράφηκε όπ’ τό Δράμαλη στό 1821- φαίνεται ωστόσο 
πώς κάποιο παράσπιτο θά έμεινε δρθιο —οΐ πληροφορίες λένε δτι ύπήρχαν δυό-τρία όκόμα
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Μολαταύτα ό Ζορμπάς κράτησε τά νεύρα του καί δέ ζήτησε έκδίκηση. Παρου
σιάστηκε μονάχα στόν άντέπαρχο Σκιάθου Παύλο Σιδέρη καί τόν παρακάλεσε νά 
μεσολαβήσει στήν κεντρική διοίκηση τού Άρείου, ώστε νά διαταχτεί ό Μπαστέκης 
νά σταματήσει τίς έχθρικές του έκδηλώσεις. Ό  άντέπαρχος ένιωσε άπόλυτα τή θέ
ση τού Ζορμπά κι έστειλε στίς 25 Νοεμβρίου άναφορά στόν "Αρειο Πάγο, παρακα- 
λώντας τον «νά λάβη πρόνοιαν τής διορθώσεως τοιαύτης έπιζημίου διά τάς περι
στάσεις διχονοίας»3, καί συγχρόνως νά διατάξει τόν Μπαστέκη νά έπιστρέψει στό 
Ζορμπά αύτά πού τού πήρε, άφού παράλληλα μεσολαβούσε καί γιά τή συμφιλίωσή 
τους.

Τά άποτελέσματα των ένεργειών τού Σιδέρη είναι άγνωστα, μιά καί κανένα 
διαφωτιστικό στοιχείο δέ βρέθηκε.

Καλού κακού δμως, ϋστερ’ άπό τόν κίνδυνο πού άντιμετώπισε ή γυναίκα του, ό 
Ζορμπάς έτρεξε στό Προμίρι νά τή λυτρώσει. Μή βλέποντας άλλη λύση τότε, άνα- 
γκάστηκε νά τή μεταφέρει στή Σκύρο καί νά τήν έγκαταστήσει στό μοναστήρι τού 
Αγίου Γεωργίου, δπου είχαν κατασταλάξει έπίσης καί οί οικογένειες τών όπλαρχη- 
γών Κριεζώτη, Λιακόπουλου, "Αγγέλου κ.ά., κάπου 50 ψυχές. Κι δχι μόνο αύτό, άλ- 
λά τόσο ό Ζορμπάς, δσο καί οί άλλοι ύποχρέωσαν τόν ήγούμενο Νεόφυτο Σκουλου- 
δάκη νά τίς συντηρεί γιά ένα χρόνο- άπό τό 1822 ώς τό 18234.

Ή δράση τού Ζορμπά στά πέλαγα

Αποδώ καί μπρός τώρα, καί γιά ένα διάστημα ό Ζορμπάς θά στραφεί περισσό
τερο στά πέλαγα. Εξοικειωμένος, δπως είταν στίς θαλασσινές έπιχειρήσεις άπό τά 
χρόνια τού κινήματος τού Νικοτσάρα καί Μπλαχάβα κι έχοντας μαζί του διαλε
χτούς πατριώτες, θά κινηθεί δραστήρια στίς θάλασσες, χωρίς νά λυγίζει καί στίς 
φουρτούνες άκόμα. Διατηρώντας γιά όρμητήριο τόν Κατηγιώργη5 κυρίως τού Προ- 
μιριοϋ καί διάφορους όρμίσκους τού Πηλίου καί τής Σκιάθου, όργάνωνε έπιδρομές 
στά τουρκοχώρια τής άνατολικής Θεσσαλίας καί τής Χαλκιδικής, χωρίς ν’ άφήνει ή
συχους καί τούς Όθομανούς στά Λεχώνια, χτυπώντας παράλληλα καί τά τουρκικά

χτίσματα τών άγωνιστών στήν Ιδια περιοχή— κι αύτό θά διαμορφώθηκε σέ κατοικία, δπου έ
μεινε ή γυναίκα τοϋ Ζορμπά τόν καιρό πού έλειπε δ άντρας της. Μπορεί δμως ή πληροφορία 
νά άφορά τό πατρικό παράσπιτο τής Ζορμπάδαινας, πού σώζεται μέχρι σήμερα καί πού έχει 
χαρακτηριστεί «διατηρητέο μνημείο».

Δέν ξέρουμε πάντως άν άφέθηκε έλεύθερη ή γυναίκα του ή λευτερώθηκε μέ βίαιη ένέρ- 
γεια τοϋ Ζορμπά.
3. Γ.Α.Κ., Φάκ. Άρ. Πάγ., 6 καί 47.
4. 1) Βασιλείου Γ. Άτέση, Ιστορία τής Εκκλησίας τής Σκύρου, Άθήναι 1961, σελ. 295.

2) Τοϋ αύτοϋ, Προηγούμενος Νεόφυτος Λαυριώτης, περιοδ. «Εκκλησία» 1956, άριθ. φύλ.
5. σελ. 71.
5. Τό δεύτερο, μετά τόν Πλατανιό, έπίνειο τοϋ Προμιριοϋ, 14 περίπου χιλιόμετρα στά ΝΑ.

Σέ δυό δεσπόζουσες τοποθεσίες τοϋ Κατηγιώργη σώζονται άκόμα τό «ταμπούρια τοϋ 
Ζορμπά», δπως άποκαλοϋνταν άπό τούς γεροντότερους. Τά πρώτα είναι μέσα στό σημερινό



48

πλοία πού συναντούσε στή θάλασσα. "Εφτανε κι ώς τά νερά τής Αταλάντης, συντό
νιζε τή δράση του κα( μέ άλλα πειρατικά καράβια, κι είχε γίνει ή τρομάρα τών

'Ο Κατηγιώργης, τό όρμητήριο τού Ζορμπά ατά πρώτα χρόνια τού άγώνα. 
(Πάνω άπ’ τό τελευταίο ατό βάθος σπιτάκι εϊταν τά «ταμπούρια τού Ζορμπά»),

πευκώνα, πού άπλώνεται στό δυτικό ύψωμα τού έπίνειου, μερικές πέτρες βαλμένες σέ ήμικυ- 
κλική διάταξη. Τά δεύτερα, στό ύψωμα «Νεράκι» στά βόρεια τού Κατηγιώργη, 4-5 λεπτά άπό 
τήν άμμουδιά του. Σήμερα αύτά είναι σωρός άπό πέτρες. Λέγονται καί «ταμπούρια τού Καρα- 
τάσου».

Υπάρχει σχετικά ή παράδοση στό ΠρομΙρι, πού μάς πληροφορεί πώς 6 Καρατάσος (ό Γέ- 
ρος ή ό Τζάμης) ήρθε κάποτε στόν Κατηγιώργη μαζί μέ τά καράβια τού Ζορμπά. Κι οί δυό τους 
έτρεξαν τότε στό κοπάδι τού Μπογδάνου, στήν κοντινή θέση «Σκυλοχώραφο», όδηγημένοι ά
πό τά κυπροκούδουνα, μά ό τελευταίος, ξεγελώντας μέ ύποσχέσεις τούς καπεταναίους, σή
κωσε νύχτα τά γίδια καί τά μετάφερε στήν έρημική τοποθεσία «Κοκκινιάς», κοντά στό Προμί- 
ρι. Κάτι τέτια δμως ό Ζορμπάς δέν τ’ άφηνε άτιμώρητα. Πήγε λοιπόν καί βρήκε τόν Μπογδάνο 
κα( άφοϋ τόν ρήμαξε στό ξύλο, τού πήρε δσα γίδια μπορούσε.
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έχθρών6· Όργάνωσε άκόμα μέ τό καταδρομικό του πλοίο καί μιά τολμηρή έκστρα- 
τεία στήν Ίμβρο καί σ’ άλλα τουρκικά παράλια, μά δέν ξέρουμε τά άποτελέσματα7. 
Κάποιες φορές μάλιστα έφερνε καί τή γυναίκα του8 μαζί, πού δέ δίσταζε κι αύτή νά 
παίρνει μέρος στίς ναυμαχίες9. Πιό ύστερα βρήκε κι ένα -  δυό άκόμα καράβια κι αύ
ξησε τή δύναμή του. «Κι αυτός -  γράφει ό Κορδάτος10-  είχε δυό τρία καράβια 

καί δέν άφηνε τούρκικο πλεούμενο νά ξεμυτήσει άπό τή Σαλονίκη. Τολμηρός 
όπως ήταν, δέ λογάριαζε τή ζωή του καί έχοντας μαζί του διαλεγμένους έ
ναν έναν Προμιριώτες, έκανε μεγάλη χαλάστρα στά τουρκοχώρια τού άνατο- 
λικοϋ Κίσσαβου καί τού Όλύμπου. Είχε γίνει ό φόβος καί ό τρόμος τών 
Τούρκων, γιατί άψηφοϋσε κάθε κίνδυνο καί μέ τις πιό μεγάλες φουρτούνες, 
αύτός πάντα τριγύριζε ατό Θερμαϊκό καί έφτανε ή δράση του ώς τή Χαλκιδι
κή. Καί οί καλόγεροι τού Άγιου Όρους τόνε τρέμανε. "Αμα μαθαίνανε πώς 
ήρθαν τά καράβια τού Ζορμπά τής Ζαγοράς (γρ. Προμιριοϋ), κλειδομανταλώ-

6. 1) Νικολάου Κ. Κασομούλη, Ενθυμήματα Στρατιωτικά τής Έπαναστάσεως τών Ελλήνων 
1821-1833, είσαγωγή καί σημειώσεις ύπό Γιάννη Βλαχογιάννη, τόμ. Β’, σελ. 372.

2) Γεωργίου Ν. Φιλάρετου, Ή σφαγή τού Προμυρίου, δπ.π., σελ. 83. Έδώ δ Φιλάρετος ά- 
ποκαλεΐ τό Ζορμπά «άλλον Λάμπρον Κατσώνην».

3) Γιάννη Βλαχογιάννη, Καπετάνιοι τού γλυκού νερού, δπ.π.
Έδώ δ Βλαχογιάννης, μήν ξέροντας δτι δ Ντάμτζας, δπως τόν γράφει, είταν δ Ζορμπάς, 

δέν άναγνωρίζει καί πολύ τή δράση του, έπειδή δ μαχητής, άν καί «μάστιζε τά Θεσσαλικά πα
ράλια, χτυπώντας τους Τούρκους βέβαια», λήστευε καί τούς χριστιανούς. Καί ποιός άπ’ τούς 
δπλαρχηγούς δέν έκλεβε τότε γιά νά ζήσει κι αύτός καί τό σώμα του;

4) Γ ιάννη Κορδάτου. Ή Επανάσταση τής Θεσσαλομαγνησίας στό 1821, Αθήνα 1930, σελ. 
97.
7. Άπό τήν 14110/10.3.1846 αίτηση τού μαχητή τού Ζορμπά Δημητρίου Άξιώτη, Σκοπελίτη τήν 
καταγωγή, στό Άρχ. Άγ. τής Έθν. Βιβλ.

Περισσότερα γιά τόν Άξιώτη βλ. Ίω. Ν. Φραγκούλα, δπ.π., σελ. 80-81.
8. Ή γυναίκα του Χρυσούλα είταν άγράμματη (άπό συμβολαιογραφική πράξη τών Ζορμπάδων 
στή Λαμία γιά τή διανομή τής περιουσίας τους, πού καταχωρώ άποσπασματικά στό τέλος) άλ- 
λά μέ γενναία ψυχή. Ά ν  καί είταν τότε 21 χρονώ, συνόδεψε τόν άντρα της στό καράβι κι άνα- 
δείχτηκε «Θαλασσομάχος κι ήρωίδα», δπως γράφει ό Γεώργιος Φιλάρετος στίς «Σημειώσεις 
άπό τού 75ου ύψώματος», δπ.π., σελ. 2.

Έγκατάλειψε νωρίς κι αύτή τό Προμίρι κι έζησε κατά καιρούς έκεί δπου κινιόταν καί ό ά
ντρας της, στή Σκύρο, Σκόπελο, 'Ύδρα, τό Ναύπλιο, τή Σαλαμίνα, Λαμία. Έδώ στά 1838, άπό 
άσυμφωνία χαρακτήρων, ήρθε σέ διάσταση μέ τό Ζορμπά, δπως θά δούμε καί σ’ άλλες σελί
δες. Φεύγοντας άπό τή Λαμία, πήγε στό Ξηροχώρι κι έμεινε μέ τόν άδερφό της Νικόλαο.

Στήν Εύβοια άνάθρεψε μέ ξεχωριστή έπιμέλεια τό Γεώργιο Φιλάρετο, κατοπινό νομομα
θή καί ύπουργό, πού είταν γιός τού άδερφού της Νικ. Φιλάρετου. Γ ιά δέκα χρόνια ό Γ εώργιος 
Φιλάρετος κοιμόταν μαζί της στό Ιδιο μικρό δωμάτιο «ύπό αύστηράν, οίονε! στρατιωτικήν πει
θαρχίαν μέχρις άδικίας καί ένίοτε μέχρι δακρύων», δπως παρατηρεί ό Ιδιος στίς «Σημειώσεις 
άπό τού 75ου ύψώματος», δπ.π., σελ. 2. Πέθανε στήν Αθήνα στά 1866 (Βλ. τίς πιό πάνω πη
γές, καθώς καί τό σημείωμά μου «ΊΗ Ζορμπάδαινα τού Προμιριοϋ» στήν έφημερίδατοϋ Βόλου 
«Ή Θεσσαλία» τής 5ης Δεκεμβρίου 1971).
9. Γεωργίου Ν. Φιλάρετου, Σημειώσεις άπό τού 75ου ύψώματος, δπ. π., σελ. 2.
10. Γιάνη Κορδάτου, Ιστορία τής έπαρχίας Βόλου καί Άγιάς, δπ. π., σελ. 706.
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νονταν στά πιό μεγάλα μοναστήρια, μά αύτός πότε μέ τό καλό καί πότε μέ ά- 
γρίλα τους έπαιρνε τρόφιμα».

ΕΙταν παλικάρι μέ τά δλα του, καί δέ λογάριαζε τίποτα ό θαλασσομάχος τού 
Προμιριοϋ.

Εξαφανίζει τούρκικο καταυλισμό

Παράλληλα μέ τή δράση του στά πέλαγα, ό Ζορμπάς βρισκόταν σέ έπαφή καί 
μέ τό Πήλιο, πού είχε μπει ξανά στόν άγώνα. Πιό πολύ τόν άπασχολοϋσε ή περιοχή 
τού Τρίκερι, δπου δίνανε τό μαχητικό τους παρών δυό -  τρεις χιλιάδες πατριώτες.

Πληροφορίες πού πήρα στό Προμίρι, συμφωνούν στό δτι ό Ζορμπάς, πού μέ τό 
σώμα του άνήκε τότε στή δύναμη τού Καρατάσου, έκανε κι έδώ έπίδειξη γενναιότη
τας καί πανουργίας. Βάζοντας στό νοϋ του νά ξεκληρίσει έναν τούρκικο καταυλι
σμό πιθανότατα στά Βαλτούδια, άντίκρυ στόν Άλατά, μηχανεύτηκε ένα τολμηρό 
σχέδιο. Νά δηλητηριάσει τό πηγάδι, πού χρησιμοποιούσαν οί έχθροί. Διάλεξε γ ι’ 
αύτό έναν άπό τό σώμα του, πού θά πήγαινε κρυφά στό πηγάδι νά ρίξει μέσα τό 
φαρμάκι11.

11. Ό  Τζών Σέρσινας άκουσε άπό παλιούς τού Προμιριοϋ, πώς τό παλικάρι αύτό εΐταν άπό τό 
Λαϋκο. Θεωρώ σωστή τήν πληροφορία, γιατί τή συνδυάζω μέ κείνη τού Ρήγα Ν. Καμηλάρη, 
Γρηγορίου Κωνσταντά (Βιογραφίαι - Λόγοι - Έπιστολαί), Άθήναι 1897, σελ. 34: «...ή εύφυεστά- 
τη δηλητηρίασις τού Τουρκικού στρατού ύπό τού Λαυκιώτου Ζούζουλου» (στήν περιοχή 
Μιλίνας-Τρίκερι). Άλλη δηλητηρίαση πηγαδιού στόν τόπο έκείνο δέν άναφέρεται. Γι’ αύτό 
παραδέχομαι πώς καί οί δυό πληροφορίες άφορούν τό Ιδιο περιστατικό. 'Ο Καμηλάρης βέ
βαια δέν κάνει λόγο γιά τό Ζορμπά. Υπογραμμίζει μονάχα —κι αύτό εύκαιριακά— τόν πρωτα
γωνιστή τού έγχειρήματος. Δίνω δμως βάση στίς πληροφορίες, πού πήρα άπ’ τούς Προμιριώ- 
τες, πού, όπως θά δούμε πιό κάτω, είναι άποθησαυρισμένες άπό πρόσωπα τά όποια έζησαν 
στό Είκοσιένα.

Τό περιστατικό τούτο είναι γνωστό καί στή στοματική παράδοση τού Λαύκου καί τής Μι- 
λίνας. "Οπως μοϋ είπαν μάλιστα κάτοικοι τού τελευταίου χωριού, ό Ζούζουλος, πού πιστεύω 
πώς άνήκε στό σώμα τού Ζορμπά, προτιμήθηκε γιατί ήξερε τά τούρκικα, κι άμα γινόταν άντι- 
ληπτός άπ’ τούς έχθρούς, θά προσπαθούσε νά τούς ξεγελάσει. Στά 1975 ό Λαυκιώτης Νικό
λαος Άνδριανουπολίτης, φορέας παλιότερης παράδοσης, μοϋ είπε πώς ό Ζούζουλος πήγε 
μέ βάρκα φανερά καί μέρα στό πηγάδι, κουβέντιασε μέ τούς έκεΐ Τούρκους, κι ένώ έκανε πώς 
κοίταζε πάνω άπ’ αύτό, πέταξε μέ τρόπο τό φαρμάκι μέσα. Τάΐδια έχει νά λέει καί ή Αγγελική 
Ζούζουλα, Λαυκιώτισσα κι αύτή, μέ τή προσθήκη δτι ό Ζούζουλος λεγόταν Άντώνης κι είχε 
παρατσούκλι Μπανιανός.

Αντίθετα ή Βιολέτα Ζαχαράκη, άπ’ τό Λαύκο έπίσης, Ισχυρίζεται πώς δράστης εΐταν ό 
Προμιριώτης Γιώργος Καραγιώργος, πού έριξε τό φαρμάκι μετά τή καταστροφή τού Προμι- 
ριοϋ (8 Μαΐου 1823), γιά έκδίκηση. Πέθαναν τότε 39 Τούρκοι καί ψόφησαν πολλά ζώα τους. 
(Γιώργος Καραγιώργος ύπάρχει καί σήμερα στό Προμίρι).

Γιά δηλητηρίαση δχι πηγαδιού άλλά πηγαδιών έχει νά λέει ό Ήλίας Βογιατζής άπό τόν 
Άι-Γιώργη Νηλείας Βόλου. Ό  δράστης εΐταν άνθρωπος τού Καρατάσου, πού ξεγέλασε τούς 
Τούρκους καί πέταξε τό φαρμάκι μέσα. .-
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Δέ θέλησε δμως νά τόν στείλει άπ’ τήν ξηρά, μήπως πέσει σέ καμιά τούρκικη 
σκοπιά. Προτίμησε τό δρόμο τής θάλασσας. Βρήκε μιά βάρκα, άπ’ αύτές πού είχαν 
στή διάθεσή τους οΐ έπαναστάτες, κι όταν νύχτωσε, κατέβηκαν δλοι στήν άκτή νά 
ξεπροβοδίσουν τό συμμαχητή τους. Σύμφωνα μέ τήν έντολή τού άρχηγοϋ, θά πή
γαινε μόνος του, ώστε άμα έπεφτε άπάνω στούς έχθρούς νά χανόταν τουλάχιστο έ
νας, κι άκόμα, άφοϋ έκτελοϋσε τήν έπικίνδυνη άποστολή, έπρεπε νά φέρει μαζί του 
ένα κλωναράκι άπ’ τό άγριόκλημα, πού φύτρωνε γύρω άπ’ τό πηγάδι γιά 
πειστήριο12.

Παίρνοντας κι αύτός ένα τρουβά -  γιά άλλους τουλούμι -  φαρμάκι, μπήκε στή 
βάρκα μέ τίς εύχές δλων καί μέ ένα μονάχα κουπί στήν πρύμη, καί ξανοίχτηκε στή 
θάλασσα. Δέν προτιμήθηκαν τά δυό κουπιά, γιά νά μή δημιουργεϊται θόρυβος. Τό έ
να κουπί, προσαρμοσμένο κατάλληλα πίσω καί μέ άνάλογες κινήσεις (γουργούρα, 
δπως λέγεται στή γλώσσα τών ψαράδων), δίνει τό πλεονέκτημα δτι ένώ κινεί τό 
πλεούμενο, δέ δημιουργεί θόρυβο.

Γύρω στά μεσάνυχτα έφτασε 6 πολεμιστής στό μέρος πού ήθελε. Σιγουράρησε 
τή βάρκα καί μέ κάθε προφύλαξη τράβηξε στό πηγάδι. Χωρίς νά τόν πάρει χαμπάρι 
κανείς, άδειασε τό δηλητήριο στό νερό, έκοψε ένα κλωνί άγριόκλημα κι έφυγε. 
Πλημμυρισμένος στόν ένθουσιασμό, γύρισε στόν άρχηγό του κι άνάφερε τά καθέ
καστα, παραδίνοντας καί τό πειστήριο τής έπιτυχίας του. "Ολοι άναγάλλιασαν καί 
τοΰσφιξαν τό χέρι.

Τήν ίδια νύχτα ό Ζορμπάς συγκέντρωσε τούς άντρες του κι έστησε καρτέρι έ
ξω άπ’ τόν τούρκικο καταυλισμό.

Τά ξημερώματα οΐ Τούρκοι πήγαν κι έβγαλαν νερό νά πιουν αύτοί καί τά ζώα 
τους καί νά φκιάσουν καφέδες, άλλά δέν είδαν τί τούς βρήκε. Πολλοί έπεφταν κά
τω, έσκουζαν καί βασανίζονταν στούς πόνους. "Οσο περνούσε ή ώρα, τόσο τό κακό 
χειροτέρευε. "Ετσι τά μέτρα άσφάλειας τού μικρού στρατοπέδου χαλαρώθηκαν, κι 
ό Ζορμπάς πού περίμενε άπ’ τή νύχτα τήν εύκαιρία, έκμεταλλεύτηκε τήν κατάστα
ση. Μέ τούς έμπειρους άγωνιστές του χύθηκε άπάνω στούς Όθομανούς καί τούς 
αίφνιδίασε. Πράγματι οΐ "Ελληνες μέ τά σπαθιά στά δόντια πάλεψαν κείνο τό πρωϊ-

12. Παρόλες τίς έρευνές μου, δέν μπόρεσα έντοπίσω τό πηγάδι. Στήν παραλιακή πάντως θέ
ση τής «Παναγιάς», 10-15 μέτρα στό νότια τού όμώνυμου ξωκλησιού υπάρχει πηγάδι γεμάτο 
πέτρες. Πρίν άπό δεκατρία περίπου χρόνια ένας τσομπάνος τής περιοχής ύψωσε πάνω στίς 
πέτρες πρόχειρο φούρνο, γιά νά ψήνει ψωμί. Μήπως λοιπόν αύτό είταν τό πηγάδι πού δηλη- 
τηρίασαν; Υπάρχουν σχετικά τρεις «θέσεις» πού βεβαιώνουν τούτο: 1) Ό  Κώστας Λιάπης (Ό 
γερο-Καρατάσιος στή Θεσσαλομαγνησία, Άρχεΐον Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. Δ', Βόλος 
1976, σελ. 50 καί άνάτυπο). 2) Μιά παράδοση τού Λαύκου μέ φορείς τούς Γιώργη Νικ. Τσόπελα 
καί Γιώργο Φλέρη καί 3) άλλη παράδοση τής Μιλίνας μέ τό Νικολή Γρίβο καί μερικούς συντο
πίτες του. Ό  Γρίβος μάλιστα θυμάται καλά τόν πατέρα του, πού τό ύποστήριζε, όσο ζοϋσε, μέ 
πεποίθηση. Τά βράχια βέβαια-συνηγορούν σ’ αυτή τήν άποψη, γιατί τό πηγάδι μετά τή δηλη
τηρίασή του, όπωσδήποτε θά τό άχρήστεψαν, πετώντας μέσα κοτρώνια. ΤΗ θέση του δμως ά- 
ναιρεϊ τήν παραδοχή. Θέλω νά πω, πώς δταν έγινε τό τόλμημα, ή περιοχή τής «Παναγιάς» δέν 
είχε πατηθεί άπ’ τούς Τούρκους· είταν έλληνική. Άκόμα καί τό Μάη τού 1823 διαφεντευόταν 
άπ’ τούς έπαναστάτες, δπως θά δούμε πιό κάτω. Εκτός άν, σάν ένα είδος σφήνας, μπόρεσε 
κάποια τουρκική μονάδα νά προωθηθεί καί νά στατοπεδέψει στήν παραλία τής «Παναγιάς», δ- 
που καί τό πηγάδι. Τέτια δμως ύπόθεση δέν έπικυρώνεται άπό καμιά γραφτή πηγή.
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νό μέ άλύγιστο πείσμα καί ξεπάστρεψαν τόν έχθρικό καταυλισμό13.

Επιτυχία τών άγωνιστών στόν Άλατά

Κοντά στ’ άλλα μέρη, οί έπαναστάτες είχαν όχυρώσει καί τό νησί «Άλατάς», 
πού βρίσκεται μπροστά στή Μιλίνα καί φράζει τόν κόλπο τής «Μαύρης Πέτρας»14. 
Μαθαίνοντας όμως τή στρατηγική του σημασία ό πασάς τής Λάρισας, έδωκε,διατα
γή στούς Τούρκους τού Βόλου νά τρέξουν ώς έκει γιά νά τό κατακτήσουν. Ξεσηκώ
θηκε τότε άπ’ τό Βόλο καί τά Λεχώνια μιά δύναμη καί ρίχτηκε στόν Άλατά μέ μικρά

13. "Ολα τούτα μού τά είπαν, χωριστά ό καθένας καί σέ διάφορους καιρούς, οΐ Νικόλαος Κου- 
κορέλος παλιός κοινοτάρχης τού Προμιριοϋ, Γιάννης Δ. Χατζής, Σταμούλης Γ. Μαμάς, Τζών 
Σέρσινας, θωμάς Ραψανιώτης, Στάθης Ν. Σέρσινας, Γιάννης Καραδέμητρος, Δημήτρης Λά- 
τζιος καί Μανολής Μιτζέλης.

01 Σερσιναίοι άκουσαν τό περιστατικό άπ’ τόν Ιδιο τόν παπού τους Στάθη Σέρσινα, πού ά- 
κολούθησε κι αύτός, γιά λίγο διάστημα, τό Ζορμπά στά 1823. Ό  Γ ιάννης Δ. Χατζής τό άκουσε 
μέ τ’ άφτιά του άπ’ τόν παπού του Πολύχρονο Φέτσιο, πού τό καλοκαίρι τού 1823 συνόδευε 
Τούρκο άξιωματικό στά μέρη τού Τρίκερι.

"Ολα αύτά πρέπει νά έγιναν κατά τό Φλεβάρη-Μάρτη τού 1823, πρίν δηλαδή άπό τήν κα
ταστροφή τού Προμιριού (8 Μαΐου 1823). Κι δ Φιλάρετος αύτό τό χρόνο ύπογραμμίζει, γιά νά 
προβάλει τή δράση τού Νικολάου Φιλάρετου στό Τρίκερι (Σημειώσεις άπό τού 75ου ύψώμα- 
τος, δπ.π., σελ. 46).

Στά 1974 ή Προμιριώτισσα Διαλέτα Γιάννη Υδραίου μού έθεσε ύπόψη μιά χειρόγραφη 
«Ιστορία τού Λαύκου», γραμμένη στά 1896 άπό τόν Προμιριώτη τελειόφοιτο σχολαρχείου Νι
κόλαο Δημ. Συρόπουλο, 15 χρονώ τότε πού: 1) Παρουσιάζει τή δηλητηρίαση τού πηγαδιού ώς 
έργο τών Λαυκιωτών, χωρίς νά άναφέρει τό Ζορμπά. 2) Μεταθέτει τήν ήμερομηνία τού συμ
βάντος μετά τόύ έρχομό τού Άλιόπασα στό νότιο Πήλιο. Πέφτει δμως έξω. Ό  Ιδιος άλλωστε 
γράφει στήν είσαγωγή του: «Νομίζω δέ δτι έχει (ή «Ιστορία» του) πλεϊστα σφάλματα καί πα
ροράματα». Αξίζει μολαταύτα νά δούμε πώς περιγράφει τή συμφορά τών Τούρκων: «... ΕΙς τό 
μέρος όπου έστρατοπέδευσαν οί αίμοχαρεΐς άπόγονοι τού Ίσλάμ, ώς γνωστόν υπήρχε φρέ
αρ, διά τού όποίου έπινον οί Όθωμανοί. 01 Λαυκιώται έστειλαν άμα έπήλθε νύξ άλλοδαπόν 
τινα όπως βίψη έντός τού φρέατος δηλητήριον. Ούτος λαβών μίαν λέμβον ένω ήτο βροχερά 
καί άαέληνος νύξ, καί ένώ ή θάλασσα έμυκάτο άγρίως, έρριψε τό δηλητήριον έντός τού φρέ
ατος...

Ώ  τού σπαραξικαρδίου θεάματος! "Αμα τή ήμέρρ σηκωθέντες πρωί οί Μουσουλμάνοι έ- 
πήγον είς τό φρέαρ, καί ένίπτοντο καί έπινον καί έπότιζον τά ζώα. Αλλά μετά παρέλευσιν ό- 
λίγων λεπτών, ήκουες τάς γοεράς κραυγάς τών θνησκόντων οί όποιοι άπέθνησκον μέ φρι- 
κτάς άλγηδόνας, καί άγρίους χρεμετισμοϋς τών Ίππων...».

Σχολιασμένο καί κριτικαρισμένο τό κείμενο τής «Ιστορίας» δημοσίεψα σέ δυό συνέχειες 
στήν έφημ. «Ή Θεσσαλία» Βόλου (8 καί 15 Δεκεμβρίου 1974).

14. Στό νησί ύπήρχε, καί ύπάρχει άκόμα, τό μοναστήρι τών Αγίων Σαράντα, δπου σέ πλάκα έ
ξω τού νάρθηκα τού καθολικού —σύμφωνα μέ τήν παράδοση— χάραξε ό γερο-Καρατάσος τά 
στοιχεία: ΣΤΡΑΤΙΓΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ, πού σώζονται άκόμα. Τά γράμματα δμως είναι καλλιγρα- 
φημένα καί έπιμελημένα, κι ό Καρατάσος δέν ήξερε νά γράφει. Πιθανό νά έβαλε άλλον νά τά 
σκαλίσει· πιθανόν δμως νά χαράχτηκαν άργότερα.
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πλοιάρια15 16 στίς 14 Μαρτίου 1823, άλλά έπεσε άπάνω στήν άντίσταση τού Άγγελή 
Γάτζου, πού τόν φύλαγε, καί τήν έπαθε. Σκοτώθηκαν άρκετοί Τούρκοι κι αιχμαλωτί
στηκαν γύρω στούς δέκα.

Μέ τήν έπιτυχία του αύτή, πού σχολιάστηκε μέ εύμένεια στήν Κυβέρνηση, ό 
Γάτζος τό πήρε άπάνω του κι άρχισε νά μή βλέπει μέ καλό μάτι τόν Καρατάσο καί 
τό Λιακόπουλο1®, πού κινιόνταν καί οί δυό πρός τήν άντίθετη περιοχή, κοντά στό 
Τρίκερι. Εΐταν κι αύτό μιά αιτία γιά ν’ άρχίσουν άποδώ καί μπρός οί φατρίες, πού 
κλόνισαν τή συνοχή των όλυμπιακών στρατευμάτων, δπως θά δούμε σ’ άλλες σελί
δες.

"Ενας έπαινος πρός τούς άγωνιστές

ΟΙ έπιτυχίες των έπαναστατών στή Θεσσαλομαγνησία μαθεύτηκαν καί άπό τήν 
Κυβέρνηση, καί στίς 5 Μαΐου τής χρονιάς ό ύπουργός τού Πολέμου έγραψε ένα ύ- 
μνητικό έγγραφο17 πρός τούς «γενναιοτάτους καπεταν(αίους) Γαρέφην, Νικόλαον 
γίδαν, Χρίστον, Παρίαην καί Γεωργάκην»18. Μέ τό έγγραφο αύτό, άφοϋ τούς έπαι
νε! γιά τόν «ένθερμον ζήλον, τήν προθυμίαν καί τούς άγώνας τους» κι έπικαλεΐται 
τόν πατριωτισμό τού καθένα, όρίζει τούς μισθούς τών στρατιωτών, έλπίζοντας δτι 
καί στό μέλλον θά φανούν άξιοι τής πατρίδας, καί μέ λόγια ένθουσιαστικά προσπα
θεί νά διεγείρει τό πατριωτικό φρόνημά τους (Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 2).

Καί οί Υδραίοι πρός τούς άγωνιστές

Π ιό πρίν είχαν άπευθυνθεί πρός τούς έπαναστάτες τού Τρίκερι καί οί κάτοικοι 
τής Ύδρας, γιά νά τούς τονώσουν στόν άγώνα τους κι άπό τήν άλλη, γιά νά τονί
σουν τήν άνάγκη σεβασμού τών έλληνικών καί ξένων περιουσιών. Θεωρώ χρήσιμο 
νά μεταφέρω έδώ τούτο τό γράμμα:

«Τψιώτατοι καί άνδρειότατοι καπετανέοι τού έλληνικοϋ στόλου, καί σείς

15. “Οπως μοϋ έλεγε ό φύλακας τού μοναστηριού στόν Άλατά Νίκος Γρηγορίου καί δυό-τρείς 
ηλικιωμένοι τού άπέναντι οίκισμού «Βαρλαμαίικα», εΐταν τόσο πολύ τό πείσμα τών Όθομα- 
νών, ώστε πολλοί άπ’ αύτούς προσπαθούσαν νά περάσουν στό νησί μέ κορμούς δέντρων καί 
κούτσουρα. Δίνω βάση στήν παράδοση, γιατί τή συσχετίζω μέ τήν πιό πάνω «Ιστορία τού 
Λαύκου», πού υπογραμμίζει σχετικά: «..."Εκοπτον (οί Τούρκοι) τεραστίας λεύκας καί τάς έρρι- 
πτον είς τήν θάλασσαν, καί άνέβαινον σωρηδόν έπ’ αύτών, άλλ’ οί γενναίοι μαχηταί τούς έπυ- 
ροβόλουν καί έφόνευον πολλούς...».
16. Γιάνη Κορδάτου, δπ.π., σελ. 736.
17. Τό έγγραφο πρωτοδημοσίεψε άσχολίαστα, μέ μικρές όρθογραφικές διαφορές, ό δάσκα
λος τής Συκής Γεώργιος Κωστάκης στήν έφημερίδα «Ή Θεσσαλία» τής 25ης Μαρτίου 1973, 
μαζί μέ μερικά άλλα, καί μέ τόν τίτλο «'Η έπανάστασις τής Μαγνησίας». Δέν έγραψε δμως 
πού τό βρήκε.
18. Πρόκειται γιά τό Γιωργάκη Τριανταφύλλου άπ’ τή Μακεδονία, δπως βλέπουμε σέ πολλές 
αίτήσεις του σέ φακέλους τών Αριστείων τών Γ.Α.Κ. 'Ο Τριανταφύλλου εΐταν παπάς άλλά καί 
παλικάρι, κι άκολούθησε τό γέρο - Καρατάσο στή Θεσσαλομαγνησία.
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γενναιότατοι πολεμισταί ήξεύρετε πώς ό πόλεμος, τόν όποιον κάμνομεν έ- 
ναντίονείς τούς άσεβεϊς τυράννους άποβλέπει είς τήν έλευθερίαν μας. ό πο- 
λυεύσπλαγχνος θεός άπεφάσισε τόν όλεθρον καί άφανισμόν τών έχθρών 
τής όρθοδόξου πίστεώς μας. καί ήμεϊς εΐμεθα διωρισμένοι άπό τόν θεόν νά 
τελειώσωμεν τήν θείαν του άπόφασιν. πρέπει λοιπόν, άνδρεϊοι άδελφοί, νά 
φερώμεθα είς όλα μας τά κινήματα μέ τάξιν, μέ γνώσιν καί μέ μεγαλοψυ
χίαν. άπό σάς, άδελφοί προσμένει τό γένος τήν έλευθερίαν του, άπό σάς έχει 
δοξασθή ή έλλάς. έχετε λοιπόν τήν άνδρείαν έννωμένην μέ τήν τιμήν, άς μή 
πειράξη κανείς τούς όμοπίστους καί όμογενεΐς, άλλ’ έξεναντίας νά τούςβοη- 
θήτε καί νά τούς έγκαρδιώνετε. όμοίως, άδελφοί, νά μή πειράζετε καράβια 
ευρωπαϊκά, άλλά νά φέρεσθε είς αύτά φιλικώς. όταν άπαντήσετε κανέν κα- 
ράβιονμέ σημαίαν εύρωπαϊκήν, τό όποιον νά έχη τούρκικα άρματα καί άλλας 
πολεμικός μουνιτζιόνες (= πολεμοφόδια) νά πέρνετε τάς έχθρικάς μουνιτζι- 
όνες, δίδωντας τόν συμφωνημένον ναύλον τού καραβιού, άν έχη τό εύρωπαϊ- 
κόν καράβι στράτευμα τούρκικο, νά τό ύποχρεόνετε νά γυρίζη όπίσω, καί ν’ 
άφίνη τούς τούρκους έκεϊ, άπόπου τούς έπήρεν ή νά τούς βίπτη είς κανέν έ- 
ρημονήσι. δέν συμφέρει είς άλλην καμμίαν περίστασιν νά κάμνετε τήν παρα
μικρόν ένόχλησιν είς εύρωπαίους διά νά μή προξενήσωμεν παράπονα, καί ά- 
κολουθήση καμμία έχθρα. πρέπει όμοίως νά προσέχετε όπου τά άλλα έλλη- 
νικά καράβια, τά όποια έμποροϋν νά συκωθώσιν άπό άλλα νησιά ή πόλεις έλ- 
ληνικάς, νά τά έχετε είς τήν εύπείθειάν σας, νά τά στέλλετε όπου είναι χρεία, 
καί νά μή τ ’ άφίνεται νά κάμνουν καμμίαν άταξίαν ή άσυγχώρητον πείραξιν 
είς χριστιανούς Iδικούς μας ή εύρωπαίους. νικάτε, άνδρεϊοι έλληνες τούς έ- 
χθρούς μας καί τιμάτε πανταχού τό γένος μας.

Εύτυχεϊτε μέ άδελφικήν άγάπην καί συμφωνίαν! άς πίπτουν οι τύραννοι 
ένώπιον τών άνικήτων όπλων σας.

ϋδρα 16 άπριλλίου 1823

01 κάτοικοι τής Νήσου ύδρας 
(Σφρ.)».

(Αρχεία Ι.Ε.Ε.Ε., άριθ. 1541).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Ό  Κιουταχής στό νότιο Πήλιο

Τό ξαναζωντάνεμα τοϋ κινήματος στό νότιο Πήλιο καί ή έξακολούθηση τής μα
χητικής δραστηριότητας τοϋ Ζορμπά, παρόλη τήν έπικήρυξή του, έβαλαν σέ μπελά
δες τούς Όθομανούς. "Ολα έξάλλου τά μαντάτα πού έφταναν σ’ αύτούς, υπογράμ
μιζαν τή δύσκολη θέση τών τούρκικων φρουρών στό Πήλιο, γιατί οΐ νίκες τών άτά- 
κτων είταν συχνές, κι δσο περνούσε ό καιρός, τόσο τά πράγματα σκούραιναν γιά 
τούς μουσουλμάνους19.

Σάν είδαν λοιπόν κι άπόειδαν, άποφάσισαν νά όργανώσουν μεγάλες έκκαθαρι- 
στικές έπιχειρήσεις, ώστε καί τήν έπαναστατική φλόγα τοϋ νότιου Πήλιου νά σβή
σουν καί τή γενέτειρα τού έπικίνδυνου Ζορμπά νά άφανίσουν. Γιατί ό τελευταίος, 
συνεχίζοντας τόν άγώνα του, έπισκεφτόταν καί τό χωριό του κι άνεφοδιαζόταν άπ’ 
τούς πατριώτες του20, χωρίς νά τολμήσει κανείς άποκεί νά τόν κόψει ή νά τόν παρα- 
δώσει στούς Αγαρηνούς.

’Έτσι τό Προμίρι χαραχτηρίστηκε ώς «κλεπτοχώριον καί άπιστον πρός τήν κυ- 
βέρνησίν του»21 καί σάν τέτιο, έπρεπε νά καταστραφεΐ.

19. Τή δόξα τής άναζωπύρωσης τοϋ πηλιορίτικου άγώνα έχουν πάρει τά τέσσερα χωριά τοϋ 
νότιου Πήλιου: Τό Τρίκερι, ό Λαϋκος, ή Άργαλαστή καί τό Προμίρι (βλ. 1) Ίωάννου Φιλήμο- 
νος, Δοκίμιον περί τής έλληνικής Έπαναστάσεως, τόμ. Γ', δπ. π., σελ. 383. 2) Σπυρ. Τρικούπη, 
Ιστορία τής έλληνικής Έπαναστάσεως, Άθήναι 1888, σελ. 215. 3) Διον. Α. Κόκκινου, δπ. π., 
σελ. 428. Έδώ ό Κόκκινος άναφέρει πώς στό Προμίρι «έδρασεν ό άλλοτε ύπαξιωματικός τοϋ 
ρωσσικοϋ στρατού Γεώργιος Δάμτσας»),
20. Ό  Ζορμπάς, σύμφωνα μέ διηγήσεις Προμιριωτών, είχε τούς δικούς του άνθρώπους στό 
Προμίρι, πού φρόντιζαν γιά τή συντήρησή του. Ανάμεσα σ’ αύτούς είταν καί μιά Μαριώ Ζορ- 
μπά, πού δέν ξέρουμε άν εϊταν θειά του ή ξαδέρφη του (Ισως είναι τό ίδιο πρόσωπο μέ τή Μα
ρία Εύαγγελινοϋ Δάμιτσα, πού γνωρίσαμε πιό πάνω). Πολλές φορές ή Προμιριώτισσα τούτη 
σύμφωνα μέ τήν παράδοση πού κρατάει ό Γιάννης Καραδέμητρος, άρπαζε είδη ρουχισμού 
κυρίως καί τά παράδινε στό Ζορμπά. Τή Μαριώ θυμήθηκε σάν σέ όνειρο, ή Εύθυμία Φιλικού- 
τσου στό Προμίρι, καί ιδιαίτερα δταν πήγαινε, άν καί γριά, τό χειμώνα καί τίναζε τά χιόνια άπό 
τίς πορτοκαλιές γιά νά μήν καταστραφοϋν. Πέθανε στό Προμίρι γύρω στά 1885-1887.
21. Γεωργίου Ν. Φιλάρετου, Ή σφαγή τού Προμυρίου, δπ. π., σελ. 84.

Ό  φύλακας τού μοναστηριού «"Αγιοι Σαράντα» στόν Άλατά Νίκος Γρηγορίου μέ βεβαίω
σε πώς, σύμφωνα μέ διηγήσεις παλιών Τρικεριωτών, οί Τούρκοι άποφάσισαν νά έξαφανίσουν 
τό Προμίρι, έπειδή δ Ζορμπάς έκανε χαλάστρα στό τούρκικο στρατόπεδο τής «Παναγιάς».

Ό  I. Θεοφανίδης έξάλλου (Ιστορικόν Άρχεϊον 1770-1836, τόμ. Γ', σελ. 185) γράφει πώς 
τό Προμίρι κατάστρεψε ό Κιουταχής, γιά νά έκδικηθεϊ τό Δάμτσα. Είναι άβάσιμος ό ίσχυρι-
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Ή καταστροφή τοϋ Προμιριού

Αρχηγός τής έκστρατείας έναντίον τού Προμιριού δρίστηκε ό Άλιόπασας22, ύ- 
παρχηγός τοϋ Κιουταχή. Κα( οΐ δυό διατάχτηκαν νά κινηθούν στό Πήλιο γιά νά έ- 
ξαρθρώσουν τήν άντίσταση τών πατριωτών στήν περιοχή Μιλίνας -  Τρίκερι καί πα
ράλληλα ό πρώτος νά καταστρέφει συθέμελα τό Προμίρι23.

Στίς 6 ή 7 Μαΐου βρίσκονταν στό Λεφόκαστρο τής Άργαλαστής, δπου είχαν 
στήσει ένα μικρό στρατόπεδο οί άγωνιστές. "Οσοι άπ’ τούς τελευταίους βρέθηκαν 
έκεϊ, προσπάθησαν νά άντισταθοϋν24, μά είταν άδύνατο νά φέρουν άποτέλεσμα.

σμός αύτός, 6 Κιουταχής ποτέ δέν πήγε στό Προμίρι. Εκτός άν έννοοΰσε τό στρατό τοϋ Κιου- 
ταχή.

'Ο Γεώργιος Φιλάρετος πάλι (Σημειώσεις άπό τού 75ου υψώματος, δπ. π., σελ. 12) τονί
ζει, σάν βασική αίτία τού χαλασμού, τή δράση τού Δάμτσα στή θάλασσα καί περισσότερο τίς 
έπιδρομές του στούς Τούρκους τών Λεχωνίων.

"Οτι γιά νά έκδικηθοϋν οί μουσουλμάνοι τό Ζορμπά, καταστρέψανε τό Προμίρι, δέ χωρά
ει άμψιβολία.
22. Μέχρι σήμερα είναι γενικά πιστευτό, πώς ό Λουμπούτ-πασάς τής Θεσσαλονίκης άνάλαβε 
καί έφερε σέ πέρας τό έργο γιά τήν καταστροφή τού Προμιριού, μιά άποψη πού πρώτος δια
τύπωσε ό Γεώργιος Φιλάρετος ('Η σφαγή τοϋ Προμυρίου, δπ.π.). Κι Ιδιος έγώ, δσες φορές 
ζωντάνεψα γνωστά καί άγνωστα περιστατικά τού χαλασμού έκείνου στήν έφημερίδα «Ή 
Θεσσαλία» καί στό ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου, άκολούθησα τή γνώμη τοϋ Φιλάρετου. Ακό
μα καί σέ μιά τελευταία μελέτη μου «'Η σφαγή τοϋ Προμυρίου τού Γ. Φιλάρετου» (Άρχείον 
Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. Α', Βόλος 1972, σελ. 40-50), πού έκδόθηκε καί σέ άνάτυπο, τό Ιδιο 
υποστήριζα. Λίγο πιό ύστερα βρέθηκε στά Γ ενικά Αρχεία τού Κράτους μιά άναφορά Πηλιορι- 
τώνάπ’ τίς 26 ΜαΓου 1823 (δημοσιεύται αυτούσια στίς σελ. 68-71), πού άποκλείει τήν παρουσία 
τοϋ Λουμπούτ στό Πήλιο ώς τότε. Σύμφωνα μέ τήν άναφορά. πού δέν μπορούμε νά άμφισβη- 
τήσουμε τό περιεχόμενό της, ό πασάς αύτός βρισκόταν τίς μέρες έκεΐνες στήν Καρίτζα τού 
Κίσαβου κι άναμενόταν νά κατεβεί στό Πήλιο. Πώς λοιπόν μπορούσε νά είναι στό Προμίρι 
στίς 8 Μαΐου, δταν καταστράφηκε τό χωριό;

'Η άποψή μου αύτή κυρώνεται: 1) Άπό ποίημα μέ τόν τίτλο «'Η σφαγή τοϋ Προμυρίου τφ 
1823», πού δημοσίεψε ό παλιός Προμιριώτης στιχοπλόκος καί γιά ένα διάστημα γιατρός στήν 
Πόλη, Νικ. I. Δάμτσας (περιοδ. «Προμηθεύς», έτ. Η', 1896, σελ. 39-40), πού άναφέρει τόν Άλιό- 
πασα σάν καταστροφέα τοϋ Προμιριού. 2) Άπό μαρτυρία τοϋ παλιού λόγιου τής Γατζέας Γε
ωργίου Ίω. Παπόπουλου στήν άνέκδοτη «Μελέτη τοπογραφική καί Ιστορική», πού βρίσκεται 
στά χέρια τοϋ Κώστα Λιάπη. Κι ό Παπόπουλος τό Ιδιο σχετικά μάς λέει. Βλ. άκόμα καί Γιώρ- 
γου Θωμά, Αποκατάσταση μιας Ιστορικής άλήθειας, «θεσσαλική Εστία», Μάρτιος - Απρί
λιος 1976, τεΰχ. 20, σελ. 367-368.
23. Ό  Γεώργιος Φιλάρετος στό δημοσίευμά του «'Η σφαγή τοϋ Προμυρίου», (δπ.π.), ένώ δέν 
κάνει κανένα λόγο γιά τόν Κιουταχή, σημειώνει πώς οί Τούρκοι ξεκίνησαν άπ’ τό Βόλο γιά τό 
νότιο Πήλιο στίς 6 Μαΐου, καί τό βράδι τής Ιδιας μέρας βρίσκονταν στό Λεφόκαστρο τής Άρ
γαλαστής. Είταν δμως άδύνατο στρατός χιλιάδων άντρών νά καλύψει σέ μιά μέρα μιάν άπό- 
σταση 40 περίπου χιλιομέτρων (δσο άπέχει ό Βόλος άπ’ τό Λεφόκαστρο) καί μάλιστα σέ άνώ- 
μαλο έδαφος. Πρέπει θαρρώ τό ξεκίνημα τών Όθομανών νά τοποθετηθεί χρονικά λίγες μέ
ρες πιό πρίν (βλ. καί τή μελέτη μου «Ή σφαγή τοϋ Προμυρίου τού Γ. Φιλάρετου», δπ.π.).
24. 'Η άντίσταση πρέπει νά έγινε στή θέση τοϋ Λεφόκαστρου «Ταμπούρια», δίπλα στό έκκλη- 
σάκ,ι τού Αγίου Παντελεήμονα. Έδώ πιστεύω πώς είχαν στρατοπεδέψει τότε οί έπαναστά-
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Στό Λεφόκαστρο κατασκήνωσαν οΐ άντρες τού Άλιόπασα πού θά πυρπολούσαν τό 
Προμίρι, ένώ τού Κιουταχή τράβηξαν πρός τή Μιλίνα καί στρατοπέδεψαν πέρ’ άπ’ 
αύτή, άπέναντι στό νησί «'Αλατάς», έχοντας γιά στόχο τό Τρίκερι, πού ύποστήριζαν 
οΐ μαχητές στό βουνό Τισαϊο.

Κείνο τόν καιρό ό Γεώργιος Ζορμπάς έλειπε άπ’ τήν Μαγνησία. Είχε φύγει πρίν 
άκόμα οΐ Τούρκοι έτοιμάσουν τήν έκστρατεία τους, καί δέν ήξερε τίποτα γιά τό σχέ
διά τους* 25.

Ανενόχλητοι έτσι οί Τούρκοι, κι άφοϋ έκαναν μιάν άναγνωριστική έπιχείρηση 
στό Προμίρι τήν 7η Μαΐου, ξεσήκωσαν 5.000 άντρες τους καί, πρίν χαράξει ή 8η 
Μαΐου 1823, κύκλωσαν τό χωριό. Σάν τούς άντιλήφθηκαν οΐ κάτοικοι, τά χρειάστη
καν. 'Ωστόσο οί καταχτητές δέν έδειξαν άρχικά τίς διαθέσεις τους, καί γιά δυό πά
νω κάτω ώρες καλόπαιρναν τούς κατοίκους, ζητώντας πληροφορίες γιά τό Ζορμπά 
καί τούς ένοπλους Προμιριώτες, πού τούς κατηγορούσαν «ώς άποστάτας καί έπα- 
ναστάτας κατά τής ύψηλής Πύλης, ώς κακοποιούς καί ταραξίας τού ’Οθωμανικού 
έν Θεσσαλίρ πληθυσμού» (Γεωργίου Ν. Φιλάρετου, 'Η σφαγή τού Προμυρίου, όπ.π.).

"Υστερ’ άπό τήν ύποκριτική στάση τών Όθομανών, οΐ κάτοικοι ξεγελάστηκαν, 
πρόσφεραν μάλιστα καί καταλύματα στούς άξιωματικούς τους. Κι ένώ δλα έδει
χναν πώς κανένα κακό δέ θ’ άκολουθούσε, δόθηκε ξαφνικά τό σύνθημα έφαρμογής 
τού καταστρεπτικού σχεδίου τών Τούρκων. Μεμιάς οί χιλιάδες τών έχθρών χύνο
νται στούς δρόμους καί παραβιάζουν τά σπίτια. Φωνάζουν, άπειλούν, λεηλατούν. 
Αρπάζουν δ,τι πολύτιμο βρίσκουν μπροστά τους, καί δταν όλοκληρώνεται τό έργο 
τής λεηλασίας, ρίχνουν τό συνθηματικό τής γενικής σφαγής τών κατοίκων. Στή 
στιγμή οί άγριες όρδές τών μωαμεθανών χυμοϋν άπάνω στούς ραγιάδες καί μέ γυ
μνωμένα σπαθιά άρχίζουν τό φονικό. Σφάζουν άνελέητα άντρες, γέρους, παπάδες, 
γυναίκες, παιδιά. Μέ άπερίγραφτη βαρβαρότητα κόβουν κεφάλια γυναικών μπρο
στά στούς άντρες τους, μαχαιρώνουν παιδιά μπρός στά μάτια τών μανάδων τους. 
Φρίκη κι άπελπισία κι όδυρμός καί θάνατος άνελέητος. Μαύρες ώρες πάνω άπ’ τό 
Προμίρι.

"Ενα μεγάλο μέρος άπ’ τούς κατοίκους οί Τούρκοι τό αιχμαλώτισαν. Διάλεξαν 
θαλερές γυναίκες, γερούς άντρες καί καλοθρεμμένα παιδιά καί τούς πήραν μαζί 
τους. Στό τέλος έβαλαν φωτιά στά σπίτια καί τά κατάκαψαν.

Σάν είδαν δτι τό σχέδιό τους έκτελέστηκε κατά γράμμα, φόρτωσαν τό πλιάτσι
κο, σήκωσαν καί τούς αιχμαλώτους καί γραμμή γιά τό στρατόπεδό τους. Στή θέση

τες, μιά θέση πού τριγυριζόταν μέ βενετσάνικο κάστρο. Τόσο τό τοπωνύμιο, όσο καί ή υπερο
χή τού έδάφους, νομίζω, πώς συνηγορούν στήν παραπάνω παραδοχή μου.
25. Πληροφορίες Προμιριωτών.

Δέν μπορώ νά ξέρω γιά ποιό λόγο 6 Ζορμπάς άφηκε τούς συμπολεμιστές του στή Θεσσα- 
λομαγνησία. Πιθανό νά θεώρησε πιό άπαραίτητη τήν παρουσία του άλλου. Καμιά πηγή πά
ντως ώς τώρα δέ δίνει άπάντηση.

Υποθέτω πώς τήν έποχή αύτή ό Ζορμπάς βρισκόταν μαζί μέ τόν Κριεζώτη στήν περιοχή 
τής Καρυστίας καί πολεμούσε τούς Τούρκους. Τήν ύπόθεσή μου στηρίζω σέ πληροφορία πού 
μάς δίνει ή «Βιογραφία μετά σημειώσεων κ. Νικ.Φιλαρέτου» (δπ.π.), δτι ό Ζορμπάς πολέμησε 
μέ τόν Κριεζώτη σ’ δλες τίς μάχες πού έδωκε αύτός στήν Εύβοια.
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δμως «Κλίστη» -  τή σημερινή «Σκλιώτ», κοντά στήν Άργαλαστή -  σκότωσαν καμιά 
τριανταριά άπό τούς αιχμαλώτους, έκοψαν τά κεφάλια τους καί τά πήγαν στό στρα
τόπεδο μέ τήν ψεύτικη διαβεβαίωση, δτι άνήκαν στούς Ζορμπάδες· γιά νά πάρουν 
λύτρα.

Τότε δσοι μουσουλμάνοι δέν άκολούθησαν τούς χαλαστές τού Προμιριοϋ, 
βλέποντας τούς συναδέρφους τους φορτωμένους μέ λάφυρα, έτρεξαν στό χωριό κι 
άρπαξαν δ,τι είχε μείνει άκόμα σ’ αύτό26.

Μολαταύτα οί κατακτητές δέν έλεγαν νά άφήσουν ήσυχο τό καταστραμμένο 
πιά Προμίρι. Ξέροντας δτι άρκετοί άκόμα κάτοικοι έμειναν ζωντανοί, γιατί πρόφτα- 
σαν κι έφυγαν ή βρέθηκαν τήν ήμέρα τής σφαγής στά καλύβια τους, όργάνωναν συ
χνά έπιδρομές στήν ϋπαιθρη χώρα μέ τούς άνιχνευτικούς σκύλους τους, καί γιά 
κάμποσες μέρες27 λεηλατούσαν τά καλύβια, σκοτώνοντας δσους βρίσκανε στό 
δρόμο τους28.

Ό  Ζορμπάς πάλι στό Προμίρι

Άπ’ τόν καιρό πού οί χιλιάδες τών Τουρκαλβανών έτοιμάζονταν γιά τή μεγάλη 
τους έκστρατεία στό νότιο Πήλιο, ως τίς 10 μέ 11 Μαΐου 1823, ό Ζορμπάς έλειπε άπό 
τήν περιοχή του.

Τότε, καί ένώ τά τούρκικα στρατεύματα κινιόνταν καταστρεφτικά στήν περιφέ
ρεια τού Προμιριού, άγκυροβόλησε μέ δυό καράβια καί έβδομήντα συντρόφους 
του στόν Κατηγιώργη Προμιριοϋ κι άκριβέστερα στή θέση «Νεράκι»29. ΆποκεΙ έ-

26. 1) Γεωργίου Ν. Φιλάρετου, 'Η σφαγή τού Προμυρίου, δπ. π.
2) Γιώργου Θωμά, «Ή σφαγή τού Προμυρίου» τού Γ. Φιλάρετου, δπ.π.
3) Τού Γδιου, 'Η καταστροφή τού Προμιριοϋ, έφημ. «'Η Θεσσαλία» 9 καί 11 Μαΐου 1965.
4) Τού Ιδιου, "Αγνωστες πτυχές τής σφαγής τού Προμιριοϋ, έφημ. «'Η Θεσσαλία» 8 καί 9 

Μαΐου 1971.
5) Τού Ιδιου, Τά Ιστορικά τού Προμιριοϋ, έφημ. «'Η Θεσσαλία», 25 Ιουνίου 1972. 

Αμέτρητες είναι οί σκηνές βαρβαρότητας, πού ξετυλίχτηκαν έκείνη τήν ήμέρα στό Προμίρι 
καί πού κανείς ώς τώρα δέν έχει δημοσιέψει. Μερικές έφερα σέ φώς μέ τά πιά πάνω σημειώ- 
ματά μου. Θά όλοκληρωθεϊ ή δημοσίεψή τους, δταν έκδοθεΐ ή Ιστορική μελέτη μου «'Η σφαγή 
τού Προμιριοϋ», πού έχω έτοιμάσει.
27. ΟΙ προφορικές παραδόσεις τού χωριού τίς άνεβάζουν σέ 40. Μοϋ φαίνεται μεγάλος δ ά- 
ριθμός αύτός. Γιατί, δπως θά δούμε πιά κάτω, οί σφαγείς τού Προμιριοϋ μέ τόν άρχηγό τους 
έφυγαν άπό τό νότιο Πήλιο ϋστερ’ άπό τήν όλοκλήρωση τού καταστροφικού έργου τους, καί 
στίς 19 Μαΐου συγκρούστηκαν μέ τούς έπαναστάτες στή Γατζέα τού Βόλου. Εκτός άν άντικα- 
ταστάθηκαν στό χτένισμα τής προμιριώτικης περιφέρειας άπό άντρες τού Κιουταχή, πού έξα- 
κολουθοϋσε νά μάχεται στό Τισαίο.
28. Τό δτι οί Τούρκοι ρήμαζαν τήν ύπαιθρο τού Προμιριοϋ, κανείς δέν άναφέρει, ούτε κι ό Φι
λάρετος. "Ολοι δμως οί πληροφοριοδότες μου μέ βεβαίωσαν γι’ αύτό, καί μοϋ έξιστόρησαν 
χίλια-δυό περιστατικά πού έγιναν στήν περιοχή. Κι αύτά τά έχω περιλάβει στήν άνέκδοτη με
λέτη γιά τή σφαγή τού Προμιριοϋ.
29. 'Η θέση τούτη χωρίζεται άπό τό λιμανάκι τού Κατηγιώργη μέ ένα μικρό κάβο, καί είναι ά- 
πόμερη. Άγκυροβόλησε έκεΐ Ισως γιά νά μή γίνει άντιληπτός άπ’ τούς Τούρκους, πού τυχόν 
θά βρίσκονταν στόν Κατηγιώργη, πού είχε τότε δυό-τρία σπίτια στήν παραλία καί τό ξωκλήσι
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βγάλε στή στεριά δυό -  τρεις νά κατοπτεύσουν τήν περιοχή, κι ένα παλικάρι, γιά νά 
φωνάξει άπό τό παρακείμενο ύψωμα «Άγριλιά» ώστε νά παρουσιαστούν σ’ αύτό δ- 
σοι τυχόν άπ’ τήν περιοχή τόν άκουγαν. Ή φωνή έφτασε σέ μερικούς Προμιριώτες 
κρυμμένους στά γύρω δάση, πού έχοντας κακή πείρα άπό τέτια κόλπα γνωστά 
στούς μουσουλμάνους καί τρομοκρατημένοι δπως εΓταν, δέν έδωκαν άπάντηση. 
Τελευταία τρεις μονάχα τόλμησαν καί πλησίασαν στήν «Άγριλιά» κι άναγγείλανε 
τήν έπίσκεψη τών Τούρκων στόν Κατηγιώργη τό πρωί κείνης τής μέρας. Γιά νά βε
βαιώσουν τό λόγο τους, πήραν τόν άρχηγό καί τόν κατέβασαν στό μοναδικό πηγάδι 
τού τόπου30 καί τούδειξαν τό νερό, πού είχαν θολώσει οΐ Τουρκαλάδες στήν προ- 
σπάθειά τους νά ποτίσουν τά ζώα τους καί νά πιούν κι αύτοί. Τού άνακοίνωσαν άκό- 
μα, πώς οΐ τούρκικες όμάδες πού λυμαίνονταν τήν περιοχή, στρατοπέδευαν τά τε
λευταία βράδια στό ύψωμα «Σταυρός», ένα περίπου χιλιόμετρο πάνω άπ’ τήν πλα
τεία τού Προμιριοϋ.

Μαθαίνοντας στό μεταξύ ό Ζορμπάς, πώς κρύβονταν καί άλλοι καταμερίτες 
στήν περιοχή, έστειλε μερικούς άπ’ τ’ άσκέρι του νά τρέξουν ένα γύρω, γιά νά καλέ- 
σουν δλους κοντά του. Βγήκαν κάπου στά έκατό άτομα31 καί συγκεντρώθηκαν στήν 
παραλία, κάτω άπό λιόδεντρα τού ξωκλησιού.

Στό άναμεταξύ βγήκαν άπ’ τά καράβια καί οΐ λοιποί πολεμιστές, κι δσοι άπ’ αύ- 
τούς εϊταν Προμιριώτες, ρωτούσαν μέ λαχτάρα νά μάθουν τά καθέκαστα τού χαλα
σμού τού χωριού τους. Εκεί ό Ζορμπάς συγκέντρωσε τούς στρατιώτες του καί τούς 
άνακοίνωσε τήν άπόφασή του νά χτυπήσει τούς Όθομανούς στό «Σταυρό» τού 
Προμιριοϋ, γιά νά πάρει πίσω τό αίμα τών συμπατριωτών του. Τούς μίλησε μέ τού
τα:

«Χαλέδες32, άπόφ’ θά χτυπήσουμε τούν όχτρό πάν’ άπ’ τού Μπρουμίρ, κι ά- 
φοϋ τόνε νικήσουμε, τό Ινάμ δικό μ ’ καί ή πρόζα θ’ κή σας (= δική σας)33. "Ο
ποιος τυχόν φουβάται, νά κάν’ ένα βήμα μπρουστά.
-  Πάμε ούλ’ καπιτάνιο», έκραξε μέ μιά φωνή τ’ άσκέρι του.

Ό  δρόμος πού θ’ άκολουθούσαν ώς τόν τούρκικο καταυλισμό δέν έπρεπε νάναι ό

τού Άι-Γιώργη.
30. Τό πηγάδι αύτό σωζόταν ώς τά 1972 στήν παλιά του μορφή. Κείνη τή χρονιά όμως οί κάτοι
κοι τού μαχαλά πέταξαν τΙς άκατέργαστες πέτρες, πού είχαν χτιστεί ένα γύρω τού λαιμού, 
καί βάλανε τσιμεντόλιθους. Παρακάλεσα, φώναξα, έγραψα καί γράμμα νά κρατηθεί ό παλιός 
χαρακτήρας τού πηγαδιού. Μάταια όμως· δέ μ’ δκουσαν.
31. "Ολα αύτά τά άτομα είχαν σωθεί άπό τή σφαγή κι είχαν μαζευτεί στόν Κατηγιώργη, τήν 
πιό κοντινή γιά τή Σκιάθο τοποθεσία τού Προμιριοϋ καί τού Πηλίου, πολύ πιθανό μέ πρόθεση 
νά περάσουν στό νησί, γιά νά γλιτώσουν άπό τήν άπειλή τού έχθρού.
32. Κι ό γερο-Καρατάσος χρησιμοποιούσε τή λέξη «χαλέδες», όταν άπευθυνόταν τούς στρα
τιώτες του, είτε γιά καλό, είτε γιά κακό (βλ. 1) Ναθαναήλ Ίωάννου, Εύβοϊκά, ήτοι Ιστορία, πε- 
ριέχουσα τεσσάρων έτών πολέμους, τής νήσου Εύβοίας, έν Έρμουπόλει 1857, σελ. 185 καί

2) Νικολάου Κ. Κασομούλη, Ενθυμήματα Στρατιωτικά..., όπ. π., τόμ. Γ', σελ. 112).
33. Θά πει: Ή δόξα ( = (Ι)νάμ) δική μου καί τά λάφυρα θάναι δικά σας.

Καί τό καλοκαίρι τού 1827 ό Ζορμπάς ύποσχέθηκε νά πάρουν οί στρατιώτες, πού θά τόν 
βοηθούσαν στή Σκύρο στόν άδερφικό σπαραγμό μέ τόν Βάσο Μαυροβουνιώτη, τίς πρέζες δι
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συνηθισμένος. Υπήρχε κίνδυνος νά προδοθεΐ ή παρουσία τους στό δρόμο 
Κατηγιώργη- Προμιριοϋ. Προτίμησαν έτσι νά πάρουν μονοπάτια καί νά λοξοδρο
μήσουν άρκετά. Γιά νά μή χαθούν, προσφέρθηκαν μερικοί πού ξέρανε τά κατατό- 
πια, νά τούς συνοδέψουν. Ανάμεσα σ’ αύτούς είταν κι ό Στάθης Σέρσινας, 17 χρο- 
νώ παλικάρι. Μερικοί άντιδράσανε, είπαν «πού θά πάει αυτό τό λιανόπαιδο;» Ό 
Ζορμπάς δμως τούς παρατήρησε. « Αφήστε τό παλικάρι -  τόνισε -  μπορεί νά είναι 
γούρικο».

Νύχτωσε καλά καί ξεκίνησαν. Λοξοδρομώντας συνέχεια έφτασαν στόν έξοχι- 
κό οίκισμό «Μουρτιάς», κι άποδώ πήραν τήν κορυφογραμμή Ισαμε τό «Σταυρό». Ε 
κεί σταμάτησαν νά ξεκουραστούν καί νά έπισημάνουν τό τούρκικο κατάλυμα. Τελι
κά, λίγο πρίν άρχίσει νά χαράζει, ξεσηκώθηκαν. Προχωρούσαν άργά κι άθόρυβα, 
νά αίφνιδιάσουν τόν έχθρό. Ξάφνου δμως, πρίν δοθεί τό σύνθημα έφόδου, πήρε 
φωτιά κάποιο δπλο τους, κι άναγκάστηκαν νά ριχτούν άπό μακριά πάνω στούς Ό- 
θομανούς. Αύτοί άκουσαν τήν τουφεκιά καί τό θόρυβο, κι δπως ξυπνούσαν, χύνο
νταν τόν κατήφορο πρός τά ρέματα, έγκαταλείποντας τά πάντα στόν καταυλισμό 
τους. ΟΙ πατριώτες τούς κυνήγησαν καί τούς διάλυσαν. Σκότωσαν έναν κι άλλον 
τραυμάτισαν στό μάτι. Ύστερα γύρισαν καί λεηλάτησαν τό μικρό στρατόπεδο τών 
Τούρκων34.

Ό  Ζορμπάς στίς μάχες Άλατά, Γατζέας καί «Παναγιάς»

Μετά άπό τό έπεισόδιο στό «Σταυρό» τού Προμιριοϋ, ό Ζορμπάς δέ γύρισε στά 
καράβια του. Τράβηξε πρός τήν περιφέρεια τού Τρίκερι, ζητώντας πάντα έκδίκηση 
γιά τήν καταστροφή τού χωριού του. Είχε μαζί του τώρα καί τόν κουνιάδο του Νικό
λαο Φιλάρετο, πού κείνο τόν καιρό λευτερώθηκε ή άπόδρασε άπό τούς Τούρκους,

κές τους (άπό τήν άπό 25.6.1828 ένορκη όμολογία τού άγωνιστή Θεοδωρή Τριαντάφυλλου, 
πού βρίσκεται στά Γ.Α.Κ., ’Αντιθ. Δικ., Φάκ. 15, 10-14 Όκτωβρίου 1828).
34. Γ ιά τή νέα έμφάνιση τού Ζορμπά στήν περιφέρεια τού Προμιριοϋ καί τή σύγκρουσή του μέ 
τούς Τούρκους στό «Σταυρό» μοϋ μίλησε πολλές φορές ό Προμιριώτης Στάθης Νικ. Σέρσι- 
νας, πού πήρε τήν πληροφορία άπό τόν πατέρα του, τό γιό δηλαδή τοϋ Στάθη Σέρσινα, πού 
μετείχε στά γεγονότα τοϋ «Σταυροϋ». Τά Ιδια μοϋ είπε κι ό Στάθης Κων. Σέρσινας, έγγονός 
τοϋ άγωνιστή. Αύτός θυμήθηκε τόν Ιδιο τόν παπού του νά τοϋ διηγιόται τό πώς όδήγησε τό 
Ζορμπά στό «Σταυρό» κλπ. Γι’ αύτό καί δίνω βάση στήν πληροφορία.

Μετά τό έπεισόδιο, ό Σέρσινας άκολούθησε τό Ζορμπά γιά λίγο χρόνο στή Μαγνησία κι 
ύστερα γύρισε σπίτι του. Δέν μπορούσε δμως νά μείνει στό Προμίρι. Καί μιά μέρα μπαρκάρη- 
σε σέ καράβι, πού πέρασε άπό τόν Κατηγιώργη. Πήγε καί στή Χαλκίδα δπου είδε, κοντά στ’ 
άλλα, καί τσιγκέλια κρεμασμένα άπό χοντρά ξύλα, στά όποΐα κρεμούσαν οί Τούρκοι αιχμάλω
τους άγωνιστές. Αύτά τά διηγιόταν μέ φρίκη στόν έγγονό του Τζών Σέρσινα, πού τά μετάφε- 
ρε καί σέ μένα.

Τό δτι ό τρόπος αύτός τής θανάτωσης Ελλήνων πατριωτών συνηθιζόταν στή Χαλκίδα, 
τό βλέπουμε καί στό βιβλίο τών Δημ. Δεμερτζή - Σπ. Κοκκίνη «Τό Είκοσιένα στήν Εύβοια», δπ. 
π., σελ. 12.

Ό  Στάθης Σέρσινας έσμιξε ξανά μέ τό Ζορμπά στή Ρούμελη καί βρέθηκε γιά ένα διάστη
μα κοντά στόν Καραϊσκάκη στό Φάληρο. Τό έλεγε ό Ιδιος όταν κατόπι γύρισε στό Προμίρι, γιά 
νά ζήσει καί νά πεθάνει έκεί.
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καθώς καί νέους άγωνιστές πού στρατολόγησε ό τελευταίος ϋστερ’ άπ’ τήν άπε- 
λευθέρωσή του (Βιογραφία μετά σημειώσεων..., δπ.π.).

"Αν καί άποκρούστηκαν οΐ Τούρκοι στίς 14 Μαρτίου, όταν έπιχείρησαν νά κυ- 
ριέψουν τόν Άλατά, ώστόσο δέν παραιτήθηκαν άπ’ τό σκοπό τους. Λίγες μέρες πιό 
ύστερα κατάφεραν ν’ άποβιβαστούν στό νησί, καί νά διώξουν άποκεΐ τούς πατριώ
τες. Βρήκαν δμως έκεϊ πάρα πολλά γυναικόπαιδα, πού είχαν περάσει άπ’ τά γειτονι
κά χωριά γιά νά άσφαλιστοϋν, καί τά πέρασαν άπό σπαθί. Σχετικά γράφει ό Νικόλα
ος Σπηλιάδης35, δτι σφάχτηκαν στό νησί γύρω στούς 4.000 χριστιανοί, άλλ’ ό άριθ- 
μός αύτός μοϋ φαίνεται μεγάλος, γιατί άν γινόταν τέτια σφαγή, έπρεπε νά σημειώ
νεται κι άλλοϋ ή νά είχε περάσει στήν παράδοση τής περιοχής.

Οί χιλιάδες τού Κιουταχή ήρθαν κι έστησαν τό στρατόπεδό τους άπέναντι άπ’ 
τόν Άλατά, στήν περιοχή πού είναι σήμερα ό ταρσανάς, ένώ οί ©εσσαλομακεδόνες 
είχαν όχυρωθεϊ έξι -  έφτά χιλιόμετρα στά δυτικά πρός τό Τρίκερι, στή ράχη πού ως 
σήμερα λέγεται «Ταμπούρια»36.

Δέν κατόρθωσαν δμως οί μουσουλμάνοι νά χαρούν γιά πολύ τό καλό νησί. 
Στίς 14 Μαΐου οΐ πατριώτες, μέ άρχηγούς τό γέρο -  Καρατάσο καί τό Μήτρο Μπα- 
στέκη, πού άκολουθόϋσε κι ό Ζορμπάς37, ρίχτηκαν άπάνω στούς 24038έχθρούς, πού 
τό προστάτευαν, καί συγκροτήθηκαν μάχες τρομερές. Τό πείσμα κι άπό τίς δυό

35. Απομνημονεύματα, τόμ. 1-3, Άθήναι 1851, σελ. 468-469.
36. Δυστυχώς ή σειρά τών πέτρινων όχυρωμάτων δέν ύπάρχει τώρα, γιατί οί κτηματίες τού 
τόπου άφαίρεσαν τά βράχια, γιά νά κάνουν πεζοΰλες στά χωράφια τους. "Εμειναν μονάχα 
δυό-τρία λιθοσώρια μέσα σέ κλαδιά. Έδώ, κατά μιά παράδοση, πού μοϋ έπαναλάβαινε ή αίω- 
νόβια Προμιριώτισσα Εύθυμία Φιλικούτσου, πού γυρόφερνε τά μέρη ώς τσομπάνισσα στά 
νιάτα της, έγιναν τρομερές συγκρούσεις μεταξύ τού Κιουταχή καί τών Ελλήνων. Δέν άναφέ- 
ρεται δμως τίποτα σέ κανένα κείμενο. 'Η παράδοση φαίνεται νά είναι άληθινή καί μάλιστα 
πρέπει έδώ οί πατριώτες νά νικήθηκαν, γιατί σέ λίγες μέρες τούς βρίσκουμε, δπως θά δούμε 
πιό κάτω, σέ νέα γραμμή άμυνας στήν «Παναγιά», 8-9 χιλιόμετρα πρός τό Τρίκερι.

37. Μολονότι καμιά γραφτή πηγή σήμερα δέ μάς βεβαιώνει άμεσα γιά τή συμμετοχή τού Ζορ- 
μπά στή μάχη τού Άλατά, πιστεύω σ’ αύτή, έχοντας ύπόψη ένα πιστοποιητικό τών Τζάμη Κα- 
ρατάσου, Διαμαντή Όλύμπιου καί Ιωάννη Βελέντζα, πού βρέθηκε στούς φακέλους τών Αγω
νιστών τού 1821 στήν Εθνική Βιβλιοθήκη. Μ’ αύτό βεβαιώνεται ή συμμετοχή τού Προμιριώτη 
μαχητή Δήμου Βραχνογιάννη στή μάχη τού Άλατά. Ό  τελευταίος δμως άκολούθησε, δπως 
φαίνεται στό πιστοποιητικό, τό Ζορμπά στίς διάφορες μάχες τής κάτω Ελλάδας. Εξάλλου έ
χουμε καί τή μαρτυρία τού Φιλίππου Ίωάννου (έφημ. «Αλήθεια», δπ. π.), πού βεβαιώνει δτι τό
σον ό Γεώργιος Ζορμπάς δσο καί τ’ άλλα δυό άδέρφια του άγωνίστηκαν κατά τού Κιουταχή 
στήν περιοχή τού Τρίκερι.

Αλλά κι ό Τρικεριώτης φύλακας τού μοναστηριού στόν Άλατά Νίκος Γρηγορίου μέ βε
βαίωσε στά 1969, πώς στή μάχη τού νησιού πολέμησε κι ό Ζορμπάς, δπως έλεγαν παλιοί Τρι- 
κεριώτες.

38. Ό  γιός τού γερο-Καρατάσου τούς άνεβάζει σέ 380 κι άναφέρει δτι τόν έπισκέφτηκε κείνες 
τίς μέρες ένας Προμιριώτης προεστός, πού μπορεί νά είταν κάποιος Δάμτσας ή Άρέθας ή κι ό 
Ιδιος ό Γιώργος Ζορμπάς (άπό αίτησή του πρός τό ύπουργικό συμβούλιο τήν 1.1.1860 στό Φά
κελο τών Καρατασαίων τού Άρχ. Άγ. τής Έθν. Βιβλ.).
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πλευρές εΓταν μεγάλο, άλλά στό τέλος, ΰστερ’ άπό 48 ώρες πάλη ή νίκη χαμογέλα
σε ατούς "Ελληνες. Άπ’ τή φρουρά άλλους σκότωσαν, άλλους αιχμαλώτισαν, άλ
λους έσφαξαν κι άλλους έκαψαν μές στά όχυρώματά τους. Ανάμεσα στους αιχμα
λώτους εΓταν καί πέντε μπέηδες39.

Έδώ μπροστά, στή θέση «Αύλαΐ» έγινε ή μάχη τής Γατζέας (τό χωριό απλώνε
ται πιό κάτω), όπου άντραγάθησε ό Γιώργης Ζορμπάς.

"Υστερ’ άπό δυό μέρες οί άντίπαλοι ήρθαν πάλι σέ σύγκρουση στή θέση «Πα
ναγιά» μέ άποτέλεσμα νά έπικρατήσουν ξανά οί "Ελληνες καί ν’ άπωθήσουν τούς έ- 
χθρούς στά «Ράδια», πού εΓταν τά ταμπούρια τους.

Στίς 19 Μαΐου έχουμε μιά τολμηρή έκστρατεία έπαναστατών στή Γατζέα τού

39.1) Ν. Σπηλιάδη, δπ. π., σελ. 468-469.
2) Χριστόφ. ΠερραιβοΟ, Απομνημονεύματα πολεμικά, τόμ. Α’-Β’, Άθήναι 1836, σελ. 15-18.

Υπάρχει στά Αρχεία τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρίας Ελλάδας τό 15339 χει
ρόγραφο χωρίς χρονολογία, πού υπογραμμίζει δτι οί πατριώτες μεταφέρανε στό νησί ένα κα
νόνι μέ τόν άραμπά του, μιά μαστάλα, δυό μαλαχτάρια, πάλες καί άλλα άντικείμενα. Μ’ αύτά, 
πού όπωσδήποτε κουβαλήθηκαν στόν Άλατά κείνες τίς μέρες, έπιδίωκαν τήν ένίσχυση τής ά
μυνάς του.

Γιά τή μάχη τούτη βλ. καί τήν άπό 1.1.1860 άναφορά τού Τσάμη Καρατάσου πρός τόν 
πρόεδρο τού υπουργικού συμβουλίου στόν Φάκελο Τσάμη Καρατάσου (Άρχ. Άγ. τής Έθν. 
Βιβλ.).
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Βόλου. Κε(νη τή μέρα ό Τζάμης Καρατάσος μέ τούς άντρες του, ένισχυμένος κι άπό 
τόν Προμιριώτη όπλαρχηγό κα( τ’ άσκέρι του, πέρασε μέ πλοιάρια τόν Παγασιτικό 
κι άποβιβάστηκε σ’ άκρογιαλιά τής Γατζέας, γιά νά δημιουργήσει άντιπερισπασμό 
στόν έχθρό. ΟΙ μαχητές χύθηκαν άπάνω στούς Τουρκαλβανούς πού, έπιστρέφο- 
ντας άπ’ τό Προμίρι μέ τόν άρχηγό τους Άλιόπασα, είχαν κατασκηνώσει στή θέση 
«'Αρμυρίχια», καί συγκροτήθηκε μάχη τρομερή40. ΟΙ μουσουλμάνοι είχαν μεγάλη 
δύναμη άλλά οΐ άγωνιστές ούτε στιγμή δέ λύγισαν. Είχαν μαζί τους καί τούς τρεΊς 
άδερφούς Ζορμπάδες, πού σκύλιασαν κείνη τήν ήμέρα. Κυριαρχημένοι άπό τό μί
σος ένάντια στούς Τούρκους γιά τό κακό πού κάνανε στό χωριό τους, έγιναν άσυ- 
γκράτητοι κι έπαιρναν έκδίκηση. Γιά κάποια στιγμή δμως ό Γιώργης Ζορμπάς τά 
χρειάστηκε. Πιάστηκε γερά στά χέρια μέ έναν Όθομανό, καί κυλίστηκαν κι οί δυό 
στό χώμα. "Εσυρε τήν πιστόλα του, μά δέν πήρε φωτιά καί ό ξένος θά τόν έτρωγε. 
Σάν σίφουνας δμως χύμηξε κατακεϊ ό χωριανός του Γιώργος Ψυχούλης41 καί σκό
τωσε τόν άντίπαλο, σώζοντας τόν άρχηγό του42.

40. "Εγινε στήν έξοχική τοποθεσία «'Αρμυρίχια», στά ΒΑ τής Γατζέας, σύμφωνα μέ βεβαίωση 
τού παλιού λόγιου τού χωριού Γεωργίου Ίω. Παπόπουλου. Ό  Ιδιος μάς λέει άκόμα, δτι 6 
στρατός τών Τούρκων είταν αύτός πού πυρπόλησε τό Προμίρι, λίγες μέρες πιό πρίν, μέ άρχη
γό τόν Άλιόπασα, καί γύριζε στή βάση του, πληροφορία πού έχει, νομίζω Ιστορική βάση (άπό 
τήν όνέκδοτη «Μελέτη τοπογραφική καί Ιστορική», δπ. π.). Τό Ιδιο υπογραμμίζει καί ό παλιός 
φιλίστορας τού Προμιριοϋ Νικόλαος Δ. Συρόπουλος στό χειρόγραφό του «Ιστορία καί σφαγή 
τού Προμυρίου», πού μοϋ έθεσε ύπόψη ή Προμιριώτισσα Διαλέτα Γ ιόν. Υδραίου καί πού δη- 
μοσίεψα, μέ σχόλια καί παρατηρήσεις, στήν έφημερίδα «Ή Θεσσαλία» τής 15.5.1977 καί 
22.5.1977.

'Ο Άιγιωργίτης Ήλίας Βογιατζής γνωρίζει —δπως Ισχυρίζεται— τό άκριβές σημείο τής 
μάχης. Είναι στή θέση «Αύλαΐ» στ’ 'Αρμυρίχια, δπου οί Ιδιοκτήτες τών χωραφιών βρήκαν κατά 
καιρούς όμαδικούς τάφους καί σκόρπια κόκκαλα. Τή θέση αύτή τήν ύπόδειξε ό πατέρας του 
Κωνσταντής Βογιατζής (γενν. 1863), πού πήρε τήν πληροφορία άπό δυό πολεμιστές τού Κα- 
ρατάσου, τόν 'Αιγιωργίτη Κωνσταντίνο Βιδούρη καί τό Γιάννη Γαλανάκη άπ’ τή Βιζίτσα Βό
λου. Ό  Ήλίας Βογιατζής τά είπε αύτά τό 1976 στόν Κώστα Λιάπη, κι ό τελευταίος μέ ένημέ- 
ρωσε σχετικά. (Βλ. καί τή μελέτη τού τελευταίου «Ό γερο-Καρατάσιος στή Θεσσαλομαγνη- 
σία», δπ. π., σελ. 48).
41. "Ισως είταν παπούς τού Γιώργου Ψυχούλη, πού πέθανε στό Προμίρι πρίν άπό 27 περίπου 
χρόνια. Δέν ήξερα δμως τότε τίποτε γιά νά τόν ρωτήσω.
42. Τό περιστατικό τ ’ άκουσα άπ’ τούς Σταμούλη Μαμά, Θωμά Ραψανιώτη, Γιάννη Καραδέμη- 
τρο καί τόν πατέρα μου Φίλιππο Νικ. θωμά. Μάλιστα δ πρώτος μοϋ έλεγε, πώς δ Ζορμπάς πα- 
ράσυρε στή Γατζέα τούς "Ελληνες γιά νά έκδικηθεϊ τούς σφαγείς τού χωριού του, δπως κι έ
γινε. Γι’ αύτό κι δ Παπόπουλος, καθώς καί ό Συρόπουλος (δπ. π.) κάνουν λόγο γιά «θεία δίκη».

Ή μάχη τής Γ ατζέας είναι αύτή πού άναφέρουν καί διάφοροι Ιστορικοί, καί θεωρείται ά
πό τό Ρήγα Καμηλάρη (Γρηγορίου Κωνσταντά, Βιογραφίαι... δπ. π., σελ. 34) έφάμιλλη πρός 
τίς μάχες στό Βαλτέτσι καί στήν Αράχοβα. Δέν μπορεί νά είναι δμως.

Γραφτές πληροφορίες γιά τό δτι πολέμησε δώ δ Ζορμπάς βρίσκουμε:
1) Στή «Βιογραφία μετά σημειώσεων κ. Νικ. Φιλαρέτου» (δπ. π.), δπου υπογραμμίζεται δτι 

οί Τούρκοι καταστράφηκαν έντελώς, ένώ όπ’ τούς "Ελληνες χάθηκε μόνο ένας, κι αύτός άπό 
λάθος, καί

2) στό πιστοποιητικό τών Περραιβοϋ, Ζορμπά καί Πετρόπουλου (Λαμία, 10.5.1840), δπ. π.
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Στή μάχη τούτη, πού κράτησε ώρες, οί Τουρκαλβανοί νικήθηκαν κατά κράτος 
κι έχασαν τόν Γδιο τόν άρχηγό τους Άλιόπασα, τόν καταστροφέα τού Προμιριοΰ43. 
Τή νίκη τούτη 6 Φίλιππος Ίωάννου τήν άποδίδει περισσότερο στό Γιώργη Ζορμπά, 
γράφοντας44; «Ή καταστροφή τού στρατού τού Αλβανού Άλιόμπεη ε/ς Γαντσέαν 
όφείλεται κυριώτερον ε/ς τήν άνδρείαν τών άδελφών Ζορμπάδων, ών ό πρεσβύτε- 
ρος Γεώργιος ύπήρξεν ό πρωταγωνιστής έκείνου τού κατορθώματος».

Στή μάχη αύτή έπίσης θά άναφερθεΐ, τριανταεφτά χρόνια πιό ύστερα, κι ό Τζά- 
μης Καρατάσος, πού βάζει μάλιστα τόν πατέρα του άρχηγό τών Ελλήνων στή Γα- 
τζέα. Γράφει λοιπόν τήν πρωτοχρονιά τού 1860 πρός τό ύπουργικό συμβούλιο με
ταξύ τών άλλων:

«... Επέρχεται (δηλαδή ό γέρο -  Καρατάσος) τότε προσεκτικώς άπέναντι 
τού μανιώδους Άλόπασσα, καί όχυρώνεται έμπροσθέν του μετά 400 στρα
τιωτών, ένώ οί λοιποί όπαδοί του καλύπτονται εις παρακείμενον δάσος (σημ. 
δική μου: Πράγματι στή θέση «ΛύλαΓ» τών Άρμυριχίων υπάρχει σήμερα μι
κρό δάσος άπό πουρνάρια). Ό  Άλαζών Άλλόπασσας βλέπων όλίγους τούς 
έναντίους του, έπιπίπτει κατά τού όχυρώματος τού πατρός μου μετά δυνάμε- 
ως παμπληθούς, άλλά τόν δέχεται μέ χάλαζαν πυράς ό πατήρ μου καί έφορ- 
μούν οί έκ τού δάσους όπλϊται του, μετά τινας δέ ώρας δέν έβλεπες είμή 
στρατόν όλόκληρον φονευμένον, διότι καί Αξιωματικοί καί στρατιώται καί 
αύτός ό Πασσάς εϋρον έκεϊ τό όνειδος καί τόν τάφον, ένώ περιήλθον ε/ς χεϊ- 
ρας μας ή πυρΐτις, τά πυροβόλα καί τό ταμεΐον τό έχθρικόν. Δύναμαι δέ νά 
καυχηθώ, Κύριοι, δτι ό είρημένος Πασσάς είναι ό μόνος, δστις καθ’ δλην τήν 
Στερεόν έφονεύθη καί τούτου μάρτυρας προκαλώ δλους τής Στερεός τούς ά- 
γωνιστάς...».
(Έθν. Βιβλ., Άρχ. Άγ., Φάκ. Τσάμη Καρατάσου).

Μένεα πνέοντας τότε ό Κιουταχής, όργανώνει μεγάλη έπίθεση καί πέφτει, 
ποίν άκόμα ξημερώσει ή 24η Μαΐου 1823, άπάνω στά ταμπούρια τών άγωνιστών 
στήν «Παναγιά»45. ΟΙ έπαναστάτες δέν αίφνιδιάζονται, άλλά τόν άντιμετωπίζουν 
γενναία καί τόν άναγκάζουν νά ύποχωρήσει. Μά οί άξιωματικοί του πίσω τρίζουν

43. Ό  Κορδάτος (Ιστορία τής έπαρχίας Βόλου καί Άγιας, δπ. π., σελ. 700) γράφει πώς ό Άλιο 
πασάς σκοτώθηκε στά 1821 σέ μάχη στή Γατζέα. "Αν δέν πρόκειται γιά άλλη μάχη, ή χρονο
λογία είναι λαθεμένη. Τό πιθανότερο είναι πώς πέρασαν άπ’ τό Πήλιο δυό πασάδες μέ τό Ιδιο 
δνομα καί σκοτώθηκαν καί οί δυό. Πάντως ή δολοφονία τοΐι Άλιόπασα μετά τό χαλασμό του 
Προμιριοΰ, έπιβεβαιώνεται άπό: 1) Τή μαρτυρία τού Προμιριώτη στιχοπλόκου Νικ. I. Δάμτσα 
«'Η σφαγή του Προμυρίου τφ 1823», δπ. π. 2) Τήν πληροφορία τού λόγιου τής Άγιός Θεόδω
ρου Χατζημιχάλη (στό άνέκδοτο άφήγημά του «Αιχμάλωτος τού Προμιριοΰ», πού έχει έτοιμά- 
σει γιά έκδοση ό Γιάννης Σακελλίων). 3) Τήν πληροφορία του Βαγγέλη Σκουβαρά (Τό Χρονικό 
τής Συκής, Βόλος 1959, σελ. 27). 4) Τήν αίτηση τού Τζάμη Καρατάσου, δπ.π.
44. Έφημ. «Αλήθεια», δπ.π.
45. "Ενα μέρος άπ’ αύτά, κάπου 150 μ. μήκος, μιά περίπου ώρα άνήφορος άπ’ τό ξωκλήσι τής 
«Παναγιάς», σώζεται ώς σήμερα. Καμιά τετρακοσαριά μέτρα, πρός τήν πλευρά τού Τρίκερι, 
είναι δ «βράχος τού Καρατάσου» (βλ. έφημ. «Φιλόπατρις» 29.3.1857), μιά θέση νά δεσπόζει 
στήν περιοχή μέ δυό-τρία κλιμακωτά ταμπούρια. Πεντακόσια ώς έξακόσια μέτρα πρός τό Τρί-
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δόντια, καί μέ τά σπαθιά άναγκάζουν τούς δικούς τους νά όρμήσουν ξανά ατούς 
"Ελληνες γιά δεύτερη καί γιά τρίτη φορά, κόβοντας καί μερικά κεφάλια γιά φοβέ
ρα. Δέν κατάφεραν δμως νά ξεταμπουρώσουν τούς "Ελληνες, πού μέ μανία τούς 
πολέμησαν καί τούς τσάκισαν, κι ύστερα τούς πήραν στό κυνήγι καί τούς έφεραν 
μιά ώρα μακριά, στή θέση «Ράδια», πρός τό μέρος τής Μιλίνας.

Στίς μάχες αύτές, πού κράτησαν έξι ώρες -  ώς τίς 10 τό πρωί -  πήρε μέρος κι

"Ο,τι άπόμεινε σήμερα απ’ τά ταμπούρια τών Θεσσαλομακεδόνων αγωνιστών 
ψηλά στήν «Παναγιά» τού Τισαίου. Στό βάθος ό Παγασιτικός κόλπος.

κερί είναι ή «λάκα Καρατάσου».
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ό Γιώργης Ζορμπάς40, ό Κωνσταντής Ντουμπιώτης κι άλλοι, κι οΐ Τούρκοι έχασαν 
πολλούς δικούς τους. Ανάμεσα σ’ αύτούς είταν κι ό άρχηγός τών Αλβανών Κο- 
στέρφ μπέης μέ τόν ύπαρχηγό Σουλιχτάρ Πόδας46 47 48.

'Ύστερ’ άπό τρεις μέρες οΐ έφοροι τού Τρίκερι σύνταξαν άναφορά40 γιά τήν Κυ
βέρνηση νά ζητήσουν βοήθεια καί νά έκθέσουν τήν κατάστασή τους, μήν παραλεί- 
ποντας νά άναφερθοϋν καί στή μάχη τής «Παναγιάς»:

«....μετά τήν θηριώδη παντελή σφαγήν τών μπρομιριώτων (8 Μαΐου 1823), καί 
τών έκ τής έργαλεστής (γρ. Άργαλαστής) μαχαλιώτων (έννοοϋν τή Συκή, τήν 
Μπίρ, τήν Μπιστινίκα καί τό Μετόχι), έστησαν οί έχθροί τό στρατόπεδόν τους 
άντικρυ τού άλατά μέ άλα τά άναγκωα τους πυροβόλα τής ξηράς έχοντες καί 
πέντε πλοιάρια ΰνπερ καί μέ έφοδον κατακυρίευσαν, είς τάς 24 δέ τρέχοντος 
ώρα ήδη τετάρτη τής ήμέρας έκστράτευσαν καθ’ ήμών είς τήν θέσιν πανα
γιάς όπου τό ήμέτερον στρατόπεδόν άνέμενε τήν όρμήν τους, καί έκροτήθη 
πόλεμος δστις διήρκησεν ώρας έξι, άλλά τούς έτζακίσαμεν πολλά καλά τήν 
μούρη τους, μ ’ δλον όπου είχον μεγίστην όρμήν, άπό τούς όποίους καί οί πλη- 
γωθέντες, καί οί φονευθέντες καί οί καρατομηθέντες παρά τών έλλήνων εί- 
σίν Ικανοί, οί δέ σωζόμενοι κατεδιώχθησαν τού στρατού μας ώραν μίαν 
μακράν...».

46. Τούτο φαίνεται άπό ένα πιστοποιητικό (Λαμία 10.5.1840), πού ύπογράφουν οί Χρ. Περραι- 
βός, Γεώργιος Ζορμπάς, Διαμαντής Νικολάου, καθώς κι ό δήμαρχος Λαμίας Πετρόπουλος, 
καί πού μ’ αύτό βεβαιώνεται ή συμμετοχή τού Εύστάθιου Ριζόπουλου στήν παραπάνω μάχη. 
'Η βεβαίωση τού Ζορμπά δηλώνει, νομίζω, καί τή δική του συμμετοχή στόν άγώνα τής περιο
χής (Έθν. Βιβλ., Άρχ. Άγ.).

Επειδή δ τόπος αυτός έγινε θέατρο νικηφόρων πολεμικών συγκρούσεων, έριξα παλιότε- 
ρα στό συμβούλιο τής Περιηγητικής Βόλου, πού μετείχα κι έγώ, μιά Ιδέα. Πώς καλό θά είταν 
νά ύψώναμε, δχι έκεί ψηλά πού δέν πατάει ποδάρι άνθρώπου, άλλά πιό κάτω σέ όμαλότερο 
τόπο, έναν άπέριττο τύμβο μέ ένεπίγραφη πλάκα, ώστε νά διατηρείται πάντα ή άνάμνηση τών 
γεγονότων έκείνων. Ή πρόταση γίνηκε δεχτή άπ’ δλους —πρόκειται γιά τά Ιδια πρόσωπα 
πού άναφέρονται στή σελίδα 21 — κι έτσι στίς 14 Νοεμβρίου 1971 πραγματοποιήθηκε μεγάλη 
έκδρομή Βολιωτών καί κατοίκων τής Μιλίνας στήν «Παναγιά» γιά τό σκοπό αύτό. Εκεί, πλάι 
στό έκκλησάκι τής Παναγίας καί τό πηγάδι, πού, δπως λέν οί Τρικεριώτες, δηλητηρίασαν οί ά- 
γωνιστές στίς άρχές τού 1823, κατασκευάσαμε μόνοι μας τόν τύμβο, μέσα σέ άτμόσφαιρα χα
ράς καί έθνικοϋ ένθουσιασμού, πού έπιτεινόταν άπό τό γιορτασμό τών 150 χρόνων άπό τό 
1821. Τό δλο έργο γίνηκε μέ δαπάνη τού Άλέκου Κ. Δάμτσα. Λεπτομέρειες άπό τήν έκδήλω- 
ση έγραψε ή έφημερίδα Βόλου «'Η Θεσσαλία» στίς 21 Νοεμβρίου 1971.

Σύμφωνα μέ μιά παράδοση τού Λαύκου, πού φορέας της είναι ό Γιώργος Φλέρης, στή μά
χη τής «Παναγιάς» έσπασε τό σπαθί τού γερο-Καρατάσου. Τό πήρε ύστερα ό γέρος καί τδκρυ- 
ψε κάτω άπό τή γερτή έλίά μπροστά στό ξωκλήσι, ή όποία σώζεται ώς τώρα.
47. Στό ύψωμα πού έγιναν οί μάχες, μεταξύ τού «βράχου Καρατάσου» καί «Ράδιών», ύπάρχει 
ή τοποθεσία «τ’ Άράπ’», δπου τσομπάνηδες τού βουνού ύψωσαν άπό χρόνια μικρόν όβελί- 
σκο. Έδώ σύμφωνα μέ παράδοση τής Μιλίνας καί μερικών βοσκών τής περιοχής, σκοτώθηκε 
ένας άράπης τών Τούρκων. Νά πρόκειται γιά κάποιον άπ’ αύτούς ή γιά άλλον, πού έπεσε στήν 
άλλη μάχη τού 1827, πού έγινε πάλι στόν Ιδιο τόπο;
48. Τή δημοσίεψα μέ παρατηρήσεις καί σχόλια στή «Θεσσαλική Εστία», Σεπτέμβριος - Όκτώ- 
βριος 1973, σελ. 251-253.
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Μά κα( ό Τζάμης Καρατάσος θά κάνει λόγο γιά τή μάχη αύτή, δταν θ’ άναφερθει τήν 
1.1.1860 στό ύπουργικό συμβούλιο (δπ.π.):

«....Τότε ό πολυμήχανος Κιουταχής πνέων έκδίκησιν καί σφαγήν(ΰστερ’ άπ' 
τήν πανωλεθρία τών Τούρκων στή Γατζέα) προσβάλλει τά είς τό Τρίκερι όχυ- 
ρώματά μας τά ύπό τόν άντιπρόσωπον τού Πατρός μου Κωνσταντίνον Δου- 
μπιώτην. Ά λλ ’ ό πατήρ μου έπιβάς είς τάς λέμβους, φθάνει ύπόπτερος είς έ- 
πικουρίαν καί μετά μάχην αίματηράν φονεύεται ό άρχηγός των 
Σουλιχτάρ -  Πόδας, καί ό Κιουταχής άφήνων δπισθέν του πλήθος νεκρών, ά- 
ποσύρεται είς τήν θέσιν βόδια, όπου στρατοπεδεύει καί όχυρούται πρός ά-

Αύτός είναι ό τόπος τών μεγάλων πολεμικών συγκρούσεων τών Θεσσαλομα- 
κεδόνων άγωνιστών καί τού Κιουταχή τό Μάη τού 1823. Οί Τούρκοι όρμοϋσαν άπό 
τήν πρώτη καί τή δεύτερη κορφή ψηλά, όπου καί ή τοποθεσία «Ράδια», ένώ οί "Ελ
ληνες τούς καρτερούσαν χαμηλότερα ατά ταμπούρια τους, πού ένα μέρος ξεχωρί
ζει έδώ μπροστά. Δεξιά (όπως βλέπουμε) τό Αιγαίο καί αριστερά ό Παγασιτικός, 
πού δέ φαίνεται.
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σφάλειαν. Ένώ δέ ε/ς τήν θέσιν έκείνην έξακολουθεϊ έπί έξ μήνας49 ό πόλε
μος καί οί έχθροί προσβάλλονται εις τά όχυρώματά των, φθάνει έξαίφνης ή 
άγγελία δτι στόλος πολυπληθής έκπλέει κατά τών Βορείων νήσων ύπό τώνέ- 
γνωσμένον Τοπάλ -  Πασσάν...».

01 Πηλιορίτες πρός τήν Κυβέρνηση

Παρόλες αύτές τ(ς νίκες, τό ήθικό τών Ελλήνων είχε πέσει, άφού ούτε σημα
ντική βοήθεια έρχόταν άπό τήν κάτω Ελλάδα, ούτε τά τρόφιμα έφταναν γιά νά θρέ
ψουν τούς τρεις χιλιάδες άγωνιστές καί τίς χιλιάδες τών γυναικόπαιδων πού είχαν 
συγκεντρωθεί στό Τρίκερι άπ’ τά χωριά τού Πηλίου γιά νά σωθούν. Εξάλλου ύπήρ- 
χε καί ή άντίδραση κοτζαμπάσηδων καί κληρικών, κι είταν πρόσφατες άκόμα οί 
σφαγές πού έγιναν στό Προμίρι καί τήν περιοχή τής Άργαλαστής, ένώ κυκλοφο
ρούσαν είδήσεις γιά συγκέντρωση μεγάλων τούρκικων δυνάμεων στή Λάρισα. "Ο
λα ταϋτα έπιδροϋσαν άσχημα στούς "Ελληνες, καί κλόνιζαν τό φρόνημά τους. Έν- 
δειχτική αύτής τής δύσκολης θέσης τών πατριωτών άποτελεΐ καί ή παρακάτω άνα- 
φορά, πού στάλθηκε άπό τό Τρίκερι πρός τήν Κυβέρνηση καί πού μιά καί περιέχει 
σπουδαία κι άγνωστα στοιχεία γιά τήν τότε κατάσταση στή Μαγνησία, τή μεταφέρω 
αύτούσια:

«Ύπερτάτη Διοίκησις!
εις τάς 4 τού λήγοντος τή είδοποιήσαμεν τά έως τότε τρέξαντα, νύν δέ τή εί- 
δοποιώμεν, δτι οί έχθροί έπροχώρησαν πλησίον τών τρικέρων, άφ’ ου πρώ
τον δλους σχεδόν τούς άδελφούς μας τών μαχαλάδων άργαλαστής καί 
μπρομιρίου, τούς μέν άνδρας κατέσφαξαν, τά δέ γυναικόπεδα έσκλάβωσαν 
μέ τήν πλάνη όπου έδωσαν εις τούς άθλιους δτι ώς προσκυνημένους άπό 
πρώτερον, δέν θέλει τούς πειράξουν, μάλιστα καί εις λεχόνια έν ώ ήλθον οί 
έχθροί καί είχον πηγαίνει εις ξαναπροσκύνησίν των, τάς Ιδίας προσταγάς 
τούς έδωσαν διά νά συναχθοϋν μέσα εις τά χωρία των, χωρίς νά μείνη τινάς 
έξω, καθώς καί εις τά λοιπά χωρία παρόμοιας προσταγάς έδωσαν, πλήν οί έ- 
γκάτοικοι αύτών, μή πιστεύσαντες έπρόλαβον καί κατέφυγον έδώ εις τρίκε- 
ρι, καί εύρυπον, καί μόλις τό τριτημόριον έμεινεν εις τά χωρία, τών έκεϊ δέ 
μεινάντων τό τέλος κύριος οίδε. εις τάς 24 τού Ιδιου μηνάς ώρμησαν οί έ
χθροί έναντίον τών τρικκέρων, καί συγκροτήθη πόλεμος άπό τάς 4 ώρας τής 
ήμέρας έως εις τάς 10 καί τρεις φοραίς οί έχθροί μέ μεγάλην όρμήν, έτρεξαν 
έπάνω εις τά ταμπούρια τών έλλήνων, πλήν χάριτι θείω άπεδιώχθησαν μέ 
άρκετούς πληγωμένους καί μερικούς σκοτωμένους εις τά όπίσω, καί ούτως 
έστησαν τό στρατόπεδόν τους εις τζιάστενι50, μίαν ώραν μακράν τού έδικοϋ 
μας στρατού.

ό σκοπός τών έχθρών είναι διά νά καθυποτάξουν καί τά τρίκκερι, καί τό-

49. Λάθος· ό πόλεμος κράτησε ώς τίς 10-15 Αύγούστου τοΰ 1823. Κάπου τρισήμιση μήνες.
50. Παραλιακή τοποθεσία κάτω άπό τά «Ράδια» πρός τό μέρος τής Μιλίνας. Πρόκειται γιά τή 
γνωστή μάχη στήν «Παναγιά», πού γράφω πιό πάνω.
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τε (ώς είναι ένδεχόμενον) ευκόλως καί ταχέως νά προχωρέσουν καί εις εϋρυ- 
πον. έμάθαμεν προσέτι μέ βεβαιότητα, ότι ό λουμπούτ πασιάς τής Θεσσαλο
νίκης μέ 5 καράβια καί 13 καΐκια έκστράτευσεν καί εύρίσκεται εις Καρίτζαν

Τό Τισαίο μέ τό Λαΰκο στό βάθος, όπως φαίνεται άπό τό Τρίκερι. Λίγο κάτω 
άπ’ τήν ψηλότερη κορφή είναι τά «Ράδια» (έκεΐ όπου σκουραίνει λίγο τό βουνό). 
Στήν άρχή τής δεύτερης σκουρόχρωμης λωρίδας είναι τά έλληνικά ταμπούρια μέ 
τό βράχο τού Καρατάσου ψηλότερα. Έδώ έγινε ή μάχη τής «Παναγιάς».

(Φωτ. Δ. Λέτσιου)

μέ σκοπόν νά προφθάση καί αύτός διά τά έδώ, τόν όποιον καί τό στρατόπε- 
δον τών έχθρών ήμέρα τή ήμέρςι τόν προσμένει. Μέ όλα αύτά οί τρικεριώται 
καί όλίγοι δντες στέκονται γενναίοι, συνενωθέντες μέ τούς έν μαγνησίρ Κα- 
πεταναίους, καί λοιπούς φυγάδας μάγνητας, έπροεκάλεσαν προσέτι άπό τά 
πλησιόχωρα μέρη καί στρατιωτικήν βοήθειαν, άπό Καπ(ετάν) Διβινιότην καί 
Καπ(ετάν) Διαμαντήν, καί άμέσως τούς ήλθεν χθές ήλθεν καί ό Καπετάν Κα- 
ρατάσιος όλύμπιος μέ τούς ύποκαπεταναίους του, μπίνιον, καί λιακόπουλον, 
καί λοιπούς, καί συμποσοϋται ό έλληνικός στρατός εις χιλιάδες τρεις έπάνω 
εις τρίκκερι, καί θρέφονται παρά τών τρικεριωτών, καθότι ήμεϊς οί έδώ κατα- 
φυγόντες εύρέθημεν πάντη υστερημένοι καί γυμνοί, δθεν παρακαλούμεν 
θερμώς τήν ύπερτάτην Διοίκησιν νά λάβη σπλάγχον καί εις ήμάς τούς ά
θλιους νά φροντίση διά τάς τροφάς καί μισθούς τών έδώ στρατιωτών, διότι ή 
πατρίς, οϋσα εις άθλίαν κατάστασιν, δέν είναι Ικανή νά βαστάξη τά τρέχοντα
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έξοδα, νά στείλη έτι καί έναν άξιον διοικητήν, τού πολέμου, διά νά έλευθερώ- 
ση τήν ϋποδουλωμένην πατρίδα μας, καί ύποσχόμεθα, μέτά τήν σωτηρίαν 
τής πατρίδος μας, τά ήμιση όλων τών προϊόντων της, νά τά προσφέρωμεν είς 
τήν ύπερτάτην διοίκησιν, διαρκούντος τού πολέμου, άναφέρωμεν όμως είς 
τήν ύπερτάτην διοίκησιν δτι ή μεγαλυτέρα δύναμις τοϋ έχθροϋ, εύρίσκεται 
είς λάρισσαν, καί αυτή ούσα πλησίον τής μαγνησίας, χρειάζεται ίσόββοπον 
δήναμιν πρός άντιπαράταξιν, ούσα καί ή θέσις τής μαγνησίας έκτεταμένη. 
Μάλιστα γνωρίζομεν δτι άν δέ κινηθούν καί άλλα μέρη είς τά άρματα, είναι 
σχεδόν άδύνατον νά άνθέξη ή πατρίς μας είς τήνόρμήν τοϋ έχθροϋ. δθεν καί 
αύθις παρακαλούμεν νά έπιταχηνθή ό έρχομός τοϋ στρατεύματος μέ τά τοϋ 
διοικητοϋ, καί άναγκαίων έφοδίων διά νά βασταχθή ή έδώ θέσις τών τρικκέ- 
ρων, καθότι άν αύτή πέση (δ μή γένοιτο) τότε είναι άπελπησία καί διά τήν ά- 
νάκτησιν τής μαγνησίας. ή έδώ θέσις δένκινδηνεύη μόνον άπό τήνόρμήν τού 
έχθροϋ, άλλά καί άπό τήν έλλειψιν τών έξόδων διά τήν ζωοτροφίαν τών ευρι
σκομένων στρατιωτών, καθότι ό κύριος σκοπός τών έχθρών είναι νά βαστάξη 
τό στρατόπεδόν του άπέναντι τών τρικέρων, έως οϋ νά τά άδηνατήση άπό τά 
έξοδα, ώς μικρός τόπος, καί νά διασκορπισθούν οί στρατιώται, μήν έχοντες 
τροφός καί ούτως άκόπως νά έκτελέσουν τόν σκοπόν τους, τόν όποιον άν δέν 
προλάβει ή Διοίκησις νά τόν ματαιώση δσον τάχιστα βεβαίως τόν έπιτυχαί- 
νει. διά δέ τήν θαλάσσιον έκστρατείαν τού λουμπούτ πασιά άς κρίνη μόνη 
της ή ύπερτάτη διοίκησις, τίνι τρόπφ ήμπορεΐ νά γένη ή άπάντησις, ούσα καί 
αύτή άναγκαιοτάτη, καθότι οί τρικεριώται δέν ήμποροϋν νά άπαντίσουν τόν 
διά ξηρός πόλεμον, πόσον μάλλον καί τόν διά θαλάσσης, κατ’ αύτάς τάς ήμέ- 
ρας κατεβοδώθη καί ό φροντιστής Κύριος γεώργιος μέ τό μπαρούτι καί μο
λύβια, καί έπειδή μέχρι τούδε δέν μάς έπαββησιάσθη γράμμα τής διοικήσε- 
ως, δέν έχομεν τί πρός άπόκρησιν. προσκυνοϋμεν δουλικότατα καί μέ δλον 
τό σέβας μένωμεν.

τή 26 Μαΐου 1823. Τρίκκερι 
ταπεινοί δούλοι της

οί Τούρκοι κηρύττουν ότι προσμένουν καί μέρος τού μεγάλου έχθρικοϋ 
στόλου νά τούς έλθη είς βοήθειάν τους

ταύτη τή ώρρ μέτά τήν τελείωσιν τών γραμμάτων μάς έπαββησιάσθησαν δύω 
γράμματα άπό τούς άργαλαστιώτας τών μηνύστρων τοϋ πολέμου άπό 5 καί 
11 Μαΐου (γράφω γ ι’ αυτά πιό πάνω) έξ ών πολλάς έπαρηγορήθημεν καί έδο- 
ξάσαμεν τόν θεόν βλέποντες, δτι ή ύπερτάτη διοίκησις έχει τήν φροντίδα καί 
δ ι’ ήμάς τούς άθλίους.

οί ίδιοι

έκ Βώλου

άγγ. Σαμσ...(;) (δυσανάγνωστο) 
κωνστατής καρλατόπλου 
κωνστατϊνος ίωάννου χατζή διμιτρίου
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έκ Μακρυνίτζης 
Γεώργιος σουΓιάννη
σταμούλης φιλίπας (;) άχιζι...(δυσανάγνωστο) 
Χατζής άγγελής Χατζή παπά νικολή

έκ πορταριάς
Γεώργιος Πόντου 
Κωνστ. Γραμμόπουλος 
ζαχαρής(;) νικολάου 
Χατζή κονσταντήνος μοραϊτόπουλος

έκ Δράκιας 
δημήτρις γεώργι
Χατζή άποστόλης χατζή Γεωργίου 
άποστόλης νικολάου

έξ άγιου λαυρεντίου 
γιάνης(;) άλεξίου 
ζίσις αργήρη 
αναστασης νικουλαου

έξ άγιου Γεωργίου 
ό Γιαννιός άναγνόστου 
άναγνώστης Γεωργούδη 
κωνσταντής Ίωάννου 
ό νικολός σιράγης

έκ πινακάτες
Γεώργιος τζιτζόπλου 
παπά Αθανάσιος ό τού Σακελλαρίου 
γιανής γεοργήου

(Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Έκτ., Φάκ. 4).
Τήν ίδια μέρα ό ύπουργός Εσωτερικών Γρηγόριος ΔικαΤος γράφει στούς κα

τοίκους τής Άργαλαστής, τοϋ Λαύκου καί τοϋ Τρίκερι δτι συσταίνει γιά έπαρχο Μα
γνησίας τόν Παύλο Σιδέρη (Γ.Α.Κ., Ύπ. Έσ., Φάκ. 11).

Τήν έπαύριο κιόλας άκολουθεϊ κι άλλη άναφορά τών έφόρων τοϋ Τρίκερι πρός 
τή Βουλή, δπου διεκτραγωδείται ξανά ή δύσκολη θέση τών πατριωτών τής περιο
χής καί ζητείται νά σταλεί ή άναγκαία βοήθεια (Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Βουλ., Φάκ. 22).

Τό καράβι τοϋ καπετάν Γαρύφαλου

Προτού άκόμα ό Κιουταχής έκστρατέψει στό Πήλιο, Πηλιορίτες άγωνιστές, θέ

έκ βιζίνζας 
κονσταντίνος

έκ Μηλιαϊς
Εύσταθιος δημητρ(Ιου) 
ΆργύρηςΝ. Φιλίππου

έξ Άργαλαστής 
νηκολίς ηοάνου 
(Δυσανάγνωστη υπογραφή) 
(νι)κολεις δειμου 
δημητρις μαργαρίτη

έκ λαύκου
γιάνις παπά διακομή 
άναγνώστης Δημυτρίου 
θεοδορίς κουσταντίνου ».
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λοντας νά κυριαρχούν στή θάλασσα τής περιοχής, πήραν στήν υπηρεσία τους μέ 
πληρωμή τό έξοπλισμένο μπρίκι «"Αγιος Γεώργιος» τού Λημνιοϋ καπετάν Άναστά- 
ση Γαρύφαλου, χωρητικότητας 9.000 κιλών. Τό σχετικό συμφωνητικό μεταξύ καπε- 
ταναίων καί τού Γαρύφαλου, γραμμένο στίς 26 Απριλίου 1823 στό Λεφόκαστρο τής 
Άργαλαστής, όπου υπήρχε τότε τό προχωρημένο πρός τό Βόλο στρατόπεδο τών έ- 
παναστατών, έχει έτσι:

«1526
Έσυμφωνήσαμεν οί υποκάτω υπογεγραμμένοι Καπεταναϊοι καί πρού

χοντες τών χωρίων τού Βώλου μετά τού Καπ(ετάν) Άναστάση Γαρύφαλλου 
λημναίου ότι έδιορίσθη τό μπρίκι του, "Αγιος Γεώργιος εις τό νά κτυπήση 
τόν έχθρόν όπου ή χρεία τό καλέση έντός τού κόλπου Βόλου κτυπώντας τόν 
έχθρόν και κηνυγώντας τον μέ τά κανόνια καί άλλα ψιλά άρματα καί διά έξο
δά του, ναύλον του νά τφ δόσομεν γρ. χιλ. 4000 διά ένα μήνα, πληρώνοντας 
τά μισά εις τό τέλος τού μηνάς τά δέ άλλα μισά εις ένα ήμισυ μήνα, όταν συμ- 
φωνήσωμεν καί δ ι’ άλλον μήνα, όχι νά πληρώνεται εις τό τέλος τού μηνός, δ ι’ 
δ δίδομεν τό παρόν μας εις χεϊρας του δ ι’ άσφάλειαν τή 26 Απριλίου 1823 
Λιφόκαστρον

(Ύπ.) Γιάννης Μπαστέκης 
(Ύπ.) Κοντονϊκος Εύσταθίου 
(Ύπ.) Γαρέφης Αποστόλη 
(Ύπ.) Νικολής γιοργίνη

Γεωργάκης Τριανταφύλλου 
Στέφανος Νικολός Ζαγορά 
Άργύρης Ν. Φιλίππου Μηλιαΐς».

(Αρχεία Ι.Ε.Ε.Ε., άριθ. 1526. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Πέρ’ άπ’ τόν καπετάν Γαρύφαλο, στό καράβι ύπηρετοϋσαν καί οί καπεταναϊοι 
Γ ιάννης Κουπορέλος, Άντρέας51, Αναγνώστης Καλαμαράς, Δημήτρης51, Χατζηγε- 
ώργιος, Γιάννης Δανιήλ, Δημήτρης Ματζουρανής, Στάθης (δυσανάγνωστο τό έπώ- 
νυμο) καί Κωνσταντής Βριώτης. Κι άκόμα ίσως οί ναύτες Γ ιάννης Ζαγοριανός, Νικο- 
λής άπ’ τή Μιτζέλα, ό Παπάς άπό τή Χίο, ό Λαυκιώτης Παπάς καί άλλοι, πού άναφέ- 
ρονται άπ’ τόν Γδιο τόν Γαρύφαλο πρός τήν Κυβέρνηση, ότι πολέμησαν στίς μάχες 
τού Τρίκερι52.

Φαίνεται δμως ότι ή πειθαρχία στό μπρίκι εϊταν χαλαρωμένη, γιατί οί καπετα- 
ναϊοι, χωρίς νά ύπολογίζουν καί νά συμβουλεύονται τόν άρχηγό τους, έβγαζαν τίς 
διαταγές τους, πράγμα πού σημειώνει ό Γαρύφαλος στήν 1533α/2.5.1823 γραφή του 
άπό τήν «Παναγιά» τού Τρίκερι53.

Παρόλ’ αύτά τό καράβι-έκανε καλά τή δουλειά του, καί κάτω άπό τίς όδηγίες 
τών Τρικεριωτών έφόρων κυρίως, πρόσφερνε σπουδαίες ύπηρεσίες στούς άγωνι-

51. Δέν άναφέρετα; έπώνυμο.
52. Άρχ. Ι.Ε.Ε.Ε., άριθ. 1530.
53. Άρχ. Ι.Ε.Ε.Ε.
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στές, χτυπώντας κα( μέ τό κανόνι του τ(ς θέσεις τών Όθομανών. 'Η συνεννόηση με
ταξύ έφόρων καί Γαρύφαλου γινόταν κυρίως μέ έπιστολές. Μιά τέτια έπιστολή τού 
τελευταίου μέ όρισμένα αίτήματά του έφτασε στούς έφόρους, κι αύτοί τού έστειλαν 
άπάντηση στίς 12 Ιουνίου, περισσότερο γιά νά τόν τονώσουν καί νά τόν κάνουν νά 
έλπίζει στήν Ικανοποίηση αίτημάτων του. Πέρ’ άπ’ αύτά όμως ή άπάντηση ύποδη- 
λώνει τόν άναβρασμό καί τή χαώδη κατάσταση πού έπικρατοϋσε τότε στό Τρίκερι. 
Τό βλέπουμε στίς γραμμές αύτές:

«... άδελφέ, ή περήστασις όποϋ μάς ΰβρε καί έμείς δέν ήξέβρομε τίνα άπό 
φασίσομε, όποϋ καί έμής δέν κομαντάρομε τόν έαύτόν μας...».

(Αρχεία Ι.Ε.Ε.Ε., άριθ. 1528).

Ό  Ζορμπάς μέ τόν Γαρύφαλο στόν Άλατά

Πρίν βγει ό Ιούνιος, ό γέρο -  Καρατάσος στέλνει τόν Προμιριώτη όπλαρχηγό 
στόν καπετάν Άναστάση Γ αρύφαλο, γιά νά τού άναθέσει κάποιαν άποστολή, πού 
θά έλεγε ό πρώτος στόν δεύτερο. Πάντως καί οί δυό μαζί έπρεπε νά άνεβοϋν στό 
νησάκι τού Άλατά γιά νά πραγματοποιήσουν τό σχέδιο τού Καρατάσου, πού δέν ά- 
ναφέρεται ποιό είταν. Νά καί τό σχετικό γράμμα, πού έστειλε ό Μακεδόνας άρχη- 
γός στόν Γ αρύφαλο:

«Γενναιώτατε καπετάν άναστάση χαιρετώ σε ώς τόσον κάμε μου μίαν δούλε- 
ψι διά τό γένος δταν αϋτοϋθε νά έλθη ό καπετάν γιωργης ζουρμπάς καθώς 
θά σέ φανερώση στοματικά καί έγώ τό γνωρίζω καί ό Θεός θέλει σέ άνταμί- 
ΨΠ τήνχάρι της όμως νά σηκωθής νά πάς μαζί μέ τούτον Άλατάν καί κάμετε 
έκεϊνο όποϋ μπορέσετε καί έχει ό Θεός μένω εις τήν άγάπην σας καί δλοι οί 
καπετανέγι σέ χαιρετούν.

1823 Καρατάσιος
Ιουνίου 28 (Σφρ.)»

(Αρχεία Ι.Ε.Ε.Ε., άριθ. 1540. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Τί άπόγινε, καμιά πηγή δέ μάς τό λέει.
Στό μεταξύ συμπληρώθηκαν δυό μήνες ύπηρεσίας τού Γαρύφαλου στό στρα

τόπεδο τών Ελλήνων, κι ό πλοίαρχος δέν έλαβε δεκάρα. Πήγε λοιπόν καί παραπο- 
νέθηκε στόν Καρατάσο, κι αύτός, άναγνωρίζοντας τό δίκιο, έστειλε παρακαλεστικό 
σημείωμα στούς έφόρους τού Τρίκερι, γράφοντάς τους:

«1525
27 Ιουνίου 1823 Παναγιά

Πρός τούς έφόρους, κλάφτηκε ό καπετάν Γαρύφαλλος καί νά μήν άπερ- 
νά νηστικός καί διψασμένος νά τόν οικονομήσετε, νά μήν έρχονται καί μέ 
φορτόνονται δλοι οί μπελάδες καί ϋγιαίνετε».

(Αρχεία Ι.Ε.Ε.Ε., άριθ. 1525. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Τήν Πρωτομαγιά τού χρόνου αύτοΰ κάποιος καπετάν Γεωργάκης έστειλε στό 

φίλο του Γ αρύφαλο ένα σημείωμα, ειδοποιώντας τον ότι πρέπει νά δεχτεί όπωσδή-
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ποτέ τόν άνθρωπο τ\ού τού στέλνει54. "Υστερ’ άπό δυό μέρες, μαχητές άπ’ τήν «Πα
ναγιά» τού παραγγέλνουν νά πάει νά φουντάρει στό έκεϊ λιμανάκι μόλις θάπαιρνε 
γραφτή έντολή55. Τήν Γδιαν πάλι μέρα ό Γεώργιος Στάμου ειδοποιεί τόν Γαρύφαλο 
νά ρίξει 5 -6  κανονιές στό μέρος πού θά πήγαιναν οΐ έπαναστάτες γιά έπιχείρηση, 
κα( στ(ς 21 τού Ιδιου μήνα οΐ έφοροι τού Τρίκερι τού γράφουν νά μεταβεί στόν Άλα
τά, γιά νά πάρει όδηγίες άπό τόν Ιωάννη Κουμπουρέλο. Τέλος ό Καρατάσος άπό 
τήν «Παναγιά» τόν παρακαλεί μέ σημείωμά του νά παρουσιαστεί τό ταχύτερο έκεϊ56, 
ένώ στίς 23 Ιουλίου τού στέλνει δυό σκλάβους γιά νά έκτελοϋν διάφορες έργασίες 
στό πλοίο, δπως βλέπουμε στό γράμμα:

«Καπετάν άναστάση καί λοιποί
"Οπου είναι είς τό καράβι σάς στέλνομε δύο σκλάβους καί νά τούς έχετε νά 
παστρέβουν τό καράβι καί τές χρίες καί νά τούς έχετε έγνηα καί όχι άλο

23 Ιουλίου 1823
Καρατάσιος».

(Άρχ. Ι.Ε.Ε.Ε., άριθ. 1536).

Αργότερα ό Ιδιος πάλι, έκτιμώντας τήν προσφορά τού καπετάν Άναστάση, θά 
τόν έπαινέσει μέ τό 153Θ γράμμα του πρός τήν Κυβέρνηση καί θά υπογραμμίσει πα
ράλληλα πώς τό καράβι ξόδεψε άπ’ τόν Απρίλη ως τίς 10 Αύγούστου 1823, όπότε 
καί έπαψε όριστικά ό πόλεμος, 380 όκάδες μπαρούτι, μπάλλες, μπαλαμοστράλια κι 
έριξε πάνω άπό πεντακόσιες κανονιές57.

Μολαταύτα καί παρόλες τίς παρακάλιες τού Καρατάσου, ό Γαρύφαλος έμεινε 
άπλήρωτος σ’ όλο τό τετράμηνο διάστημα τής υπηρεσίας του στό Τρίκερι. Πικραμέ
νος λοιπόν κατέβηκε στήν κάτω Ελλάδα, δταν τελείωσε ό άγώνας στή Μαγνησία, 
κι άναφέρθηκε στήν Κυβέρνηση, πού μέ τό 1524/22.8.1823 έγγραφό της παράγγειλε 
στούς «γενναίους καπεταναίους καί προύχοντας τού Βώλου»58 νά δώσουν στόν Γα- 
ρύφαλο γιά τούς τέσσερις μήνες τής υπηρεσίας του 16.000 γρόσια, πού τού είχαν 
τάξει προκαταβολικά. "Οσο νά φτάσει δμως τούτη ή διαταγή στούς πατριώτες, δια
λύθηκε τό έλληνικό στρατόπεδο τής Μαγνησίας, χωρίς ό καπετάνιος τού πλοίου νά 
πάρει τίποτα.

Τό Ιδιο παράπονο διαβίβασε καί στούς προύχοντες τής "Υδρας, οΐ όποιοι, άνα- 
γνωρίζοντας τό δίκιο του, τόν έφοδίασαν μέ τό 1539/20.9.1823 γράμμα πρός τούς 
καπεταναίους καί πρόκριτους τών χωριών τού Βόλου, γιά νά τό φέρει ό Ιδιος στή 
Μαγνησία καί νά πάρει τήν άποζημίωση. Άπ’ τό γράμμα τούτο βλέπουμε πώς ό Γα
ρύφαλος δχι μόνο δέν πήρε δεκάρα γιά τίς έκδουλεύσεις του στόν άγώνα, μά καί 
χορήγησε δικά του πολεμοφόδια στούς άγωνιστές. (Αρχεία Ι.Ε.Ε.Ε.). Τί άπόγι- 
νε, μάς είναι άγνωστο.

54. Άρχ. Ι.Ε.Ε.Ε., άριθ. 1323.
55. Άρχ. Ι.Ε.Ε.Ε., άριθ. 1532.
56. Άρχ. Ι.Ε.Ε.Ε., άριθ. έπιστολών 1527, 1534, 1535.
57. Άρχ. Ι.Ε.Ε.Ε.
58. Άρχ. Ι.Ε.Ε.Ε.



Ή Κυβέρνηση γιά τούς έπαναστάτες τής Μαγνησίας

Μόλις οΐ Τούρκοι όργάνωσαν τή μεγάλη έκστρατεία τους στή Μαγνησία, οΐ πα
τριώτες της ζήτησαν άπ’ τήν Κυβέρνηση βοήθεια κα( πολεμοφόδια. Ή τελευταία 
φρόντισε νά τούς προμηθέψει μέ μπαρούτι μόνο, έπειδή δέν υπήρχε τότε στή διά
θεσή της μολύβι. Στίς 11 λοιπόν ΜαΤου τό Εκτελεστικό Σώμα παρακαλεϊ μέ τό 392 
έγγραφο τό Υπουργείο τών Εσωτερικών νά δώσει έντολή στόν έπαρχο τής Τριπο- 
λιτσάς, ώστε αύτός νά μαζέψει άπό τήν πόλη δσο μολύβι μπορούσε καί νά τό στεί
λει στό Υπουργείο Πολέμου, πού θά τό προωθούσε στή Μαγνησία (Γ.Α.Κ., Ύπ. Έσ., 
Φάκ. 18). Δέν είναι δμως γνωστό άν έφτασε τελικά τό ύλικό αύτό στούς άγωνιστές.

Ή συνθηκολόγηση στό Τρίκερι. Ό  Ζορμπάς στά νησιά

"Οσο περνούσαν οί μέρες, ή κατάσταση στήν περιοχή τού Τρίκερι γινόταν πιό 
άπελπιστική. ΟΙ έπαναστάτες είχαν άφεθεϊ πιά στό έλεος τού Θεού, καί ή Κυβέρνη
ση, πέρ’ άπ’ τίς ύποσχέσεις, καμιά ούσιαστική βοήθεια δέν έστελνε, άν κι ό Καρατά- 
σος διεκτραγωδούσε κάθε τόσο τήν τραγική θέση τών άγωνιστών στό Τρίκερι.

Τόν Ιούνιο τού 1823 ό ύπουργός τού Πολέμου, έστειλε γράμμα στούς «προκρί
τους κατοίκους τών δύο έλευθέρωνχωρίων Άργαλαστής καίΛαύκου», τονίζοντας 
τή λύπη του γιά τήν άνέλπιστη τροπή τών πραγμάτων στή Μαγνησία, καθώς καί τά 
μέτρα πού πρόκειται νά λάβει ή Κυβέρνηση γιά νά βοηθήσει τούς πατριώτες. Τό 
γράμμα καταλήγει μέ τούτα:

«... δθεν καί κατ’ έπιταγήν τής Διοικήσεως σάς προειδοποιοϋμεν νά στα- 
θήτε γενναίοι, καί νά μή σάς φοβίσουν αί έναντίαι περιστάσεις, όπού κατ’ ά- 
τυχίαν συνέβησαν. όταν οί άν(θρωπ)οι θέλουν ό θεός τά διορθώνει όλα, ώς 
δυνατά παρά τψ θεώ τά παρ’ άνθρώποις άδϋνατα. καί τά παθήματα εις τούς 
άνθρώπους πολλάκις γίνονται μαθήματα, έπί πάσι τούτοις έρχεται συγχρό
νως καί ό παρά τής Διοικήσεως διορισθείς αυτού "Επαρχος Κ(ύριος) Παύλος 
Σιδέρης άνδρας πεπαιδευμένος, ζηλωτής, καί Ικανός τού τοιούτου υπουργή
ματος, τόν όποιον θέλετε γνωρίση καί ύποδειχθή ώς άνθρωπον τής Διοικήσε- 
ως καί ώς φέροντα πρόσωπον αύτής, ένεργοϋντος δ ι’ αύτού προθύμως καί 
έν τάξει όλα τά κοινά συμφέροντα τής πατρίδος. Έ/ύβωσθε».

(Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 3).
Τίποτα ώστόσο δέν μπορούσε νά τονώσει τό ήθικό τού άρχηγού Καρατάσου, 

πού άρχιζε νά προσανατολίζεται πρός τήν ιδέα κατάπαυσης τού πολέμου. Τελικά, 
κι άφού έμαθε πώς έπεσε ή βόρεια Εύβοια, ήρθε σέ συνεννόηση μέ τόν Κιουταχή κι 
ύπόγραψε συνθήκη ειρήνης μαζί του.

Ό  γιός του ώστόσο Τζάμης στήν αίτησή του πρός τό ύπουργικό συμβούλιο 
(δπ.π.), ένώ δέν κάνει καθόλου λόγο γιά τό άδιέξοδο τού πηλιορίτικου άγώνα, φέρ
νει σάν αιτία τής συνθηκολόγησης τού πατέρα του, τούς προύχοντες Σκιάθου καί 
Σκοπέλου, πού τόν προσκάλεσαν τότε νά προστατέψει τά νησιά. Νά τί γράφει σχε
τικά:

«...ΕΙς τήν περίστασιν ταύτην προσκληθείς ό Πατήρ μου ύπό τών Δημογερό
ντων Σκοπέλου καί Σκιάθου, ίνα προκινδυνεύση τών νήσων, συνήψε τήν έξής
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μετά τού Κιουταχή συνθήκην α) νά άποσυρθή ό Κιουταχής καί τά στρατεύμα- 
τά του άφ’ όλης τής Θετταλομαγνησίας β) εις μέν τά 24 χωρία νά μείνη άρ- 
χηγός ό Μήτρος Βασδέκης, εις τήν Επαρχίαν Άγιας καί Κισαάβου ό Μήτρος 
Λιακόπουλος, εις δέ τήν τού Αλμυρού καί Βελεστίνου ό Βελεότσας (πρόκει
ται γιά τό Γιάννη Βελέντζα) καί γ) νά δύναται ό Κιουταχής νά διορίση ένα καί 
μόνον Τούρκον εις Τρίκερι τόν Ταΐρ- Άγαν...».

Μέ τή συνθήκη Καρατάσου καί Κιουταχή, ό πηλιορίτικος άγώνας έσβησε, κι οί 
άγωνιστές μέ τούς άρχηγούς τους πέρασαν στά νησιά τών Σποράδων, νά συνεχί- 
σουν τή δράση τους. Πήρε κι ό Κιουταχής τό στρατό του κι άποχώρησε, άφοίι άφη- 
κε μιά δύναμη στό Τρίκερι μέ έπικεφαλής τόν Ταΐρ ή Ταχίρ άγά.

Εΐταν τά μέσα τού Αύγούστου στά 1823.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ή δράση τού Ζορμπά πέρ’ άπ’ τό Πήλιο

Στήν Εύβοια καί τή Σκιάθο

Ένώ ό μεγαλύτερος όγκος τών έπαναστατών μοιράστηκε στά νησιά Σκιάθο, 
Σκόπελο κα( Σκύρο1, ό πολέμαρχος τού Προμιριοϋ πέρασε μέ τ’ άσκέρι του στήν Εύ
βοια κι άκολούθησε ξανά τό Νικόλαο Κριεζώτη πού συνέχιζε κεϊ τή μαχητική δρα 
στηριότητα. ΟΙ Προμιριώτες ένίσχυσαν τόν καπετάνιο τής Εύβοιας καί πολέμησαν 
μαζί του στίς συγκρούσεις του μέ τούς Όθομανούς1 2, άλλά σύντομα έγκαταλείψα 
νε τήν Εύβοια καί πέρασαν στή Σκιάθο. Στό νησί ό Ζορμπάς έσμιξε μέ τούς λοιπούε 
συναδέρφους του, κι δλοι μαζί έδωκαν τά χέρια κι άδερφοποιήθηκαν μέ δρκο, άνα 
γνωρίζοντας ώς γενικό άρχηγό τους τό γέρο - Καρατάσο. Σύνταξαν μάλιστα κι ένο 
συνυποσχετικό έγγραφο στίς 26 Αύγούστου 1823 καί τό ύπόγραψαν έννιά καπετα 
ναΐοι - μαζί κι ό Ζορμπάς - κυρώνοντας τίς ύπογραφές τους μέ τίς βούλες τους. Τό 
περιστατικό τούτο σχολιάζει ώς έξης ό Δ. Γρ. Καμπούρογλου3 4.

« ..........................................................................................................
Έγγράφη (τό συνυποσχετικό) είς Σκιάθον διά χειρός άρκετά εύπαιδεύ- 

του άνδρός καί ύπεγράφη έκεϊ, παρά έννέα έπισηροτάτων καπεταναίων τού 
">Κόμπου καί άλλων τινών μερών. Ά δ ελ φ ο π ο ιο ϋ ν τα ι4 ένόρκως οΰτοι διά τού 

συνυποσχετικού αύτού πρός καταπολέμησιν διαφόρων καταχρήσεων καί 
πρός άνόρθωσιν τινών άνωμαλιών, έν γένει δέ πρός έξυπηρέτησιν τού Ιερού 
Άγώνος. Αναγνωρίζουν άρχηγόν των τόν Καρατάσσον, όρισθέντα παρά τής 
Διοικήσεως ώς Στρατηγόν τών άρμάτων, καί ύπόσχονται νά ύπακούουν είς 
τάς διαταγάς αύτού τε καί τού Μινίστρου Περραιβού».

Τό συνυποσχετικό τούτο έγγραφο ύπόγραψαν μέ τή σειρά οΐ: Καρατάσος, Γά-

1. Καί τά τρία νησιά είταν τότε ξεσηκωμένα. Κάποιοι νησιώτες μάλιστα διαθέσανε τά καράβια 
τους γιά τόν άγώνα ή έγιναν πυρπολητές. Νά μερικοί: Ίω. Διοματάρης (Σκιάθος), Δημ. Δημη- 
τρίου, Έπιφάνειος Σκοπελίτης, Κωνστ. Α. Βαλσαμής (Γλώσσα Σκοπέλου), Ματθαίος Γ. Κα- 
φαντάρης (Σκόπελος), Δημ. Άνέστη (Σκύρος) καί ό Σκιαθίτης πλοίαρχος Δ. Ριζόπουλος, πού 
πρόσφερε χρήματα (Γεωργ. Φωτόπουλου, Ιστορία τών κατά θάλασσαν άγωνιστών τού Ιερού 
έλληνικοΰ Άγώνος, Άθήνησι 1870, σελ. 15). Περισσότερα βλ. Ίω. Ν. Φραγκούλα, δπ. π., σελ. 
75-115.
2. Άπό τή «Βιογραφία μετά σημειώσεων...», δπ. π. Δυστυχώς δέν άναφέρεται σέ ποιές μάχες 
έδωκε τό μαχητικό του παρών δ Ζορμπάς. Βλ. καί Γιώργου θωμά, Νικόλαος Φιλάρετος, δπ. 
π., σελ. 166.
3. Αρματολοί καί κλέφτες 1453-1821, έν Άθήναις, σελ. 103.
4. Ή υπογράμμιση δική μου. Κάτι μού λέει αύτό, πώς οί έννιά όπλαρχηγοί διαβάστηκαν σέ έκ- 
κλησία κι έγιναν σταυραδέρφια, σύμφωνα μέ τόν έθιμικό θεσμό τής άδερφοποιίας.
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τζος, Διαμαντής Όλύμπιος, Γεώργιος Συρόπουλος, Μπ(νος, Κότας, Μιχαλιός, Γε
ώργιος Ζορμπάς5 κι ένας άκόμα μέ δυσανάγνωστο έπώνυμο.

Μία άπό τίς πρώτες άποφάσεις, τώρα, τών άγωνιστών είταν νά όργανώσουν 
έκστρατεία στήν περιοχή τής Ζαγοράς, γιά νά έλευθερώσουν τό Πήλιο. Μά οΐ Πη- 
λιορίτες, τρομοκρατημένοι δπως είταν ϋστερ’ άπό τά δυό άποτυχημένα κινήματα 
στόν τόπο τους, άντέδρασαν. Μπροστά σ’ αύτή τήν άντίδραση, οί Θεσσαλομακεδό- 
νες πήραν άλλη άπόφαση. Νά χτυπήσουν τόν "Ολυμπο. Ξεκίνησαν λοιπόν στίς 16 
Σεπτεμβρίου 1823 μέ 38 καράβια, άλλά δέν είναι γνωστό άν έφτασαν στό στόχο 
τους ούτε τί άποτέλεσμα έφεραν. (Αρχεία έλληνικής Παλλιγγενεσίας, τόμ. 10ος, 
1971, σελ. 280). Πρέπει νά πιστέψουμε πάντως στήν άποτυχίατής έκστρατείας, για
τί σέ διαφορετική περίπτωση, οί ίδιοι οί μαχητές θά πανηγύριζαν μέ γράμματα κι ά- 
ναφορές τή νίκη τους.

"Οταν ό Διαμαντής πάτησε τή Σκιάθο, κίνησε τό μηχανισμό τής πολιορκίας τοϋ 
κάστρου της, πού τραγούδησε ό Παπαδιαμάντης, στό βόρειο άκρο τοϋ νησιού δπου 
είχαν καταφύγει, έξόν άπ’ τούς Σκιαθίτες, καί πολλοί άπ’ τό άπέναντι Πήλιο, προ- 
κειμένου νά τό κυριέψει καί νά άρπάξει τά άγαθά του. Πέρασε δμως ένας κοντά μή
νας, καί δέν κατάφερε τίποτα. Στό τέλος τραυματίστηκε κι άναγκάστηκε ν’ άποχω- 
ρήσει, άφήνοντας στό πόδι του τόν Μ. Πετσάβα.

Αύτά συμβαίνανε, δταν ζύγωσε στό κάστρο τούρκικος στόλος άπό τριάντα 
πλοία μέ άρχηγό τόν Τοπάλ -  Χοσρέφ, πού άπό φόβο οί κάτοικοι, άλλά κι άπό άντί
δραση πρός τούς πολιορκητές τους, πήγαν καί τόν προσκύνησαν. Στό κάστρο άφη- 
κε ό Τοπάλ έναν δικό του τσαούση, κι άφοΰ πήρε μαζί του δυό όμηρους, τράβηξε 
πρός τόν Πελασγικό κόλπο. Στό πέρασμα δμως άπό τή σημερινή πολίχνη τής Σκιά
θου ξέκοψε δεκατρία δίκροτα καί φρεγάδες γεμάτα στρατό, καί τά όδήγησε πρός 
τό λιμάνι της, δπου βρίσκονταν οί Θεσσαλομακεδόνες μαχητές.

Είταν τό πρωινό τής 9ης Όκτωβρίου 1823, καί τό νησί βρέθηκε σέ μεγάλο κίν
δυνο. Εύτυχώς πού οί έπαναστάτες άντιδράσανε χωρίς νά χάσουν καιρό. Είταν έκεί 
όχτακόσιοι περίπου κι έπιασαν θέσεις μάχης σέ μεγάλο μήκος τής παραλίας, ό γέ
ρ ο - Καρατάσος τή Μεγάλη "Αμμο ή Φτελιά, ό Διαμαντής τή Χώρα, ό Γάτζος τό 
Μπούρτζι, ό Λιακόπουλος τόν «Άι -  Νικόλα» κι ό Κότας τήν Πούντα. Παρών έπίσης 
κι ό Ζορμπάς μέ τούς άντρες του6, ό Χριστόφορος Περραιβός μέ τούς δικούς του κι 
άλλοι άκόμα.

Στήν άρχή, κατά τίς 10 τό πρωί οί Τούρκοι έπιασαν τό νησάκι «Δασκαλιό» μπρο-

5. Έθν. Βιβλ., ’Αρχ. ’Αγ., Κατάλογος Α' τοϋ 10454 άρχείου. Τό πρωτότυπο τοϋ έγγράφου δέ 
βρέθηκε.

6. ’Αφοϋ είναι γεγονός, δτι στή μάχη τής Σκιάθου πολέμησε καί ό Νικόλαος Φιλάρετος (Βιο
γραφία μετά σημειώσεων..., δπ. π.), μαζί μέ τόν Προμιριώτη Δήμο Βραχνογιάννη (άπό αίτησή 
του —4 Ιουνίου 1865— δπ. π.), πρέπει νά συμπεράνουμε πώς καί δ όρχηγός τους είταν μαζί 
μ’ αύτούς. Μά καί άπό δυό πιστοποιητικά τής δράσης τοϋ Έλευθεροχωρίτη Στάθη Ριζόπου- 
λου (Λαμία 10.5.1840) καί τοϋ Σοφαδίτη Ιωάννη Κυριαζή (Αθήνα 20.10.1843), καταχωρημένα 
στό ’Αρχ. ’Αγ. ’Εθν. Βιβλ. καί υπογραμμένα κι άπ’ τό Ζορμπά, βγάζουμε τό ίδιο συμπέρασμα. 
"Αλλωστε άνήκε κι αύτός τότε στό στρατό τοϋ Καρατάσου.
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στά στό λιμάνι καί χτυπούσαν τούς πλησιέστερους Γάτζο καί Κότα, ένώ τά κανόνια 
τών καραβιών βαροϋσαν παντού. Μά καί οί πατριώτες άπέξω δέν έπαυαν νά ρί
χνουν μέ μανία, καί περισσότερο ό Γάτζος πού είχε όχυρωθεϊ στό πιό έπικίνδυνο 
μέρος.

Ή πεισματωμένη άμυνα χάλασε τά σχέδια τών έχθρών, κι έφερε τό καλό άπο- 
τέλεσμα. Πουθενά δέν μπόρεσαν οί μουσουλμάνοι νά βγούν έξω, έξόν άπ’ τή Μεγά
λη "Αμμο, άλλά καί οί τετρακόσιοι περίπου πού μέ μεγάλο άγώνα πάτησαν τήν άμ· 
μουδιά, κατακόπηκαν άπ’ τούς Καρατασαίους. Ταπεινωμένοι στό τέλος, άφοϋ δέν 
κατάφεραν τίποτα, τά μάζεψαν κι έφυγαν, ϋστερ’ άπό μάχη έφτάμιση ώρών. Τήν άλ
λη μέρα κιόλας έφτασε στή Σκιάθο στόλος έλληνικός μέ τό Μιαούλη7.

Ή παρουσία τόσων πολεμιστών καί προσφύγων, πού ήρθαν στά νησιά άπό τό 
άντικρυνό Πήλιο, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα έπισιτισμοϋ, μέ άποτέλεσμα 
νά άρχίσουν οι ληστείες καί οί καταπιέσεις τών κατοίκων. Ή άνάγκη νά κρατηθούν 
στή ζωή άνάγκαζε τούς άτάκτους νά άρπάζουν μέ τό ζόρι τρόφιμα κι δ,τι άλλο 
χρειάζονταν. Τήν άνάγκη τούτη άναγνωρίζει καί ό Χριστόφορος Περραιβός, πού δι
καιολογεί μάλιστα τίς ληστείες τών Όλυμπίων, έπειδή γίνονταν άπό άπόγνωση καί 
ένδεια8. "Ετσι λοιπόν δσο περνούσαν οΐ μέρες, τόσο οί λαφυραγωγίες έπαιρναν κι 
έδιναν, πράγμα πού προκάλεσε έχθρα μεταξύ τών δύο πλευρών. Διαμαρτυρίες τών 
νησιωτών άκούγονταν συχνά, ένώ οί κάτοικοι στής Σκύρου, όπου μετά τή μάχη τής 
Σκιάθου είχε κατασταλάξει κι ό Ζορμπάς, άναγκάστηκαν νά κλειστούν στό φρούριό 
τους πάνω άπό τήν πολίχνη, γιά νά άποφύγουν τίς ένοχλήσεις9.

Τελικά οί Σκυριανοί, στενάζοντας άπό τό βάρος τών ληστρικών έπιδρομών, ά- 
ναγκάστηκαν στίς 14 ΜαΤου 1824 νά δηλώσουν, δτι θά άδερφοποιηθούν μέ τούς ό- 
πλαρχηγούς καί θ’ άναλάβουν τή συντήρησή τους, προκειμένου νά γλιτώσουν άπό 
τίς ληστείες καί τίς άρπαγές τών άγαθών τους10 11.

Ωστόσο ή μαχητική μορφή τού Ζορμπά είχε άπήχηση καί πέρα άπό τή Θεσσα- 
λομαγνησία, πράγμα πού φαίνεται άπό ένα έγκωμιαστικό κείμενο πού έγραψε γιά 
τόν Καρατάσο έκείνη τή χρονιά ό Ιωάννης Οικονόμος Λαρισαΐος. «Μαζί μέ σένα 
-  παρατηρεί ό Λαρισαΐος γιά τό γέρο -  άγωνιστή11 -  θά γραφούν στό βιβλίο τής

7. 1) Αίτηση (25.3.1825) τού Χριστόφορου Περραιβοϋ στά Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 69.
2) Τού ίδιου,Απομνημονεύματα Πολεμικά, δπ. π., σελ. 23.
3) Έθν. Βιβλ., Άρχ. Άγ., Αρχείο Φιλήμονος, άριθ. 8701.
4) Ναθαναήλ Ίωάννου, δπ. π., σελ. 157-159.
5) Αρχεία τής έλληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. Β', 1862, σελ. 606.
6) Γεωργίας Π. Κουλικούρδη, Ό  «Αλέξανδρος» τού Χατζή Άλεξανδρή, Αθήνα 1972, σελ. 

82, 115-116.
8. Χριστόφορου Περραιβοϋ, Απομνημονεύματα Πολεμικά, δπ.π., σελ. 153.
9. 1) Ναθαναήλ Ίωάννου, δπ. π., σελ. 154.

2) Άπ. Ε. Βακαλόπουλου, Πρόσφυγες καί προσφυγικόν ζήτημα κατά τήν Έπανάστασιν 
τού 1821, Θεσσαλονίκη 1939, σελ. 34.

3) Τάκη Σταματόπουλου, Ό  έσωτερϊκός άγώνας κατά τήν Επανάσταση τού 1821, τόμ. Β', 
Αθήνα 1964, σελ. 123.
10. Δημητρίου Παπαγεωργίου, Ιστορία τής Σκύρου..., δπ. π., σελ. 109.
11. Ίωάννου Οίκονόμου Λαρισσαίου, Έπιστολαί διαφόρων 1759-1824, Αθήνα 1964, σελ. 468.
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ζωής καί τά όνόματα των όπαδών σου Γάτζιου, Βελέντζα, Μπασδέκη, Λιακοηούλου, 
Μπίνου... Γίδα, Ζορμπά».

Στήν "Υδρα καί ατό Ναύπλιο

Ό  καπετάνιος τού Προμιριοϋ συνέχισε τήν παραμονή του στή Σκύρο ώς τόν 
Αύγουστο τού 1824, όπότε καί πήρε διαταγή άπ’ τήν Κυβέρνηση, μαζί μέ τούς λοι
πούς Θεσσαλούς καί Όλύμπιους άρχηγούς, νά κατέβει στήν "Υδρα12, πού άπειλοϋ- 
σε ό σουλτάνος μέ καταστροφή.

Συνάχτηκαν τότε στήν "Υδρα κάπου 5.000 άντρες13, κι ό γέρο - Καρατάσος άνα-

12. Στίς 27 Σεπτεμβρίου του χρόνου έκείνου ό καραβοκύρης Σταμάτης Άστέρης άπό τήν Κύ
μη τής Εύβοιας, δίνει μέ γράμμα του όρισμένες πληροφορίες στόν Κωλέτη καί παράλληλα 
τόν παρακαλεϊ νά περιποιηθεΐ τό Γιώργη Ζορμπά «γιατή ηνε καλός πατρηότης» (Γ.Α.Κ., Άρχ. 
Βλαχ., Φάκ. 233).
13. Στεφάνου Καλαμίδα, Δύο έπιστολαί, Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. Α', 1930, σελ. 103.

Ό  Τρύφων Κωνσταντινίδης (Καράβια, καπετάνιοι καί συντροφοναϋται 1800-1830, Αθήνα 
1954, σελ. 522), έπαινώντας τούς Όλυμπίους ώς γνήσιους άγωνιστές τής λευτεριάς, όνομάζει 
άρχηγούς αύτών τούς δύο Καρατασαίους, τό Γάτσο, τό Διαμαντή, τόν Ντουμπιώτη, τό Συρό- 
πουλο, τό Λάζο, τόν Κότα, τόν Άποστολάρα, τούς Καλαμιδαίους καί τούς Ζορμπαίους.

Στό Φάκ. 23 τοϋ Ύπ. Πολ. τών Γ.Α.Κ. υπάρχει κατάσταση-άντίγραφο ("Υδρα 23 Αύγού- 
στου 1824) μέ τήν ύπογραφή τού γραμματέα τών έπιθεωρητών στρατού Ιωάννη Γεωργίου, δ- 
που άναγράφονται τά έξής όνόματα τών στρατιωτών τοϋ γερο-Καρατάσου στήν "Υδρα:

«7. Στέργιος άλικότζης, 2. Φρανγκούλης, 3. Θανάσης άγραφιότης, 4. δημήτρης σέρας- 
τζης(;) 5. γεώργιος κουκοβίνος, 6. ταξιάρχης ζητουνιάτης, 7. στέργιος σπανός, 8. δημή
τρης πλατανιότης, 9. Νικόλαος βλάχος, 10. Νικόλαος άϊβαλιότης, 11. δημητράκης άμ- 
πελιότης, 12. γιάννης τοϋ ΙδΙου (δηλαδή γιός του Άμπελιώτη), 13. μηχάληςβούλγαρης,
14. Φίλιππος κασανδρινός, 15. Νικόλαος κασανδρινός, 16. γκέκας κωνσταντής, 17. 
σταυρός κονλουβάδικος (;), 18. σήμος του Ιδιου, (δηλαδή γιός του), 19. καραγιάννης, 
20. Γεώργης Λιβαδίτης, 21. άντώνης Χαμακιότης, 22. Πέτρος βούλγαρης, 23. Άθανά- 
σης βεργιότης, 24. Νικόλαος σαντέρος, 25. μπίτζιος, 26. γκέκας μπαργιακτάρης, 27. ά- 
ποστόλης καναλιότης, 28. κωνσταντής λαρσινός, 29. γάντζιος (;) μακρινιτζότης (δηλα
δή άπ’ τη Μακρινίτσα Πηλίου), 30. άναστάσης λαυκιότης (άπό τό Λαϋκο Πηλίου), 31. 
κυργιαζής σκυλιθρότης (άπό τό Σκλήθρο... τής Λάρισας), 32. κωνσταντής λαυκιότης, 
33. άκριβός βιζομελιό της (άπ’ τό Ριζόμυλο Μαγνησίας), 34. Γ εώργης παλιδενδρότης, 
35. δήμος Θεσσαλονικεύς, 36. κωνσταντής παλιδένδρη, 37. δημήτρης τοϋ Ιδιου (γιός 
του), 38. Γέρων στάθης Νικοβιότης, 39. γέρων γιάννης συρφιότης (;), 40. άποστόλης κι- 
ρασιότης (άπό τήν Κερασιά Βόλου), 41. μήτρος μοσχοχορήτης, 42. κώνστας άγιότης 
(άπ’ τήν Άγιά), 43. δημήτρης βρινιότης (άπό τή Βρύνενα Αλμυρού), 44. τζικ- 
μάκης, 45. Νικόλαος ρουμιλιότης, 46. άντώνης ζαλμπάς, 47. καραγιάννης, 48. Γ εώργης 
Χασανδρινός, 49. Παναγιώτης χασανδρινός, 50. στάθης σουρπιότης (άπό τή Σουρπη 
Αλμυρού), 51. γεώργιος λαυκιότης, 52. βαγκέλης λαυκιότης, 53. κώνστας καρά- 
μπεληας (Ισως Προμιριώτης), 54. σπιληάς άργαλαστιότης, 55. άντώνης άγραβιότης, 56. 
Ιωάννης καστανιότης, 57. καράμπεληαςβσως Π ρομιριώτης), 58. στόϊκος, 59. βαραλάς, 
60. άλέξης, 61.. τρούπηος, 62. στάγιος, 63. βηπίλης, 64. άναγνώστης, 65. δημήτρης, 66. 
γεώργος, 67. άναστάσιος, 68. άναγνώστης μπουρμηργιότης (δηλαδή άπ’ τό Γίρομίρι), 
69. άθανάσης άρμηργιότης (άπό τόν Αλμυρό), 70. καραγιάννης τού Ιδιου (γιός του), 71. 
φρανγκούλης τού Ιδιου (κι αύτός γιός του), 72. κοντογιάννης μιζιλιότης (άπ’ τήν Παλιά
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κοίνωσε μέ γράμμα του ("Υδρα 26.8.1824) πρός τόν Ιωάννη Κωλέτη τόν έρχομό 
τους, ύπογραμμίζοντας άνάμεσα στ’ άλλα: «Μέ τό ταπεινόν μου σού φανερώνω ότι 
κατά τήν διαταγήν τής σεβαστής μας Διοικήσεως καί τήν ζήτησιν τών προυχόντων 
τής Ύδρας ήλθαμεν έδώ είς Ύδραν μέ δλους τούς καπεταναίους, όσοι άκούουν 
τήν φωνήν τής γλυκυτάτης μας πατρίδος...» (Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., (Άρχ. Κωλ.), Φάκ. 
233). ΟΙ Τούρκοι δμως δέν τόλμησαν νά προσβάλουν τό νησί, κα( σέ λίγες μέρες νέα 
διαταγή άνάγκασε τό σώμα τού Καρατάσου, μαζί μέ άλλα, νά κινήσει στ(ς 23 Όκτω- 
βρ(ου 1824 γιά τήν Αθήνα, δπου ό έπαρχος κα( οΐ δημογέροντές της είχαν έξασφα- 
λίσει γιά τούς πολεμιστές τά άναγκαϊα καταλύματα.

Ό  Ζορμπάς δέν πήγε κατευθείαν στήν Αθήνα. Ξεκόπηκε άπ’ τούς άλλους γιά 
νά περάσει πρώτα άπό τό Ναύπλιο κι άποκεΤ ν’ άνηφορίσει στήν Αττική. Είχε έρθει, 
φαίνεται, σέ έπικοινωνία μέ τόν "Ανθιμο Γαζή, πού βρισκόταν τότε στό Ναύπλιο, κι 
ό τελευταίος τού πρότεινε νά πάει στίς Μηλιές τού Πηλίου, γιά νά σηκώσει τή βι
βλιοθήκη τής μηλιώτικης σχολής, πού άριθμούσε 5.000 τόμους, καί νά τή μεταφέρει 
στο Ναύπλιο. ΕΙταν τότε ό χρόνος, πού έντάθηκε ή διένεξη άνάμεσα Γ αζή καί Κων- 
σταντά, κι ό πρώτος ήθελε νά κατεβάσει στήν κάτω Ελλάδα τά βιβλία, πού μέ κό
πους καί έξοδα σύναξαν οΐ δυό τους παλιότερα.

Φτάνοντας ό Ζορμπάς στό Ναύπλιο, παρουσιάστηκε άμέσως στό Υπουργείο 
Ναυτικών καί ζήτησε άδεια νά καταπλεύσει στή Μαγνησία μέ τό καράβι του, γιά νά 
παραλάβει τά βιβλία, άφού έδωκε ύπόσχεση πώς δέ θά κάνει κακό σέ κανέναν "Ελ
ληνα, παρά μόνο στούς έχθρούς, πού θά συναντούσε. Τό Υπουργείο υΙοθέτησε τό 
αίτημα, ύστερα κι άπό έπίμονη αίτηση τού Γ αζή, καί παρακάλεσε τό Εκτελεστικό μέ 
έγγραφο, γιά νά δοθεί ή άδεια.

"Εγραφε τότε, άνάμεσα στ’ άλλα* 14:
« ................................................................................................................
Έν τούτοις έπαρρησιάσθη κάποιος τις λεγόμενος Γεώργιος Ζορμπάς, Μά- 
γνης, συγγενής καί πατριώτης τού Κου Ανθίμου Γαζή, άποδεδειγμένος ότι 
έδούλευε καλώς έν καιρφ τού Άρείου Πάγου, ζητεί ειδικά έγγραφα κατα
δρομής διά νά παραπλέη είς τά νερά Εύρίπου καί Βόλου μαχόμενος κατά 
τών έχθρών μόνον καί δίδει έγγύησιν, δτι δέν θέλει παρεκτροπή άπό τάς δο-

Μιτζέλα Πηλίου), 73. έτι γιάννης του Ιδίου (γιός του), 74. κυργιάκος άγιότης, 75. έτι 
γιάννης του Ιδίου (γιός του Κυριάκου), 76. νάσιος βεργιότης, 77. γεώργης βούλγαρης, 
78. σπάρος χασιότης, 79. Νικόλας τού Ιδίου (γιός του), 80. γιαννάκης τού Ιδίου (κι αά- 
τός γιός του), 81. Παναγιώτης, 82. Νικόλας θεσσαλονικεάς, 83. κωναταντής τού Ιδιου 
(γιός του), 84. δημήτρης ναουαινός (άπό τή Νάουσα), 85. άντώνηος τού Ιδιου (γιός του), 
86. Ντότζης του Ιδίου (καί αάτός γιός του)».

Στά σίγουρα κάποιοι άπ’ αύτούς, άλλοι Προμιριώτες κι άλλοι όχι, άνήκαν καί στό σώμα 
τού Ζορμπά.
14. 1) Ήλία Γεωργίου, Ή περί τών 'Αγιωτών άδικος κρίσις τού Γρηγορίου Κωνσταντά, Θεσ- 
σαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις, Άθήναι 1965, σελ. 523.

2) I. Μ. Χατζηφώτη, "Ανθιμος Γαζής, (1969), σελ. 90.
Έδώ παρουσιάζεται ό Ζορμπάς ώς συγγενής τοϊι Γ αζή. Τή συγγένεια τονίζει κι δ Ιδιος ό 

Γαζής σέ δυό έπιστολές του, πού καταχωροϋνται σέ έπόμενες σελίδες. Δέν μπόρεσα δμως 
νά βρώ τή ρίζα της.
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θείσας αύτφ όδηγίας καί έν αυτή ύπόσχεται νά έλευθερώση τήν Βιβλιοθήκην 
τής έκεϊσε σχολής τού Κου Γαζή, ήτις συνίσταται άπό 5.000 χιλ. τόμους όλοι 
άπό κλασικούς συγγραφείς "Ελληνας, Λατίνους, Γερμανούς, Γάλλους καί Ι 
ταλούς καί νά τούς μετακόμιση έδώ εις Ναύπλιόν καί παραδώση τφ κυρίφ 
Γ αζή Φς άναγκαϊα τούτα καί έπωφελή εις τό διά τόν φωτισμόν τής 
νεολαίας. ..».

Τήν έπαύριο κιόλας, συγκεκριμένα στίς 28 Όκτωβρίου 1824, τό Εκτελεστικό 
Σώμα έστειλε διαταγή στό Υπουργείο τών Ναυτικών, γιά νά δοθούν στόν όπλαρχη- 
γό «τό άναγκαϊα έφοδιαστικά τής καταδρομής», μέ τούτη δμως τήν προϋπόθεση: 
Πώς θά έγγυόταν ό ίδιος τήν έκτέλεση τού έθνικοϋ χρέους στόν Εύβοϊκό κόλπο, ώ
στε μαζί μέ άλλα καταδρομικά νά σκορπούσε τρόμο στόν έχθρό.

Ό  Ζορμπάς στά χέρια τών Αύστριακών

Τό Υπουργείο Ναυτικών έξέτασε τήν περίπτωσή του καί, έπειδή δέν έκκρεμοϋ- 
σε καμιά κατηγορία έναντίον του, άποδέχτηκε τό αίτημά του. Ένώ δμως έτοιμαζό- 
ταν γιά ταξίδι στόν Εύβοϊκό καί τίς Μηλιές τού Πηλίου, τόν βρήκε άνεπάντεχη συμ
φορά. Δέχτηκε ξαφνική έπίθεση Αύστριακών τήν ώρα πού ξένοιαστος συζητούσε 
μέ τόν πατέρα του Εύαγγελινό Δάμτσα καί τή γυναίκα του Χρυσούλά μέσα στό ά- 
γκυροβολημένο στόν κόλπο τού Ναυπλίου καράβι του, πρίν άκόμα ξημερώσει ή 28η 
Όκτωβρίου 1824. Κείνο τόν καιρό οί Αύστριακοί εϊταν πϋρ καί μανία μέ τήν έλληνι- 
κή Κυβέρνηση, έξαιτίας σοβαρών διαφορών μαζί της, καί πήγαιναν ψάχνοντας γιά 
νά κάνουν κακό. Τρεις λοιπόν αύστριακές σκαμπαβίες είδαν τό πλοίο τού Ζορμπά 
φουνταρισμένο στό Ναύπλιο κι άφοϋ ζύγωσαν κοντά του, έδωκαν τό σύνθημα τής 
έφόδου. Στή στιγμή δρμησαν μέ λύσσα στό κατάστρωμα όπλοφόροι κι άρχισαν νά 
χτυπούν15 μέ ντουφέκια τούς συντρόφους τού καπετάνιου. Επακολούθησε πανι
κός, καί πάνω στή σαστιμάρα τους μερικοί ρίχτηκαν στή θάλασσα, γιά νά γλιτώ
σουν τά κεφάλια τους, άλλά δυό άπ’ αύτούς, ό άδερφός τού Ζορμπά Μανόλης κι ό 
Θεολόγος άπ’ τήν Κασάντρα, έχασαν τή ζωή τους16. Χύθηκαν ύστερα στό καμαρίνι 
τού όπλαρχηγού, πυροβολώντας συνέχεια καταπάνω του, χωρίς δμως άποτέλε- 
σμα. Φαίνεται πάντως δτι ό τελευταίος ή κάποιοι άπό τό πλήρωμα άνοιξαν ντουφέκι

15. “Οτι γιά νά έκδικηθοΰν οί Αύστριακοί τήν έλληνική Κυβέρνηση, χτύπησαν τό Ζορμπά, φαί
νεται καθαρά άπό τήν άναφορά τού Π. Γ. Ρόδιου πρός τόν Πρόεδρο του Εκτελεστικού Γεώρ- 
γιο Κουντουριώτη μέ ήμερομηνία 29.10.1824 (Άντ. Λιγνού, Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου 
Κουντουριώτου, τόμ. Γ', 1922, σελ. 329).

Γι’ αύτό καί ή ίδια ή Κυβέρνηση πήρε τότε θέση, φροντίζοντας νά έπιστραφεϊ τό πλοίο. 
Τίποτα δέν έγινε.
16. Άπό: 1) Τήν άπό 28.10.1824 άναφορά τής άστυνομίας Ναυπλίου πρός τό Υπουργείο τής ά- 
στυνομίας καί τήν 66/28.10.1824 άνακοίνωση τής Ιδιας (Γ.Α.Κ., Ύπ. Ναυτ., Φάκ. 36).

2) Τήν άπό 23.11.1825 άναφορά τού Ζορμπά πρός τήν Κυβέρνηση (Γ.Α.Κ., Ύπ. Ναυτ.,
Φάκ. 37).

3) Τή «Γενεαλογία» (δπ.π.), πού έγραψε ό Νικόλαος Κ. Ζορμπάς. ’Εδώ ό συγγραφέας 
δίνει τή σωστή πληροφορία πώς ό Μανόλης, 14 χρονώ τότε, λογχίστηκε άπό Αύστριακό ναύ
τη, γεγονός πού έπικυρώνει ή άστυνομία Ναυπλίου (βλ. σελ. 85).
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καί θέρισαν δυό -  τρεις άπ’ τούς ξένους. Τελικά οί Αύστριακοί κυριάρχησαν κι όδή- 
γησαν βίαια τό πλοίο στούς Μύλους τού Ναυπλίου κοντά στήν έκεϊ φρεγάδα τους, 
κι άφοϋ τό κατάσχεσαν μέ δλο τόν έξοπλισμό του, άφηκαν έλεύθερους τό Ζορμπά 
καί τούς συντρόφους του17.

Τήν Γδια κιόλας μέρα ό Προμιριώτης άρχηγός, άνάστατος δπως εΓταν, ύπόβαλε 
στό Εκτελεστικό τήν παρακάτω άναφορά, έξιστορώντας τά καθέκαστα καί ζητώ - 
ντας Ικανοποίηση:

«...Χθές τό έσπέρας περί τάς τρεις ώρας τής νυχτός ένώ έκαθιζόμην ήσύχως 
εις τήν Γολλέταν μου καί συνωμίλουν μέ τά τής φαμηλίας μου καί τού ττατρός 
μου στοχαζόμενος ότι είμαι μέσα εις τούς κόλπους τής Διοικήσεως είδον άν- 
θρώπους έν δπλους φράγγικα φορεμένους όμιλούντες καί μίαν διάλεκτον πάν- 
τη άλλόκωτον εις έμένα καί τήν όποιαν έστοχάσθη ώς τουρκικήν ή Μπαρμπα- 
ρέσικην ή άλλου τινόςληστρικού "Εθνους οί όποιοι έλθόντες μέ τρεις Σκανα- 
βίας έπέπεσαν καθ’ όρμής εις τό κατάστρωμα τής Γαλλιώτας μου, καί τούς 
μέν άνθρώπους μου άλλους μέν έφόνευσαν άλλους δέ έρριψαν εις τήν θάλασ
σαν καί έπνήγισαν. μέρος δέ τότε έξ αύτών έλθόντες εις τήν κάμαρίν μου, ό
που ήμουν έγώ μέ τά τής οικογένειας μου έριψαν πολλά τουφέκια έναντίον 
μας ώστε κατε τρίπισαν τά πλευρά τής Γαλλιότας καί ήμεϊς έπροφυλάχθημεν 
φονάζωντες τι άνθρωποι είναι καί τί θέλουσιν άπό ήμάς έπειτα άφ’ ού έσβι- 
σαν ΰλλα τά φώντα τού πλοίου ώς λυσσιασμένοι κόψαντες τάς άγκύρας μάς 
έτράβησαν είς τό πέλαγος καί δέν ήξεύραμεν έως τότε μήτε τ ί άνθρωποι εί
ναι μήτε τ ί θέλουσιν άπό ήμάς, άλλά μήτε πού μάς ύπάγουσι. Πρός τό ξημέ
ρωμα σίμερον είδαμεν ότι μάς έπήγαν πλησίον είς μίαν φεργάδαν είς πλησίον 
τών μύλλων τού Ναυπλίου όπου και ηκούσαμεν ότι ή φεργάδα ήτον Αύστρια- 
κή. άναβιβάσαντες δέ ήμάς ώς καταδίκους είς αυτήν, ό Διοικητής τούτης έ- 
πρόσταξεν εύθύς νά ξεγιμνώσουν τήν Γιαλλιώηταν μου καί κοντά είς αύτήν 
έπήρε καί τά άρματάμου καί ότι άλλο ήχαμεν έπάνω μας, μετά τούτα δέ κατέ- 
γραψεν όσα αυτός ήθέλησε καί με εβίασε νά τά υπογράψω, έγώ μοί θελίσας 
νά υπογράψω είς μίαν Διάλεκτον τήν όποίαν έγώ δέν έκαταλάμβανα, ό Πατήρ 
μου φοβηθείς καί άκων υπέγραψε τό κατάστυχον, καί μετά τούτα άφ’ου έκρά- 
τισε καί τήν Γαλλιώηταν άρματωμένην καί τά πράγματά μου δλλα μάς έρρι- 
ψεν ώς καταδίκους μέ τήν Σκανπαβίαν τους έξω είς τούς Μύλλους, όθεν καί

17. Γιά τή σύλληψη τού Ζορμπά βλ. 1) Έθν. Βιβλ., Άρχ. Άγ., Φάκ. Γεώργιος Ζορμπάς, άριθ. 
έγγρ. 56 καί 28.794.

2) Γ.Α.Κ., Φάκ. 139, άριθ. έγγρ. τής Προσωρινής Διοικήσεως 'Ελλάδος 6365/23.11.1825.
3) Β' έγγραφο τής Προσωρινής Διοικήσεως, δ.π.
4) Έθν. Βιβλ., Άρχ. Άγ., άριθ. έγγρ. 1093/25.11.1825.
5) Άντ. Λιγνού, Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτου, δπ. π., σελ. 329.
6) Λεξικόν Έλευθερουδάκη.
7) Εγκυκλοπαίδεια Πυρσού.
Τά Ιδια μέ τό Ζορμπά έπαθε κι ό Μιτζελιώτης άγωνιστής Γιώργης Γριζάνος. "Εχασε κι αυ

τός τό μίστικό του «Μελπομένη» πού έπεσε στά χέρια τού αύστριακού μπρικιού «Βελότζ», έ- 
πειδή δέν είχε άδεια νά πλέει στίς θάλασσες (βλ. έγγραφα στόν 139 Φάκ. τής Προσωρινής 
Διοικήσεως Ελλάδος, δπ.π.).
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προστρέχω πρός τήν Σεβαστήν Διοίκησιν ζητών παρ’ αύτής έλαιως καί βοή
θειαν. καταγράφω δέ όπισθεν όσα πράγματα ήχα είς τήν γαλλιώηταν μου, έκ 
τών όποιων τά μέν κατέγραψαν εις τήν φρεγάδαν καί τά όποια ύπέγραψεν ό 
Πατήρ μου Ταδέ άλλα ήρπάγησαν καί δέν έφάνησαν είς τήν καταγραφήν εΐσί 
τά άκόλουθα.
1 Τουφέκι σανητεφένιο
1 σπαθί άρβανίτικο μετρεις Τουκάδες ασιμένιους καί ό καμπουτζές άοιμένιος 
1 φισικλίκι άσιμένιο μετρεϊς τουκάδες μαλαμοκαπνισμένους.
1 όρωλόγι άσιμένιο
1 φερεντζές κατάχρυσος
2 Σάλια λαχούρια 

γρόισα 1400
Ζάρφια ζουλισμένα έως 80 δρ. καί άλλα πραγματα γυναικιών 

τή 28 Όκτωβρίου 1824 
Έν Ναυπλίω

όδυστυχής πατριώτης 
(Ύπ.) γηωργης ζορμπάς».

(Γ.Α.Κ., Έκτ., Φάκ. 32).

Τήν Ιδια κείνη μέρα βγήκαν έξω καί τά πτώματα τών δυό πνιγμένων, δπως βλέ- 
ουμε στίς παρακάτω δύο άναφορές πού βρέθηκαν στά Γ.Α.Κ. ('Υπ. Ναυτ., Φάκ. 36):

«Περ. Γ Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
άρ. 63 Πρός τό Ύπουργεϊον τής Αστυνομίας

Ή Γεν(ική) Αστυνομία Ναυπλίου
Χθές τό έσάέρας ή Αυστριακή φρεγάτα είς τάς2ώρας τής νυκτόςμέ τήν βάρ
καν της, έχουσαν(40) στρατιώτας, έπήγεν είς τήν Γολέταν τού καπ(ετάν) Ζορ- 
μπά, καί κύπτοντας τήν Γούμεναν έλαβεν αυτήν πλησίον της. έκ τών ευρισκο
μένων ναύτων φοβηθέντες τινές έπεσον είς τήν θάλασσαν, καί είς έξ αύτών 
έξήλθεν άβλαβής, είς δέ σήμερον ταύτη τή ώρςι εύγήκε πνιγμένος, τόν ό
ποιον έγνώρισαν δτι είναι Κασσανδρινός καί τό δνομα αυτού Θεολόγος, τό ύ- 
πουργ(εϊον) άς διατάξη καί περί αύτού νά έξακολουθήση ή Γεν(ική) Αστυνο
μία

τή 28 δβρίου 1824 Ό Γεν. Αστυνόμος
Κ. Μώραλης

ό Γραμμ. τής Αστυνομίας 
(Σφρ.) Άλ. Κ. Άλεξανδρόπουλος».

«Περ. Γ Προσ(ωρινή) Διοίκησις τής Ελλάδος
άρ. 66 Ή Γενική Αστυνομία Ναυπλίου
Περί τάς ώρας τέσσαρας τής ήμέρας κθ όκτωβρίου είς τό παραθαλάσσιον έ- 
ξήλθε νέος πνιγμένος βιφθείς άπό τήν γολέταν τού καπετάν γεωργη Ζορπά,
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μανόλης τού εύαγγελινοϋ, τόν όποιον έρευνώντας ή γενική άστυνομία, εύ- 
ρεν πληγωμένον εις τόν άριστερόν όφθαλμόν μέ πληγήν θανατηφόρον πα- 
γιωνέτας, πληγωθείς άπό τήνόρμήν τών στρατιωτών τής αυστριακής φεργά- 
δας, δπου τή είκοοτή έβδόμη τό έσπέρας ώρα δευτέρα τής νυκτός όρμησε 
κατ’ αύτής τής γολέτας, καί φοφηθέντες οί έν αϋτώ μαρινάροι έρρίφθησαν 
έξ αυτών ε/ς τήν θάλασσαν, καί είς έξ αύτών έβγήκεν άβλαβής καί έτερος δέ 
χθές εύγήκε πνιγμένος ταϋτα έλαβεν είς σημείωσιν ή γενική άστυνομία, διά 
νά μείνη είς τά άρκίβια.

1824 τή κθ ’Οκτωβρίου 
ό γενικός άστυν(όμος) Ναυπλίου

(Ύπ.) Κ. Μώραλης».
(Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Στίς 6 Νοεμβρίου παρακαλεΐται τό Υπουργείο Πολέμου άπό τήν Προσωρινή 
Διοίκηση νά φροντίσει γιά νά δίνει κάθε μέρα στόν όπλαρχηγό δώδεκα ταινία 
( = μερίδα τροφής). Τό σχετικό έγγραφο είναι τούτο:

«Περίοδος Γ .............................................................................................
άρ.98 .......................................................................... ..................
Προσκαλείται τό Ύπουργεϊον τούτο νά έπιτάξη δπου άνήκει διά νά δίδη 

καθ’ ήμέραν είς τόν καπ(ετάν) Γεώργην Ζορμπάν μετά τών στρατιωτών του 
δώδεκα ταινία δ ι’ δσας ήμέρας θέλει διατρίψη ένταύθα.

Ναύπλιον τή 6 Νοεμβρίου 1824 
Ό  προσ(ωρινός) Γεν(ικός) Γρ(αμματεύς) 

(Σφρ.) Π.Γ. Ρόδιος».
(Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 38. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Σέ λίγες μέρες ό Ζορμπάς έστειλε κι άλλη άναφορά στήν Κυβέρνηση, ζητώ
ντας τώρα νά τού δοθεί ή άξία τού χαμένου καραβιού, πού τήν ύπολόγισε σέ είκοσι 
τέσσερις χιλιάδες διακόσια δύο (24.202) γρόσια. 'Η Κυβέρνηση υιοθέτησε τό αίτημα 
καί φρόντισε γιά τήν Ικανοποίησή του, χωρίς δμως τελικά νά τού δοθεί τίποτα18.

Ό  Ζορμπάς συνεχίζει τίς άναφορές του

Στό άναμεταξύ ό μαχητής, παρόλη τή συμφορά πού δέχτηκε, δέν ξεχνούσε τό 
χρέος του. "Εχοντας τήν άδεια τού Κράτους νά πλεύσει ως τόν Παγασιτικό κόλπο 
γιά νά σηκώσει τή βιβλιοθήκη άπό τίς Μηλιές, άπευθύνεται πρός τό Εκτελεστικό

18. Στις 7 Ιουνίου 1865, μερικά χρόνια ϋστερ’ άπό τό θάνατό του, τ’ άδέρφια του Κώστας καί 
Νικόλαος Ζορμπάς ύποβάλανε αίτηση στήν «Επιτροπήν του Άγώνος», καθώς καί διάφορα ά- 
ποδεικτικά στοιχεία, ζητώντας τήν παραπάνω άποζημίωση μαζί μέ τόν τόκο, ώς νόμιμοι κλη
ρονόμοι τοϊι άδερφοϋ τους Γιώργου (Έθν. Βιβλ., Άρχ. Ά γ, Φάκ. Γεώργιος Ζορμπάς, άριθ. έγ- 
γρ. 28793).

Τό αίτημά τους άπορίφτηκε, άλλά στίς 10 Ιουλίου 1872 όναγνωρίστηκε ή όπαίτηση τών 
24.202 γρ. (βλ. τό 28.794 έγγραφο στόν παραπάνω Φάκ. τοϋ Άρχ. Άγ.).
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στίς 17 Νοεμβρίου 1824 καί ζητάει τήν ένίσχυση της δεύτερης γολέτας του μέ μπα- 
ρουτόβολα καί μέ τά δυό κανονάκια πού βρίσκονταν σέ μιά τάπια τού Ναυπλίου. Ή 
αίτησή του βρίσκεται στόν 37 Φάκελο τού Εκτελεστικού τών Γενικών Αρχείων τού 
Κράτους καί έχει έτσι:

«Πρός τό Σεβαστόν Εκτελεστικόν Σώμα
ή δική μου συμφορά, καί δυστυχία είναι γνωστή ε/ς τό σεβαστόν Εκτελεστι
κόν Σώμα μέ τό νά μοϋ ήρπασεν ό αύστριακός Ναύαρχος τή Γωλιότανμου έν
δοθεν τού λιμένο Ναυπλίου, όπλισμένην καί έφοδιασμένην μέ όλα τά άνα- 
γκαϊα έφόδια του πολέμου κατακόρως καί ένεκα τούτου κατά τό παρόν ύστε- 
ρούμαι πολεμοφοδίων καί περί αυτών άφίνομαι είς τήν δικαίαν ύπεράσπισιν 
τής Διοικήσεως. άλλ’ έπειδή μέλλω διά νά ύπάγω νά έλευθερώσω τήν βιβλιο
θήκην τού Κου άρχ(ιμανδρίτη) άνθίμου Γαζή μέ τήν μικρήν μου Γαλιώταν, ώς 
μοι έδόθη ή άδεια είς τούτο τό Ιερόν έργον. διά τούτο παρακαλώ τό σεβα
στόν έκτελεστικόν σώμα, νά διατάξη είς τό νά μοί δοθώσι δύο μικρά κανονά
κια τά όποια εύρίσκονται είς τού αίγιαλού τήν τάπια άχρηστα διά τήνσμικρό- 
τητά των καί όλίγα παρουτόβολα. καί τά μέν κανόνια ύπόσχομαι μετά τήν έ- 
πιστροφήν μου νά τά έπιστρέψω- ύπήκοος πάντα είς πάσαν διαταγήν τής 
διοικήσεως μέ τόν άνήκον σέβας ύποσημειώμαι

Έν Ναυπλίφ τή 17 Νοεμβρίου 1824 
Ό Πατριώτης 

(Ύπ.) Γεόργηος ζωρμπάς».
"Υστερ’ άπό τρεις μέρες τό Εκτελεστικό έθεσε υπόψη τού Βουλευτικού Σώμα

τος τό αίτημα τού Ζορμπά καί ζητούσε τή γνώμη του, άλλά τό Σώμα δέν ένέκρινε τή 
διάθεση τών κανονιών, δπως φαίνεται στό παρακάτω έγγραφό του, πού είναι κατα- 
χωρημένο στόν 38 Φάκελο τού Εκτελεστικού τών Γενικών Αρχείων τού Κράτους:

«Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος 
Τό Βουλευτικόν Σώμα 

Πρός τό Σ(εβαστόν) Εκτελεστικόν
Άνεγνώσθη έπίΣυνελεύσεως τού Βουλευτικού τό προβούλευμα τοΰ Σ(ε- 

βαστοϋ) τούτου Σώματος ύπ’ άρ. 1181 δ ι’ ού προβάλλεται νά δοθώσι δύο κα
νόνια πρός τόν Γεώργιον Ζορμπάν διά νά όπλίση τό πλοίον του, καί νά ύπάγη 
νά έλευθερώση τήν Βιβλιοθήκην τού κυρίου Άνθίμου Γαζή, καί μετά τήν έπι- 
στροφήν του νά τεθώσι πάλιν είς τόν τόπον αύτών. Τό Βουλευτικόν δέν έγκρί- 
νη τήν δόσιν τών είρημένων Κανονίων.

Τή 22 Νοεμβρίου 1824 ό Πρόεδρος
Έν Ναυπλίφ Μ. Νοταράς

Ό Β' Γραμματεύς 
άνδρέας Παπαδόπουλος»19.

19. Βλ. καί Αρχεία τής έλληνικής Παλιγγενεσίας, Γ  βουλευτική περίοδος 1824- 1826, τόμ. 
Δ', Άθήναι 1973, σελ. 53.
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Στό μεταξύ δ Κωνσταντάς, μαθαίνοντας τά σχέδια γιά τή μεταφορά τής μηλιώ- 
τικης βιβλιοθήκης στό Ναύπλιο, έγινε έξω φρένων, καί μέ έγγραφό του στό Υπουρ
γείο Ναυτικών παρακάλεσε νά μήν έπιτραπεϊ μιά τέτια ένέργεια. "Εγραφε, άνάμεσα 
στ’ άλλα, ό Πηλιορίτης δάσκαλος:

«Πληροφορούμαι δτι τό ένδοξον τούτο Ύττουργεϊον κατ’ έπίμονον αϊτη- 
σιν τού πανοσιολογιωτάτου άρχιμανδρίτου κυρίου Άνθιμου Γαζή έδωκε δια
ταγήν τφ καπιτάν Γεωργίφ Ζορμπρ νά ύπάγη είς τήν πατρίδα μας, νά σηκώ- 
ση τήν βιβλιοθήκην τής Μηλεωτικής σχολής καί νά τήν μετακόμιση δένήξεύ- 
ρω πού... Επειδή νά οηκωθώσι τά βιβλία έκεΐνα, δθεν είναι φυλαγμένα, ά- 
νάγκη νά ληφθώσι μέ στίφος ληστρικόν Όλυμπίων (ό Ζορμπάς μόνος δέν εί
ναι Ικανός) καί ή έπιτυχαίνει καί λεηλατίζεται έν ταυτφ καί δλη ή χώρα, ή δέν 
έπιτυχαίνει καί χάνονται άνά κράτος άντί νά σωθώσι τά β ιβλ ία ...

Τή 24 Νοεμβρίου 1824 έν Ναυπλίφ»20.
Τελικά ό Ζορμπάς, άφοϋ έχασε τό καράβι του, δέν κατόρθωσε νά κατεβάσει 

στή νότια Ελλάδα τά βιβλία, κι έτσι έπικράτησε ή θέληση τού Κωνσταντά. Αύτό εΐ- 
ταν καλό γιά τό Πήλιο έφόσον ή βιβλιοθήκη τών Μηλιών κράτησε τό περιεχόμενό 
της, πού άποτελεί σήμερα ένα μνημείο θαυμαστό21.

Ό  Ζορμπάς στήν Αθήνα

Άφοϋ έξαντλήθηκε ό Ζορμπάς στίς διαμαρτυρίες γιά τή συμφορά πού τόν βρή
κε, έφυγε γιά τήν Αθήνα, ϋστερ’ άπ’ τίς 17 Νοεμβρίου, μέ πρόθεση νά συναντήσει 
τούς άλλους Καρατασαίους22, πού βρίσκονταν άπό μέρες έκεϊ. Στήν Αθήνα έσμιξε

20. 1) Ήλία Π. Γεωργίου, δπ.π., σελ. 523.
2) Ι.Μ. Χατζηφώτη, δπ.π., σελ. 90-91.

21. Υπάρχει καί ή άντίθετη άποψη, πού τήν έκφράζει ό Ήλίας Π. Γεωργίου (δπ.π.): «Άν μετα
φέρονταν τά βιβλία στό Ναύπλιο Ισως ή βιβλιοθήκη τού σχολείου τών Μηλιών νά είχε καλύ
τερη τύχη. Ό  Ζ. Έσφιγμενίτης, πού τήν έπισκέφθηκε τό 1893, γράφει στό περιοδικό «Προμη- 
θεύς» (1893, σελ. 454) δτι βρήκε τά βιβλία φύρδην μίγδην καί δτι ένώ τό 1843, λίγο πρίν πεθά- 
νη ό Κωνσταντάς, ή βιβλιοθήκη είχε 7000 τόμους, έκεϊνος βρήκε μόνο 2500 καί «έτοιμόρρο- 
πον τό κατάστημα τής βιβλιοθήκης».

Πάντως στό 1828, λίγους μήνες πρίν πεθάνει δ Γαζής, ξαναθυμήθηκε τό βιβλία κι έγραψε 
στόν άνιψιό του Άργύρη Γ αζή στίς Μηλιές νά τού στείλει μερικά στή Σύρο. Πράγματι ό τελευ
ταίος τού έστειλε τρία κιβώτια (Ρήγα Καμηλάρη, Γρηγορίου Κωνσταντά, δπ.π., σελ. 46).
22. Υπάρχει στά Γ.Α.Κ. (Ύπ. Πολ., Φάκ. 46, Δεκέμβριος 1824) μιά κατάσταση άχρονολόγητη 
μέ τά όνόματα τών όπλαρχηγών τού Καρατάσου καί τή δύναμη τού καθένα τούτη τήν έποχή. 
Νά τί γράφει:

«οί ύπό τήν όδηγίαν όπλαρχηγοί τού στρατηγού Καρατάσσου

στρ. 202 Κωνσταντίνος Μπίνος οΙ κάτωθεν.............................. στρ. 2416
120 Κ(ύριος) γάτζος άναγνώοτης καρνέοης » 117+20
180 Κ(ώστας) Δουμπιώτης περδικιότης Κυριάκος » 71 + 20
140 Δημήτριος κυριαζής + 30 παντελής ποριότης » 168
115 Κώστας στυλιδιότης Ιωάννης παππά άλεξόπουλος » 100 + 30
41 θωμάς σταϋρος βασιλείου » 141 + 30
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μέ τούς λοιπούς δπλαρχηγούς, τόν Καρατάσο, τόν Ντουμπιώτη, τό Βελέντζα, τόν 
Πηνειό, τό Μακρυγιάννη, τόν Άποστολάκη κλπ., πού καταστρώνοντας κυβερνητικό 
σχέδιο, τήν έποχή αύτή τής έσωτερικής διαμάχης, μείνανε σύμφωνοι νά μπούνε 
στό Μόριά γιά νά υποτάξουν τά άντικυβερνητικά στρατεύματα. Συναντήθηκαν έκεΐ 
δλοι ο ί« ά θ ά ν α τ ο ι », δπως άποκαλεί τούς άγωνιστές αύτούς ό Μακρυγιάννης23.

Κίνησαν λοιπόν μέ τά πόδια, καί στίς 22 -  23 Νοεμβρίου πατούσαν τό χωριό 
«'Αι -  Γιώργης» τής Κορίνθου, γιά νά άρχίσουν άπό κείνες τίς μέρες οί άδερφοκτο- 
νίες καί οί φαγωμάρες, πού κράτησαν μήνες.

Νέα έκκληση στήν Κυβέρνηση

Λίγες μέρες ό Ζορμπάς άνακατεύτηκε στίς φασαρίες. Μέσ’ άπό τόν πόνο του 
γιά τό χαμό τού πλοίου του καί τού άδερφοϋ του, σιχάθηκε φαίνεται τήν κατάσταση 
τού έμφύλιου σπαραγμού καί γύρισε στό Ναύπλιο. Χωρίς νά χάσει καιρό πιάνει καί 
στέλνει νέαν άναφορά στό Εκτελεστικό, γιά νά διεκτραγωδήσει πάλι τή δυστυχία 
του καί νά παρακαλέσει τό Σώμα νά τού χορηγήσει 500 γρόσια, προκειμένου νά ά- 
γοράσει δπλα καί τσαρούχια γιά τούς 30 στρατιώτες, πού δριζε τότε. Παράλληλα, 
καί γιά νά ζητήσει νά διοριστεί στό σώμα κάποιου στρατηγού, ώστε νά άρχίσει ξανά 
τήν πολεμική του δράση. Παρουσιάζεται μάλιστα τόσο σίγουρος γιά τή σωστή έκτέ- 
λεση τών καθηκόντων του πρός τήν πατρίδα, ώστε δέχεται ν’ άφήσει στή διάθεση 
τού Εκτελεστικού Σώματος στό Ναύπλιο τόσο τόν πατέρα του, δσο καί τή γυναίκα

95 Νάνος + 1/2 τζόρτζος Λαζάρου » 90 + 30
70 Γεώργιος Χασανδρινός βασίλειος χρηστοφόρου » 13 + 40

963 » 3116
100 μανόλης ύδραΐος μακρυγιάννης » 168+40
190 άποστολάρας ζορμπάς » 103 + 20
36 μοσχοβόπουλος παντ. Ποριώτης έπροσθέσαμεν » 28
76 καλαμίδας Θεόδωρος γρίβας » 554 + 1/2

127 άναστάσιος Χασανδρινός + 40 Κατζικογιάννης » 428+ 1/2
’ 109 άγγελος + 40

48 βλαχομιχάλης + 30 Χρηστόδουλος Ποριώτης » 435 + 1/2
42 θανάσις Χασανδρινός + 30

1691 Χρηστός παλιογιάννης » 94 + 1/2
73 ζαντάρας 4926».
48 καραμάνος + 30
79 Λογοθέτης + 50

210 πίσκος + 50 (ή 40)
93 καραταΊρης + 50

100 Λοκάκης + 30
122 Γιάννης κριζίτης + 20

2416

"Ωστε ό Γιώργης Ζορμπάς, ταγμένος στό σώμα τού γέρο-Καρατάσου, δριζε τότε 
103 + 20= 123 άντρες.
23. Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα, δπ.π., σελ. 168 καί 171.



89

του, πού ε[χε φέρει έκεί άπό τήν "Υδρα. Νά τ( γράφει σχετικά:
«Πρός τό Σεβαστόν Εκτελεστικόν Σώμα

Ή μεγάλη διστυχία, ή όποια μοί έσυνέβη υποκάτω είς τά τείχη τού Ναυπλίου 
είναι γνωστή είς τό Σεβαστόν τούτο σώμα, καί δέν έκτείνομαι περισότερον, 
άλλά περιμένω τήν παρ’ αυτού βοήθειαν, πεπεισμένος ών, δτι ή Σεβαστή 
διοίκησις, ώς μήτηρ φιλόστοργος, φροντίζει είς τό νά άναπαύση κάθε δυστυ
χή, ό όποιος έκινδύνευσεν υπέρ τού γένους, έγώ, Σεβαστή Διοίκησις ύπακού- 
σας ε/ς τήν Σεβαστήν αύτής διαταγήν, ήλθον μετά τών άλλων Καπετανέων 
τού Καρατάσιου κατ’ ευθείαν ένταύθα είς Ναύπλιον, διά νά άφήσω τήνφαμε- 
λίαν μου καί τόν πατέρα μου ε/ς άσφαλές μέρος, καί έπειτα νά υπάγω, όπου 
ήθελε μέ προστάξη ή Σεβαστή Διοίκησις, νά δουλεύσω πιστώς κατά τό χρέος 
ένός έκάστου πιστού πατριώτου, καθώς έφανέρωσα τά α/σθήματά μου, τού
τα τά πατριωτικά, όταν έπαββησιάσθην, ευθύς τότε όπού έφθασαν έδώ ε/ς 
τήν Σεβαστήν Διοίκησιν. τώρα δέ, άφ’ ού μοι έσυνέβη τούτο τό διστύχημα, 
καί ό Ίμπεριάλης πέρνωντας τήν Γαλιόταν μου, έπήρε μετ’ αύτής καί δλα τά 
πράγματά μου, καί τά άρματά μου. καί τό όλίγον χαρτζιλήκι όπού είχον, διά 
νά θρέψω τόν πατέρα μου καί τήν γυναϊκαμου. καί έμεινα ένένίλόγω γυμνός 
άπό δλα, καί καμμίαν παρηγοριάν δέν έχω. άπεφάσισα λοιπόν διά νά μή κά- 
θημαι άργός, καί άνωφελές πρός τήν πατρίδα νά έμβω ε/ς τό στρατιωτικόν 
πάλιν, καί νά δουλεύσω ύπό τήν όδηγίαν τινός στρατηγού, ε/ς όποιον ήθελε 
μέ διορίση ή Σεβαστή Διοίκησις. καί μάλιστα άν ήτον δυνατόν ύπό τήν όδη
γίαν τοΰ όδηγού Χ(ατζή) Χρίστου, τόν όποιον γνωρίζω, καί πρός τόν όποιον έ
χω μεγάλην ύπόληψιν. έχω περίπου τριάκοντα άνθρώπους καλούς μαχητάς, 
καί ήμπορώ νά κάμω καί άλλους όσους μέ διορίση ή Σεβαστή Διοίκησις- καί 
άλλο δέν ζητώ κατά τό παρόν, εΐ μή νά μοί δοθώσιν έως πεντακόσια γρόσια, 
διά νά άγοράσω άρματα, καί νά δώσω ε/ς τούς άνθρώπους μόνον διά τζα- 
ρούχια, καί νά ξεκινήσω παρευθύς, παρακαλώ λοιπόν τήν Σεβαστήν Διοίκη- 
σιν, άν έγκρίνη τό πρόβλημάμου, νά μοί δοθώσιν αί άναγκαϊαι διαταγαί, καί 
διά έμπιστοσύνην, άφίνω ένταύθα τόν πατέρα μου καί τήν γυναϊκαμου. καί 
έλπίζω νά φανώ ευάρεστος καί πιστός ε/ς τή δούλευσιν τής πατρίδος. μένω 
μέ βαθύτατον σέβας.

τή 5η δεκεμβρίου 1824. ό πατριώτης καί δούλος
έν Ναυπλίψ. (Ύπ.) Γεώργιος ζορπάς».

(Γ.Α.Κ., Έκτ., Φάκ. 41).
Τό αίτημα τού Ζορμπά νά ταχτεί μέ τούς δικούς του σέ κάποιο πολεμικό σώμα 

γιά νά συνεχίσει ούσιαστική δραστηριότητα στόν άγώνα, σέ έποχή μάλιστα τόσο 
κρίσιμη γιά τό έθνος, τιμά τόν άγωνιστή καί καθρεφτίζει τήν πατριωτική του συνεί
δηση. Τόν καιρό πού τόσοι καί τόσοι συνάδερφοί του κατατρίβονταν σέ άδερφοκτό- 
νο πόλεμο, αύτός, άν καί άπελπισμένος γιά τήν άπώλεια τού πλοίου του, ζητάει νά 
έκτελέσει τό καθήκον του, δπου τόν έστελνε ή Κυβέρνηση. Τό αίτημά του δμως δέν 
έγινε δεκτό μέσα στό κλίμα τής άνωμαλίας, δπως υπονοείται άπό σχετική ύπογράμ- 
μιση στή δεύτερη σελίδα τής αίτησής του, κι δπως βγαίνει άπό κατοπινές κινήσεις
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του .

Ό  Γαζής δίνει στό Ζορμπά τό σπίτι του γιά κατοικία στό Ναύπλιο

"Οσο βρισκόταν ό "Ανθιμος Γαζής στό Ναύπλιο, κατοικούσε μέ τό συμπατριώ
τη του Γρηγόριο Κωνσταντά σέ σπίτι, πού διάθεσε γιά τό σκοπό αύτό ή Διοίκηση. 
Κείνο τόν καιρό όμως ό Γ αζής θά πήγαινε στή Σύρο, καί πρίν φύγει, παράδωσε τό 
σπίτι στό Γιώργη Ζορμπά πρός χρήση του, χωρίς νά πει τίποτα στόν Κωνσταντά, 
πού είταν τότε έφορος τής παιδείας. Γ Γ αύτό κι ό τελευταίος έξακολούθησε νά πα
ραμένει στό σπίτι, άλλ’ ό Ζορμπάς πήρε διαταγή άπό τόν άστυνόμο καί μ’ αύτή πήγε 
νά διώξει τόν Κωνσταντά. Βαθιά ταραγμένος κι αύτός, υπόβαλε άναφορά στή Διοί
κηση, πού συζητήθηκε στή συνέλευση τού Βουλευτικού τής 16ης Δεκεμβρίου 1824 
καί πάρθηκε ή άπόφαση νά διαταχθεΐ ό άστυνόμος γιά ν’ άναιρέσει τήν διαταγή. "Ο
πως κι έγινε, κι ό Μηλιώτης δάσκαλος έμεινε άνενόχλητος.

(Αρχεία τής έλληνικής Παλιγγενεσίας, ·δπ.π., σελ. 73).

Στήν Κέα. Κατηγορίες έναντίον τού Ζορμπά

Παρόλη τήν άρνηση τής Πολιτείας νά χρηματοδοτηθεί ό Ζορμπάς, αύτός δέν 
έμεινε άργός. Πέρασε πολύ σύντομα στήν Κέα, έκτελώντας σχετική διαταγή, κι ά- 
νάλαβε μαζί μέ τόν άρχηγό τής έκτελεστικής δύναμης τού νησιού Αποστόλη Γου- 
ναρόπουλο, τήν έπίβλεψη τής τάξης. Μάλιστα γύρω στίς 20 τού Γενάρη χρησιμο
ποιήθηκε άπό τόν έπαρχο τής Κέας καί τών άλλων νησιών Άνδρέα Σγούτα στίς έ
ρευνες τού λιμεναρχείου σέ ύποπτο αύστριακό πλοίο, πού είχε άγκυροβολήσει στό 
Λιβάδι τού νησιού24.

Σέ λίγες μέρες κατηγορήθηκε δτι έκλεψε στό νησί, παρέα μέ τό Χατζή άπ’ τά 
Ψαρά, πράγματα τού Κωνσταντίνου Φραντζέσκου Μιζάκη, όπότε ό έπαρχος Σγού- 
τας άναγκάστηκε ν’ άντιδράσει. "Εστειλε λοιπόν μιά έπιτιμητική διαταγή στό Ζορ
μπά, πού κοινοποίησε καί στόν άρχηγό Γουναρόπουλο κι άλλη μιά στόν Γδιο, γιά νά 
πάει άμέσως στό λιμάνι τής Κέας, δπου είταν άραγμένα τά δυό μίστικα τών κατηγο
ρούμενων όπλαρχηγών, γιά άνακρίσεις. Παράλληλα διάταξε τό Γουναρόπουλο νά 
όδηγήσει στό έπαρχείο τόσο τό Ζορμπά, δσο καί τόν Ψαριανό, καθώς καί κάθε άλ
λον ύπεύθυνο τής άρπαγής. Μέ τή σύλληψή τους καί τίς κυρώσεις πού θά έπιβάλ- 
λονταν, πίστευε ό έπαρχος δτι θά συμμορφώνονταν δλοι αύτοί άπό τή μιά, κι άπό

24. Άπό τήν 43/21.1.1825 άναφορά τοϋ έπαρχείου Κέας (Γ.Α.Κ., Ύπ. Ναυτ., Φάκ. 12).
Γιά τήν άπασχόλησή του στό νησί ό Ζορμπάς χρηματοδοτιόταν άπό τόν έπαρχο. Σέ μιά 

κατάσταση έξόδων βεβαιώνεται, δτι τόσο αύτός, δσο κι ό συνάδερφός του Άποστόλης Γου- 
ναρόπουλος, πήραν 5.295 γρόσια (Γ.Α.Κ., Ύπ. Έσ., Φάκ. 69, καθώς καί Φάκ. 81). Μά καί άπό 
τούς δημογέροντες τοϋ νησιού πήρε χρήματα ό μαχητής. Πιό ύστερα δμως οί προύχοντες 
τοϋ νησιού ζητούσαν νά τά πάρουν πίσω άπ’ τόν έπαρχο, πιέζοντάς τον παράλληλα νά τούς 
δώσει κι άλλα πράγματα πού διεκδικούσαν άπό παλιότερα. Ό  έπαρχος διαμαρτυρήθηκε γι’ 
αύτό στό Υπουργείο Εσωτερικών (9.11.1825), καί ή Προσωρινή Διοίκηση έστειλε αύστηρή 
διαταγή στούς νησιώτες, νά πάψει κάθε άπαίτηση άπ’ τόν έκπρόσωπο τής Πολιτείας στό νησί 
(Γ.Α.Κ., Ύπ. Έσ., Φάκ. 81, άριθ. διαταγής 2762/9.11.1825).
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τήν άλλη θά ήσύχαζαν οΐ κάτοικοι άπό τ(ς έπιδρομές τους.
(Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 20, 21 ΜαΓου 1825, 106/27.2.1835).

Τά μέτρα πού έλαβε ό έπαρχος δέν έφεραν άποτέλεσμα, κι οΐ δυό καπεταναϊοι 
συνέχισαν τίς λεηλασίες τους. Συγκεκριμένα στ(ς 9 Μαρτίου τού Γδιου χρόνου ό βο
σκός Νικολής Γιάννη άνάφερε στό άφεντικό του Μ.Α. Πάγκαλο, πώς οΐ δυό μαχητές 
Γεωργάκης Ζορμπάς κα( Δημ. Καβέλια Ψαριανού, βγαίνοντας άπό τά πλοία τους 
στήν Κέα μέ είκοσι όπλισμένους στρατιώτες, τού άρπαξαν 145 γιδοπρόβατα, 4 βό
δια καί 1 μοσχάρι25. Τήν ίδια κιόλας μέρα ό Πάγκαλος ένημέρωσε σχετικά τόν έπαρ
χο, ζητώντας ν’ άποζημιωθεΐ άνάλογα26. Τότε ό τελευταίος άναφέρθηκε στό Υ 
πουργείο τών Ναυτικών παρακαλώντας το νά συλλάβει τό Ζορμπά, όταν θά πήγαι
νε στό Ναύπλιο νά ίδεί τήν οίκογένειά του, καί νά τόν ύποχρεώσει νά πληρώσει τά 
ζώα πού άρπαξε27.

Φαίνεται δμως δτι είταν άστήριχτες οί κατηγορίες, καί γ ι’ αύτό τό λιμεναρχείο 
τής Κέας, τών Θερμίων καί τής Σερίφου μέ τή 19/17.3.1825 άναφορά πρός τό Υ 
πουργείο Ναυτικών, άνατρέπει τούς Ισχυρισμούς τών κατηγόρων τού Ζορμπά, γρά
φοντας, πώς οΐ κατηγορίες έναντίον του είταν άπλά μιά ύποψία, έπειδή τά ζώα πού 
έκλεψε τάχα, πουλήθηκαν άπό τό Γεώργιο Ζαχαρία28.

’Από τήν Κέα οί δυό καπεταναϊοι κατευθύνθηκαν πρός τήν άκτή τής Αττικής, 
καί στίς 11 Μαρτίου βρίσκονταν μέ τά δυό τους καράβια καί σαράντα συντρόφους 
στό χωριό Κερατέα, δπου άρπαξαν 4 βόδια29. Τέσσερις μέρες άργότερα, κι ένώ ό ά- 
δερφός του Κώστας Ζορμπάς30 μέ τούς συγχωριανούς του Νικόλαο Φιλάρετο, Δή
μο Βραχνογιάννη, κι άλλους άκόμα Θεσσαλούς καί Μακεδόνες, κινιόταν έναντίον 
τού Ίμπραήμ, αύτός μέ τό φίλο του Ψαριανό έπαιρνε μέ τή βία άλλα 607 πρόβατα 
στόν Πορτοράφτη. Νά πώς άναφέρονται στό Βουλευτικό Σώμα οΐ δημογέροντες 
τής Αθήνας:

25. Πιό ύστερα ό Ζορμπάς άγόρασε άπ’ τόν Ψαριανό τό καράβι του (άπό δυό όμολογίες τού 
κοπετόν Κωνσταντή Γεωργίου -  Υδραίου ή πρώτη καί τού Ψαριανού Νικολοϋ Χατζηκωστίκα 
ή δεύτερη (Γ.Α.Κ., Γ εν. Γρ., Φόκ. 185).
26. Άπό άναφορά τού Μ.Α. Πάγκαλου πρός τόν έπαρχο (Γ.Α.Κ., Ύπ. Ναυτ., Φάκ. 15).

27. Βλ. τήν 118/9.3.1825 άναφορά τού έπάρχου πρός τό Υπουργείο Ναυτικών (Γ.Α.Κ., Ύπ. Ναυτ., 
Φάκ. 15).
28. Γ.Α.Κ., Ύπ. Ναυτ., Φάκ. 15.
29. Στήν πιό πάνω άναφορά (19/17.3.1825) προσθέτονται, κοντά στά 4 βόδια, καί 150 πρόβατα 
πού -σύμφωνα μέ τήν καταγγελία- άρπάχτηκαν άπό τόυ Ιδιο.
30. Ό  Κώστας Ζορμπάς (γενν. 1800), ξεσηκώθηκε, μαζί μέ τόν άδερφό του καπετάνιο, στά 
1821 καί πήρε μέρος, άπ’ δ,τι είναι γνωστό μέχρι σήμερα, στίς διάφορες πολεμικές έπιχειρή- 
σεις τόσο στή Θεσσαλία καί τήν Εύβοια, διατηρώντας δική του δμάδα ταγμένη στό σώμα τού 
άδερφοϋ του, δσο καί στήν κάτω Ελλάδα. Παραβρέθηκε μέ τόν Καρατάσο στίς μάχες τού 
Σχινόλακα καί Κρομμυδίου έναντίον τού Ίμπραήμ, καί γιά ένα διάστημα υπηρέτησε στό σώμα 
τού Κριεζώτη στήν Εύβοια, καθώς καί τού Φαβιέρου, τόν όποιο άκολούθησε στήν έκστρατεία 
ένάντια ατούς Τούρκους τής Καρύστου στά 1826. Τραυματίστηκε στό δεξί μηρό στή μάχη τού 
Τρίκερι τό 1827, έγινε δεχτός στήν όργάνωση τών άτάκτων άπ’ τόν Καποδίστρια, καί μέ τό 
βαθμό τού πεντηκόνταρχου τάχτηκε στή 10η έκατονταρχία τού άδερφοϋ του Γ εωργίου Ζορ-
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«Κατά τάς 11 τοϋ τρέχοντος Μαρτίου κάποιος Καπετάν Γεώργιος Τΐ,ορ- 
μπάς μαζύ μέ έναν Χατζήν Ψαββιανόν, οΐ όποιοι έχουν καί συντρόφους σα
ράντα κατά τάς πληροφορίας όποϋ μάς έδωκαν οΐ χωρικοί μας, καί διά τό δ-

μπά, στήν Ελευσίνα, τής Γ' χιλιαρχίας τοϋ Γιάννη Στράτου, πολέμησε στ(ς μάχες γύρω άπό 
χή Θήβα στά 1829 καί διακρίθηκε στήν τελευταία μάχη τής Πέτρας. Μέ τήν όργάνωση τών έ- 
λαφρών ταγμάτων, τοποθετήθηκε άπό τόν Αύγουστίνο Καποδίστρια στά Δ' τάγμα τοϋ Μπαΐ- 
ρακτάρη, παίρνοντας τό βαθμό τοϋ άνθυπολοχαγοϋ, άλλά ϋστερ’ άπό δυό μήνες -  άγνωστο 
γ ια τ ί-  τοϋ άφαιρέθηκε ό βαθμός του.

Στις 3 Απριλίου 1831 έντάσσεται, ϋστερα άπό αίτησή του, στό νεοσύστατο Τυπικό τάγμα 
στό Ναύπλιο ώς ϋπολοχαγός. Τήν 28η Μαρτίου 1832 προβιβάζεται σέ ϋποταγματάρχη, καί τό 
έπόμενο έτος, μέ τή νέα διάρθρωση τοϋ στρατεύματος άπό τόν "Οθωνα, περνάει στό βασιλι
κό στρατό μέ τό βαθμό τοϋ ύπολοχαγού. Στό μεταξύ τοποθετείται στή Λαμία, δπου έρχεται 
σέ δεύτερο γάμο (άπό τόν πρώτο είχε άποχτήσει κόρη, τήν Ούρανία, πού πέθανε τό 1845 στήν 
Αθήνα ένώ είταν 14 χρονώ) στίς 6 Νοεμβρίου 1834, μέ τή δεκατετράχρονη Τριπολιτσώτισσα 
Ρουμπίνη Γεωργ. Μικιέ. Άπ’ τό άντρόγυνο γεννήθηκαν δυό άγόρια: 1) Ό  Νικόλαος Ζορμπάς 
(6 κατοπινός συνταγματάρχης πυροβολικού καί άρχηγός τής έπανάστασης τοϋ 1909 στό Γου- 
δ() στίς 21 Σεπτεμβρίου 1844 καί 2) Ό  Εύάγγελος Ζορμπάς στίς 14 Ιουνίου 1847, πού πέθανε 
άγαμος στήν Αθήνα τό 1898 άπό φυματίωση (άπό τήν πιό πάνω «Γενεαλογία»),

Στά 1838 ό Κώστας Ζορμπάς είναι ένας άπό τούς έπιτελείς τών φρουρίων στό φρουραρ
χείο Λαμίας. Τό Μάη τοϋ 1842, καί ένώ ύπηρετεΐ στή Χαλκίδα, σέ μονάδα τοϋ Δ' τάγματος ά- 
κροβολιστών, τοϋ κοινοποιείται ή προαγωγή του σέ λοχαγό. Μέ τόν Ιδιο βαθμό θά τόν βροϋ- 
με στά 1847 στήν Αθήνα, δπου φαίνεται πώς είχε μετατεθεί στό μεταξύ κι δπου γράφεται δη
μότης στά έκεί δημοτολόγια, άλλά πιό ύστερα τοποθετείται ξανά στή Λαμία, πού ύπηρετοϋσε 
καί ό άδερφός του Γ εώργιος, γιά νά γίνει στά 1854 ταγματάρχης καί πρόεδρος τοϋ οικονομι
κού. Τά Χριστούγεννα τής άλλης χρονιάς τόν βρίσκουμε πάλι στή Λαμία ώς διοικητή τοϋ Ε' 
πεζικού τάγματος τής Γραμμής, καί τό Μάη τοϋ 1856, ώς φρούραρχο Λαμίας.

Άπό τή θέση αύτή έπιθεώρησε στήν Αταλάντη τούς άντρες τοϋ Β' τάγματος τών άκρο- 
βολιστών, πού άνέβηκαν άπ’ τήν Αθήνα νά κυνηγήσουν ληστές καί μάλιστα μέ αύστηρότητα 
καί μέ φανερή εύσυνειδησία. Τά σημειώνει αύτά, μαζί μέ άλλες χαραχτηριστικές λεπτομέ
ρειες, ό ύπαξιωματικός τοϋ τάγματος Έρίκος Σκράδης, χωρίς νά άναφέρει τό μικρό τ ’ δνομα 
τοϋ Ζορμπά, πού τόν άποκαλεί μάλιστα Τζορβά. Πρέπει ώστόσο νά είναι ό Κώστας καί δχι ό ά
δερφός του ό Γιώργης, πού έπίσης βρισκόταν τό χρόνο έκείνο στή Λαμία, μιά κι ό τελευταίος 
δέ φαίνεται νά είταν τότε στήν ένεργό υπηρεσία. Εξάλλου είχε τότε τό βαθμό τοϋ άντισυ- 
νταγματάρχη, ένώ δ Έρίκος μιλάει γιά τό ταγματάρχη Ζορμπά (Βλ. Ή στρατιωτική Ζωή έν 
Έλλάδι, έπιμέλεια Μβιίο νίίίί, Αθήνα 1977, σελ. 86 - 87).

Ώ ς φρούραρχος άναπτύσσει μεγάλη δραστηριότητα τόσο στόν τομέα τής γαλήνης καί 
τής άσφάλειας στήν πόλη καί τήν τότε όροθετική γραμμή, πολεμώντας καί έναντίον τών λη
στών, δσο καί στό χώρο τοϋ έξωραϊσμοϋ τής Λαμίας, πράγμα πού παρακίνησε τή λαμιώτικη έ- 
φημερίδα, «Φάρος τής "Οθρυος» νά δημοσιέψει στίς 26 τοϋ Μάη 1856 έγκωμιαστικότατο σχό
λιο γιά τόν Προμιριώτη ταγματάρχη.

Ό  Κώστας Ζορμπάς, πού ήξερε λίγα γράμματα, είταν φιλοβασιλικός, δπως καί τά άλλα 
δυό άδέρφια του. Κινήθηκε κι αύτός έναντίον τών άντιβασιλικών άποστατών στή Στερεά, καί 
κατά καιρούς παρουσιαζόταν στό Βασιλιά νά τόν ένημερώνει γιά τήν κατάσταση στόν τομέα 
τής άρμοδιότητάς του. Μιά τέτια έπίσκεψη τοϋ Ζορμπά στό Παλάτι έγινε τόν Αύγουστο τοϋ 
1856.

Τή θέση τού φρούραρχου κράτησε ώς τά μέσα τοϋ 1858, όπότε τήν παράδωσε, ϋστερα ά
πό τή διαταγή τοϋ Υπουργείου Στρατιωτικών, στόν άντισυνταγματάρχη τής Στυλίδας Νικό-
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νομα τοϋ Καπιτάνου καί διά τήν ποσότητα τών συντρόφων του, οΐ όποιοι εύ- 
γήκαν μέ δύω σκαμπαβίας τους είς χωρίον Κεραταίαν καί έπήραν τέσσαρα 
βοΐδια τά όποια τά έστειλαν είς Πόββον καί τά έπούλησαν. καί αύθις κατά 
τάς 15 τού αυτού εύγήκαν είς Πόρτο Ραύτη, καί έπήραν τού Νικόλα Κοροβέ-

λαο Κασομούλη, κι έφυγε άπ’ τή Λαμία γιά τήν έδρα τοϋ συντάγματός του, τό Μεσολόγγι.
Στά 1860 είναι υποδιοικητής τοϋ θ ’ τάγματος, καί τό Μάρτη τοϋ 1865, άντισυνταγματάρ- 

χης όντας, άποστρατεύεται μέ τό βαθμό τοϋ συνταγματάρχη μέ τό 8111/11.3.1865 διάταγμα 
τοϋ Υπουργείου Στρατιωτικών.

Πέθανε στίς 17 Μαρτίου 1869 στήν Αθήνα σέ ήλικία 69 χρονώ άπό καρκίνο στό κάτω χεί
λος άφήνοντας, δπως καί ό άδερφός του Νικόλαος, σκοτεινή μία μεγάλη πτυχή τής ζωής καί 
τής δράσης του. ΤρεΤς μέρες άργότερα ή έφημερίδα «Αλήθεια» άνάγγειλε τό θάνατο καί τήν 
ταφή του «δι’ δλης τής έπισημότητος», γιά νά ύπογραμμίσει πιό κάτω τήν εύσυνείδητη ύπηρε- 
σία τοϋ άγωνιστή πρός τήν πατρίδα. Τήν Ιδια μέρα έπίσης καί ή έφημερίδα «Αύγή» δημοσίεψε 
έναν άποχαιρετισμό άπ’ τό λοχαγό Έμμ. X. Γεωργίου. Μιά παράγραφος είναι αύτή: «"Υπαγε 
λοιπόν, άγαθέ συστρατιώτα! Ύπαγε σύ τόν όποιον τήν στιγμήν ταύτην άποχαιρετοϋν παρά 
τό φέρετρόν σου ή Θεσσαλία, ή Κασσάνδρα, ό "Ολυμπος, αΐ Σποράδες, τά Τρίκερι καί τόσα 
άλλα μέρη ύπέρ τών όποίων μαχόμενος καί προκινδυνεύων άνέπτυξες τοσάκις καί κατά θά
λασσαν καί ξηράν τήν άνδρίαν καί τόν πατριωτισμόν σου...». 'Εφτά χρόνια πιό ύστερα πέθανε 
καί ή γυναίκα του Ρουμπίνη άπό καρδιά.

Αξιόλογη μορφή γιά τό έθνος άποτελεΐ 6 γιός τοϋ Κώστα, Νικόλαος Ζορμπάς, πού άκο- 
λούθησε κι αύτός τό στρατιωτικό στάδιο. Πήρε γυναίκα στά 1879 τή Βασιλική Δημ. Κριεζώτη 
(23 χρονώ τότε) κι άπόχτησε τά έξής παιδιά: 1) Κώστα Ζορμπά πού, άξιωματικός κι αύτός, πα
ντρεύτηκε τή Λίνα Ίω. Παπαφλέσσα, μέ τήν όποία χώρισε άργότερα, γιά νά ξαναπαντρευτεί 
μέ κάποιαν Αμαλία άπό τήν Καβάλα. Τραυματίστηκε στίς μάχες τοϋ Μπιζανιοϋ καί έφτασε ώς 
τό βαθμό τοϋ συνταγματάρχη, άλλά δέν άφησε άπογόνους. 2) Μίμη Ζορμπά, κατοπινό άρχία- 
τρο, πού αύτοκτόνησε μέ τό έμπα τών Γερμανών στήν Αθήνα, γιά νά μήν παραδώσει τό σπα
θί του ατούς έχθρούς. 3) Βαγγέλη Ζορμπά, πού πέθανε δύο περίπου χρονώ. 4) Χρίστο ή Κίτσο 
Ζορμπά, πού ήρθε σέ γάμου κοινωνία μέ τήν Ελένη Γεωργ. Μασούρη, άπό τά Κιοϋρκα (σήμε
ρα Καπανδρίτη) κι άπόχτησε τό Νικόλαο Ζορμπά, πού πιθανό νά ζεϊ καί 5) Ρουμπίνη ή Αικατε
ρίνη, πού παντρεύτηκε τόν ύπολοχαγό Στάθη Άλκ. Μαργαρίτη, μέ τόν όποίο κι άπόχτησε τόν 
σημερινό φιλόλογο καθηγητή καί θεατρικό κριτικό τής έφημερίδας «Τά Νέα» Αλκιβιάδη Μαρ
γαρίτη, πού μένει στήν Αθήνα. Ή Ρουμπίνη χήρεψε καί παντρεύτηκε ξανά μέ τό βουλευτή 
τοϋ κόμματος τών Φιλελευθέρων στά Γιάννινα καί κατοπινό άγωνιστή έθνικής άντίστασης 
Αλκιβιάδη θ. Λούλη. Πέθανε τήν πρωτοχρονιά τοϋ 1972, 83 χρονώ. (Βλ. σχετικά καί 1) Καλ
λιόπης Κ. Πόντου, Συνταγματάρχης Κώστας Ν. Ζορμπάς, έφημ. «'Η Θεσσαλία», 18.3.1967. 2) 
Γιώργου θωμά, Μέ τήν κόρη τοϋ συντ/ρχη Νικ. Ζορμπά στήν Αθήνα, έφημ. «'Η Θεσσαλία», 
17.5.1970).

Ό  Νικόλαος Ζορμπάς, άφού τελείωσε τή σχολή τών Εύελπίδων, πήγε καί συμπλήρωσε 
τίς σπουδές του στή Γαλλία, καί χρημάτισε άργότερα, γιά έφτά πάνω-κάτω χρόνια, προσω
πάρχης τοϋ Υπουργείου Στρατιωτικών, καθώς καί καθηγητής τής πυροβολικής στό σχολείο 
τών Εύελπίδων. Πιό ύστερα έγινε έπιτελάρχης τοϋ Γ  άρχηγείου στρατού στήν Αθήνα, πήρε 
μέρος στόν έλληνοτουρκικό πόλεμο τοϋ 1897 ώς διοικητής τοϋ Η συντάγματος πυροβολικού 
τής Α’ μεραρχίας, γιά νά άναλάβει ϋστερότερα τή διοίκηση τών δυό συνταγμάτων πυροβολι
κού στή Θεσσαλία. Άπό τό 1896 Ισαμε τό 1906 υπηρέτησε ώς διοικητής τής σχολής Εύελπί
δων, καί στά 1907 πήρε τό βαθμό τού συνταγματάρχη, γιά νά άναλάβει τή διοίκηση στή διεύ
θυνση ύλικοϋ πολέμου.



Ο Νικόλαος Κ. Ζορμπάς. ανιψιός τού Γιώργη Ζορμπα.
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ση καί Άναστάση Δήμου τζουρκαδιώτων γηδοπρόβατα κεφάλαια (δηλαδή 
κεφάλια) έξακόσια έπτά μικρά καί μεγάλα' άφού έδεσαν τούς τζοπάνιδές 
των καθήρπαξαν αυτά τά ζωντανά τους έπήραν έν ταυτφ δυο τουφέκια καί 
μίαν πιστόλαν.

01 χωρικοί μας όλοι εις άκραν άμηχανίαν βλέπωντας νά άρπάζωνται κα
θημερινώς τά πράγματά των άπό έκείνους όποϋ έλπίζουν νά είδοϋν τήνέλευ- 
θερίαν των, καθώς καί άλλοι πρότερον έχασαν τό δλον τής ζωής των άπό 
τούς άνθρώπους του Όδυσσέως, παρακαλοϋμεν τό Σ(εβαστόν) τούτο Σώμα 
νά λάβη τήν φροντίδα δι’ αύτούς τούς πτωχούς άδελφούς μας κάμνωντας 
τήν άκριβή έξέτασιν καθώς γνωρίζει.

έν Άθήναις τή 18 Μαρτίου 1825

Στά 1909 άνάλαβε τήν άρχηγία τού «Στρατιωτικού Συνδέσμου» καί κήρυξε τό δεκαπε- 
νταύγουστο τής χρονιάς αύτής τή σωτήρια γιά τήν Ελλάδα έπανάσταση στό Γουδί, γιά νά ά- 
ναλάβει πιό ύστερα τό Υπουργείο Στρατιωτικών, άφού άποποιήθηκε πρόταση νά άναλάβει 
τήν πρωθυπουργία, καί νά κινηθεί έντονα πρός τήν κατεύθυνση τής συνταγματικής άποκατά- 
στασης τής χώρας. Πήρε τό βαθμό τού υποστράτηγου καί άποστρατεύτηκε τό 1911. Λίγους 
μήνες προτού πεθάνει στά 1920, ό στρατηγός Ίωάννου τού μετάφερε στό σπίτι του τήν τιμη
τική προαγωγή του στό βαθμό τού άντιστράτηνου άπ’ τήν Κυβέρνηση τού Ελευθερίου Βενιζέ- 
λου, μαζί καί τό παράσημο τού άνώτερου ταξιάρχη τού φοίνικα, πού τού άπόνειμε ό Βασιλιάς 
Αλέξανδρος. Καί τίς δυό αύτές τιμές δμως τίς άποποιήθηκε τότε ό Ζορμπάς (πληρ. τού φιλό
λογου καί θεατρικού κριτικού Αλκιβιάδη Μαργαρίτη, πού βρισκόταν τότε —δωδεκάχρονο 
παιδί— στό σπίτι τού παποϋ του Νικολάου Ζορμπά). Ό  τάφος του ύπάρχει ώς τώρα στό Α' νε
κροταφείο τής Αθήνας. Είναι ό οικογενειακός τάφος τού πατέρα του Κώστα. Ό  Νικόλαος 
Ζορμπάς άφηκε καί συγγραφικό έργο Ιστορικού καί στρατιωτικού περιεχομένου. Μιά άπόγο- 
νός του, ή Φοίβη Ζ. Σδούγκου, έγγονή τού άρχίατρου Μίμη Νικ. Ζορμπά, είναι σήμερα οικονο
μολόγος μέ σπουδές σέ πανεπιστήμιο τής Αμερικής.
Άπό: 1) Αναφορά (Μοναστήρι Κυπαρισσίου 15/8.1.1830) τού ταγματάρχη Μπάίρακτάρη

πρός τήν όργανωτική έπιτροπή (Γ.Α.Κ., Στρ. Ναυτ., Φάκ. 10).
2) Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 72.
3) Εφτά διαταγές καί πιστοποιητικά (1831-1879), πού άφορούν τόν Κώστα Ζορμπά καί 
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01 Δημογέροντες Αθηνών
(Ύπ.) Ν. Ζαρίτζας
(Ύπ.) Ιωάννης Κ. Βλάχου

(Σφρ.)
(Ύπ.) X" Σπιγγικάκης
(Ύπ.) Ιωάννης Πάλλης».

(Γ.Α.Κ., Εκτ., Φάκ. 76. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Στ(ς 23 Μαρτίου συνεδρίασε τό Βουλευτικό Σώμα κι άποφάσισε νά άναφερθεϊ 

στό Εκτελεστικό, γιά νά διατάξει τή σύλληψη τοϋ Ζορμπά καί τήν έπιστροφή τών 
κλεμμένων ζώων καί πραγμάτων, δπως βλέπουμε στήν άπόφασή του:

«Άνεγνώσθη άναφορά τών Δημογερόντων τών Αθηνών κατά τοϋ Γ. Ζορ
μπά, δστις μετά τών συντρόφων του έβγήκεν είς χωρίον Κεράτιά καί ήρπασε 
τέοσαρα βόδια καί μετά ταϋτα είς Πορτοράφτη ήρπασε έξακόσια γιδοπρό
βατα τοϋ Νικολάου Κοροβέση καί Άναστάση Δήμου, άκόμη καί δύο τουφέκια 
καί όκτώ πιστόλια. Άπεφασίσθη νά σταλή μετά προβουλεύματος είς τό Ε
κτελεστικόν διά νά διατάξη, όπου άνήκει, νά συλληφθή ό Ζορμπάς καί νά ύ- 
ποχρεωθή ν’ άποδώση τά δσα ήρπασε. Εστάλη τό προβούλευμα ύπ’ άρ. 537».

(Αρχεία τής έλληνικής Παλιγγενεσίας, δπ.π., σελ. 187).
Πράγματι τήν Ιδια μέρα στάλθηκε τό προβούλευμα, πού είχε ώς έξης:
«Περίοδος Γ'

άρ. 537 Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος
Τό Βουλευτικόν Σώμα 

Πρός τό Σ(εβαστόν) Εκτελεστικόν
Έκ τοϋ έγγειομένου ίσον τής άναφοράς τών Δημογερόντων Αθηνών 

πληροφορείται τό Σ(εβαστόν) τούτο Σώμα τάς καταχρήσεις τοϋ Ζορμπά. Τό 
Βουλευτικόν κρίνει δίκαιον νά διατάξη τό Σ(εβαστόν) έκτελεστικόν όπου άνή- 
κει νά συλληφθή ό Ζορμπάς, νά ύποχρεωθή νά άποδώση τά δσα ήρπασε καί 
νά παιδευθή διά τό άνοσιούργημά του.
τή 23 Μαρτίου 1825 Ό  πρόεδρος

(Ύπ.) Καν. Νοταράς 
(Σφρ.) ό Βος Γραμματεύς 

(Ύπ.) Άνδρέας Παπαδόπουλος».
(Γ.Α.Κ., Έκτ., Φάκ. 76. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Τελικά διατάχτηκε τό Υπουργείο Ναυτικών νά καλέσει σέ άπολογία τούς κλέ
φτες τών ζώων κλπ., δπως βλέπουμε στό πίσω μέρος τοϋ προβουλεύματος. Φαίνε
ται δμως δτι δέν έγινε τίποτα, γιατί ΰστερ’ άπό μιά δυό βδομάδες δ Ζορμπάς άνέβη- 

. κε στή Μαγνησία.
Τήν έπαύριο κιόλας άπό τή νέα λεηλασία στόν Πορτοράφτη, δ Καρατάσος έ

χοντας στό σώμα του τούς χωριανούς τοϋ Ζορμπά κι άλλους άκόμα, έδινε νικηφό
ρα μάχη μέ τόν Ίμπραήμ στόν Σχινόλακα τής Μεσσηνίας. "Ελειπε δμως δ άλλοτε
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άρχηγός τους. "Ανθρωπος τοϋ Γαζή αύτός καί στενός συνεργάτης του, περίμενε, 
φαίνεται, άκόμα τήν έντολή νά μεταφέρει τή μηλιώτικη βιβλιοθήκη στό Ναύπλιο. 
Μαζί πάντως μ’ αύτή τήν αίτία τής άποχής, πρέπει θαρρώ νά ύπολογίσουμε καί τό 
αίσθημα τής πίκρας, πού δοκίμαζε 6 μαχητής άπό τήν άρνηση τής Πολιτείας νά τόν 
ένισχύσει31.

Τέλη Μαρτίου μέ άρχές Απριλίου 6 Γιώργης Ζορμπάς άφησε τήν κάτω Ελλά
δα, χωρίς νά ξέρουμε τό γιατί, κι άνέβηκε στά Σποραδονήσια, γιά νά καταλήξει μέ 
τό καράβι του στή Σκόπελο. Έκει συναντάει τόν άρχηγό τής έκτελεστικής δύναμης 
τού νησιού Ανάργυρο Λεμπέση, πού κείνο τόν καιρό βρισκόταν στά μαχαίρια μέ 
τόν έπαρχο τοϋ τόπου Μαργαρίτη Δημάδη, έπειδή αύτός έβαλε σέ περιορισμό τό 
πλοίο τοϋ Λεμπέση έξαιτίας τών καταχρήσεων πού έκανε, καί κινιόνται κι οί δυό έ- 
ναντίον τοϋ έπάρχου. Παρουσιάζονται σ’ αύτόν καί ζητούν τό καράβι, άλλ’ αύτός 
άρνιόταν, κι ό Ζορμπάς τότε, πού είχε πάει όπλισμένος, στολίζει τόν έπαρχο μέ βρι
σιές, άποκαλώντας τον καί τουρκολάτρη32. Γενικά ό Δημάδης άντιμετώπιζε δχι μο
νάχα τήν όργή τοϋ Προμιριώτη άγωνιστή, μά καί μιά έκρυθμη κατάσταση, πού είχαν 
δημιουργήσει διάφοροι έπαναστάτες στό νησί, κι άναγκάστηκε ν’ άναφερθεϊ στό 
Υπουργείο τών Εσωτερικών, καταγγέλνοντας καί τή στάση τοϋ Ζορμπά.

Ό  Ζορμπάς άλληλογραφεί μέ τούς Τούρκους

Τώρα πού άνέβηκε πάλι στή Θεσσαλομαγνησία ό καπετάνιος τοϋ Προμιριοϋ, έ
στειλε φιλικό γράμμα στόν Τούρκο διοικητή τοϋ Τρίκερι Ταχίρ Κονίτσα, άλλά δέν 
ξέρουμε τί τοϋγραφε33. ’Από τήν άπάντηση δμως τοϋ Τούρκου, πού καταχωρείται 
πιό κάτω, φαίνεται πώς κάτι ζητούσε άπ’ αύτόν (ίσως τήν άπελευθέρωση κάποιου 
συγγενή του) κι ό Ταχίρ, γιά νά καλοπιάσει τό Ζορμπά, μετάφερε μέ άναφορά τό αί
τημά του στόν Κιουταχή στό Μεσολόγγι. Τί άπάντησε κείνος, δέν είναι γνωστό. 
Πάντως ό Ταχίρ Κονίτσας έστειλε άπάντηση στό Ζορμπά, καλώντας τον νά σταμα
τήσει τόν άγώνα, κι ό ίδιος αύτός θά τόν βοηθούσε στά σίγουρα. Φυσικά ό Ζορμπάς 
δέν άνταποκρίθηκε ποτέ στήν πρόταση τοϋ Ταχίρ, κι ώς τό τέλος τοϋ άγώνα πολέ
μησε τούς Όθομανούς. "Αλλωστε ή άλληλογραφία τών άγωνιστών μέ τούς Τούρ
κους εϊταν κάτι τό συνηθισμένο τήν έποχή αύτή (άς θυμηθούμε τόν Καραϊσκάκη, τό 
Βαονακιώτη, καί τόν Άντροϋτσο).

Τό γράμμα λοιπόν τοϋ Κονίτσα πρός τό Ζορμπά έχει ώς έξής34:

31. Ό  Γ. Δ. Κ(ορομηλάς) υποστηρίζει (Εγκυκλοπαίδεια Πυρσού, σελ. 43), πώς ό μαχητής πο
λέμησε, μέ διακριτικό σθένος μάλιστα, έναντίον τού Ίμπραήμ. Τά παραπάνω περιστατικά δ
μως τόν διαψεύδουν. Είναι πιθανό νά έκανε σύγχυση μεταξύ τοϋ Γεωργίου Ζορμπά καί τοϋ ά- 
δερφοϋ του Κωνσταντίνου Ζορμπά, πού πήρε μέρος στή σύγκρουση τοϋ Σχινόλακα.

Έδώ αιχμαλωτίστηκε κι ό Μιτζελιώτης Γώγος Καλαμίδας, δντας τότε 24 χρονώ, γιά νά έ- 
λευθερωθεί άργότερα, ϋστερ’ άπό μιά έπιδρομή τών Ελλήνων στούς Άραπάδες.
32. ’Από άναφορά τοϋ έπαρχου Σκοπέλου πρός τό Υπουργείο τών Εσωτερικών στά Γ.Α.Κ., 
Έκτ., Φάκ. 95.
33. Πιό πρίν έστειλε γράμμα στόν Ταχίρ καί ό Μήτρος Λιακόπουλος, άλλά κι αύτοϋ ή γραφή 
είναι άγνωστη.
34. Γ.Α.Κ., ’Εκτ., Φάκ. 95.
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«άγαπητέ μας καπετάν Γεώργη ζορμπά σέ χερετώ, καί μετά τόν χερετισμόν 
μας σοι φανερόνωμεν, δ τι τό γράμμα σου άπό 30 άπριλίου έλάβομεν σήμε
ρον, καί είδομεν τά γραφόμενά της, περί τούτου λοιπόν σάς άποκρινώμεθα 
δτι άπροχθές λαμβάνοντες ένα γράμμα της διά χειρός καπετάν μήτρου λια- 
κόπουλου, άμέσως έγράψαμεν είς τόν άφθέντην μας βούμελην βαλισσή είς 
μησολόγκη διά δλην τήν ύπόθεσίν της, τού λόγου σου δμως, έως νά έλθή αυ
τή ή άπόκρισις όπού έλπίζομεν νά τελειώση ώς έπιθυμείς, ήσύχασε είς ένα 
μέρος καί παύσε άπό αύτά όπού έως τώρη έκαμες, παραγγέλωντας καί τούς 
έπιλοίπους συντρόφους σου νά μήν πειράξουν είς τό έξης κάνέναν, όπού νά 
άκουσθή καί τό όνομά σας, έπειδή έγώ θέλω νά σάς κάμω δουλειάν μέ θεμέ
λια. σήμερον σοϋ έγράψαμεν διά 2 παιδιά όπού έπεϊρεν ό καλαμήδας κά
ποιου άναγνώστη τρηκκεριώτη έπροχθές νά τζαλιστίσης ( = νά προσπαθή
σεις, νά έργαστεΐς) νά τά εύγάλης διά χατήρι μου. θεόθεν δέ είη ύγειαίνων 

1825 ό Μοχαφούξης Τρίκ(ερι)
Μαΐου 9 (Σφρ.) Ταχήρ Κονίτξας».

Παραπλήσιο γράμμα έστειλε 6 Ταχίρ καί στόν Αποστόλη (τό γνωστό Άποστο- 
λάρα), άλλά καί τά δυό έπεσαν στά χέρια τού έπαρχου Σκοπέλου Δημάδη, πού τά- 
στειλε στό Υπουργείο τών Εσωτερικών, ώστε νά τιμωρηθούν οΐ δυό όπλαρχηγοί. 
Τό Υπουργείο τότε ένημέρωσε σχετικά τό Εκτελεστικό κι άφοϋ χαρακτήρισε καί 
τούς δυό σάν «τουρκόφρονες»35, πρότεινε τή σύλληψη καί τήν καταδίκη τους σύμ
φωνα μέ τούς νόμους. Στό τέλος τό Υπουργείο άναφέρει πώς, ϋστερ’ άπό διαταγή 
του, ή άστυνομία τού Ναυπλίου έπιασε τόν Αποστόλη, δχι δμως καί τό Ζορμπά, πού 
είχε κατεβεί στό μεταξύ στήν "Υδρα, έκτελώντας κι αύτός διαταγή τού Υπουργείου 
Πολέμου (Γ.Α.Κ., Φάκ. 79, Ύπ. Πολ., 1825, άριθ. 5921/1.5.1825). Γι’ αύτό καί τό Εκτε
λεστικό έδωκε έντολή στά Υπουργεία Εσωτερικών καί Πολέμου νά μεριμνήσουν 
γιά τή σύλληψή του36.

35. 'Ο χαρακτηρισμός είναι άστήριχτος καί άπαράδεχτος. "Αν πράγματι είταν τέτιοι, θάπρεπε 
νά συνταχτούν μέ τόν τουρκικό στρατό ή ν’ άσκήσουν ρόλο προδοτικό. Αύτοί δμως δχι μόνο 
δέν άτίμασαν τή γενιά τους, άλλά καί στάθηκαν άποδώ καί μπρός δρθιοι πάντα στό χρέος καί 
στήν τιμή.

Γιά τά γράμματα πού άνταλλάχτηκαν τότε κάνει λόγο κι ό Νικόλαος Σπηλιάδης (Απο
μνημονεύματα, δπ.π., σελ. 468-469). Δίνει δμως τήν πρωτοβουλία τής γραφής στούς Τούρ
κους, δχι στούς "Ελληνες καί δέ ρίχνει καμιάν άπολύτως μομφή στούς τελευταίους, φυσικά 
καί στό Ζορμπά.
36. Βλ. 1) 1897/4.6.1825 άναφορά τού Υπουργείου Εσωτερικών στόν 95 Φάκ., 1-4 Ιουνίου 
1825, τών Γ.Α.Κ.

2) 8556/6.6.1825 διαταγή-άπάντηση τού Εκτελεστικού στόν 69 Φάκ. ('Υπ. Έσωτ.) τών
Γ.Α.Κ.

3) 8557/6.6.1825 άναφορά τού Εκτελεστικού πρός τό Υπουργείο Πολέμου στόν 29 
Φάκ. (Άρχ. Βλαχ.) τών Γ.Α.Κ.

4) Τήν άναφορά τού έπαρχου Σκοπέλου Δημάδη πρός τό Υπουργείο Εσωτερικών 
στόν πιό πάνω Φάκ. τού ’Αρχ. Βλαχ.
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Τέλος τό Υπουργείο τών Εσωτερικών έστειλε τήν παρακάτω διαταγή πρός 
τούς προκρίτους τής “Υδρας, γιά νά πιαστεί 6 Ζορμπάς καί νά μεταφερθεί στό Ναύ
πλιο:

«'Η Διοίκησις πληροφορείται ότι αυτόθι εύρίσκεται κάπποιος Γεώργιος 
Ζορμπάς, δστις είναι άνάγκη νά παβήουσιασθή ένταύθα πρός τήν Διοίκησιν. 
Προσκαλεϊσθε λοιπόν κατ’ έπιταγήν τού έκτελεστικοϋ σώματος ύπ’ άρ. 8556 
νά τόν συλλάβετε καί νά τόν έξαποστείλλετε άσφαλώς ένταύθα πρός τό ύ- 
πουργεϊον.

Έν Ναυπλίφ τήν 8 Ιουνίου 1825 
Εις άπουσίαν τού ύπ(ουργοϋ) έσω(τερικών)

ό Γ(ενικός) Γ(ραμματεύς)
(Ύπ.) Γ. Γλαράκης».

(Γ.Α.Κ., Ύπ. Έσ., Φάκ. 69, άρ. 1914. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Τελικά ό Ζορμπάς βρέθηκε στό Ναύπλιο, μά δέν είναι γνωστό άν πήγε μόνος 

του στήν πόλη ή όδηγήθηκε θέλοντας καί μή, καθώς καί άν άπολογήθηκε γιά τίς κα
τηγορίες έναντίον του, κι έμεινε στό Παλαμήδι τού Ναυπλίου μαζί μέ δεκαεννιά μα
χητές άκόμα. Στίς 9 Αύγούστου είταν άκόμα στό κάστρο, όπότε καί πήρε άπ’ τή Κυ
βέρνηση 40 γρόσια γιά μισθό37. Σέ άλλη πάλι κατάσταση (Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 
163, 11 -  14.12.1825) άναγράφεται δτι είχε νά λαβαίνει 86 σιτηρέσια γιά τό διάστη
μα άπό 1.6.1825 ως 14.11.1825.

Καρατάσος καί Ζορμπάς. -  Νέες άναφορές. -  Στό Ναύπλιο καί τήν Αθήνα

'Η άπομόνωση τού άγωνιστή στό Παλαμήδι δέν κράτησε γιά πολύ. Σεπτέμβρη 
ή Όκτώβρη, μέ τήν έγκριση τής Κυβέρνησης ξαναπήγε στήν Ύδρα, γιά νά καταλή- 
ξει πάλι στό σώμα τού Καρατάσου. Ό  τελευταίος έκτιμοϋσε καί ύπολόγιζε τόν άγω- 
νιστή τού Προμιριοϋ, δπως φαίνεται άπό τίς προσπάθειές του νά πάρει κι δ Ζορ
μπάς τό βαθμό τού στρατηγού, άλλά κι άπό τή συμπαράστασή του στό κακό πού τόν 
βρήκε στό Ναύπλιο. Γιά τόν Καρατάσο ή άπώλεια τού ζορμπάδικου καραβιού είταν 
καί δική του στέρηση38, κι αύτό τόνιζε πρός τήν Κυβέρνηση στίς 24 Σεπτεμβρίου

37. ’Από δυό άναφορές (Ναύπλιο 8 καί 9 Αύγούστου 1825) τού Τζόρτζου Λαζάρου στόν 116 
Φάκ. τού Ύπ. Πολ. τών Γ.Α.Κ.

Τά παραπάνω γιά τή φυλάκισή του στό Ναύπλιο, γράφονται μέ κάποια έπιφύλαξη. Γιατί ί
σως ό Γ εώργιος Ζορμπάς, πού άναφέρει στίς δυό άναφορές του ό Τζόρτζος Λαζάρου, νά εί
ναι άλλο πρόσωπο. Ίσως νά είναι ένας άπλός άγωνιστής άπό χωριό τής Σπάρτης πού συνα
ντούμε σέ πιστοποιητικό -26.5.1846- στά Μ.Α., Φάκ. 496 τών Γ.Α.Κ.
38. Φαίνεται άπ’ αύτό πώς ό γερο-Καρατάσος συνεργάστηκε ώς τώρα μέ τό Ζορμπά καί χρησι
μοποίησε τό καράβι του· είχε δηλαδή τό Ζορμπά δεξί του χέρι.

Παράλληλα ό Καρατάσος, μέ τήν ίδιαν άναφορά, παρακαλοϋσε τό Εκτελεστικό νά ένερ- 
γήσει γιά τήν άπελευθέρωση τού άλλου φίλου του Μιτζελιώτη, τού Γιώργη Γριτζάνου, πού 
αιχμαλωτίστηκε κι αύτός μέ τό πλοίο του άπό τούς Αύστριακούς, δπως είδαμε πιό πάνω.
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1825 άπό τήν Ύδρα, παρακαλώντας συγχρόνως νά γίνει δ,τι εΓταν δυνατόν, ώστε 
νά έπιστραφεί τό πλεούμενο στό συναγωνιστή του:

« ..............................................................................................................................
μάλιστα στερήθηκε έαυτός μου καί διά τού ζορμπά τό μίστικο καί αύτό ό Ι
διος ( = ό Αυστριακός πλοίαρχος) τό έχει αίχμάλωτον καί παρακαλώ κάμετε 
έλεος καί διαυτό νά έλευθερωθή όπού τό πήραν ύπέρση ( = πέρυσι) άπό τό 
λιμάνι αύτοϋ, διότι χαλάστηκεν καί αύτός ό πτωχός. ..» (Γ.Α.Κ., Έκτ., Φάκ. 
124. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Στίς 16 Νοεμβρίου πάλι ύποβάλλει στήν Κυβέρνηση πρόταση προαγωγής τού 
Ζορμπά σέ στρατηγό, καθώς καί άλλων άγωνιστών σέ διάφορους βαθμούς, γρά
φοντας τούτα:

«Πρός τό σεβαστόν έκτελεστικόν Σώμα
Τό αίτιον τού παρόντος μου δέν είναι τι άλλο είμ ί περικαλώ διά τούς κά- 

τωθιν γεγραμένους πατριώτας· έπειδέτι καί έχουν πολλάς δουλεύσεις είς 
τήν πατρίδα καί είναι άνθρωποι άξιοι καί έχουν πολλούς άγώνας διά τήν 
πατρίδα- περικαλώ λοιπόν τό έκτελεστικόν νά τούς δωθοϋν καί αύτωνούς ά
πό ένα δίπλωμα καθώς κάτωθεν γράφω τόν καθ’ έναν διά νά έλπίζουν καί νά 
πασχήζουν περισσότερον είς τήν δούλευσιν τής πατρίδος μένω μέ σέβας

·>

τή 16 Νοεμβρίου πατριώτις
(1)825
“Υδρα

κ. άναστάσι στρατηγώ 
κ. γιωρνάκυ ζωρπά στρατηγώ 
κ. σταύρω Βασιλείου στρατηγώ 
κ. μιχάλη άντιστρατήγω 
κ. γιάννη μωσκωβώπουλω άντιστρατήγω 
κ. θανάσι χιλιάρχον 
κ. θωμά χιλιάρχον 
κ. στόγιω βωδουνιώτη χιλίαρχον 
κ. ζιώγαν άντιστρατηγον 
κ. Νικώλα παρπουζιώτην στρατηγόν».

(Γ.Α.Κ., Έκτ., ’Αρχ. Βλαχ., Φάκ. 16. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
ΕΓταν δμως έποχή τότε πού δέ δίδονταν βαθμοί, δπως άναγράφεται στό πίσω 

μέρος τής άναφοράς, κι έτσι οΐ μαχητές αύτοί δέν Ικανοποιήθηκαν.

Ακολουθεί τρίτη άναφορά τού Καρατάσου πρός τό Εκτελεστικό, γιά νά άπο- 
ζημιωθει ό μαχητής καί φίλος του, έπειδή έχασε άδικα τό μίστικό του. Τή μεταφέρω

Καρατάσιος
(Σφρ.)
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κι αύτή αύτούσια:

«632 Ό παρών Κ(ύριος) γεώργις ζωρπάς παρησιάζεται πρός τό Σεβαστόν έ- 
κτελεστικόν, διά τήν σκαμπαβίαν του όποϋ τού τήν έπήρεν ύπέρση ό
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ύπυργίαλος39 άυτοϋ εις Ναύπλοιον, διά νά τού γένη καμία οικονομία νά μήν 
μένη εις τήν ζυμίαν. διά τούτο περικαλώ λοιπόν τό Σ(εβαστόν) έκτελεστικόν 
έπιδέτη καί αυτός είναι καλός πατριώτης καί έχη πολλές δουλεύσης εις τήν 
πατρίδαν μας καθώς είναι γνωστόν σας νά τόνκάμεται καμίαν οίκωνομίαν νά 
πλερωθή τήν σκαμπαβίαν του νά μήν μείνη είς τήν ζυμίαν, διότι έξ αίτίας έκεί- 
νης, τής σκαμπαβίας του άκωλούθησαν καί άλλαις πολλαϊς ζυμίαις μένω μέ 
σέβας

τή 16 Νοεμ(βρίου) ό πατριώτης
(1)825 Καρατάσιος».
Οδρα (Σφρ.)

(Γ.Α.Κ., Ύπ. Ναυτ., Φάκ. 37. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
01 άναφορές τού Καρατάσου, δπως κι οΐ άλλες τού άτυχου Ζορμπά, έγιναν δε

χτές στήν Κυβέρνηση, πού άναγνώρισε τό δίκαιο τού αιτήματος, κα( στ(ς 23 Νοεμ
βρίου 1825, έστειλε διαταγή πρός τό Εκτελεστικό, τονίζοντας τή ληστρική έπιδρο- 
μή ένάντια στόν άγωνιστή καί παρακαλώντας τό Σώμα νά ζητήσει τήν άποζημίωση 
άπ’ τόν άρχηγό τής αύστριακής μοίρας. Κι αύτό, έπειδή σέ τίποτα δέν έφταιξε ό 
Ζορμπάς, ώστε νά χάσει τό μίστικό του μ’ δλο τόν έξοπλισμό του40.

Στό άναμεταξύ ό Μπαστέκης άπό τό Π ήλιο κι οί Σκοπελίτες ζήτησαν άπ’ τήν 
Κυβέρνηση στρατεύματα, γιά νά φυλάξουν τίς Βόρειες Σποράδες, πού άπειλοϋ- 
νταν άπ’ τούς Τούρκους. Ή Κυβέρνηση άνταποκρίθηκε, καί στίς 15 τού Νοέμβρη έ
στειλε διαταγή στόν Καρατάσο γιά νά έκστρατεύσει μ’ δλα τ’ άσκέρια του στά μέρη 
τού Τρίκερι καί τού Βόλου. Τή διαταγή άνακοίνωσε στούς άντρες του, κι αύτοί δέ
χτηκαν μέ μεγάλο ένθουσιασμό νά άνέβουν καί νά πολεμήσουν στή Θεσσαλομα- 
γνησία. 'Ύστερ’ άπό τή συμφωνία τούτη, ό Μακεδόνας άρχηγός σύνταξε άναφορά 
πρός τή Διοίκηση, προκειμένου νά έκφράσει τήν εύχαρίστηση δλων γιά τήν έκστρα- 
τεία, παράλληλα δμως καί νά τονίσει τήν άνάγκη τής βοήθειας τού σώματός του μέ 
τρόφιμα καί καράβια. Ή άναφορά είναι αύτή:

«Πρός τήν Σ(εβαστήν) διοίκισιν τής Ελλάδος 
Τό έκτελεστικόν Σώμα.

Εχθές έλαβα τάς διαταγάς σας οίδα νά μέ διατάζεται νά έκστρατεύσω 
μέ δλον τό σώμαμου διά μέρους τρυκέρου, καί βώλον καί τάς έδέχθηκα μέ ύ- 
μετρον εύχαρίστησιν καί έγώ καί δλον τό στράτευμα έχουν μεγάλην προθυ
μίαν νά έκστρατεύσουν διά έκεϊνα τά μέρη, νά χύσωμεν τό αίμα μας διά τήν 
πατρίδαν μας. δμως πρέπει νά διορισθοϋν καί καράββια δσα κάμουν χρία 
διά νά έμβαρκάρη τό άσκέρι ένταυτφ καί πωλεμωφώδια καί ζωοθρωφάς διά 
τό στράτευμα· καί μήν έχωντες τά άναγκαία, γράφωμεν πρός τήν Σ(εβαστήν) 
διοίκισιν, καί στέλνωμεν έπίτιδες καί τόν έδικόν μου νικώλαον, διά νά όμιλή- 
σει τά πάντα διά ζώσης φωνής, καί περικαλοϋμεν νά οίκωνωμηθοϋν τά άνα-

39. Ναύαρχος.
40. Γ.Α.Κ., Έκτ., Φάκ. 139.
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γκαΐα τοσυντωμώτερον νά έκστρατεύσωμεν μέ τήν δύναμιν τού άγίου Θεοϋ' 
μάλιστα γνωρίζω όποϋ έχη μεγάλην προθυμίαν τό άσκέρι, νά έκστρατεύση 
διά έκεϊνα τά μέρη, καί μέ άυτήν τήν προθυμίαν είμαι βέβαιος δτι ήμπωροϋ- 
μεν νά ώφελίσωμεν καί τήν πατρίδα, όδέ ( = είδέ) πάλιν έξεναντίος καί μίνει 
άυτή ή έκστρατία, έγνωρίζω όποϋ θελαρεμπελέψη τό άσκέρι καί έχουν νά 
διασκωρπισθοϋν έδώ καί έκεϊ καί ώχι μόνον δέν θελαοφελίσουν τήν πατρίδα, 
άλλά καί ζυμίας θελαπροξενήσουν. μένω μέ βαθύτατον σέβας.

τή 16 Νοεμ.(βρίου) όπατριώτις
(1)825 (Σφρ.) Καρατάσιος
ϋδρα

(Σφρ.) Γάνζος 
(Σφρ.) κ. Δουμπιότης 
(Σφρ.) Μπήνος».

(Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Φάκ. 16).
Ή άπόφαση τής Διοίκησης νά όργανωθει κίνημα στή Θεσσαλομαγνησία, βρή

κε άντίθετο τόν έπαρχο Σκοπέλου Μαργαρίτη Δημάδη, πού μέ άναφορά του πρός 
τό Βουλευτικό χαραχτήριζε τό σχέδιο τής έκστρατείας «δχι μόνον άνωφελές, άλλ’ 
έπιβλαβές καί όλεθριώτατον διά τούς Θετταλομάγνητας χριστιανούς». Κάποιοι 
προύχοντες των νησιών, πού δέν ήθελαν τούς άγωνιστές στόν τόπο τους, γιά νά 
κοιμούνται ήσυχοι καί νά όρίζουν τά άγαθά τους, φαίνεται πώς είχαν έπηρεάσει τό 
Δημάδη. Πάλι δμως αύτός βρήκε τόν καλό έαυτό του, καί άφοϋ στό μεταξύ έπισκέ- 
φτηκαν τό Εκτελεστικό οΐ βουλευτές Κ. Λιβέριος καί Ιωάννης Πάγκαλος γιά νά 
πληροφορηθούν τό σχέδιο, συμφώνησε νά γίνει τό κίνημα, έφόσον άπόβλεπε σέ 
«κοινωφελή καί μυστικόν σκοπόν». Διαφορετικά δχι· κι άν άκόμα ό Καρατάσος ξεκί
νησε, νά διαταχτεί νά γυρίσει πίσω.

(Αρχεία τής έλληνικής Παλιγγενεσίας, δπ.π., σελ. 388-389).
Ούτε ό Καρατάσος δμως είχε ξεκινήσει, ούτε ή Ιδέα τού κινήματος πήρε σάρκα 

καί όστά ώς τότε.
Κείνη τήν ήμέρα πού συντάχτηκαν οί τρεις άναφορές, μιά μεγάλη δύναμη τού 

στρατού τής Ύδρας έφυγε γιά τήν Αθήνα. Μαζί ξεκίνησαν κι ό στρατηγός Μακρυ- 
γιάννης μέ τό Γεώργιο Ζορμπά, προκειμένου νά ταχτούν στόν τακτικό στρατό, πού 
διοργάνωνε ό Φαβιέρος τήν έποχή έκείνη, σύμφωνα μέ μιά πληροφορία τής έφημε- 
ρίδας τού νησιού» Ό Φίλος τού Νόμου» (16.11.1825), πού είναι ύμνητική καί γιά 
τούς δυό:

«Σήμερον άναχωρεϊ έντεϋθεν δ ι’ Αθήνας τό Σώμα τού Στρ(ατηγοϋ) Μα- 
κρυγιάννη. Μέ μεγίστην εύχαρίστησιν άναγγέλομεν εις τό Κοινόν, δτι τό με- 
γαλήτερον μέρος τού Σώματος τούτου σκοπεί νά καταγραφή είς τό Τακτικόν. 
Καί αύτός ό ίδιος Στρ(ατηγός) Μακρυγιάννης, δστης πρό ήμερών έγράφη είς 
τάς τακτικός φάλαγγας τού "Εθνους, άναχωρεϊ αϋριον μετά τού συναδέλ
φου του Γεωργίου Ζορμπά διά Ναύπλιον, καίέκεϊθεν δ ι’ Αθήνας διά νά ένω- 
θώσι μέ τό λοιπόν τακτικόν Σώμα. Τιμή καί έπαινος είς τούς έναρέτους καί 
φιλοκάλους τούτους Αρχηγούς! Μέ τιμήν έδούλευσαν έως τώρα τήν πατρί
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δα των. Τό Έθνος περιμένει είς τό έξης ούσιωδεστέρας έκδουλεύσεις άπό 
αύτούς»41.

Φτάνοντας ό Ζορμπάς στό Ναύπλιο, έπανέρχεται στό παλιό του αίτημα καί, πι
κραμένος άκόμα άπό τή συμφορά του, γράφει άλλες δυό άναφορές, διεκτραγωδώ
ντας τό κατάντημά του:
1) «Σεβαστή ΔιοΙκησις

Ήξεύρει καλώς ή κηδεμονία της, καί αυτός έγώ πολλάκις τήν ύπενθύμι- 
σα δτι ήρπάγη πέρυσιν άδίκως καί άναξίως έκ τών κόλπων τού Ναυπλίου καί 
Διοικήσεως παρά τών αύστριακών τό πλοϊον μου, Γολιώττα, δτι δέν ήρπάγη 
κενόν, άλλά πλήρες δν καί τόσων πραγμάτων, καί δτι έχύθησαν καί αίματα 
τού άδελφοϋ μου καί άλλων δύο Ελλήνων. Όσάκις δέ ύπενθύμησα δ ι’ άνα- 
φορών μου έλαβον άπόκρισιν σεβαστήν, δτι ή ΔιοΙκησις έφρόντισε καί θέλει 
φροντίσει ώς καθήκον της άναπόφευκτον τήν άπόδοσιν τού πλοίου, ή τήν άλ
λην άποζημίωσίν μου, άλλά μέχρι τουδε κακή μου τύχη δέν ένεργήθη ή έκ- 
πλήρωσις τού δικαίου μου καταθυμίου. ήδη δέ πληροφορούμαι, δτι ή Γαλιώτ- 
τα μου έπωλήθη έν Σμύρνη, καί νυνίμεταβάλλεται είς βρύκιον, καί είναι σχε
δόν άδύνατον νά τήν άνακυριστόσω(;) Σεβαστή ΔιοΙκησις, άδίκως καί παρα- 
λόγως άπέθανεν ό άδελφός μου, άδίκως καί παραλόγως κινδυνεύω ν’ άπολέ- 
σω τό πλοϊον μου έκτιμώμενον είς είκοσι τόσας χιλιάδας γρόσια, καθώς δια
λαμβάνουν τά προεγχειρισθέντα έγγραφά μου καί νά καταντήσω άναξίως 
είς δυστυχίαν άφόρητον. Διό παρακαλώ θερμώς τό φιλοδίκαιον καί τήν άγα- 
στήν φιλοτιμίαν της, έπειδή ένόμισε χρέος της άπαραίτητον τήν ένέργησιν 
τής άποζημιώσεώς μου, νά τήν ένεργήση έπιμελώς καθ’ όποιονδήποτε τρό
πον κρίνη εύλογον, ή έκ τών δσα μέλλουν νά λάβουν οί αύστριακοί έκ τού τα
μείου, ή έξ αύτού τού έθνους, ώς προσήκον νά ζημιωθή διά τά Ιδιώματα καί 
τούς σκοπούς του διότι άδικώτατον νομίζω νά άφανίζωμαι άδίκως καί άνω- 
φελώς διά τόν ρηθέντα λόγον.

καί μένω μέ δλον τό βαθύτατον σέβας 
τή 18 Νοεμβρίου 1825 Έν Ναυπλίψ

ό πατριώτης
(Ύπ.) γεώργηως ζωρμπάς».

2) «Πρός τό έξοχον ύπουργεϊον τών Ναυτικών
ό ύποσημειούμενος Γεώργιος ζορμπάς παββησιάζω πρός τό έξοχον ύ- 

πουργεϊον τών Ναυτικών τάς δύο άποδείξεις τής Γενικής άστυνομίας Ναυ
πλίου, έκ τών όποίων θεωρεί, δτι είς τάς 28 Όκτωβρίου 1824 ή αύστριακή 
φρεγάτα έστειλεν τήν βάρκα της μέ 40 στρατιώτας καί έπήραν τήν γολέταν 
μου διά νυκτός έν τφ λιμένι Ναυπλίου προξενήσασά μοι καί τόν θάνατον τού 
άδελφού καί άλλου ένός. τώρα δέ μαθαίνω δτι τήν έπώλησαν είς Σμύρνην καί

41. Συνεπώς καμιάν άπήχηση δέν είχαν δλα δυα είχαν άκουστεΐ ώς τώρα σέ βάρος τού Ζορ- 
μπά.
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έπειδή ώς άθώος έπαθον τοσαϋτα δεινά παραλείπω τήν σημείωσιν τής έκτι- 
ρήσεως τών ληφθέντων πραγμάτων μου καί τού αύτοϋ πλοίου συμποσουμέ- 
νης άπό γροσίων 24202 καί προστρέχω είς τό έξοχον τούτο ύπουργεϊον νά 
σκεφθή τό δίκαιόν μου καί νά άναφέρη πρός τήν σεβαστήν Διοίκησιν, διά νά 
μοί γίνη ή άποζημίωσις καθότι ώς γνωστόν ούχ’ έξ έγκλήματός μου έπαθον, 
άλλ’ ένεκα τής Διοικήσεως. μέ τήν πεποίθησιν τής καλής έκβάσεως τών δι
καίων αίτημάτων μου μένω εΰσεβάστως

Έν Ναυπλίψ τή 23 Νοεμβρ.(βρίου) 1825
ό πατριώτης

(Ύπ.) γεωργιος ζωρμπάς μάγνης».
(Γ.Α.Κ., Ύπ. Ναυτ., Φάκ. 37. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Τό Υπουργείο άντέδρασε άμεσα τώρα. Μόλις πήρε τήν παραπάνω άναφορά, 
μεταβίβασε στό Εκτελεστικό Σώμα τό αίτημα τοϋ Ζορμπά κα(, άναγνωρίζοντας ά- 
πόλυτα τό δίκαιό του, πρότεινε νά γίνει έπίσημη διαμαρτυρία στόν άρχηγό τής αύ- 
στριακής μοίρας, ώστε νά έπιστραφεί τό πλεούμενο ή νά πληρωθεί ή άξία του42.

Τέλος, μέ τή συνεργασία τού Εκτελεστικού καί τοϋ Υπουργείου τών Οικονομι
κών, ή Διοίκηση έβγαλε τό 1093/25.11.1825 έγγραφο πού φανέρωνε, δτι όΖορμπάς 
έπρεπε νά πάρει άπό τό Κράτος τήν άποζημίωση πού ζήτησε. "Αγνωστο δμως άν 
τήν πήρε. Μεταφέρω έδώ καί τούτο τό έγγραφο:

«Περίοδ.Γ' 28.794
Άριθ. 1093 Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος

(άριθ.) 1932
Πρός

Τό Σον Εκτελεστικόν Σώμα 
Ή Γενική Γραμματεία

Τό Στιβαρόν έκτελεστικόν διεύθυνεν είς τήν Γεν. Γραμματείαν τήν ύπ’ ά
ριθ. 1365 άναφοράν τοϋ Υπουργείου τών Ναυτικών περί τοϋ άρπαγέντος πέ- 
ρισυ παρά τών Αυστριακών Πλοίων Μυστίκου τοϋ Γεωργίου Ζουρμπά, μέ δια
ταγήν τοϋ νά γραφώσι τά δέοντα περί ταύτης τής ϋποθέσεως πρός τόν Διοι
κητήν τής Αύστριακής Μοίρας· Ή γενική Γραμματεία μ ’ δλον δτι έσπευσε νά 
γράψη πρός αύτόν κατά τήν διαταγήν τού Σεβαστού τούτου Σώματος, κρίνει 
δμως άναγκαίον νά έκθέση τάς παρατηρήσεις της περί ταύτης τής ύποθέσε- 
ως. ή άρπαγή τοϋ άνωτέρω Μυστίκου δέν έγινε βέβαια δ ι’ άτομικόν άδίκημα 
τοϋ Γεωργίου Ζουρμπά, άλλά διά τήν όποίαν ή Αύστριακή Μοίρα είχεν δια

φοράν μετά τής'ΕλληνικήςΔιοικήσεως κατ’ έκείνην τήνέποχήν. έκτός τούτου 
ή ύπόθεσις αύτη δέν θέλει λάβει τέλος παρ’ δταν καί αί άλλαι τοιαύτης φύσε- 
ως υποθέσεις, ώστε ή άποζημίωσις τού είρημένου Μυστίκου άν καί γίνη άπό 
μέρους τής Αύστριακής Μοίρας, θέλει δμως άργοπορήσει πολύ, καί έν το-

42. 1) Γ.Α.Κ., Έκτ., Φάκ. 139.
2) Γ.Α.Κ., Ύπ. Ναυτ., Φάκ. 37.
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σούτψ ό Γέώργιος Ζουρμπάς άδικείται προφανώς, υστερούμενος τό Μύστι- 
κόν του χωρίς καμίαν μίαν προσωπικήν αιτίαν. Δ ι’ αυτούς λοιπόν τούς λό
γους ή γενική Γραμματεία βλέπει δίκαιον ν’ άποξημιωθή ό άναφερόμενος 
παρά τής Διοικήσεως τόσον διά τήν τιμήν τοϋ Μύστικου, καθώς καί δ ι’ όσα 
πράγματα είχεν είς αύτό, άναβαίνοντα όλα είς γρόσια εϊκοσιν τέσσαρες χ ι
λιάδας διακόσια δύο άριθ. 24.202 κατά τήν διαληφθεϊσαν άναφοράν τού Υ
πουργείου τών Ναυτικών. Τοιουτοτρόπως... (δυσανάγνωστη μιά λέξη) ή Διοί- 
κησις καί είς τήν ύπόθεσιν τοϋ Κουλπαζή ήτοι έχει τήν αύτήν βάσιν.

Ή γνώμη αΰτη καθυποβάλλεται είς τήν άπόκρησιν καί άπόφασιντοϋ Στι- 
βαροϋ τούτου Σώματος

Έν Ναυπλίψ τή 25 Νοεμβρίου 1825 
Ό Γενικός Γραμματεύς 

(Σφρ.) Α. Μαυροκορδάτος
Διά τό άκριβές τής άντιγραφής 

άθήναι τή 27 Μαΐου 1865 
Ό

Δήμαρχος άθηναίων 
(Ύπ.) Ε. Κουτξικούρης».

(Έθν. Βιβλ., Άρχ. Άγ.).
Σκοπός τής μετάβασης τών άγωνιστών στήν Αθήνα είταν, όπως είδαμε πιό πά

νω, ή κατάταξή τους στόν τακτικό στρατό, πού καταρτιζόταν τότε κάτω άπό τήν άρ- 
χηγία τοϋ Γ άλλου φιλέλληνα Φαβιέρου.

Είναι όμως άγνωστο άν κα( πότε έφτασε στήν Αθήνα ό Ζορμπάς καί πόσο και
ρό έμεινε στήν πόλη, κι άκόμα άν τελικά κατατάχτηκε στόν τακτικό στρατό, μιά καί 
λείπουν οι σχετικές πληροφορίες. Πάντως έξακολουθοϋσε νά είναι ταγμένος κι αύ- 
τός στό σώμα τού γέρο -  Καρατάσου43, πού είχαν άναγνωρίσει ώς άρχηγό καί στήν 
νότια Ελλάδα τά όλυμπιακά στρατεύματα, ϋστερ’ άπό έντολές τής Πολιτείας44.

Παρόλη τήν καλή τους διάθεση οί έπαναστάτες, συνηθισμένοι στήν άπειθαρ- 
χία καί τά καπετανάτα τους, δέν είταν εύκολο νά προσαρμοστούν στό σύστημα τοϋ 
στρατού πού όργάνωνε ό Φαβιέρος. Σύντομα λοιπόν άρχισαν νά σκορπίζονται οί 
άντρες τού Καρατάσου, όπότε αύτός μπροστά σ’ αύτή τήν κατάσταση καί τήν έλλει
ψη στοργής άπό τήν Κυβέρνηση, πιάνει καί γράφει άναφορά πρός τή Διοίκηση στίς 
4 Δεκεμβρίου 1825, καταγγέλνοντας τήν άπειθαρχία τών στρατιωτών του καί τονί
ζοντας τήν άνάγκη νά δοθούν τά διπλώματα, πού ζήτησε καί πιό πρίν, γιά όρισμέ- 
νους όπλαρχηγούς του. Μ’ αύτά πίστευε ό Καρατάσος, ότι θά έμψυχωνόταν τό 
στράτευμα, θά πειθαρχούσε καί θά έφερνε καλά άποτελέσματα στίς έκστρατεϊες 
του. Μεταφέρω κι αύτή τήν άναφορά του:

«προς την ήπερτατήν και σεβαστή δηείκησην

43. Γ.Α.Κ., Διοικ. Έπ., Φάκ. 184, χργ. 992.
44. Γ.Α.Κ., Έκτ., Φάκ. 116, χργ. 11621.
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έγο κατατάς δηαταγας Σας δέν απόλληπο να ακολοθο όμος αποκαγίκηα 
( = άπό καΐκια) κε αν με έρωτής(;) δεν μάς κηβερνήσατε έστελα και τάς δηα- 
ταγάς είς την Εγήνα ( = Αίγινα) κε χαργία ( = χωριά) του κε ούτε άπεκη δεν 
μάς είλθαν καγήκηα κε ετζη ( = έτσι) άπο τήν πολλήν άργιτα κε άκηβερνη- 
σήα μού σκρόπησε τό σόμα εις άλλα τά νησήα κε αν πάρης τον ανηφόρο κε 
φοβουμε ναμήν γενόμεν κλέφτες χορής νά θελόμε εγό κολακήες δεν εΐξε- 
βρο όπου νατούς κολακεβο να στεικονται ( = στέκονται) κε να σημαζονωντε 
όγληγόρα με κατή δηπλόματα όπου ήθελα να τούς παριγόρο δεν μου τα ε- 
βγαλετε κε εί περησοτέρη κουτζοκαπετανέγι μουθα έλθουν αυτού δηά δη
πλόματα κε δος τε τους το...(δυσανάγνωστη μιά λέξη) καθος τούς πρέπη. έγό 
παρακαλλό την σεβαστή δηείκησην όπου νά μάς κυβερνήσετε άπο άλλα τα α- 
ναγγέα οπού νακάνομε δουλήα του γενός ( = γένους) μας κε να μην αντρο- 
πηασστουμε τάρα στα γεράματα να προσταξετε κε μήα γολέτα άρματομενη 
να σταθή εκήθην εοσο ναδοσομε το νεζαμπή(;) να σηματοθουμε 
( = σωματωθοϋμε) ο τη απο τα τόρα άρχηνήσαν καμποσι να αρπαζο(υ)ν ό αγ- 
γέλος (ποιός δμως δέν άναφέρεται) με κάποσους αλλο(υ)ς είνε παγίμενη είς 
την τζήα κε άρχήνησαν κε κορμακηάζο(υ)ν τόν κόςμο.

εγο κε γατζος (έχουμε) εος πεντακοσίους στρατηότης. σήμερα βγενόμε 
με νάβλο δήκο ( = δικό) μου κε παρακάλο νά μου στήλετε δηαταγή να μάς τα 
δόσο(υ)ν εί σκοπελήτης είνε τεσηρης χηληαδες γρ. 4000 να μην τα χάσο ότι 
δέν έχο ημε χαλαςμένος κε σκλαβομένος καθος τα ξεβρετε

άκομα ναμου δοαετε κε ένα πασα πάρτη δηά μήα σκανμπαβήα όπου έχο 
δηα νατήν στελνό πέρα δηά χαμπερη να μαθένομε τι είνε κε να άγρηκηθού- 
μεν με τούς φηλός ( = φίλους) μας χρηστιανοϋς.

άκομα κεμερήκα ( = καί μερικά) δηπλόματα όπου σάς ζητο παρακάλο νά 
μου τα βγάλετε κε να μου τα στήλετε αυτα κε όχη τα προτα οτη ήνε αναγγέα 
πολλή είσεκήνα ( = είς έκεϊνα) τα μέρη μου χρηαζοντε αυτή ή ανθροπη κε 
χορής πρόςβαρον κε παρακαλο ναμάς προβλεψετε όγληγόρα με όλλα τα ά- 
ναγγέα να κάνομε δουλήα κε ναμήν ρεμπεληάσομε ότη είχα παρακαλο σομα 
δηά δουλλήα κε μένο με βαθήτατον σέβας

1825 ο πατριοτης
δεκεμβριου 4 (Σφρ.) καρατασιος».
ήδρα

(Γ.Α.Κ., Έκτ., Φάκ. 143)
'Η πίστη τούτη τόν έκανε νά έπανέρθει ϋστερ’ άπό δυό μέρες, γιά νά ξαναζητή

σει τήν άπονομή τού βαθμού τού στρατηγού στό Ζορμπά καί σ’ άλλους. Δυστυχώς 
δμως πάλι ό λόγος τού Καρατάσου έπεσε στό κενό, καί οί ύποψήφιοι γιά τούς βαθ
μούς έμειναν μόνο μέ τή χαρά, έπειδή ή Πολιτεία δέν μπόρεσε νά τούς προβιβάσει· 
δχι γιατί δέν ήθελε, άλλά έπειδή κείνες τίς μέρες βγήκε θέσπισμα, πού έμπόδιζε τίς 
προαγωγές.

Πάντως ή σχετική πρόταση τού Καρατάσου είναι τιμητική γιά τούς όπλαρχη-
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γούς, καί μεταφέρεται έδώ αύτούσια45:
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«δήπλοματα
I: ό γηοργη ξουρπάς στρατήγος 
I: νικόλας μπουρποτζιότις στρατίγος 
I: αδάμο φουρκάςί;) αντί στρατίγος 
I: μητρός μπαστέκης στρατίγος 
I: γηάνης μοσκοβακί χιλίαρχος 
I: θομάς χιλίαρχος 
I: στογήος (;) χηληαρχος 
I: όπξηοτας χηλιαρχός 
I: νικόλας στουκου χιλίαρχος 
I: Θανάσης χιλίαρχος 
2: χιλή αρχήες- χορής όνόμα ( = όνομα) 

καί ένα γραμα καί νά ήπορ...(δυ· 
ανάγνωστο) στριάνο χορής όνομα.

12: δοδέκα δήπλοματα

σεβαστή δηηκήση παρακάλλο οτί ή ανόθεν είνε γενεγί ( = γενναίοι) είνε πα- 
τρηοτής έδουλέψαν μπιστα τό γενός μας κε μολή δία να δουλέφον την πατρί
δα έοσο νά ζουν κε είνε άξιη της τιμής ταυτής να τούς δωθουν τα δήπλόματα' 
οί ανόθεν μου είνε μεγάλη χρήα ναγένον τάρα δία έκήνα τα μέρι κε αν είμον 
άλλου δέν σάς έβήαζα τόσο κε μενό μέ σεβάς 1825 δεκεμβρίου 6

ό πατριοτής στρατίγος 
καρατάσιος».

(Σφρ.)

Στά νησιά τών Σποράδων

"Οταν άκόμα ό Καρατάσος βρισκόταν στήν "Υδρα, πήρε διαταγή άπό τήν Κυ
βέρνηση νά στείλει χίλιους ή τουλάχιστο πεντακόσιους στρατιώτες του στό Μεσο
λόγγι πού κινδύνευε. Μάζεψε τότε τούς άξιωματικούς του καί τούς διάβασε τή δια
ταγή, άλλ’ αύτοί άρνήθηκαν νά τρέξουν στή δυτική Ρούμελη, έπειδή προτιμούσαν 
νά έκστρατεύσουν στή Μαγνησία πού τήν ξέρανε άπό παλιά. Μά κι ό 
γέρο -  Καρατάσος συντασσόταν μ’ αύτούς, γ ι’ αύτό καί μέ άναφορά του παρακάλε- 
σε τήν Κυβέρνηση νά τόν ένισχύσει, ώστε νά πετύχει ή έπιχείρηση στή Μαγνησία.

(Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Έκτ., Φάκ. 16, άναφορά άπό 18.11.1825).
Τότε ή Κυβέρνηση έδωκε έντολή στό Δρόσο Μανσόλα νά άνέβει κι αύτός στή 

Σκόπελο γιά νά έκτελεϊ χρέη φροντιστή, μέ τήν υπόσχεση πώς άμα καταστάλαζε έ- 
κεί θά τού έστελνε τροφές καί πολεμοφόδια46. Δέν είναι γνωστό δμως άν ό Μανσό- 
λας ήρθε τελικά στή Σκόπελο.

Πάντως πρίν άκόμα κλείσει ό χρόνος έκεϊνος, ό Μακεδόνας άρχηγός μέ τό

46. Γ.Α.Κ.. Έκτ.. Φάκ. 140
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στράτευμά του άνέβηκε πάλι στά νησιά τών Βόρειων Σποράδων. Μαζί του είτανε κι 
ό Ζορμπάς μέ τόν νταϊφά του, πού πρέπει νά άνάλαβε τώρα κι αύτός δράση στά πα
ραθαλάσσια τής Θεσσαλίας καί Μακεδονίας μέ τό καράβι του47. Γιά δρμητήριο είχε 
τή Σκύρο, άλλά τό πρόβλημα τού έπισιτισμοϋ τόν βασάνιζε καί πάλι, γι’ αύτό καί ύ- 
ποχρέωσε τήν κοινότητα ν’ άναλάβει τή συντήρηση τόσο τών στρατιωτών του, δσο 
καί τών ζώων του. Σύμφωνα μέ μιάν άναφορά τής κοινοτικής άρχής, ή άξία τού κρι
θαριού, τού σιταριού, τής φάβας καί άλλων τροφίμων πού δόθηκαν έκεϊνο τό χρόνο 
στόν όπλαρχηγό, έφτασε τά 4600 γρόσια48.

Αύτό τό πρόβλημα τής συντήρησης τόσο τών Ζορμπάδων δσο καί τών άλλων 
στρατιωτών στή Σκύρο, είχε συνειδοτοποιήσει κι ό Καρατάσος. Δέν έχασε, λοιπόν, 
καιρό κι έγραψε άπό τή Σκιάθο, στίς 17 τού Φλεβάρη 1826, πρός τόν ήγούμενο τού 
σκυριανού μοναστηριού, μέ τόν όποϊον γνωριζόταν καλά φαίνεται, νά δίνει κουμπά- 
νιες στά «παλικάρια» του, δπως όνόμαζε τούς άγωνιστές, καί νά νοιάζεται γι’ αύτά.

Παράλληλα ό Μακεδόνας καπετάνιος ένημέρωνε τόν ήγούμενο γιά μιά έκ- 
στρατεία πού έκανε στό Βόλο, δπου καί αιχμαλώτισε 23 Αρβανίτες. Οί πέντε δμως 
άπ’ αύτούς σκοτώθηκαν (δέν άναφέρεται πώς καί πού) καί οΐ άλλοι μεταφέρθηκαν 
στή Σκιάθο. Στήν έκστρατεία τούτη ό Καρατάσος, δπως βεβαίωνε τόν ήγούμενο, 
άρπαξε 6.000 πρόβατα, γρόσια καί άλλα λάφυρα. "Εστελνε μάλιστα κι ένα παιδί 
στό μοναστήρι, γιά νά γίνει ψάλτης.

Κι άλλη κατηγορία έναντίον τού Ζορμπά

Στίς 5 Μαΐου 1826 ό Πηλιορίτης μαχητής κατηγορήθηκε, δτι έπιασε στή Σκύρο 
μιά γυναίκα μέ τ’ δνομα Άναμάνια καί τήν παράδωσε στούς στρατιώτες του νά τήν 
τιμωρήσουν, έπειδή ή γυναίκα τούτη πρόδωσε τό σπίτι δπου είχε άποθηκέψει τό 
κρασί του. Στό τέλος πήρε τήν άπόφαση νά τή σκοτώσει, σύμφωνα πάλι μέ τήν κα
τηγορία. Βρέθηκε δμως τότε ό Σκυριανός Φαλτάης Σταματίου, πού είχε έρωτικές 
δοσοληψίες μαζί της, καί θέλησε νά έξαγοράσει τή σωτηρία της. Σύμφωνα πάντα μέ 
τό κατηγορητήριο, ό Ζορμπάς ζήτησε 1000 γρόσια γιά νά τήν έλευθερώσει, κι ό 
Φαλτάης άναγκάστηκε νά πουλήσει γιά 250 γρόσια ένα άμπέλι του, νά δανειστεί 
καί 150 άκόμα καί νά τά παραδώσει στόν καπετάνιο. "Ετσι ή Άναμάνια κέρδισε τή 
ζωή της49.

Νέα θαλασσινή έκστρατεία τών Ζορμπάδων

Τόν Ιούλιο τού 1826 ό Ζορμπάς εΓταν έτοιμος νά ξεκινήσει γιά καινούργια έκ
στρατεία στίς θάλασσες άπό τή Σκύρο πού βρισκόταν τότε, μέ δυό καράβια του ό-

47. Στό συμπέρασμα καταλήγω, βασιζόμενος σέ περικοπή έπιστολής τού Μιτζελιώτη μαχητή 
Στέφανου Καλαμίδα «Έπιστρέφων (έννοεϊ άπό τό Μόριά) ό Γέρω Καρατάσος καί λοιποί 1825 
καί άλλοι άρχηγοί Θεσσαλοί καί Μακεδόνες καί έξηκολούθησαν τό πρώτον έργον νά ένο- 
χλούν Θεσσαλίαν καί Μακεδονίαν στρατιωτικώς» (Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. Α', Άθήναι 1930, 
σελ. 103).
48. Δημητρίου Παπαγεωργίου, Ιστορία τής Σκύρου..., δπ. π., σελ. 115.
49. Άπό άναφορά τού Σταματίου (Αίγινα 10.9.1827) πρός τή Γραμματεία τής Επικράτειας στά 
Γ.Α.Κ., Ύπ. Δικ., Φάκ. 31.
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πλισμένα κα( μέ τέσσερα κανόνια, στά σίγουρα ϋστερ’ άπό σχετική έντολή τού Κα- 
ρατάσου. Προτού νά φύγει ζήτησε συστατικά γράμματα τόσο άπ’ τό αύστριακό 
προξενείο τού νησιού, δσο κι άπό τούς έπιστάτες τού τόπου, γιά νά μπορούσε νά 
πλέει άνενόχλητος άπό έλληνικές καί ξένες δυνάμεις, πού τυχόν θά συναντούσε.

Στίς 26 Ιουλίου λοιπόν τό προξενείο σύνταξε τούτο τό συστατικό γράμμα, ό
που βεβαιωνόταν, μεταξύ τών άλλων, καί ό ψυλαχτικός ρόλος πού θά άσκούσε ό 
μαχητής σέ "Ελληνες καί ξένους:
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«Ό ι ευρησκόμενη Γουλέτα όνομαζόμενη Δήμητρα τού Γεναιωτάτου Καπ(ετάν) 
Γιώργη ζουρμπά ός καθώς είναι φανερωμένη μέ έδικά του έξοδα παρακαλώ άλ
λους τούς Κυρίους Κομανταντίδιως μέ όλους τους Κυρίους όφιτζίους Μέτω διά 
παρών μου ΕνσφράΓιστών ωσάν όπού είναι άπό διμοσέος (δημόσια ήθελε νά γρά
ψει) Καντξιλαρία εσφραΓισμένω μέ τό νά περιφέρη ό Γενναιώτατος Καπ(ετάν) 
Γιώργης καί φιλδτη δλας τας Κυρίας Παντιώρας (δηλαδή παντιέρες, σημαίες) πα
σών δινάμεων Παρακαλώ καί έγώ ό δούλος τους νά είναι διαφεντευμένος καλώς 
καί καθώς τών ίδαμεν ότι φιλάτι δλλας Τας Παντιώρας καί μάλιστα καί τά οσπιτια 
μας καί μένω εις ΠροσταΓάστης

Σκύρως
Τη 26 Ιουλίου 
1826
ςίοναπί ΟαΙΙαΙί .

(Δ ύο σφραγίδες)
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(Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 15).
Τήν άλλη μέρα κα( οΐ έπιστάτες τής Σκύρου γράψανε δικό τους γράμμα γιά τό 

Ζορμπά:
« Ό  Γενναιώτατος στρατηγός Καπ(ετάν) Γεώργιος Ζορμπάς, μέ τήν κατα- 

δρομικήν Γουλέτα όνομαξομένην δημήτριδα υπό Ελληνικήν σημαίαν, άνα- 
χωρεΐ μετά τών ναυτών του καί στρατιωτών σύν τφ ίδίψ: μέ τά άναγκαϊα πο
λεμοφόδια όπλα ψιλά κανόνια: 4 Γ να παρατρέχη δλλα τά παράλοια κατασκο- 
πών τά κινήματα τού έχθροϋ, λεηλατών καί παραβλάπτων αύτούς όσον δύνα- 
ται. παρακαλοϋνται λοιπόν όλοι οί κατά θάλασσαν καί ξηρόν όμογενεϊς ευ
ρωπαϊκοί δυνάμεις καί φιλικέ Γ να μή δώσωσι αύτφ καμίαν ένόχλησιν ή έμπό- 
διον άλλά μόλον παπασυγχωρημένην καί άξημίωτον βοήθειαν καί είς πιστο- 
ποίησιν δίδεται ή παρούσα έπισφράγιστος. έχει μεθ’ έαυτοϋ έν καΐκι λατινά- 
δικον μέ τά άναγκαϊα πολεμοφόδια καί ναυτας. Τή 27 Ιουλίου 1826

έν Σκύρψ ΟΙ έπιστάται Σκύρου».
(Σφρ.)

(Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ, 15. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Σέ λίγες μέρες ξεκίνησε μέ τ’ άσκέρι του. Πέρασε πρώτα άπό τή Σκιάθο καί συ

νάντησε τό γέρο -  Καρατάσο, πού δχι μόνο έδωκε τήν έγκριση γιά τήν έκστρατεία 
τούτη, άλλά καί έφοδίασε τό Ζορμπά μ’ αύτή τή γραφτή άδεια:

«Ή παρούσα γολέττα όπού έχω μέσα τόν ίδικόν μου Κ(ύριον) γεώργη 
ξωρμπά μέ μερικούς στρατιώτας, περιφέρεται έως Θεσσαλονίκην καβάλαν 
καί έως ποτάμι διά Βαρδακωστα, μέ άδειαν μας καί είναι έφωδιασμένοι ή γω- 
λέτα άπό τζουμχανέδες ( = πολεμοφόδια) καί άρματα ψιλά καί χωνδρά, ώς 
πολεμικόν Παρτίδον όπού είναι(;) καί περικαλοϋμεν λοιπόν, όλους τους όμο- 
γενείς, καί φιλικός έξουσίας Γ να άφήσουν τήν δίοδον αύτούς έλευθέραν δί- 
δουσι καί είς αύτούς χρείας τυχούσης καί άναγκαϊαν ύπεράσπισιν50.

τή 23 Αύγούστου
(1)826 Καρατάσος».

Σκίαθω (Σφρ.)
(Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 15).

Πόσο καιρό κράτησε ή θαλασσινή έκστρατεία τού Ζορμπά καί τ( άποτελέσματα 
έφερε, μάς είναι άγνωστο. Ξέρουμε μόνο πώς στίς 25 Όκτωβρίου ό Γιώργης Ζορ
μπάς μέ τή γολέτα του έφτασε στό μακρινό λιμάνι τού Αίνου στίς έκβολές τού "Ε
βρου ποταμού. Έκεϊ συνάντησε τήν Ιωνική βομβάρδα «Παναγιά τού Κίκου» τού 
Μ.Γ. Γκίκα, πού έλειπε κείνη τή μέρα στήν Άνδριανούπολη, καί πήρε άπό τόν

50. Τήν έκστρατεία τούτη, δπως καί τίς άλλες τοίι 1826, πρέπει νά χρηματοδότησε δ Καρατά
σος. Αύτό συμπεραίνεται άπό τήν άποζημίωση τών 20.000 γροσίων πού πήρε τόν άλλο χρόνο 
γιά τά έξοδα πού έκανε, χρηματοδοτώντας τά πλοία τών άγωνιστών στά 1826 (άπό τήν άπό 
3.12.1827 διαταγή τής Άντικυβερνητικής Επιτροπής πρός τή Γραμματεία τής ΟΙκονομίας 
στά Γ.Α.Κ., Ύπ. Οίκ., Φάκ. 100).
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πλοίαρχο τού καραβιού Θανάση Ζούλα μιά φούσκα άλειμμα καί 50 άλειμματοκέρια, 
μέ τήν ύποχρέωση δμως νά τά πληρώσει, δπως ύποσχέθηκε στό γράμμα51 πού άφη- 
κε γιά τόν Γκίκα. Τό χειρότερο έδώ είναι δτι αίχμαλώτισε δυό συντρόφους τού Γκ(- 
κα καί ύποχρέωσε τόν πλοίαρχο νά τούς έξαγοράσει γιά 400 γρόσια. Τά χρήματα 
τούτα ύποσχέθηκαν καί οΐ δυό νά έπιστρέψουν στόν έξαγοραστή τους μέ τήν έξης 
δήλωση:

« Ύποσχόμεθα ήμεϊς υπό κάτωθεν γεγραμμένοι Γεώργης κέραμός καί Δημη- 
τράκης καμένος δτι διά ήμάς έδωσεν ό καπ(ετάν) Αθανάσιος Ζούλας καί μάς 
έξαγόρασεν άπό τόν κορσάρο Καπ(ετάν) Γεώργη Ζουρμπά Γρόσια 400, καί εΐ- 
μεθα υπόχρεοι νά τού τά δώσωμεν χωρίς τινός προφάσεως καί άντιλογίας 
καί έστω είς ένδειξιν.

Τή 25 όκτωβρίου 
182652

μετά νά μήν ήξεύρομεν γράμ
ματα έκάμαμεν τό σημεϊον 

τού σταυρού + + ».
Αντίθετα ό πλοίαρχος Ζούλας μέ δήλωσή του πού έκανε τήν Ιδια μέρα, ένώ ά- 

ναφέρεται στό άλειμμα καί τά κεριά, πού πήρε ό Ζορμπάς μέ ύπόσχεση πληρωμής, 
δέν κάνει καθόλου λόγο γιά τούς δυό άντρες πού έξαγοράστηκαν άπ’ τόν Ιδιο. Πα
ραθέτω στή συνέχεια αύτή τή δήλωση, πού γράφτηκε μέ τό χέρι τού Προμιριώτη 
μαχητή:

«εγο ο καπετάν αθανάσης Ζούλας μαιβρίκι ο κιπετάν γεόργις Ζορμπάς 
αρα(γ)μένον μ(έ)σα ηστανένο ( = στόν Αίνο) κι δέν μπήραξη απτοπράγμα μου 
ούτε το π(α)ραμεκρό μόνον με τονα ήχη ανάγγι από άλημα μουζήτιση κι του 
έδοσα μήα φούςκα άλημα κι πενίτα αληματοκίρια κι μήν έχοντας καντάρι να 
τοζη(γι)άσομε με αίδοσε έναν τεςκιραί ( = γραφτή έντολή) με τι βούλα του 
νατοζιγιάση κιόπου ζημίξομε νά τοπληρόση κι μάς εφήλαξαι τιν πα(ν)τέρα κι 
κάνα τραπάζο ( = φόρτωμα στό κεφάλι) δέν μάς έγινε.
1826 οκτ(ω)μβρίου δ53 καπετααθανάσης ζούλας54

ένω( = Αίνο) βεβεόνο».
(Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 15).

Παρόλη τήν ύπόσχεσή του, ό Ζορμπάς φαίνεται πώς δέν Ικανοποίησε τή χρη
ματική άπαίτηση τού Γ κίκα, πού ύπολόγισε σέ 4.400 γρόσια, γι’ αύτό καί τή μεθεπό
μενη χρονιά ό τελευταίος μήνυσε τόν Πηλιορίτη καπετάνιο στό άντιθαλάσσιο δικα
στήριο. Αλλά τά σχετικά μέ τούτη τήν ύπόθεση θά δούμε στό οίκεΐο κεφάλαιο γιά

51. Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 16.
52. Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 16.
53. Τό σωστό 25.
54. Καί τό όνοματεπώνυμο τούτο είναι γραμμένο άπ’ τό Ζορμπά. Ίσως ό Ζούλας νά μήν ήξερε 
καθόλου γράμματα.
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τίς δίκες τοϋ Ζορμπά.

Επιστροφή στις Σποράδες

Τρεις μέρες έμεινε στόν Αίνο ό Γιώργης Ζορμπάς, κι ύστερα γύρισε όλοταχώς 
στή βάση του. Στις 11 δμως Δεκεμβρίου τοϋ ίδιου χρόνου βρέθηκε πάλι νά περίπο
λε! στό πέλαγο, κοντά στή Σκύρο. Κείνη τήν ήμέρα μάλιστα καταγγέλθηκε δτι έπια- 
σε τό καΐκι τοϋ Παναγιώτη Τασούλη κι άρπαξε άπ’ αύτό διάφορα είδη άξίας 920 
γροσίων. Τό ίδιο καΐκι πάλι ληστεύτηκε, σύμφωνα μέ τήν καταγγελία τοϋ καπετά
νιου, καί στις 13 τοϋ Δεκέμβρη άπό τόν Σκοπελίτη καπετάν Ναούμη. Σέ λίγες μέρες 
6 Τασούλης βγήκε στή Σύρο κι άνάφερε τά καθέκαστα στή διευθυντική έπιτροπή 
τοϋ Αιγαίου, ζητώντας Ικανοποίηση (Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Φάκ. 239). Κανένα δμως 
κείμενο δέ βρέθηκε, πού νά φωτίζει τή συνέχεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ό Κωλέτης στή Σκιάθο, στρέφεται ύποπτα πρός τό κάστρο τής
Σκύρου

Ό  Ζορμπάς στή μάχη τής Αταλάντης

Τό Μάρτη τοϋ 1826 ή Κυβέρνηση έστειλε στ(ς Βόρειες Σποράδες τόν Ιωάννη 
Κωλέτη, γιά νά στρατολογήσει τούς άτάκτους πού παραμένανε σ’ αύτές καί νά 
τούς όδηγήσει γιά πόλεμο στήν άνατολική Στερεά, ώστε νά δημιουργηθεΐ έτσι άντι- 
περισπασμός στόν Κιουταχή, πού βρισκόταν τότε στήν Αττική. Ό  Κωλέτης πέρασε 
άπό τή Σκύρο καί καταστάλαξε στή Σκιάθο. Δέν είταν δμως ό κατάλληλος νά όργα- 
νώσει μιά τέτια έκστρατεία, ούτε νά καλλιεργήσει τήν πειθαρχία καί νά πετύχει τήν 
ένότητα τών άνυπόταχτων έκείνων. Ωστόσο μέ τά πολλά συγκέντρωσε τούς σκόρ
πιους στά νησιά Θεσσαλομακεδόνες, κάπου 1500 άντρες1, καί τούς έφερε στήν Α 
ταλάντη στίς 5 Νοεμβρίου τοϋ 1826, άλλά μιά σειρά άπό διαφωνίες έγινε αίτία νά 
καθυστερήσει ή έπίθεση καί νά χαθεί τό στοιχείο τοϋ αίφνιδιασμοϋ. Τελικά, δταν 
στίς 9 Νοεμβρίου κινήθηκαν τά στρατεύματα, είταν πιά άργά, γιατί πρόφτασε καί 
ήρθε στήν περιοχή ό Μουσταφάμπεης, όδηγώντας μεγάλη δύναμη πεζικοϋ καί Ιππι
κού. Μολαταύτα πολέμησαν, άλλά ύποπέσανε σέ άπανωτά σφάλματα, πού έφεραν 
τήν άποτυχία. Τήν άλλη μέρα οΐ μαχητές, πού άνάμεσά τους είταν κι ό Ζορμπάς1 2, έγ- 
καταλείψανε τόν Κωλέτη καί γύρισαν στά νησιά τους. Είναι φανερό, πώς ό κυβερ
νητικός αύτός παράγοντας δέν μπόρεσε νά τούς δώσει νεύρο καί πνοή γιά τόν άγώ- 
να.

1. Γουσταύου Χέρτσβεργ, Ιστορία τής Ελλάδος άπό τής λήξεως τοϋ άρχαίου βίου μέχρι σή
μερον, μετάφρασις Π. Καρολίδου, τόμ. Γ’, Άθήναι 1906, σελ. 101.
2. Τό δτι πολέμησε κι δ Προμιριώτης όρχηγός έδώ φαίνεται καθαρά άπό ένα πιστοποιητικό, υ
πογραμμένο στίς 20 Όκτωβρίου 1835 άπ’ τόν Ιδιο καί τόν Ιωάννη Βελέντζα. Μ’ αύτό οΐ δυό ά- 
ξιωματικοί βεβαιώνουν, δτι στή μάχη τής Αταλάντης πήρε μέρος κι ό Θεσσαλομάγνης Δημή- 
τριος Μοσκοβάκης, κι όνόμεσα στ’ άλλα, σημειώνουν καί τούτα:«... τόν διαληφθέντα μάλιστα 
ένθυμούμεθα καλώς δστις κατά τοϋ 1826 παρευρέθη είς τήν έκστρατείαν τής Αταλάντης καί 
κατά τό 1827 είς έκείνην τών Τρικέρων έπί κεφαλής έκατό καί περίπου στρατιωτών...» (βλ. 
Άρχ. Άγ.,’Εθν. Βιβλ.). Άλλά κι ό Φίλιππος Ίωάννου όμολογεί τή συμμετοχή καί τών τριών ά- 
δερφών Ζορμπά στή μάχη τής Αταλάντης (βλ. έφημ. «Αλήθεια», δπ.π.).

Ασφαλώς ό Ζορμπάς είταν έδώ έπικεφαλής τών συγχωριανών του Νικολάου Φιλάρετου 
καί Δήμου Βραχνογιάννη, πού πήραν έπίσης μέρος στή μάχη.

Άπό: 1) Βιογραφία μετά σημειώσεων κ. Νικ. Φιλαρέτου, δπ. π. καί
2) πιστοποιητικό τών Καρατάσου, Όλύμπιου καί Βελέντζα, πού βρίσκεται στούς 

άντίστοιχους Φακέλους τών Αγωνιστών τής Έθν. Βιβλ.).



Ξανά στή Σκύρο

Ό  Κωλέτης ώστόσο δέν τδβαζε κάτω. Είχε πάρει δμως στό μεταξύ τήν αύθαί- 
ρετη άπόφαση νά νά κυριέψει τό κάστρο τής Σκύρου, ένώ παράλληλα κινιόταν νά έ- 
παναλάβει τήν έκστρατεΐα στή Στερεά, μά δλες οΐ προσπάθειες εϊταν καταδικασμέ
νες. Κανείς δέν τόν άκουγε. Τά όλυμπιακά στρατεύματα έτσι, σκορπισμένα σ’ δλα 
τά νησιά, συνέχιζαν τό παλιό βιολί τους, καί οί κάτοικοι τά είχαν χαμένα.

Τήν Ιδια τακτική άκολουθοϋσαν καί οί μαχητές τού Ζορμπά στή Σκύρο, πού έ- 
γκαταστάθηκαν πάλι μετά τήν έπιχείρηση στήν Αταλάντη, καθώς καί δλοι οί στρα
τιώτες πού βρίσκονταν έκεϊ. Καταπιέσεις, κλεψιές, φαγωμάρες σέ ήμερήσια διάτα
ξή-
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Ό  Κωλέτης καί τό σκυριανό κάστρο

"Εχοντας λοιπόν στραμμένα πάντα τά μάτια του πρός τό κάστρο τής Σκύρου ό 
Κωλέτης, έστειλε διαταγή στούς δημογέροντες νά τό παραδώσουν στόν στρατιωτι
κό διοικητή τού νησιού Γρηγοράσκο Σοϋτσο, πού είταν δικός του άνθρωπος καί εί
χε σταλεί έκεϊ άπ’ αύτόν μέ έκατό άντρες. Παράλληλα ειδοποίησε καί τόν ίδιον, γιά 
νά έγκαταστήσει φρουρά στό κάστρο άπό τά σώματα τών όπλαρχηγών Βάσου Μαυ- 
ροβουνιώτη, Γιώργη Ζορμπά3, Σταύρου Βασιλείου καί άλλων. Είχαν προχωρήσει δ
μως οί διχόνοιες άνάμεσά τους, καί τό φρούριο παράμεινε πάντα στά χέρια τών 
Σκυριανών, πού μέ κανένα τρόπο δέ δέχονταν νά τό παραδώσουν.

Στή Σκύρο ό Σοϋτσος ήρθε άμέσως σέ έπαφή μέ τό Ζορμπά, τό Ζήση καί τό Βα
σιλείου, κι δλοι άντάμα συμφώνησαν, ϋστερ’ άπό πολλές συσκέψεις, νά ριχτούν 
ξαφνικά στό κάστρο, γιά νά τό καταλάβουν μέ τά δπλα. Τό σχέδιό τους ώστόσο μα- 
θεύτηκε'άπό τούς προύχοντες, πού πήραν τά μέτρα τους καί ματαίωσαν τήν έφοδο 
τών έπαναστατών.

Μολαταύτα ό Σοϋτσος δέν έλεγε νά ύποχωρήσει. Αφού χρησιμοποίησε κι άλ
λο τέχνασμα -  χωρίς έπιτυχία κι αύτό -  γιά νά μπει στό κάστρο, κατάφερε τέλος 
νά πιάσει τό δημογέροντα άρχιμαντρίτη Μακάριο Βαρλαάμ καί νά τόν ρίξει φυλα
κή. Μά ό τελευταίος έστειλε τόν άδερφό του στό Ζορμπά, μέ τήν παράκληση νά τόν 
βγάλει έξω. Ό  Προμιριώτης άρχηγός, πού άρχισε τώρα νά παίρνει τό μέρος τών νη
σιωτών, έλευθέρωσε πράγματι τόν Βαρλαάμ, άφοϋ παράθεσε πρώτα γεύμα στό 
Σοϋτσο, προκειμένου νά τόν πείσει γιά τήν άνάγκη τής άποφυλάκισης.

Τήν έπαύριο κιόλας ό Σούτσος διάταξε τούς Σκυριανούς νά τού παραδώσουν 
όπωσδήποτε τό φρούριο μέσα σέ έξι ώρες, δηλώνοντας παράλληλα, πώς σέ περί
πτωση πού θ’ άρνηθοϋν, θά άρχίσει νά τό πολιορκεί στενά κι άπό ξηρά κι άπό θά
λασσα, μέχρις δτου καταστρέψει τούς άνυπόταχτους κατοίκους.

Αλλά οί τελευταίοι δέν τήν πάτησαν, παρόλες τίς φοβέρες. Τότε κι ό Σοϋτσος,

3. Τό ότι ό Κωλέτης έστειλε διαταγή καί στό Ζορμπά γιά νά συμβάλει κι αύτός στόν άποκλει- 
σμό του κάστρου, φαίνεται καί άπό μιά έπιστολή (31.12.1826) τού Σταύρου Βασιλείου πρός 
τούς κατοίκους τού νησιού, πού κάνω λόγο στή σελ. 117.
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έκτελώντας διαταγές τού Κωλέτη, έβαλε τό Ζήση, σύγαμπρο τοϋ Λιακόπουλου4 κα( 
τό Σταύρο Βασιλείου κι άποκλεΐσανε τό φρούριο, στήνοντας κι ένα κανόνι μπροστά 
στήν πύλη.

Οί κάτοικοι τά χρειάστηκαν γιά καλά. Μαντρωμένοι πιά στό κάστρο τους, ά
ντρες, γυναίκες καί παιδιά μέ τά άγαθά τους, ζοϋσαν μέρα νύχτα μέ τήν άπειλή τής 
εΙσόδου τών έπαναστατών. Εύτυχώς πού είχαν μαζί τους τό Ζορμπά, πού δέ δέχτη
κε νά ύποκύψει στόν Κωλέτη καί πού φρόντιζε νά έπικοινωνεϊ κρυφά μ’ αύτούς, 
σκαρώνοντας καί διάφορα σχέδια, ώστε νά σταματήσει ή πολιορκία.

"Ομως ό Σούτσος δέ θέλησε νά παραμείνει πολύ στό νησί. Βλέποντας δτι δέν 
κατάφερε νά αίψνιδιάσει τούς Σκυριανούς, σηκώθηκε κι έφυγε στίς άρχές κιόλας 
τού Δεκέμβρη τοϋ 1826, άφήνοντας στό πόδι του τόν κωλετικό Σταμάτη Μάστρακα. 
Ό  τελευταίος ένημέρωσε σχετικά τούς δημογέροντες μέσα στό κάστρο, διαβιβά
ζοντας παράλληλα καί μιά διαταγή τού Σούτσου σχετική μέ διάφορες οίκονομικές 
άπαιτήσεις του. 01 δημογέροντες τότε παράγγειλαν μέ τό Γεώργιο Παπάζογλου, 
πώς άδυνατούσαν νά βγοϋν έξω γιά νά μαζέψουν τά γρόσια, έπειδή έμποδίζονταν 
άπ’ τό Ζορμπά. Πράγματι ό Προμιριώτης άρχηγός προστάτευε τώρα τούς Σκυρια- 
νούς, κρυφά καί φανερά, καί δέν έπέτρεπε νά κάνουν τά χατίρια τών πολιορκητών 
καί πολύ περισσότερο νά παραδώσουν τό κάστρο.

Ωστόσο ό Μάστρακας, πού είχε μαζί του καί τό Σταύρο Βασιλείου, φοβερό τό
τε άντίδικο τοϋ Ζορμπά, δέν έλεγε νά ύποχωρήσει. Μόλις έφυγε άπ’ τό νησί γιά λί
γες μέρες ό Ζορμπάς, έστειλε ξανά γράμμα στούς προύχοντες νά παραπονεθεϊ έ- 
πειδή τόν περιφρονούσαν, καί σύγχρονα νά τούς τονίσει δτι αύτός είταν ό πληρε
ξούσιος τοϋ Κωλέτη στή Σκύρο. "Αν δμως αύτοί δέν τόν άναγνώριζαν -  συνέχιζε -  
δφειλαν νά τοϋ τό πούνε γιά νά φύγει, άλλά σέ κείνους θάπεφτε τό βάρος τής εύθύ- 
νης γιά κάθε κακό πού θά έπακολουθούσε.

Γράμμα έστειλε καί ό Σταύρος Βασιλείου πρός τούς κατοίκους τοϋ φρουρίου, 
γιά νά τούς πεΤ δτι ό άποκλεισμός τους είταν θέληση τοϋ Κωλέτη, πού διάταξε καί 
τό Ζορμπά νά συμμετάσχει, καί πώς καλά θά έκαναν νά παραδοθοϋν, άφοϋ κανείς 
δέ σκεφτόταν νά τούς πειράξει5.

Μολαταύτα οί δημογέροντες, έχοντας ύπερασπιστή τό Ζορμπά, συνέχιζαν ν’ 
άποφεύγουν κάθε έπαφή μέ τόν κωλετικό διοικητή τοϋ νησιού τους. Τότε κατάλαβε 
καλά ό Μάστρακας μέ ποιούς είχε νά κάνει, καί στίς 26 Δεκεμβρίου 1826 έστειλε 
γράμμα μέ τό Ζορμπά στόν Κωλέτη στή Σκιάθο, πού άνάμεσα στ’ άλλα, τόνιζε καί τά 
έξης:

«...άς έλθη μία διαταγή εις τόν ^απ(ετήν) Σταύρον (σημ. Βασιλείου) διά

4. "Ισως άποδώ άρχισε ή ρήξη Λιακόπουλου καί Ζορμπά, πού άναψέρει ό Ναθαναήλ Ίωάννου, 
δπ. π., σελ. 154. Αντίθετα ή Δέσπ. Θεμελή-Κατηφόρη υποστηρίζει, δτι άρχίζει στίς 13 Ιουλίου 
1827, δταν, δπως θά δούμε στίς έπόμενες σελίδες, ή Κυβέρνηση διόρισε τό Ζορμπά διώχτη 
τών πειρατών στόν Μαλιακό κόλπο (βλ. 'Η δίωξις τής πειρατείας καί τό θαλάσσιον δικαστή- 
ριον κατά τήν πρώτην καποδιστριακήν περίοδον 1828-1829, Μέρος Β', Τό θαλάσσιον δικαστή- 
ριον, Διατριβή έπί διδακτορία, έν Άθήναις 1973, σελ. 102).
5. Ή έπιστολή βρίσκεται στό άρχείο τού Άλέκου Δάμτσα.
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νά τούς πιάση (έννοεϊ τούς άντιδραστικούς προύχοντες) καί νά τούς στείλλη 
εις τήν έκλαμπρότητά σου διά νά παιδεύση τήν κακίαν των καί έπειτα δόσε 
μου καί έμέ τόν θάνατον... νά μ ’ έφοδιάσης διά τήν έξω φρουράν μέ 6 έως 9 
στρατιώτας διά νά έκτελούνται αί Σ(εβασταί) Διαταγαί σας, 3 άπό τού Ζουρ- 
μπά, 3 άπό τού Λιακόπουλου καί 3 τού Σταύρου...».

Στό τέλος ό Μάστρακας άναφέρει, πώς βλέποντας «τήν άπάνθρωπον άταξίαν» 
τών άντιπάλων του, πολιόρκησε τό κάστρο μέ τούς άντρες τού Βασιλείου κα( τού 
Ζήση, ϋστερ’ άπό κρυφή διαταγή τού Κωλέτη8.

Ό  Ζορμπάς έλευθερώνει καί σώζει τό κάστρο τής Σκύρου

Ό  "Ανθιμος Γαζής στό νησί

Στ(ς 5 Δεκεμβρίου 1826 έφτασε στό νησί ό Πηλιορίτης έπαναστάτης "Ανθιμος 
Γ αζής. Άπό τίς πρώτες κιόλας μέρες έρχεται σέ έπαφή μέ τό Ζορμπά, πού άγαποϋ- 
σε καί ύπολόγιζε τόν πατριωτισμό του. ΟΙ δυό πατριώτες, σάν γνώριμοι πού είταν 
καί συγγενείς, τά κουβέντιασαν καλά, κι ό Ζορμπάς, φίλος τών Σκυριανών τότε, με
σολάβησε καί σύστησε στό νησί τόν Πηλιορίτη ρασοφόρο.

Ακολούθησαν συσκέψεις, δπου ό Ζορμπάς πρότεινε νά φύγει κρυφά άποκεϊ ό 
άρχιμαντρίτης Βαρλαάμ, γιά νά πάει νά φέρει Ψαριανό φρούραρχο δικό τους, ώστε 
νά έμποδιστοϋν οί πολιορκητές άπ’ τό άνόσιο έργο τους. Συμφώνησαν δλοι, έξου- 
σιοδοτώντας παράλληλα τόν Βαρλαάμ νά μεταβεί καί στήν Κυβέρνηση, γιά ν’ άνα- 
φέρει τά παθήματά τους.

Τήν ίδια κιόλας νύχτα ό Βαρλαάμ, έφοδιασμένος μέ γράμματα τού Γαζή, κατέ
βηκε μέ σκοινί άπό τό τείχος κι άφοϋ περιπλανήθηκε άπό λιμάνι σέ λιμάνι, ζητώ
ντας πλοίο, άναχώρησε μέ τή γολέτα τού καπετάν Κωνσταντή Χατζηκυριάκου6 7.

Παράλληλα μέ τίς κινήσεις του αύτές ό Γαζής έγραψε γράμμα καί στόν Κωλέ
τη, πού έστειλε στή Σκιάθο μέ τό Ζορμπά. Τό γράμμα, πού περιέχει τόσο έγκωμια- 
στικά λόγια γιά τόν άγωνιστή τού Προμιριοϋ, καταχωρώ σέ φωτοτυπία:

«Έξοχώτατε
ΤΗλθον τέλος πάντων είς Σκίρον, μίαν ήμέραν ύστερώτερα άπό τήν έ- 

ντεύθεν άναχώρησιν τού κυρίου Σούτζου. άναπαύομαι έδώ, έν δσφ νά άνα- 
λάβω, διότι ή κατηραμένη Σύρα μοϋ διέφθειρε τάς δυνάμεις. ΟΙ φίλοι δλοι ά
πό Σύρας, μοί είπον νά σάς γράψω χαιρετήματα. ό Δρόσος μετά τού Γενα- 
δίου έπήγανείς τήν συνέλευσιν. ήτον νά ύπάγη καί ό Γρηγόριος διά Ραδιουρ
γίας τινάς. ό Καπετάν Γεώργιος Ζουρμπάς τό ήξεύρεις δτι είναι καί συμπατριώ
της μου καί συγγενής, καί έπομένως έδικός μου· καί παρακαλώ νά τόν άγα- 
πάς, διότι είναι καί πρόθυμος είς τάς πρός τήν πατρίδα έκδουλεύσεις του.

Τάς άνδραγαθίας τού Καραϊσκάκη τάς έμάθετε. είναι άληθέσταται. Τό 
βάζεν Βασέλο ( = πολεμικό καράβι) τό Ελληνικόν, 64 κανονιών, έφθασεν είς

6. Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Φάκ. 239.
7. “Οταν ό Βαρλαάμ πήγε στό Ναύπλιο, έστειλε αίτηση στήν Κυβέρνηση καί παρακάλεσε, με-
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Ναύπλιον. άλλα νεώτερα βέβαια δέν έχω νά ΣοΙ γράψω κατά τό παρόν. Γρά-
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φε μοι αύτόθεν. Τόν κύριον Σούτζον άσπάζομαι. ό κύριος Μάστρακας κάθε
ται έδώ άργός, καί κάλλιον είναι νά τόν τραβίξετε αύτοϋ, διά νά μεταχειρι- 
σθώμεν άλλον τρόπον.

Σέ ά^άζομα ι άπό Όυχής ό φίλος σου
τή 8 Δ ι κε μβρίου 18X0 (Ύπ.) Άνθιμος Γαζής».

άπό Σκίρου
ή άνεψιά σάς προσκινεϊ 

ταπινώς
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Στις 8 Δεκεμβρίου τό πρωί ό Ζορμπάς έφυγε άπ’ τήν πολίχνη γιά τό «πόρτο Ά- 
τζίτζα» τού νησιού, δπου εΐταν άγκυροβολημένα τά πλοία του, παίρνοντας μαζί του 
καί τούς τακτικούς πού βρίσκονταν έκεϊ καί πού άπό δυό μέρες πριν τούς είχε κο
ντά του. Τήν έπαύριο άναχώρησε γιά τή Σκιάθο, άλλά μέ τό ξεκίνημα άρπαξε άπό τό 
καράβι τού καπετάν Αποστόλη Λημνιοϋ διάφορα χρήσιμα εΓδη. Νά πώς ό Μάστρα- 
κας άναφέρει στις 26 Δεκεμβρίου 1826 τά καθέκαστα στόν Κωλέτη:

«Ό καπετάν Γ. ζορμπάς πρίν άναχωρήση διά τό ταξεΐδι του μέσα εις τό 
Ιδιον λιμάνι ήτον τό παρτίδο τού καπετάν Αποστόλη Λημνηοϋ μέ σημέαν Έ- 
ληνικήν τού έπήρε μίαν γόμενα (= καραβόσκοινο) άφόρια άπό πουργάδες 
τρεις τού χόνδρου, 3 μουσκέτα (= όπλα), 10 μπαγιονέτες (=δπλα), έναν 
μπούσουλα, ένα τουλούμη (;) κατράμη, έξη μποτίληες ρούμια γρ(όσια) 150, 
μετρητά καί διάφορα λύσκηνα (;), ό όποιος ήτον ναυλομένος άπό τόν καπετάν 
Νικολή λευθέρη ψαριανόν διά νά φορτώση ξήλα τής τέχνης...» (Γ.Α.Κ., Άρχ. 
Βλαχ., Φάκ. 239).

Ό  Ζορμπάς στή Σκιάθο. "Ενα θλιβερό έπεισόδιο.

Άπό τή Σκύρο ό Ζορμπάς έφτασε στή Σκιάθο. Έκεϊ συνάντησε τόν Κωλέτη καί 
μίλησε μαζί του. Εΐταν στή συζήτηση κι δ Καρατάσος, ώστόσο ό Κωλέτης άπόφυγε 
νά τούς ένημερώσει γιά τή διαταγή πού έστειλε στό Μάστρακα νά πολιορκηθεί τό 
σκυριανό φρούριο, Ισως έπειδή γνώριζε τήν άντίθετη θέση καί τών δύο. Τό μεσημέ
ρι τής 22ας Δεκεμβρίου, τύπος γλετζέ δπως εΐταν ό Προμιριώτης άγωνιστής, κάλε- 
σε στή γολέτα του μέσα στό λιμάνι τής παλιάς Σκιάθου, δπου καί ή σήμερινή πολί
χνη, διάφορους γνωστούς νά φάνε καί νά πιούνε. Τό βράδι άνταποδίδοντας κι αύ- 
τοί τή φιλοφροσύνη του, τόν προσκάλεσαν στή γολέτα τού Σταύρου Βασιλείου γιά 
τό δείπνο. Κείνη τή βραδιά ήπιε τόσο πολύ, δπως άλλωστε τό συνήθιζε, ώστε γίνη- 
κε τύφλα στό μεθύσι, όπότε άρχισε νά ρίχνει μέ τήν μπιστόλα του μέσ’ άπ’ τό καμα
ρίνι πού διασκέδαζαν. Αναστατωμένοι τότε οι συμπότες του τού είπαν νά σταματή
σει, μήπως γίνει κανένα φονικό, άλλ’ ό Ζορμπάς άρχισε νά τούς βρίζει μέ άποτέλε- 
σμα ν’ άνάψει γερός καυγάς άνάμεσά τους. Μερικοί δρμησαν νά τόν ξαρματώσουν 
χωρίς νά τό καταφέρουν, κι αύτός έσυρε τό σπαθί του νά τούς χτυπήσει, άλλά μέ 
τήν όρμή του τσακίστηκε, καί ή συμπλοκή έφτασε σ’ έπικίνδυνο σημείο. Τράβηξαν 
τά πιστόλια τους κι άπό τις δυό πλευρές, άλλ’ ό Ζορμπάς βαρώντας άπ’ τό καμαρίνι, 
προστατευόταν άπό τις σφαίρες. Στό τέλος χύθηκε στά πυρομαχικά νά τά βάλει 
φωτιά, μά δέν τό κατάφερε. Είχε γίνει έξω φρενών καί δέν ήξερε τ( έκανε· τελικά δ- 
μως όδηγήθηκε στό καράβι του νά κοιμηθεί καί νά συνέρθει.

Στό άναμεταξύ οι άντρες του, νομίζοντας πώς σκοτώθηκε ό άρχηγός τους, έ-

ταξύ τών άλλων, νά έκδοθεϊ διαταγή στό Ζορμπά, προκειμένου ό τελευταίος νά δίνει τούς α
παραίτητους άντρες στό φρούραρχο τού νησιού, γιά νά μήν μπορούν οί άντίπαλοι νά κάνουν 
ζημιές ατούς Σκυριανούς (Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 200, άριθ. 258).

Σέ λίγες μέρες ή Γραμματεία Επικράτειας άνταποκρίθηκε στό αίτημα, διατάζοντας τό 
Ζορμπά μέ τήν 585/15.7.1827 διαταγή, νά παρέχει στό φρούραρχο Σκύρου Γ. Κουτέπη έκτελε- 
στική δύναμη, δποτε είχε άνάγκη «διά νά μή άκολουθούν καταχρήσεις είς τούς κατοίκους» 
(Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 201).
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τρεξαν έξω κι άναγγείλανε τό χαμό ίου8 ατούς έπαναστάτες, πράγμα πού άναστά- 
τωσε κι άνατάραξε όλους, όπως φαίνεται άπό τ(ς δυό άναψορές πού έστειλαν άμέ- 
σως στόν Κωλέτη, πού βρισκόταν τότε στό κάστρο τής Σκιάθου, γιά νά λάβει τά μέ
τρα του, οΐ παπα-Σακελλάριος Ζαγόρη καί γερο-Καρατάσος:

«Εκλαμπρότατε
ήξευρεν ότι είς τάς έξ ώρας τής νυκτός έρχονται οΐ άνθρωποι τού ζορπά 

καί μάς λέγουν άτι τόν ξορμπάν τόν έσκότοσαν μέσα είς τήν γουλέτα τού Κο
πετόν σταύρου (σημ. Βασιλείου) έξαφνα έγενόμεθα έξω, βλέπομεν καί τάς 
δύω γωλέτας είς τά πανιά έστίλαμεν άνθρωπον μέ μίαν φιλούκα έπανώ είς 
τάς γουλέτας καί άκομη όποία δέν ήλθεν κάμμίαν άπόκρισιν. δέν σάς λέγω 
άλλα παρά έτούτο έπροξένησεν μεγάλην ταραχήν είς τόν παποϋ (σημ. γερο- 
Καρατάσο) καί είς άλα τά στρατεύματα όπου πλέον έμπιστοσήνην δέν έχο- 
μεν, μία ώρα πρωτήτερα νά εύρεθής έδώ μαξή μέ καπετάν σταύρω άτι άλέος 
χαλνά δλον τό πιάνον (θέλει νά πει άσφαλώς τό πλάνον) τής έκστρατείας 
μας. ό παποϋς καί δλοι έλαβαν μεγάλην ταραχϊν καί σύγχησιν καί καθώς 
βλέπω καταντοϋμεν νά χαθούμεν δλοι, μοναχά τόν σταύρω νά τόν βαστάξης 
νά μήν σου φύγη χορΐς πρδφασιν δέν ήξεύρω πώς νά σάς γράψω πλέον, στο- 
χασθήτετο μόνη σας χωρίς άλλο νά έρθήτε διά νά οίκονομηθή τό πράγμα δτι 
χανόμεθα, καί π(ρ)ώς τούτο μένω, 

τή 23η ΙΟμβρίου 1826
λημήν σκιάθου ό Πατριώτης

(Ύπ.) Σακελλάριος Ζαγώρη».

Συμπληρωματικά γράφει κι ό Καρατάσος, πού θεωρεί μεγάλη συμφορά αύτό 
πού έγινε στή Σκιάθο:

«λαμβάνωντας τό παρόν έκλαμπρώτατε, άμέσως νά συκωθής, νά έλθής κάτω, 
διότι τά τρέχωντα όπου σάς γράφι ό άγιος σακυλάριος, μάς έζάλισαν τόν 
νουν μας, δέν φθάνει (;) ό νούς μας νά κυτάξωμεν τί είναι τό αίτιον, καί τόν 
Κ(ύριον) σταύρω νά τόν κρατίσης αύτοΰ είς τό κάστρων (σημ. τό κάστρο πού 
ύμνησε ό Παπαδιαμάντης) μέ μεγάλην φύλαξης έως όπού νά καταλάβωμεν 
τό άποβυσσώμενον καί ή σκαμπαβία όπού πάγη άπάνω διά νά εύγάλη άπώ- 
κρισιν τήν έκράτισαν καί αύτοίμέ όλους τούς άνθρώπους, δέν τήν άφησαν νά 
εύγη έξω.

8. Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Φάκ. 239.
Τή δολοφονία του Ζορμπά τονίζουν καί δυό στίχοι, γνωστοί παλιότερα στό Προμίρι, πού 

μου είπε πολλές φορές ή αίωνόβια Εύθυμία Φιλικούτσου, ή όποία πίστευε ώς τό τέλος τής ζω
ής της τό 1979, πώς ό Ζορμπάς σκοτώθηκε:

«Τού κρίμα νάχ’νι οΙ Γαλαναίοι κ ί τ ’ άδικου οί πατριώτις, 
άπού σκουτώσαν τού Ζουρμπά, τούν πήραν ατού λιμό της».

Πολύ πιθανό τό δίστιχο νά σκαρώθηκε τότε στό Προμίρι, δπου θά έφτασε ή είδηση τού 
θανάτου τού Ζορμπά.
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άδελφέ ΐξευρε δτι μέ έτούτο Πατριωτις
τό φέρσιμον έπροξένησεν τόν Καρατάσιος». 
άφανισμόν όλου τού έθνους. (Σφρ.)

(Γ.Α.Κ., Άρχ. θλαχ., Φάκ. 239).
Ά ς  παρακολουθήσουμε δμως τό έπεισόδιο τής νύχτας έκείνης δπως τό περι

γράφει, άναφέροντάς το στόν Κωλέτη, αύτόπτης μάρτυρας:
«Πρός τόν Έκλαμπρώτατον

τήν αύτήν ώραν έλαβα τό γράμμα σας καί είδα νά μου γράφετε διά τόν σκο- 
τομόν τού ζορμπά όποϋ ό παποϋς σάς είδοποιήσεν καθώς τού έπρόβαλαν, τό 
πράγμα έχει ούτως, τό γεύμα εϊμασθον είς τήν γουλέτα τού ζορμπά καί έ- 
γλεντίζαμεν τό βράδη τόν έπροσκαλέσαμεν καί είς τήν γουλέταν μας, μαζή 
καί ό καπετάν Μιχάλις άπό Σκάλα, έκαθήσαμεν έφάγαμεν Οπιαμεν, καί λύρας 
έφέραμεν αυτός (σημ. ό Ζορμπάς) όντας μεθησμένος άρχησεν νά βίχνη πι- 
στολιαίς μέσα είς τήν κάμαραν, μάληστα διά (νά) τόν εύχαριστήσω τού έλε- 
γον δτι διά τήν άγάπην σου καί τό καΐκη μου τό κέγω, έξακολουθόντας ταϊς 
πιστολιαίς, τού είπαν τά παιδιά μή βίχνης δτι μάς σκοτώνεις αύτός άρχισεν 
νά ύβρήζη κέρατα, καί πούστηδες, τά παιδιά έθύμωσαν εύγίκε καί τά έταπεί- 
νοσεν, αύτός άπό τό μεγάλο μεθύση όποϋ είχεν δέν ήξευρεν τί κάμνη βγάζη 
καί τζακίζει τό σπαθί του έτσάκησεν τό χαρμ... (δυσανάγνωστη λέξη) του, 
βλέποντας πλέον τό άνυπόφερτον τόν εύγάλαμεν είς τήν φελούκαν συντρο- 
φευμένον μέ τόν παντελή καί τόν έπήγεν είς τήν γουλέταν του καί έκοιμήθη- 
σαν έκεϊ καί τήν αύγήν ό παντελής ήλθεν είς τήν γουλέταν μας καί ό κύριος 
ζωρμπάς εύ(γ)ήκεν έξω είς τόν παποϋ, καί μας φοβερίζει διά νά μάς σκοτώ- 
ση καί νά μήν εύγίμεν έξω, καθώς καί ό Σακελλάριος σάς προέγραψε καί κα- 
τατύχην όποϋ ήρθεν ή βάρκα μέ τό γράμμα σας εύρέθη καί ό Σακελλάριος έ- 
δώ ό όποιος καί γράφει δια τούτο μή συγχήζεσθε δέν είναι τίποτες παρά εί
ναι τά παράλογα μεθύσια τού ζορμπά, δέν σάς λέγω περισσότερα άπερνό- 
ντας αύτοϋ σάς τά λέγομεν στωματικώς' καίμένομενμέ δλην τήν άδελφική εί- 
λικρήνιαν.

τή 23η ΙΟμβρίου 1826 ό Πατριώτης καί άδελφός
λημήν Σκιάθος (Ύπ.) λάζαρος μπρουζάς».

Τήν έπιστολή συμπληρώνει μιά διαβεβαίωση άγάπης πρός τό Σταύρο Βασι
λείου, καθώς καί τούτη ή προσθήκη τού Σακελλάριου:

ακάγώ ό σακελλάριος σάς άδελφικός προσκυνώ, ήρθα καί έπληρωφορηθήν 
διά νά πληροφορϊσο καί τόν παποϋ δτι ό ζορμπάς πάρα άνοιξεν τό στώμα 
του διά τήν έκλαμπρωτητά σας δτι έβαλες νά τόν σκοτώσουν».9

(Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Φάκ. 239).
Τήν άλλη μέρα λοιπόν βγήκε στήν ξηρά ό Ζορμπάς καί πήγε στόν Καρατάσο νά 

παραπονεθεϊ καί νά διαμαρτυρηθεϊ έναντίον τού Κωλέτη κυρίως, έπειδή πίστευε

9. Είναι ή δεύτερη φορά πού καταγγέλνεται, δτι ό Κωλέτης έβαλε άνθρώπους του νά σκοτώ
σουν τόν Πηλιορίτη όπλαρχηγό. Δύσκολα δμως νά πιστέψει κανείς κάτι τέτιο.
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πώς αύτός έβαλε τούς άνθρώπους πού πιάστηκε μαζί τους, νά τόν δολοφονήσουν. 
Παράλληλα έπνεε μένεα καί γιά τό Σταύρο Βασιλείου, καθώς καί γιά τούς άντιπά- 
λους του τής νύχτας, άπειλώντας μέ θάνατο δλους καί βεβαιώνοντας δτι ή αύτός 
θά έμεινε στή Σκιάθο ή αύτοί.

Αύτά κι άλλα είπε στόν Καρατάσο, καί τότε ό τελευταίος, γιά νά προφτάσει τό 
κακό, έβαλε τόν παπα-Σακελλάριο Ζαγόρη νά κατατοπίσει σχετικά τόν Κωλέτη, ώ
στε νά μήν άφήσει τό Βασιλείου νάρθει σέ έπαφή μέ τό Ζορμπά, σάν θά κατέβαινε 
άπό' τό κάστρο στήν παλιά Σκιάθο άπό τή μιά, κι άπό τήν άλλη νά έμποδίσει τούς πα
ραλίγο δολοφόνους νά βγουν στήν ξηρά, δπου βρισκόταν κι ό Προμιριώτης άγωνι- 
στής. Τό γράμμα τού Ζαγόρη έχει έτσι:

« Εκλαμπρότατε!
τήν αύτήν ώραν εϋηκεν ό Ζορμπάς καί ήρθεν είς τόν παποΟ καί είπεν ότι ήτον 
έπιτοϋτο βαλμένοι οί Ύδρέοι διά νά τόν σκοτόσουν έπειδής τόν κάλεσαν είς 
τάς τρεις ώρας τής νυκτός διά νά γλεντίσουν, καί κιννούμενος εϋθίς έβαλαν 
χαίρη νά τού πάρουν τά άρματα αύτός τά άρματα δέν τά έδοσεν παρά εύγα- 
λεν τό απαθή νά τούς βαρέση καί τό έτξάκησεν έπιάσθηκαν μέ τά πιστόλια έ- 
πιτα έξη(τη)σεν (;) νά βάλη φωτιά είς τό τζμεχανέ (= πυρομαχικά, μπαρουτα
ποθήκη) έπειδής καί είχεν πιάση ό ζωρμπάς τήν κάμαρην, μέ άλα αύτά καί πε
ρισσότερα έκαμαν πανιά καί τόν έπηγαν άπό τιγλήν.. (δυσανάγνωστα) καί ά
πό έκεϊ τόν εύβαλαν είς τήνφιλοϋκα καί τοϋ έδωσαν καί έναν άνθρωπόν τους 
πανταζή όνομαζόμενον, καί τόν έφεραν είς τήν γουλέτα του καί αύτός εύή- 
κεν καί λέγει ότι ή έκλαμπρώτι σας τάχα έβάλετες νά τόν σκοτόσουν καί νά 
πάρουν τά γρόσια του, καί άλλα πολλά, λοιπόν αύτός έχει σκοπόν νά σκοτο- 
θή μέ αύτούς άν ευγουν έξω ή ό καπετάν σταύρος έρθή έδώ θέλει νά τόν σκο- 
τόση μέ είπεν καί ό παπούς νά σας γράψω όπου ό καπετάν σταυρός νά μήν 
έρθή έδώ παρά μέ τρόπον νά πηγένη νά έμβη μέσα είς τήν γουλέτα ή γουλέ
τα έρχεται μέσα ή μεγάλη μεινώ καί αύτουνών νά μήν εύγουν έξω καί γίνη 
κανένας χατάς (;) αύτά όλα έγιναν καί άνακατεύθη ό κόσμος όλος, λοιπόν μή 
χασομεράς αύτοϋ καί τό δυνατόν νά είρηνεύσουν, ότι αύτός λέγει ή αύτός έ
δώ ή αύτοί έκεϊ άν σταθούν τά καράβια καί εύρη αύτός......(δυσανάγνωστη
μία λέξη).

τή 23η ΙΟβρίου 1826 πρόθυμος
λημίν σκιάθως (Ύπ.) Σακελλάριος Ζαγώρη».

(Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Φάκ. 239).
Εύτυχώς οΐ άπειλές τοϋ Ζορμπά δέν πραγματοποιήθηκαν καί τά πνεύματα σιγά 

σιγά ήρέμησαν.

Πάλι στή Σκύρο

Είχε κλείσει ό χρόνος τού 1826, κι ό "Ανθιμος Γαζής έξακολουθοϋσε νά παρα
μένει στή Σκύρο. Τήν τελευταία μάλιστα μέρα τοϋ χρόνου έγραψε νέο γράμμα γιά 
τόν Κωλέτη, πού έπειδή άναφέρει καί τό Ζορμπά, τό καταχωρώ αύτούσιο:

«Εκλαμπρότατε. Σοί εύχομαι τό νέον έτος ευτυχές 
καί πλήρες ένδόξων κατορθωμάτων
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καί νικών.
Πρό μιας έβδομάδος έλαβονμέσον Σύρας τό διά τού Βουτιέρου Γράμμα 

σας, μοί έκακοφάνη μεγάλως όποϋ δέν άνταμώθην μετ’ αύτοϋ.
Μετά τόν Καπ(ετάν) Γεώργιον Ζουρμπάν Σάς έγραψα τήν ένταϋθα άφι- 

ξίν μου, σκοπόν έχω νά έλθω αύτοϋ, πλήν μένω έδώ μερικός ήμέρας διά νά 
ξεκορασθώ, καί μετά τά θεοφάνεια, θέλω έξακολουθήσει τό ταξήδι μου· έλ- 
θών ένταϋθα εϋρον τάς Σκυριανάς δολοπλοκοπανουργίας, περί τών όποιων 
Σάς γράφει διεξοδικώς ό κύριος Μάστρακας, καί ό στρατηγός Σταύρος, τό 
πράγμα έξακολουθεϊ κατά τήν διαταγήν σας, καί ύπάγει καλώς, καί έλπίζω 
αίσιον τέλος, διότι άλλως ού γίνεται.

Τόν εύγενέστατον κύριον Σούτζον άσπάζομαι έκ ψυχής όμοίως καί τόν 
Παποϋν τόν γεροστρατηγόν, μετά τού όποίου θέλω συνομιλήσει στοματικώς 
όταν έλθω περί τής ύποθέσεως τού παιδός του. Σάς εύχομαι πάν άγαθόν.

τή έσχάτη καί τελευταία ό φίλος καί εύχέτης σας
ήμέρρ τό έσπέρας τού 1826 έτους (Ύπ.) Άνθιμος Γαζής».'°

ή άνεψιά σάς προσκυνεϊ 
καί σάς εύχεται τό νέον έτος 
λαμπρόν

(Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Φάκ. 239).

Λίγες μέρες άργότερα γύρισε πάλι στή Σκύρο ό καπετάν Γιώργης Ζορμπάς, δ- 
δηγώντας δύναμη έξήντα στρατιωτών, πού οί περισσότεροι είταν τού Καρατάσου. 
Σάν τδμαθαν οί Σκυριανοί, έτρεξαν καί τόν άντάμωσαν τήν Ιδια μέρα, ένώ τήν άλλη 
τό πρωί πήγε καί τόν βρήκε ό Μάστρακας. ΕΓταν έκεϊ κι ό Γαζής, άλλ’ ό Ζορμπάς 
φαινόταν θυμωμένος, έπειδή οί κωλετικοί είχαν άρχίσει όπό μέρες νά πολιορκούν 
τό φρούριο. Αύτός, ύπακούοντας στόν Καρατάσο, πού συνδεόταν μέ άμοιβαία έκτί- 
μηση κι άγάπη κι έχοντας μαζί του τούς Σκυριανούς, εΓταν άντίθετος στήν πολιορ
κία. Γι’ αύτό τού τά ψέλνει άπ’ τήν καλή τού Μάστρακα, τόν στολίζει μέ βρισιές καί 
τού φωνάζει νά φύγει άπ’ τό νησί, άφοϋ δέν τόν θέλουν οί πολίτες. Ό  Μάστρακας ό
μως τού παρουσιάζει διαταγή τού Κωλέτη, πού άπευθυνόταν καί στόν Ιδιον, γιά τήν 
άναγκαιότητα τής πολιορκίας, κι αύτός άνάβει περισσότερο, έπειδή ό Κωλέτης στή 
Σκιάθο δέν είπε τίποτα σχετικά ούτε στόν Γδιον ούτε στόν Καρατάσο. Τή συζήτηση 
παρακολουθούσε κι ό Γαζής, πού είχε ταυτιστεί μέ τό Ζορμπά, καί υιοθετούσε τίς έ- 
νέργειές του.

Μέ τόν έρχομό τού Προμιριώτη στό νησί πήραν θάρος οί πολιορκημένοι, πού 
εΐταν έτοιμοι νά παραδοθούν, γιατί ό Ιδιος φρόντισε νά τούς έμψυχώσει. Πήγε μάλι
στα έξω άπό τήν πύλη τού κάστρου, τούς τόνωσε μέ τούς λόγους του καί κάλεσε 
δυό προεστούς κοντά του νά μιλήσει ίδιαίτερα. Βγήκαν άμέσως τρεις, κι αύτός 10

10. Τό γράμμα δημοσίεψα γιά πρώτη φορά, μέ σχόλια καί παρατηρήσεις, στό περιοδικό «Λαρι- 
σαϊκά Γ ράμματα» (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1974, σελ. 263-265) μέ τόν τίτλο «Ανέκδοτη έπι- 
στολή τοϋ "Ανθιμου Γαζή».
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τούς ζήτησε 4.000 γρόσια, προκειμένου νά λύσει τήν πολιορκία τους11. Τού έδωκαν 
δμως τά μισώ γρόσια, μά δέν τού άνοιξαν τήν πόρτα, δπως ζητούσε, άπό φόβο μή
πως μπει μέσα καί τούς κάνει κακό. Πάντως άπό τήν ήμέρα έκείνη άρχισαν νά μετα- 
φέρονται τρόφιμα στό κάστρο καί νά μπαινοβγαίνουν άνθρωποι κάτω άπό τήν προ
στασία τού Πηλιορίτη όπλαρχηγοΰ, χωρίς νά μπορεί νά τούς έμποδίσει ό Βασι
λείου, έπειδή διάθετε λιγότερες δυνάμεις άπ’ τόν άντίπαλό του.

"Ολα τούτα έπεσαν, φυσικά, στήν άντίληψη τού Μάστρακα, πού δέν άδράνησε 
νά ένημερώσει τό διοικητή του στή Σκιάθο, κάνοντας παράλληλα κι έναν ϋπαινιγμό 
γιά τήν άνάγκη νά καταστραφοϋν τά πλοία τού Ζορμπά, γιατί σ’ αύτά βάσιζε, δπως 
νόμιζε, τή δύναμή του ό καπετάνιος τού Πηλίου. Τό γράμμα πρός τόν Κωλέτη είναι 
τούτο:

«Μετά τήν βεβαίωσιν τής ταπεινής μου σταλμένης μέ τόν γραμματικόν 
τού στρατηγού κυρίου Σταύρου άναφέρνομεν τά όσα έως τότε έτρεξαν, νύν 
δέ διά τής ταπεινής μου σάς φανερώνω, δτι είς τάς 8 τρέχοντος (σημ. Ια 
νουάριος 1827) εϋθασεν είς τά έδώ ό Καπ(ετάν) Γ. Ζορμπάς πρός τό έσπέρας 
καί τήν Ιδίαν στιγμήν άνέβη είς τό κονάκι του, τό προΐέπήγα πρός άντάμωσίν 
του τόν έρώτησα έάν έχει γράμματα μοϋ άπεκρίθη όχι καί μέ θυμόν, φουσκο
μένος δντας άπό τούς σκυριανούς όποϋ άπό βραδύς έπήγαν κρυφίως πρός 
άντάμωσίν του καί παρουσία τού πάτερ Γαζή. Ιδού τί μού είπε θυμομένος. ΤΙ 
είναι έτούτη ή πολιορκία πού έκάματε βρέ είς τούτο τό κάστρον μαζύ μέ τόν 
σταύρον, ό όποιος άπό όλους τούς καπεταναίους έγηνε σουργούνης 
(= φυγάς) καί έφυγε κρυφίως άπό Σκιάθο καί ήλθεν έδώ μέ μυστικήν Διατα
γήν άπό τόν Κύρ Κολέτη διά νά λάβετε τό φρούριονώς νά είναι έχθρικόν, καί 
δέν τόν έστελνε νά πολιορκήση δθεν είναι Τούρκοι, καί δέν ήξεύρει ό κύρ Κο- 
λέτης δτι χωρίς τήν άδειαν τού άρχηγού καρατάσου δέν ήμπορεϊ νά κάμη τό 
παραμικρόν, καί έάν είχε τέτιον σκοπόν έπρεπε νά λάβη τήν άδειαν άπό αυ
τόν καί νά διορίση δπιον θέλει, διά νά διορίση αύτός τήν πολιορκίαν, έγώ τόν 
έρότησα πρίν φύγω παρόν τού άρχηγού καρατάσου, τί διαταγήν έδοσε τού 
σταύρου, καί μού άπεκρίθη δτι τού έδοσα μόνον μίαν διά νά λάβη άπό τήν 
Σκύρον χίλια γρόσια, καί τώρα βλέπω πολιορκίες τή παντεχένετε καί άλλα 
πολά πού δέν τά γράφει τό κονδήλι, έπειτα άρχισε πρός έμέ μέ ύβρησμούς 
καί φοβερισμούς, βρέ ήλθες καί έσύ άπό τήν πάργαν, καί ζητάς νά πάρης κά
στρον νά σέ κάμομεν αύθέντη, καί νά τραβάς καί γρόσια 250 τόν μήναν, δέν *

11.300 γρόσια πήρε έπίσης ό Ζορμπάς στή Σκύρο τόν Ιούλιο τού Ιδιου χρόνου, γιά νά άφήσει 
τόν Τσικούρη Παπάζογλου κάί τή μητέρα του νά βγοϋν έξω άπ’ τό κάστρο. Έδώ δμως δέ 
φταίει ό Ζορμπάς. Φταίχτης είναι ό τότε φρούραρχος τού νησιού Γεώργιος Κουτέπας ή Κου- 
τέπης, πού ήρθε σέ προστριβή μέ τήν Παπάζογλου, κι ύστερα ξεσήκωσε τούς όπλαρχηγούς 
έναντίον της. Αύτοί πήγαν έξω άπ’ τό κάστρο καί τό περικύκλωσαν, ζητώντας νά πιάσουν τή 
Σκυριανή γυναίκα. Μάνα καί γιός τότε, άναγκάστηκαν νά δώσουν τά γρόσια στό Ζορμπά, εξα
γοράζοντας τήν έξοδό τους (Βλ. Δ. Ρ. Θεοχάρη, 'Η Σκύρος κατά τήν Επανάσταση τού 1821, 
"Εκδοση Συλλόγου Σκυριανών, σελ. 26).
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τά τρώς, δέν βλέπεις πού δέν σέ θέλουν, τί κάθεσαι καί πολιορκείς τό κά- 
στρον νά φύγης, τού άπεκρίθην, δταν μέ προστάξη ό αύθέντης μου πού μέ έ- 
διόρησε νά καθήσω έδώ νά άναχωρήσω, τότες ήμπορώ νά φύγω, καί ή πο
λιορκία τού φρουρίου δέν γίνεται μυστική ώς λέγεις, άλλά μάλιστα είναι καί 
πρός τήν γενεώτη σου Διαταγήν, που τήν έχεις νά τήν ίδώ, έστειλα εύθύς είς 
τόν καπ(ετάν) σταυρόν καί μοΰ τήν έστειλε, τήν όποίαν του τήν ένεχείρισα ά- 
φού τήν Διάβασε12, μου άπεκρίθην πώς δέν μοϋ τό έλεγεν ό κύρ κολέτης είς 
τήν Σκίαθον πού ήταν καί ό άρχηγός παρών άλλά τά κάμνει μυστικά άπό αύ- 
τόν, πάλιν έσύ τά έκαμνες μέ τόν κύριον Σούτσον πού ήλθεν τώρα άπό τήν 
φραγγιά καί άλλα ότι τούς εϋγινε άπό τό στόμα13, έμεϊς άπό σάς δέν έχωμεν 
χρείαν νά μάς φυλάξετε τές φαμηλιές μας ώς γράφει άλλά τές φυλάμεν μό
νοι μας, είς δλλα αύτά ό Πάτηρ Γαζής δέν τού όμίλησεν μέ τελιότητα. Τό 
φρούριον ήτον είς μεγάλην στενοχωρίαν, καί άρχησαν οί έπτοχοί νά φωνά
ξουν έναντίον τών Δημογερόντων, καί έάν δέν είχε φθάσει ό Καπ(ετάν) ζορ- 
πάς εως τήν σήμερον έπρεπε νά εύγοϋν έξω καθώς τούς έγράφαμεν, καί νά 
τελιόση ό σκοπός μας, ήλθεν αύτός (σημ. ό Ζορμπάς) τούς έμψύχοσε μέ τά 
λόγια του έφώναξε νά κατέβουν έξω άπό τά μπεντένια (= έπάλξεις) Δύο προ
εστοί καί εύθύς έκατέβησαν οί Δημητράκης μανολάκης καί σταμάτης τού μα
μουδιού, τούς είπε νά εύγάλουν τών έπτοχόν (;) άπό τά μπεντένια διότι έχουν 
άνάγκην οί ίξω, καί έάν τού δόσουν τέσερις χιλιάδες γρόσια τούς άνοίγει τό 
μπλόκο καί ούτως εως τήν σήμερον έξακολουθούν νά άνεβάξουν καί νά κατε
βάζουν άνθρώπους καί τροφός, χωρίς νά ήμπορέσομεν νά τούς έμποδίσο- 
μεν έπειδή ό Καπ(ετάν) Ζορμπάς ήλθον άπό αύτού έφοδιασμένος μέ έξή- 
ντα συντρόφους οί περισσότεροι τού Καρατάσου καί τά δσα κάμνει είναι /δι
κά του καμόματα ώς μέ έπληροφόρησεν ό Καπ(ετάν) σταύρος ό όποιος τόσον 
αύτός, καθώς καί Καπ(ετάν) ζήσης τό χρέος τους τό κάμνουν, μά είναι όλίγοι 
ώς πρός τήν δύναμιν τού Καπ(ετάν) Ζορμπά, καί λάβετε τά πλέον δραστήρια 
μέτρα, τά φτερά τού φύλου είναι τά πλοία του, καί δταν αύτά χάσει ή έορτή 
του έτελείοσε καί διά δλα τά έδώ διατρέχοντα τόσον περί τού φρουρίου, κα
θώς καί διά τά φερσίματα τού Καπ(ετάν) ζορμπά στέλνουν έπίτηδες τόν Ια 
τρόν τού στρατηγού Μ.λιακόπουλου διά νά σάς πληροφορήση λεπτομερείας 
είς δλλα- οί Άνωθεν Καπ(ετάν) σταύρος καί μπατζανάκης λιακόπουλου φο
βούνται μήν λάχει καί άμελήσεις έτούτην τήν ύπόθεσιν, καί μένουν είς τήν 
έντροπήν, έγώ δμως τούς βεβαιώνω, δτι δταν ό Έκλαμπρώτατος έκαταδάμα- 
σε έναν μορέαν, καί πώς τό καταδέχεται νά σάς άφήσει είς τήν έντροπήν αύ- 
τό είναι άδύνατον. δμως ό Καπ(ετάν) Σταύρος δέν έλειψε νά έμφυχόνει τόν 
Καπ(ετάν) ζήση λεγοντάς του αυτό είναι άδύνατον όπού ό Εκλαμπρότατος 
νά μάς άφήσει τήν έντροπήν. Έμάθαμεν ότι οί Σκυριανοί τού έδοσαν τές δύο 
χιλιάδες καί αύτός δέν στέργει ή πόρτα δμως τού φρουρίου είναι άκόμα 
σφαλησμένη άγκαλά καί ό ίδιος τούς έβηάσει νά τήν άνοίξουν. άντίς διά τόν 
Ιατρόν τού λιακόπουλου στέλνεται ό Κωνσταντής Παπά, καί μέ δλον τό βα-

12. Μιά άκόμα άπόδειξη, πώς ό Ζορμπάς ήξερε νά διαβάζει.
13. Μαρτυρία καί τούτο τής άθυροστομίας του.
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θύτατον σέβας σάς προσκυνώ. Έν Σκύρω τή 12 ΊανουαρΙου 1827
ό πατριώτης δούλος σας (Ύπ.) Σταμάτης 

Δ. Μάστρακας».
(Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Φάκ. 240).

Μά καί στό Σταύρο Βασιλείου χτύπησε άσχημα ή στάση τού Ζορμπά, μέ άποτέ- 
λεσμα νά συντάξει κι αύτός γράμμα, τήν Ιδια κιόλας μέρα μέ τό Μάστρακα, γιά τόν 
Κωλέτη. Μέ τό γράμμα κατηγορεί τόν Προμιριώτη όντίπαλό του γιό τή συμπεριφο
ρά του καί παρακαλεί τόν Κωλέτη νά τόν τιμωρήσει γιά δ,τι έκανε καί γιά δσα ξε
στόμισε έναντίον του. Ακόμα τονίζει πώς είναι άνάγκη νά ένισχυθούν στήν πολιορ
κία κι έπιπλέον νά μεσολαβήσει δ Κωλέτης γιά νά καταστραφοϋν τά τρία πλοία του, 
ώστε νά χάσει τή δύναμή του καί νά σταματήσει τίς ληστρικές έπιδρομές του στούς 
χριστιανούς. Συγκεκριμένα ό Βασιλείου έγραφε τά έξής:

«Εκλαμπρότατε Κύριε Ιωάννη Κολέτη προσκυνώ 
Κατά τάς Σ(εβαστάς) Διαταγά σας τόσον τήν έδικήνμου, καθώς καί έκεί- 

νην όπου έπαρουσίασα τού Καπ(ετάν) ζήση είς έλειψην τού Στρατηγού λιακό- 
πουλου καθώς σάς έγραψα καί μέ τόν γραμματικόν μου Νικόλαον εως άπό έ- 
τούτη σάς έφανέρωνα ήτοι έτρεχαν, καί αΐ ύποθέσεις μας ήτον εις καλήν κα
τάστασην, φθάνοντας έδώ ό Καπ(ετάν) Ζορμπάς, μέ διαφόρους συντρόφους 
τού Καρατάσιου όπού μάς ήτον γνωστοί καί στοχαζόμεθα ότι δλλα αύτά νά 
έγειναν κριφίως άπό τήν Έκλαμπρότη σου, έπειδή έδοσαν τήν άδειαν τόν 
σκυριανόν νά άνεβώκατεβένον άπό τό φρούριον δπως ήμπορούν δτι αύτά τά 
έκαμες μέ έμένα κρύφιος χορής νά δώσης τήν εΐδησιν τού Καρατάσιου όπού 
αύτός είναι ό άρχηγός τών αρμάτων καί είς έτούτα τά Νισιά καί χορίς τήν ά- 
δειάν του, δέν ήμπορεϊ κανένας νά κάμη τό. καί τά δσα όμήλησε έναντίον σου 
δέν περηγράφονται, άλλά θέλει σάς διηγηθή πολά καί ό γραμματοκομηστής 
μου διά στόματος τά οσα σάς καταλαλούν καί οι σκυριανή. Εκλαμπρότατε ή- 
μεϊς διά τό ήρτζι σου (=  τιμή σου) καί ύποληψίν σου ήμεθα έτοιμοι νά θισηά- 
σωμεν καί τόν έαυτόν μας καί τό είνε μας φθάνη ή Εκλαμπρότη σου νά μήν 
μάς άφήσης είς τό βηζηλήκοι, έπειδή δέν μάς μένη πλέον ήρτζη, δς στοχα- 

ζώμεθα νά τό έκαμες γνωστόν καί είς τήν Σ(εβαστήν) Διοίκησιν καί είναι άνά
γκη νά εϋγης άσπροπρόσωπος καί νά εύγάλης καί έμάς, έπειδή οι σκυριανή 
λέγουν δτι αύτά όπού κάνης δέν είναι μέ άδιαν τής Διοικήσεως καί ούτε έ
χεις παρομίαν έξουσίαν είς τάς Νήσους ήμεϊς δμως καθώς κάμνομεν τό χρέ
ος μας, είς δσα μάς έπρόσταξες, ούτο καί ήμεϊς σάς κάμνομεν βητζά 
(= Ικεσία), ώστε όπού είναι καί δίκεον τόν Καπ(ετάν) ζορμπά νά τόν πεδεύσης 
διά τάς φλιαρίας του, καί νά τόν κάμης νά καταλάβοι δτι είναι ό Έκλαμπρώ- 
τατος Κολέτης. Αυτός πάλην είναι άποφασισμένος άφ’ ού κάμη έδώ τούς 
σκοπούς του μέ τούς σκιριανούς νά άπεράση είς άγιον στράτη διά νά τούς ά- 
πογυμνώση, αύτός δέν φρονή διά στρατόπαιδον καί διά έκστρατείαν, άλλά ά- 
φυερώθη είς τήν Γολέτα του, καίμηστικόν του καί πέρασμα διά νά κατερημά- 
ζοι τόν κόσμον, λοιπόν είναι άνάγκοι νά τού σικοθούν αύτά τά πλήα του καί 
νά χαλαστούν, ή μέ τό χέρη τόν έληνικών πλίον, ή μέ τόν εύρωπαικόν διά νά 
έλευθερώσης τόσους χριστιανούς άπό αύτόν τόν άδικον εϊμεθα βαίβεοι δτι
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θέλει είσακουσθή η οεηση μας καθώς μέ τόν Νικολή τόν γραμματικόν μου 
σΰς έγραφα είναι άνάγκοι νά μϋς έρχονταν εως έδώ ενα πολεμικόν πλίον καί 
μερική στρατιότες έως πενήντα διά νά τελιόσον ή σκοπή μας μίαν δραν άρχή- 
τέρα σήμερης ό Ζορμπάς έκραξεν δύω πρόκριτους καί τούς έδωσεν τήν ά- 
διαν διά νά άνήξουν τήν πόρταν του φρουρίου ζητόντας τους καί 4 χιλιάδες 
γρ. καί αύτή τοϋ έδωσαν δύω χιλιάδες, δμως,αύτοί δέν άνήγουν ϋποπτεβο- 
ντας μήν έμποι καί αύτός μέσα καί μένομεν μέ δλον τό σέβας

τή 12 Ίανουαρίου 1827 01 Πατριότες
έν Σκύρω (Ύπ ) Σταύρος Βασιλείου

είς έλειψιν τοϋ στρατηγού 
Μ.λ(ιακόπουλου)

(Ύπ.) Ζήσης τοϋ λ(ιακόπουλου)». 
(Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Φάκ. 240. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Άπό τήν άλλη πλευρά καί οΐ κάτοικοι τής Σκύρου έστειλαν γραφή στόν Κωλέ- 
τη, πάλι στ(ς 12 Ίανουαρίου, γιά νά πούνε τά βάσανά τους καί νά τόν παρακαλέ- 
σουν νά τούς λυπηθεί. Αλλά στοϋ κουφού τήν πόρτα δσο θέλεις βρόντα. Ό  Κωλέ- 
της έμεινε άσυγκίνητος14.

Κι ό Γαζής έναντίον τής πολιορκίας

Ένώ στήν άρχή ό Γαζής δέν ήθελε νά τά χαλάσει μέ τόν Κωλέτη, κρύβοντάς 
του τήν άλήθεια γιά τό κατάντημα τών Σκυριανών, μερικές μέρες ύστερότερα, μήν 
άντέχοντας άλλο νά βλέπει τήν άπαράδεχτη καί τόσο έπικίνδυνη κατάστασή τους, 
γράφει σκληρό γράμμα στόν Κωλέτη, γιά νά τόν έξαναγκάσει νά λύσει τόν άποκλει- 
σμό τοϋ κάστρου. Σέ περίπτωση δμως πού δέ θά εισακουόταν τό δίκαιο τούτο αίτη
μα —συνέχιζε ό Γαζής— θ’ άναγκαζόταν ό ίδιος νά τρέξει στήν Αίγινα, γιά νά κα
ταγγείλει τό δράμα τής Σκύρου, ή ν’ άναλάβει κι αύτός ένοπλη δράση, προκειμένου 
νά ύπερασπίσει τά δίκαια τών Ελλήνων. 'Η άποφασιστική κι άνέκδοτη έπιστολή 
του είναι αύτή:

«Πρός τόν έξοχώτατον κύριον Ίωάννην Κωλέτην
είς Σκίαθον

Έξοχώτατε
Μέ μεγάλην λύπην τής ψυχής μου Σάς γράφω σήμερον, διότι βλέπω τά 

δίκαια τοϋ πολίτου καταπεπατημένα. βλέπω πάλιν τυραννίαν καί είλωτισμόν 
είς τούς κοινούς ",Ελληνας, οΐτινες έβαψαν τό έδαφος τής Ελλάδος μέ τό αί
μα των. πού ήκούσθη τούτο ποτέ, νά πολιορκή "Ελλην τόν "Ελληνα; καί μέ 
ποιον δίκαιον; πράγμα τό όποιον είναι πάντη έναντίον είς τόν όργανικόν νό
μον μας. έκρίθη ό Σκυριανός; εύρέθη ύπεύθυνος; όχι· πώς λοιπόν βάλλεται 
είς φυλακήν; δ ιατί πολιορκεϊται; βέβαια διά νά παραδώση τήν τιμήν τής γυ- 
ναικός του καί τής θυγατρός του. νά παραδώση τήν περιουσίαν του, καί τήν

14. Κι αύτό τό γράμμα, αγορασμένο άπ’ τόν’Αλέκο Δάμτσα, σώζεται στό άρχείο του.
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ζωήν του είς τήν θέλησιν τινών, τά όποια ό όργανισθείς νόμος προστατεύει 
καί διαφυλάττει καί βέβαια, όποίαν άλλην άνδραγαθίαν ήμπορούσαμεν νά 
κάμωμεν ήμεϊς, έν φ ό άνδρεϊος Καραϊσκάκης καταπολεμεί τόν έχθρόν, καί 
θριαμβεύει κατ’ αύτοϋ. καί ήμεϊς καταπολεμοϋμεν καί πολιορκοϋμεν τήν Σκϋ- 
ρον, καί άδικοϋμεν τόν δυστυχή γεωργόν, παρ’ ού έλπίζομεν καί ζωοτρο
φίας, καί συνεισφοράς, πρό τί ή άπώλεια; φίλε, τά τέσσαρα καράβια; τί κά- 
μνουν Ιστάμενα είς Σκιάθον; πολιορκούν βέβαια τούς βατράχους τής λίμνης. 
Δέν είναι τό στενόν τών Τρικέρων, καί τής λιθάδος νά παραφυλάττουν; άς εί
ναι, έχω πολλούς λόγους νά είπώ έν καιρφ τφ δεόντι. τούτο μόνον Σάς λέγω 
τώρα, άτι νά σηκώσητε τήν άδικον πολιορκίαν τής Σκύρου, νά σηκωθή τό τυ
ραννικόν, καί νά μήν άδικεϊται ό πτωχός "Ελλην, καί ό έργάτης γεωργός· άλ
λως δέ, θά μέ βιάσετε, άσθενή καί γέροντα όντα νά τρέχω είς Αίγιναν, καί νά 
φωνάζω μέ στεντόριον φωνήν τάς άδικίας τής τυραννίας, ή νά ύψώσω κ’ έγώ 
σημαίαν στρατιωτικήν15 16, καί νά διαφεντεύω τά δίκαια τού "Ελληνος. ύγίαινε. 
τή 13 Ιανουάριου 1827 άπό Σκύρου ό φίλος σου

(Ύπ.) "Ανθιμος Γαζής».
(Γ.Α.Κ., ’Αρχ. Βλαχ.;Φάκ. 240).

Στά χαμένα δμως ή ένέργεια του Πηλιορίτη κληρικού. Τού Κωλέτη τό άφτί δέν 
ϋδρωνε άπό τέτια, καί ή πολιορκία τού σκυριανοϋ κάστρου συνεχιζόταν.

Ή πολιορκία λύνεται μέ τή βία

Ό  άντιπρόσωπος τής Σκύρου Μακάριος Βαρλαάμ, έφτασε τελικά στήν Αίγινα 
κι άναφέρθηκε στή Διοίκηση. Χωρίς νά χάσει καιρό κι αύτή, έβγαλε διαταγή γιά νά 
λυθεί άμέσως ή πολιορκία καί νά στιγματιστεί πονηρή στάση τού Κωλέτη, πού ά- 
ντί νά τρέξει μέ τούς Όλύμπιους στήν Αθήνα γιά νά ένισχύσει τήν άκρόπολη πού 
κινδύνευε, πολιορκούσε τό φρούριο τής Σκύρου μέ τά δργανά του"!®.

Ό  Βαρλαάμ τότε έστειλε μήνυμα στή δημογεροντία καί τό Ζορμπά17, ένημερώ- 
νοντάς τους γιά τή διαταγή τής Διοίκησης, όπότε ό Προμιριώτης μαχητής, δέν κρα
τήθηκε άλλο. Βλέποντας τήν κακομοιριά τών πολιορκημένων καί τόν άμεσο κίνδυ-

15. Φαίνεται δτι τδλεγε άκόμα τό κουράγιο, άν καί είχε ξεπεράσει τά έβδομήντα.
16. 1) Ναθαναήλ Ίωάννου, Εύβοϊκά, δπ. π., σελ. 179.

2) Βασιλείου Γ. Άτέση, δπ. π., σελ. 297.
Ή διαταγή δέ βρέθηκε. Τήν άναφέρει άπλά ό Ναθαναήλ Ίωάννου κι έπαναλαμβάνει τήν 

άναφορά ό Άτέσης. Π ιό κάτω δμως ό τελευταίος, παραθέτοντας άπόσπασμα τής 567 κυβερ
νητικής διαταγής, άπό 25.8.1827, γράφει δτι τήν έβγαλε τότε ή Δοίκηση, καί τήν έφερε μόνος 
του στή Σκύρο ό Βαρλαάμ. Μά ή διαταγή τούτη πρέπει νά είναι άλλη, μία άπ’ τίς πολλές πού έ
στειλε στούς δπλαρχηγούς τού νησιού ή Κυβέρνηση, έπειδή: α) Δέν κάνει καθόλου λόίγο γιά 
τόν Κωλέτη, κι ούτε κάν ϋπάρχει σ’ αύτή ή περικοπή πού καταχωρεί ό Ίωάννου. β) Δέν Τονίζει 
,τό αίσχος τής πολιορκίας, άλλά υπογραμμίζει τίς καταχρήσεις τών άγωνιστών καί τούς τσα
κωμούς τους, γ) Στίς 25.8.1827, πού έκδόθηκε ή διαταγή, ή πολιορκία είχε λυθεί.
17. Ό  Άτέσης (δπ. π.) γράφει πώς ό ίδιος ό Βαρλαάμ έφερε τό μήνυμα στή Σκύρο.
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νο νά πέσει τό κάστρο, δρμησε μέ τούς'άντρες του πάνω στούς πολιορκητές, τούς 
διάλυσε καί τούς διασκόρπισε. Τό σκυριανό φρούριο σώθηκε άπό τά κατακτητικά 
σχέδια τού Κωλέτη, κι οί κάτοικοι άνάσαναν ΰστερ’ άπό πολιορκία 30 περίπου ήμε
ρων.

Γιά τή σωτήρια έπέμβασή του, δ Γιώργης Ζορμπάς έπαινέθηκε δχι μόνο άπ’ 
τούς Σκυριανούς, άλλά κι άπό τή Διοίκηση18.

ΕΓταν τότε δ Γενάρης τού 1827.
Τό κάστρο μπήκε τώρα κάτω άπό τήν έπιρροή τού Ζορμπά καί τού Βασιλείου, 

άλλά ό Βάσος, πού τό διαφέντευε πιό πρίν, δέν είδε μέ καλό μάτι αύτή τήν κατάλη
ξη. Γι’ αύτό έπιασε κι έστειλε γράμμα στόν Κωλέτη -1 Φλεβάρη 1827 - ζητώντας τή 
μεσολάβησή του, ώστε νά άναλάβει ό Βάσος τήν ύπεράσπισή του. Προειδοποιεί μά
λιστα τόν Κωλέτη, δτι άν οί δύο παραπάνω όπλαρχηγοί δέν άποσυρθοϋν απ’ τό κά
στρο, «άπό φίλοι θά γίνωμεν έχθροί μέ αύτούς, καί θά βιαστώμεν νά ύπερασπινθώ- 
μεν αύτό τό Κάστρον πόση δυνάμει...» (Βλ. Μιχ. Κωνσταντινίδη, δπ. π., σελ. 119).

ΟΙ Θεσσαλομακεδόνες άγωνιστές 
καλούνται στήν Αττική

Ένώ αύτά συμβαίνανε στίς Βόρειες Σποράδες, μεγάλες δυνάμεις έπαναστα- 
τών έσφιγγαν τόν Κιουταχή γύρω άπ’ τήν Αθήνα, μέ πρωτεργάτη τόν Καραϊσκάκη. 
Γιά να τού δώσουν τό τελικό χτύπημα, ϋστερ’ άπό τά τόσα άλλα πού είχε δεχτεί άπ’ 
τούς άγωνιστές ό σερασκέρης.

Ανάμεσα στούς άλλους όπλαρχηγούς βρίσκονταν στήν Αττική κι ό Βάσος 
Μαυροβουνιώτης μέ τόν Παναγιώτη Νοταρά. Είχαν πιάσει τά μέρη τής Ελευσίνας 
καί τής Σαλαμίνας, πασχίζοντας νά συγκεντρώσουν δλο τό πολεμικό άνθος τής Ελ
λάδας. Κείνες τίς κρίσιμες ώρες θυμήθηκαν, φυσικά, καί τούς Θεσσαλομακεδόνες 
άγωνιστές τών Βόρειων Σποράδων. Γνωρίζοντας λοιπόν καλά τήν παλικαριά τους 
ό Βάσος, έπιασε κι έστειλε, μαζί μέ τό Νοταρά, ένα γράμμα πρός τούς καπεταναίους 
(Σαλαμίνα 2 Φλεβάρη 1827), γιά νά τονίσει άρχικά τή σημασία τού άγώνα στήν Α ττ ι
κή κι ύστερα νά τούς θυμίσει καί τό δικό τους χρέος. Νά κατεβούν δηλαδή κι αύτοί 
στήν Αττική, γιά νά συμπράξουν μέ τούς άλλους άγωνιστές. «Ώς "Ελληνες λοιπόν 
άδελφοί - έγραφαν οί δύο όπλαρχηγοί - καί ώς πατριώται, πρός τούς όποίους δλον 
τό έθνος χρεωστεϊ τόσων χρόνων τόσας θυσίας, φανήτε καί είς αύτήν τήν κρίσιμον 
τής πατρίδος περίστασιν πρόθυμοι συναγωνισταίμας καί κατά τήν πρόσκλησιν τήν 
όποιαν σάς διευθύνουν τόσοι πατριώται, κινηθήτε όσον τό συντομώτερον μέ τά ύ-

18. 1) Ναθαναήλ Ίωάννου, δπ. π.
2) Βασιλείου Άτέση, δπ. π.
3) Δημητρίου Παπαγεωργίου, δπ. π., σελ. 112-113.
4) Γιώργου Θωμά, "Ενας Πηλιορείτης Οπλαρχηγός σώζει τό κάστρο τής Σκύρου άπό τά 

νύχια του Κωλέτη, περιοδ. «Κείμενα τού Βόλου», τεύχ. Α’, 1977, σελ. 73-71
Βλ. σχετικά καί Γ ιώργου Θωμά, “Ενα άγνωστο έπεισόδιο στή Σκόπελο στά 1827, στή «θεσσα- 
λική Εστία», τεϋχ* 50, Μάρτης - Απρίλης 1981, σελ. 55-58.

5) Κωστή Κωνρταντινίδη, Προσφορά στόν άγώνα τού 21, έφημ. «Σκυριανά Νέα», τεϋχ. 54, 
Μάρτιος 1981.



πό τήν όδηγίαν σας Σώματα είς βοήθειαν τών Αθηνών...» (Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχογιάν- 
νη (Παλαμήδη), Φάκ. 253.

Τό γράμμα φαίνεται πώς δέν είχε άνταπόκριση ατούς θεσσαλομακεδόνες ά- 
γωνιστές. Κανένα κείμενο δέν ύπάρχει κι ούτε βρέθηκε, πού νά βεβαιώνει τό άντί- 
θετο. Ό χ ι βέβαια πώς έλειψε 6 πατριωτισμός άπ’ τούς άγωνιστές μας. Ή μέχρι τώ
ρα συμπεριφορά τους διαλύει κάθε υποψία.

Νομίζω πώς ή αίτία τής παραμονής τους στίς Βόρειες Σποράδες άνάγεται στή 
χαλάρωση τής πειθαρχίας, ένα φαινόμενο πού σφράγιζε τήν πολεμική τους ζωή έ- 
ξαιτίας τής διασποράς τους στά νησιά. ΕΤταν δηλαδή άδύνατο νά ύπακούσουν στόν 
άρχηγό τους, τό γέρο - Καρατάσο, σκόρπιοι δπως είταν άπ’ τή Σκόπελο άπάνω Ισα
με τή Σκύρο κάτω. Τό άπλωμα τούτο δημιούργησε καί τά μικροκαπετανάτα, πού έκ- 
δηλώνονταν καί μέ τίς έτσιθελικές πράξεις, καθώς καί μέ ληστείες στούς κατοί
κους. Πώς νά συγκεντρωθούν έπομένως δλοι αύτοί, πού ύπολογίζονταν σέ τρεις 
χιλιάδες περίπου καί νά κινήσουν γιά τήν Αθήνα;
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Ό  Ζορμπάς στή Θάσο

Τίς μέρες τού Πάσχα τής χρονιάς έκείνης ό Ζορμπάς, παίρνοντας μαζί του τά 
δυό καράβια του καί δλους τούς άντρες του, έπιχείρησε μεγάλη έκστρατεία στή 
Θάσο κι έλειψε άπό τή Σκύρο γιά ένα δύο μήνες. Στό διάστημα τής άπουσίας του, 
κάποιοι έπαναστάτες τής Σκύρου λήστεψαν ένα έμπορικό ρούσικο μπρίκι στό λιμά
νι τού νησιού, πού κυβερνιόταν άπ’ τό Δημήτριο Κουντούρη, μέ άποτέλεσμα νά θε
ωρηθεί ύπεύθυνος γιά τή ληστεία καί ό μαχητής τού Προμιριοϋ19.

Πρίν έπιστρέψει στή βάση του, φαίνεται πώς τράβηξε κι έφτασε στήν Ίμβρο. 
Τ( έκανε κεϊ, παραμένει άγνωστο. Ξέρουμε πάντως, δτι στό νησί τού πήραν οΐ “Αγ
γλοι τό ένα του καράβι, θεωρώντας το πειρατικό, χωρίς νά είναι γνωστό κάτω άπό 
ποιές συνθήκες20. Μολαταύτα ποτέ δέ διαμαρτυρήθηκε γιά τήν άπώλεια τού καρα
βιού αύτοϋ, ένώ γιά τό άλλο πού έχασε στό Ναύπλιο, χάλασε τότε τόν κόσμο. Ίσως 
έδώ έφερε δ Ιδιος δλη τήν εύθύνη τής καινούργιας συμφοράς. Πιθανόν δμως καί νά 
μή βρέθηκαν τά στοιχεία.

Εκείνο τόν καιρό έπίσης τά θεσσαλομακεδονικά σώματα τών Βόρειωνίπορά- 
δων έτοίμαζαν έκστρατεία γιά τή Μαγνησία τής Μικρός Ασίας, άλλά ή Κυβέρνηση, 
δταν έμαθε τούτο, έδωκε έντολή στό ναύαρχο Κόχραν νά μήν τά έπιτρέψει νά περά
σουν άπέναντι, καί στήν άνάγκη νά κάψει τά καράβια τους. Τέτια έπιχείρηση δμως, 
άπ’ δ,τι είναι γνωστό, δέν έγινε (Γιάννη Βλαχογιάννη, Καπετάνιοι τού γλυκού νε
ρού, δπ.π.).

19. Ό  καπετάνιος μήνυσε καί τό Ζορμπά, γιά νά άρχίσει τήν άλλη χρονιά ή διαδικασία τών ά- 
νακρίσεων, πού θά παρακολουθήσουμε στά οίκείο κεφάλαιο.
20. Άπό μαρτυρία τού τότε φρούραρχου Σκύρου Γεωργίου Κουτέπη (Αίγινα 2.7.1828), Γ.Α.Κ., 
Γεν. Γρ., Φάκ. 185.

'Η Δέσπ. Θεμελή-Κατηφόρη (δπ. π., σελ. 102, ύποσ.) γράφει δτι τού πήραν δυό- μιά άλα- 
μάνα καί μιά σκαμπαβία.
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Άπό τό κακό στό χειρότερο

"Οσο περνούσαν οΐ μήνες, τόσο ή θέση τών Σκυριανών γινόταν δραματικότε
ρη21. Όλόκληρο τό νησί είχε παραδοθεϊ στήν άρπαχτική διάθεση τών άγωνιστών 
πού πληθύνονταν δσο περνούσε ό καιρός. Μόνο τό φρούριο έμενε άκόμα στά χέρια 
τών κατοίκων χάρη στό Ζορμπά, δπως είδαμε παραπάνω, μά κα( σ’ αύτό μέσα ή κα
τάσταση γινόταν όλοένα πιό άπελπιστική.

"Ολα τούτα έγιναν βέβαια γνωστά στήν Κυβέρνηση, καί στ(ς 24 Απριλίου 
182722 άναγκάστηκε ή Άντικυβερνητική Επιτροπή νά παρατηρήσει μέ αύστηρή 
γλώσσα τούς δυό καπεταναίους τού νησιού Σταύρο Βασιλείου κα( Γιώργη Ζορμπά 
γιά τό κακό πού έκαναν στόν τόπο. "Εγραφε, άνάμεσα στ’ άλλα, ή Επιτροπή:

«... Διά τούτο σάς διατάττει έάν θέλετε νά ζήσετε ώς στρατιώται τίμιοι καί εύ
τακτοι νά παύσητε τών καταχρήσεων καί τών άταξιών είς τό έξης. Εί δέ μή, 
καί έχετε σκοπόν νά ζήτε πάντοτε μέ τάς καταχρήσεις καί νά καταδυναστεύε
τε τού πολίτας τούτο κατ’ ούδένα λόγον δέν είναι συγχωρημένον, καί ή Κυ- 
βέρνησις τότε θέλει λάβει ώς καί έλαβε μέτρα αύστηρά νά παιδεύση διά τού 
Α' στολάρχου Λόρδου Κόχραν, νά παιδεύση τούς άπειθείς καί άτδκτους καί 
λάβετε προσοχήν, διά νά μή μετανοήτε έπειτα άνωφελώς...».

(Γ.Α.Κ., Έκτ. (Άντικ. Έπ.), Φάκ. 222. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

"Ο,τι κι άν έκανε δμως ή Κυβέρνηση, είταν άδύνατο νά σταματήσει τίς άρπα- 
γές τών άγαθών άπό τούς έπαναστάτες, άφού κανείς δέ φρόντιζε γιά τή διατροφή 
τους. Μέ τό δίκιο τους πάντως οΐ Σκυριανοί διαμαρτύρονταν πρός τήν Κυβέρνηση, 
γιά νά σταματήσει τό κακό καί νά ήσυχάσει τό νησί. Μιά τέτια διαμαρτυρία σύντα- 
ξαν τήν Πρωτομαγιά τού 1827, πού δείχνει δλη τήν τραγική είκόνα τής Σκύρου καί 
τονίζει τήν προσπάθεια τού Ζορμπά νά κατασκευάσει καινούργιο πλοίο- άξίζει λοι
πόν ή καταχώρησή της έδώ:

«Τήν προσκυνητήν ήμϊν Άντικυβερνητικήν Επιτροπήν 
δουλικώς προσκυνούμεν
+ Διά τού ταπεινού ήμών σάς άπονέμομεν τήν δουλικήν μας προσκύνησιν, 
καί μέ θλίψιν μας μεγάλην σάς φανερόνομεν τήν άθλίαν κατάστασιν τής τα
πεινής ήμών Νήσου, ήτις έξ αίτίας τών άτάκτων Όλυμπίων άπεκατέστη οί- 
κτρά καί άξιοδάκρυτος, καθότι τήν ξυλική (;) (έννοεϊ άσφαλώς τήν ξυλεία) 
τών όσπητίων μας τήν κατέκαυσαν τόν χειμώνα, πάν τό προστυχόν αύτοΐς 
άρπάζεται, τά ζώά μας δέν όρίζομεν, άπό άγγαρίας συνεχώς καταβεβαρημέ-

21. Υπάρχει ή άπό 12 Ίανουαρίου 1827 έπιστολή τών κατοίκων Σκύρου πρός τόν Κωλέτή 
(δπ.π.), πού είναι άποκαλυπτική τοϊι δράματος πού άντιμετώπιζε τό νησί τότε.
22. Ό  Κώστας Καλαντζής (Ιστορία τής μεγάλης έλληνικής Έπαναστάσεως, τόμ. Β', Άθήναι, 
σελ. 327) γράφει πώς τήν έπαύριο άπό τό θάνατο τού Καραϊσκάκη (δηλ. στίς 24.4.1827), ό Κ. 
Μπότσαρης, ό Δράκος κι ό Ζορμπάς είχαν μιά έπαφή μέ τόν Κόχραν στό Φάληρο. Έδώ δ Κα 
λαντζής κάνει λάθος. Δέν πρόκειται δηλαδή γιά τό Ζορμπά, μά γιά τό Σουλιώτη Ζάρμπα.
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νοι εύρισκόμεθα. τά καλήτερά μας χωράφια ήρπασαν, μέ άρπακτικάς σπο
ράς τά έσπειραν, έμποδίζοντές μας άπό τού νά σπέρνωμεν τά έδικά μας, καί 
άγγαρεύοντες μας νά σπέρνωμεν τά κατά άρπαγήν έδικά των, ύβριζόμεθα, 
ξυλιζόμεθα, καί ένίοτε σφαζόμεθα παρ’ αύτών ώς άρνες, καί πάν έπονείδι- 
στον δοκιμάζομεν, καί έάν μάς έλιπε τά μικρόν μας καταφύγιον, δλοι θύματα 
οίκτρά ήθέλαμεν γένη παρ’ αύτών, μόνον χάρις τφ Θεφ όποϋ εύρέθη τούτο 
τά ταπεινόν μας καταφύγιον, καί έσωτηρεύθημεν άχρι τούδε, καί ή τιμή τών 
γυναικών μας διεφυλάχθη. Καθ’ δν δέ καιρόν έσπέρνομεν, έπλοκαρίσθημεν 
άπό τούς "Ελληνας, τών όποίων άρχηγός ήτον ό Καπ(ετάν) Σταύρος Βασι
λείου, έπειδή καί έζητούσαν νά είσέλθουν είς τό καταφύγιόν μας, καί νά μάς 
έχουν τελείους ύποχειρίους, καί ήμεϊς άντετείνομεν είς τάς βουλάς των, ώ
στε όπού έπαύσαμεν σπέρνοντες καί έγκλειστοι έμένομεν καί πολιορκημέ- 
νοι, ώσάν νά ήμεθα έχθροί, χάνοντες ματαίως καί άλόγως τόν έπιτήδειον είς 
τήν σποράν χρυσούν καιρόν μας. Τέλος τήν Σήμερον βλέπομεν τόν άριθμόν 
τών ’Ολυμπίων διπλασιαζόμενον, ό είσοδευθείς καρπός μας έσώθη, καί τήν ό- 
λίγην σπαρείσαν σποράν μας δέν έχομεν τό έλεύθερον νά τήν θερίσωμεν, καί 
οϋτω φθαρήσεται. "Οθεν μετά θερμών δακρύων έπικαλούμεθα τήν προστα
σίαν σας καί άμεσον βοήθειάν σας, καί ή νά σταλή έντονος διαταγή σας τού 
νά συκωθούν όμοθυμαδόν καί μέ ταίς φαμηλίαις των έντεΰθεν, μέ άποστο- 
λήν δραστηρίου άνθρώπου σας διά νά ένεργήση τούτην τήν διαταγήν σας, 
καί ούτω νά εύρωμεν όλίγην άνεσιν καί άναψυχήν, καί νά έπιμεληθώμεν είς 
τήν έξοικονόμησιν τής ύπάρξεώς μας, ή νά μάς σταλούν δύω τρεις γολέταις 
καί νά μάς δοθή έτερός τις τόπος, διά νά ύπάγωμεν νά κατοικήσωμεν. 
Προσέτι ό Γενναιότατος Ζορμπάς δέν έλαβεν εύχαρίστησιν είς τά καθ’ ήμών 
άπειρό του κακά, άλλά ήδη άρχεται νά σκαρώση μίαν γολέταν 36 πηχών, καί 
είς τήν τούτης ναυπηγίαν προσκαλεϊ όλους μας πρός βοήθειαν, έπαπειλών 
αύστηρώς τόν άθετήσαντα τά έντάλματά του.
Καί αύθις παρακαλούμεν ύμάς έπιπόνως νά μάς εύσπλαγχνισθήτε, καί νά 
δύσετε εύηκοΤαν είς τά ταπεινά μας αίτήματα, καί νά όρέξητε είς ήμάς τούς 
έλεεινούς χεΐρα βοηθείας, εί δέ καί άδιαφορήσητε, είναι πάσα άνάγκη νά ά- 
πολεσθώμεν σύν γυναιξί καί τέκνοις, καί δότε άπολογίαν έν τή ήμέρςι τής 
κρίσεως. τούτα ταπεινώς καί έλεεινώς. μένομεν δέ μέ τό ποσήκον ήμϊν σέ
βας.

τή 1 Μαΐου 1827 δούλοι ταπεινοί
Έντή Νήσψ Σκύρφ 01 έπιστάται τής νήσου Σκύρου». (Σφρ.)

(Γ.Α.Κ., Έκτ. (Άντικ. Έπ.), Φάκ. 225).
"Υστερ’ άπό λίγες μέρες ή Άντικυβερνητική Επιτροπή έστειλε στό Ζορμπά τήν πα
ρακάτω διαταγή της:

«189
Ή Κυβέρνησις πληροφορείται μέ άπορίαν της δτι έγκαρεύων καί καταδυνα- 
τεύων τούς κατοίκους τής Νήσου Σκύρου, καίμυρίας καταχρήσεις έπιφέρων, 
καί έμποδίζων αύτούς άπό τάς έργασίας των, τούς άποκαθιστάς είς έν είδος
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πολιορκίας, άπορεϊ δέ πόθεν έχεις λαβών τοιαύτην έξουσίαν.
Ή Κυβέρνησις τοιαύτας καταχρήσεις καί δεσποτικάς καί δυναστικός 

πράξεις δέν Ανέχεται κατ’ οϋδένα τρόπον, καί τά τοιαΟτα θεωρεί ώς πράξεις 
κακουργικάς. Διά τούτο σέ διέταξε καί σέ διατάττει άμα λάβεις τήν παρού
σαν, νά παύσης τού λοιπού έπηρεάζων καί όχλων καί έγκαρεύων αύτούς καί 
τά ζώα των. Νά άφήσης δέ αύτούς έλευθέρους νά άπέρχονται εις τάς έργα- 
σίας των νά έσοδιάσουν τούς καρπούς των. Έάν δέ έχης Ιδίαν σου καί καλήν 
τινα έργασίαν, δύνασαι νά τήν έκτελέσης ώς καί οΐ λοιποί πολίτες, όχι δέ έ
γκαρεύων τούς Αδυνάτους.

Πρόσχες μή παρακούσης είς τά διαταττόμενα, διότι τότε ή Κυβέρνησις 
θέλει λάβει τά πλέον αύστηρά μέτρα έναντίον σου, νά τιμωρήση τήν Απεί
θειαν καί τάς κακουργίας σου καί ώς σέ προειδοποίησε, 

τήν 12 μαΐου 1827. έν Πόρω
ή άντικυβερν(ητική) έπιτρ(οπή) 

ό Γ. Γραμμ.
Γ. Γλ(αράκης)».

(Γ.Α.Κ., Έκτ. (Άντικ. Έπ.), Φάκ. 228).
Ανάγκη δμως νά σταματήσουμε τήν παρακολούθηση τών γεγονότων στή Σκύ

ρο, γιά νά έπανέρθουμε πιό κάτω, γιατί παρεμβάλλονται έδώ άλλα δραματικά έπει- 
σόδια, πού συντάραξαν, δσο ποτέ άλλοτε, τό νησί τής Σκύρου.
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Ό  Ζορμπάς σκαρώνει νέο καράβι στή Σκύρο
Όδυνηρές περιπέτειας του

Παρόλες τ(ς προσπάθειες τοϋ Ζορμπά γιά τήν έξεύρεση των έφοδίων, τό πρό
βλημα τής διατροφής γινόταν όξύτερο δσο περνούσε ό καιρός. Γι’ αύτό οΐ συντρό- 
φοι του κι ό Ιδιος άρχισαν ξανά νά πιέζουν τούς κατοίκους καί νά παίρνουν μέ τό έ
τσι θέλω τ’ άναγκαια τρόφιμα γιά τή συντήρησή τους1. Άπό τήν άλλη πάλι πλευρά 
πήρε τήν άπόφαση νά κατασκευάσει καινούργιο πλοίο, καί γιά νά έξοικονομή ι 
χρήματα θυσίασε ένα μέρος τής άκίνητης περιουσίας του στό Προμίρι. Πούλησε τά 
πατρικά του κτήματα κι έφερε μέ τό ζόρι στό νησί τόν άρχιναυπηγό τής Σκιάθου 
Σταμάτη Γαροφαλή κι έντεκα μαστόρους. Ξεσήκωσε άκόμα καί γύφτους γιά νά τού 
φκιασουν καρφιά καί Σκυριανούς πολίτες νά τού κόψουν τ’ άπαραίτητα δέντρα ά
πό τά δάση τής Σκύρου.

Φαίνεται δμως δτι τά ξύλα πού κόβανε δέν είταν δλα κατάλληλα γιά τή ναυπή
γηση, καί γιά τήν έξεύρεση κι άλλων, άναγκαζόταν ό καπετάνιος νά κινείται δρα
στήρια, προβαίνοντας άκόμα καί σέ παράνομες ένέργειες. Έφτασε δηλαδή στό ση
μείο νά γκρεμίζει τίς σκεπές σκυριανών σπιτιών τής παραλίας καί ν’ άφαιρεί τήν ξυ
λεία, προκαλώντας πανικό στούς κατοίκους. Παράλληλα πρόβαινε σέ έπιστρατεύ- 
σεις κατοίκων, άκόμα καί μέ τή χρησιμοποίηση βίας καί ραβδισμών, γιά νά τούς ά- 
ναγκάζει νά έργάζονται στήν κατασκευή τοϋ πλοίου του.

Ή συμπεριφορά του αύτή, σέ συνάρτηση καί μέ τήν τακτική τών άρπαγών, πού 
συνέχιζε γιά νά ζεί κι αύτός καί οΐ μαχητές του, άναψε τό μίσος καί τήν άγανάχτηση 
στούς Σκυριανούς, ώστε ό Ιδιος νά χαραχτηριστεΐ ώς «άληθινή μάστιξ τής 
Σκύρου »?

Γιά τήν έξοικονόμηση τών άναγκαίων έφοδίων ό Ζορμπάς έφτανε κι ώς τό μο
ναστήρι τ’ 'Αι-Γιώργη, πιέζοντας τούς καλόγερους. Μά αύτοί άντιδράσανε. Μέ άνα- 
φορά πρός τή σπετσώτικη κοινότητα ό καθηγούμενος διεκτραγωδούσε τά βάσανα 1 2

1. Κι άλλοι βέβαια όπλαρχηγοί έκβιάζανε τούς νησιώτες, παίρνοντας τρόφιμα. Υπάρχει μάλι
στα καί γράμμα τών άγωνιστών Κωνσταντίνου Πετροκόκκινου, Θεόδωρου Λίαυροβουνιώτη 
καί Γεωργίου Μπάχλα, άπό 24 Ιουνίου 1826, πρός τούς Σκυριανούς πρόκριτους πού καλού
νταν νά παραδώσουν στούς έπαναστάτες κριθάρι ή γρόσια (άπό τή συλλογή άνέκδοτων χει
ρογράφων τοϋ Άλέκου Δάμτσα).
2. 1) Μιχ. Κωνσταντινίδου, Ή νήσος Σκύρος, Ιστορικόν δοκίμιον άπό τών άρχαιοτάτων χρό
νων μέχρι τών καθ’ ήμάς, έν Άθήναις 1901, σελ. 116-117.

2) Δέξιππου Άντωνιάδη, Σκύρος, δπ. π., σελ. 175.
Δ.Ρ. θεοχάρη, Ή Σκύρος..., δπ.π., σελ. 26.
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τών μοναχών κα( τών Σκυριανών καί ζητούσε τή συνδρομή τους, γιά νά άπαλλαγεί 
δ τόπος άπ’ τό Ζορμπά. ΟΙ πρόκριτοι τών Σπετσών διαβίβασαν άντίγραφο τής άνα- 
φορός αύτής στούς πληρεξούσιους τού ίδιου νησιού, κι άνάμεσα στ’ άλλα, έγρα
φαν στίς 11 Μαρτίου 1827 καί τούτα:

«...σάς λέγομεν ότι νά προσπαθήσετε ώστε νά γενή συνδρομή της αύτόθενέκ 
(  τού Έθνους, διά νά φύγη έκείθεν ό Ζορμπάς καί νά μείνη έλεύθερος ή νήσος 

έκείνη καί άκολούθως τό Μοναστήριον τού Αγίου Γεωργίου...»3.
Αλλά καί ή προφορική παράδοση τής Σκύρου κράτησε χαρακτηριστικές λε

πτομέρειες άπό ληστρικές πράξεις τού Ζορμπά στό νησί, όπως μού έλεγε ό μακαρί
της σήμερα Δημήτριος Ρ. Θεοχάρης, άλλοτε έφορος άρχαιοτήτων Θεσσαλίας κι άρ- 
γότερα καθηγητής στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πού καταγόταν άπό τή 
Σκύρο4.

Παρόμοια κατάσταση είχε δημιουργηθεϊ τότε καί σ’ άλλα νησιά, δπως τήν Κέα, 
τήν "Ανδρο, τή Σύρο, τή Σκόπελο καί τή Σκιάθο'άπ’ τά μπουλούκια τών Βάσου,Κριε- 
ζώτη, Καρατάσου καί άλλων όπλαρχηγών (Γ.Α.Κ., Έκτ., Διοικ. Έπ., Φάκ. 181).

Πολλά άπό τά ξύλα πού κόβονταν άπό τά σκυριανά δάση μεταφέρονταν στό πί
σω μέρος τής χώρας, δπου τόν Ιούλιο τού 1827 πήγε κει ό καπετάν Δημήτριος Ξιώ- 
της, άνιψιός τού στρατηγού Κριεζώτη, μέ τό μίστικό του κι άρπαξε όγδονταέξι κομ
μάτια. Πιό πρίν πέρασε κι άπό μιά σκυριανή γολέτα κι έκλεψε άπ’ αύτή τό κανόνι, 
πού είχε άφήσει ό Ζορμπάς. Ανάστατος τότε αύτός, έστειλε διαμαρτυρία στήν Κυ
βέρνηση, πού καταχωρώ έδώ τό τελευταίο της μέρος5:

«... ό άδελφός ούτος έλλην (ό Δημήτριος Ξιώτης) μέ τό είρημένον μύστικον 
μοί τό ήρπασε, χωρίς τίνος αίτίας καί κοντά κοντά είς αύτό έπήγεν είς τό όπι
σθεν μέρος τής χώρας, είς τό όποιον είχον κατεβασμένα ξύλα διά τό καράβι 
μου, βουβά όνομαζόμενα, καί εύρίσκοντας ένα μαρτήγον λίμνιον, μοί έπή- 
ραν άπό αύτά τά είρημένα ξύλα όγδοήντα έξ, αυτά τά ξύλα μού κοστίζουν, έ
ως νά τά κατεβάσω είς τόν Γιαλόν άπό σαράντα όκτώ γρόσια τό έν.

Αγνοώ λοιπόν τάς αίτίας αυτού τού φίλου, είς τήν άλογον τόλμην του 
είς τό νά μοί άφαρμπάση τά είρημένα πράγματά μου τά όποια έγώ άπέκτησα 
μέ αίμα. Διό έπικαλούμαι τήν Σεβαστήν ταύτην Κυβέρνησιν έπιμόνως νά έπι- 
τάξη τόν είρημένον Καπετάν Δημήτρη έντονότατα ώστε νά μοί έπιστρέψη τά 
δσα αύτός παραλόγως μοί άφήρπασε...».

'Η διαμαρτυρία ύποβλήθηκε άπό τό Ναύπλιο, δπου βρέθηκε τότε ό Ζορμπάς, 
καί γ ι’ αύτό ή Κυβέρνηση άντέδρασε άμέσως, στέλνοντας σέ δυό μέρες τήν παρα
κάτω διαταγή πρός τόν άνιψιό τού Ξιώτη Δημήτριο Κριεζιώτη:

3. Ανάργυρου Άνδρέου Χατζηανάργυρου, Τά Σπετσιωτικά, συλλογή Ιστορικών έγγράφων, 
έκδοσις Γ. Κούτση, τόμ. Γ , Άθήναι 1926, σελ. 547.
4. Πήγα στό νησί στά 1974 κι ήρθα σέ έπικοινωνία μέ πολλούς γερόντους, άλλά,κανείς δέν ή
ξερε νά μοϋ πεϊ κάτι σχετικό. Φαίνεται πώς οί παραδόσεις γιά τή συμπεριφορά τού Ζορμπά 
στή Σκύρο, έσβησαν σήμερα.
5. Γ.Α.Κ., Ύπ. Ναυτ., Φάκ. 52. Άντιγρ. Άλέκου Κ. Δάμτσα.
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«Μανθάνει ή Κυβέρνησις μέ άγανάκτησίν της, δι ήρπασες έν κανόνων τής Ιδιοκτη
σίας τού Καπ(ετάν) Γεωργίου Ζορμπά, ωσαύτως καί όγδοήκοντα 6ξ ξύλα καραβίου 
βουβά όνομαζόμενα. 'Όθεν διατάτεσσαι νά έπιστρέψης είς τόν ρηθέντα Καπ(ετάν) 
Γεώργιον Ζορμπάν καί δλα τούτα χωρίς τής παραμικρός προφάσεως ή άντιλογίας.

Πρόσεξε μή άπειθήσης διότι άλλως θά έπισύρης έναντίον σου τήν δικαίαν ύρ- 
γήν τής Κυβερνήσεως...».

(Γ.Α.Κ., Ύπ. Ναυτ., Φάκ. 52. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Ό  Γαζής τόν συσταίνει στήν Κυβέρνηση

Τό καλοκαίρι τού 1827 οΐ έντατικές προσπάθειες γιά τήν κατασκευή τού πλοίου 
έφεραν τό ποθούμενο άποτέλεσμα. "Ενα δικάταρτο καράβι 27 πηχών μήκος φάντα
ζε στή Σκύρο, έτοιμο σχεδόν νά έξοπλιστεϊ καί νά ριχτεί στή θάλασσα. Είχαν βρει 
καί τ ’ δνομά του, «Κένταυρος», ώστε νά έχει σχέση μέ τήν πατρίδα τοϋ καπετάνιου.

Γιά νά πλέει δμως έπίσημα στίς θάλασσες, χρειαζόταν ή σχετική άδεια, κι δ 
Ζορμπάς άνάλαβε ό Ιδιος νά παρουσιαστεί στήν Κυβέρνηση νά τή ζητήσει, θερμό 
συμπαραστάτη έδώβρήκε πάλι τό φίλο του Άνθιμο Γαζή, πού τόν προμήθεψε μέ τό 
παρακάτω συστατικό καί τόσο ύμνητικό γράμμα άπό τή Σύρο, μέ τό όποιον ό φτω
χός έπαναστάτης τοϋ Προμιριοϋ παίρνει ήρωικές διαστάσεις καί άνεβαίνει στά μά
τια μας:

»Έξοχώτατε κύριε Γεώργιε Γλαράκη, σέ άσπάξομαι άπό ψυχής 
Τόν έγχειρίξοντά σοι τό παρόν Καπιτάν Γεώργιον Ζορμπάν συμπατριώτην 
μου, καί φίλον μου, σοί τόν συστήνω ώς φίλον τής Πατρίδος, καί σάς παρακα
λώ νά τόν δεχθήτε εύμενώς διότι άλλον εύπειθέστατον Καπιτάνιον είς τήν 
Σεβαστήν Διοίκησιν ώς άν αύτόν δέν έχομεν. είναι νέος μέ προτερήματα με
γάλα, διά τούτο καί φθονεϊται παρά πάντων, σάς λέγω δμως έν καθαρφ συ- 
νειδότι, δτι είναι καλός πατριώτης, καί πολεμιστής άπτόητος. έδούλευσέ ποτέ 
καί τήν 'Ρωσσίαν, καί είς τό πεζικόν, καί είς τό Ιππικόν, ώς άλλος ούδείς τών 
Ελλήνων, διά τούτο καί ήξιώθη πολλών τιμών, έρχαιτε αύτοϋ νά σάς ζητήαη 
τά συστατικά γράμματα ένός Καραβίου, Κένταυρου όνομαζομένου, τό ό
ποιον κατασκευάζει είς Σκόρον ή όποία ήδη έγκίζη τοϋ τελειούσθαι. τό βηθέν 
Καράβι γίνεται πολεμική, πηχών 27 καί τήν έχει άφιερωμένην είς δούλευσιν 
τοϋ έθνους, διότι δλη είναι κτήμα έδικόν του, χωρίς νά μετέχη άλλος τις έξ 
αύτής. Σάς παρακαλώ λοιπόν νά δείξετε δλην τήν προθυμίαν σας διά τά ά- 
ναγκαία αύτοϋ συστατικά γράμματα, μετά τών όποίων θέλω.συμπλεύση καί 
έγώ, όταν συνθεφ έκστρατεύσωμεν κατά τής Θεσσαλίας, καί άν τό πάθος μου 
δένμοί συγχωρήση νά πράξω τί άνδρικώτερον, τουλάχιστον τό παράδειγμα 
τοϋ Τυρταίου ήμπορώ νά τό μεταχειρισθώ, έχων συνοδίτην μου καί τόν κοι
νόν φίλον κύριον Θεόκλητον, υποθέσατε ότι τό ρηθέν Καράβι είναι έδικόν 
μου, καί δτι ένεργήσετε περί αύτοϋ, τό ένεργήτε διά έμέ. δέν σας λέγω πε
ρισσότερον, άλλά περιμένω ύποστρεφόμενον τόν βηθέντα Καπιτάν Γεώρ
γιον Ζορμπά, μετά άναγκαία Συστατικά τοϋ Καραβίου γράμματα, καί περί

τούτου θέλω σάς γνωρίζει τήν χάριν άθάνατον. 
μένω διά βίου

τή 7 Ιουλίου 1827 φίλος ειλικρινέστατος
Άπό Σύρας ό άρχιμανδρίτης

(Ύπ.) ' Ανθιμος Γαζής
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Φίλε
Ζαλισμένος ών ϋπό τών πόνων τού πάθους μου, άντί τού νά γράψω άνωτέρω 
Καράβιον δυκάταρτον, έγραψα Γολέττανβ. είναι όμως τό ύντι καράβιον πολε
μικόν, καί όνομάσθη Κένταυρος τού ήγεμονεύσαντός ποτέ τού Πηλίου όρους 
καί όλης τής Μαγνησίας, 
ό αύτός (Ύπ.) "Α. Γαζής»6 7.

Δέν άρκέστηκε, φυσικά, σέ τούτη μόνο τήν έπιστολή ό Πηλιορίτης οπλαρχη
γός. Σύνταξε καί δική του άναφορά τήν ίδια μέρα μέ τήν πιό πάνω τού Γαζή, γιά νά 
ύποβάλλει καί τίς  δυό στήν Κυβέρνηση ό ίδιος. Θεωρώ άναγκαία τήν καιαχώρηση 
κι αυτής έδώ:

«Σεβαστή Άντιδιοικητική Επιτροπή
Έγώ ό ύπογεγραμένος Καπιτάν Γεώργιος Ζορμπάς, Μάγνης τήν Πατρίδα, 
περιφλεγόμενος άπό τόν ζήλον τής πατρίδος, καί εύπειθέστατος κατά πάντα 
φανείς είς τήν Σεβαστήν Διοίκησιν, έξ άρχής τού ύπέρ έλευθερίας τών Ελ
λήνων Ιερού άγώνος, δέν έλειψα όπου καί άν εύρέθην νά κατατρέξω τόν έ- 
χθρόν, καί διά ξηρός, καί διά θαλάσσης καί τώρα έσχάτως, άφοϋ έπώλησα ό
λα μου τά πατρικά κτήματα, άπεφάσισα καί έσκάρωσα έν πλοϊον δικάταρτον 
είκοσιεπτά πηχών, έπωνομάσας αύτό, άπό τόν πρώτον ήγεμόνα τοϋ Πηλίου 
όρους, Κένταυρον. Τό Πλοϊον αύτό κατ’ αύτάς τάς ήμέρας βίπτεται είς τήν 
θάλασσαν καί έγώ ήλθον προσωπικώς νά παββησιασθώ πρός τήν Σεβαστήν 
Διοίκησιν, καί νά ζητήσω τά συστατικά αύτοϋ τοϋ πλοίου άναγκαία γράμμα
τα. Τό πλοϊον τούτο είναι Ιδιοκτησία μου, χωρίς νά έχη άλλος ούδείς μέρος 
είς αύτό καί τό άφιερώνω, καθώς καί τόν ίδιον έμαυτόν μου είς δούλευσιν 
τού έθνους καί όπου καί άν μέ προστάξη ή Σεβαστή Διοίκησις, έγώ θέλω πα- 
ρευρεθή έ(υ)θύς μέ τόν Κένταυρόν μου, καί μέ τούς άνθρώπους μου. Παρακα
λώ λοιπόν νά μοί δοθώσιν τά βηθέντα άναγκαία συστατικά γράμματα, καί αί 
Σεβαστοί Διαταγαί, ποια νερά νά περιπλεύσω κατά τό παρόν, καί ποια είναι 
τά πρός τήν Σεβαστήν Διοίκησιν χρέη μου.

τή (,...)β Ιουλίου 1827 Πρόθυμος είς τήν δούλευσιν
τής Πατρίδος

1 (Ύπ.) Καπιτάν Γεώργιος Ζορμπάς».
(Γ.Α.Κ., Ύπ. Ναυτ., Φάκ. 52. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

6. Πράγματι 6 Γ αζής σημείωσε στό γράμμα του τή λέξη «Γ ολέττα» τέσσερις φορές, άλλά ό Ι
διος τή διάγραψε κατόπιν, προσθέτοντας τή λέξη «Καράβιον». Λησμόνησε δμως νά διορθώ
σει καί τό γένος τών έπιθέτων τών συνοδευτικών τής «Γολέττας», πού παράμειναν έτσι θηλυ
κά, χωρίς νά συμφωνούν μέ τό ούδέτερο γένος τού πλοίου. Καταλαβαίνει κανείς άπ’ αύτό πό
σο είχε καταρεύσει τότε ό Πηλιορίτης ρασοφόρος, ένα χρόνο άλλωστε πρίν άπό τό θάνατό 
του.
7. "Ολόκληρη τήν έπιστολή, μέ σχόλια καί παρατηρήσεις, έφερα σέ φώς άπό τήν έφημερίδα 
«Ή Θεσσαλία», 25 Μαρτίου 1973.
θ. Παραλείπεται στό χειρόγραφο· πρέπει δμως νά είναι 7.



Επίσημος καπετάνιος πιά

Τό γράμμα τού Γαζή κα( ή άναφορά τού Ζορμπά υποβλήθηκαν άπό τόν Ιδιον 
στήν Κυβέρνηση κι είχαν τήν άνάλογη άπήχηση. Πρώτος ό Γλαράκης υΙοθέτησε τό 
αίτημα καί σημείωσε στό πίσω μέρος τής άναφοράς «Νά δοθή δίπλωμα πολεμικόν 
καί διαβατήριον καταδρομικόν διά νά διαπλέη τόν Μαλιακόν κόλπον. Έν Ναυπλίφ 
(έκ τού έπιθαλασσίου φρουρίου) τήν 13 Ιουλίου 1827».

Τήν έγκριση τού Γλαράκη άκολούθησαν καί οΐ άνάλογες διαταγές:
1) «152 Έλλ. Πολ. Ή έπί τών Ναυτικών Γραμμ. τής Έπικρατ. 

Δηλοποιεϊ: "Οτι τό πολεμικόν πλοϊον Βρίκιον, όνομαζόμενον Κένταυρος, ό- 
πλισμένον μέ τά άναγκαϊα κανόνια καί έτερα όπλα καί έφόδια πολεμικά ά- 
ναγκαϊα ε/ς μάχην, καί κυβερνώμενον παρά τοϋ πλοιάρχου Γεωργίου Ζορ
μπά πέμπεται παρά τής Κυβερνήσεως διά νά διαπλέη τόν Μαλιακόν κόλπον, 
διά νά άποκλείη τά μέρη έκεϊνα, νά μεταβιβάζη έκεϊχρείας τυχούσης, στρα
τεύματα, διά νά βλάπτουν τόν έχθρόν, νά βοηθή τά πολεμικά κινήματα τών ή- 
μετέρων, νά έμποδίζη τήν λαθρεμπορίαν καί νά μετέρχεται τήν καταδρομίαν 
κατά τήν τάξιν.
Παρακαλοϋνται λοιπόν δλοι οί πλοίαρχοι τών Σεβ(αστών) ούδετέρων Δυνά
μεων, δχι μόνον νά μήν ένοχλήσωσι τόν διάπλουν αύτοϋ, άλλά καί χρείας τυ
χούσης, νά δώσωσιν αύτφ τήν άπαιτουμένην βοήθειαν καί ύπεράσπισιν. έδό- 
θη έκ τοϋ έπί τών Ναυτικών Γραμματεία τής Έπικρατείας, κυρωμένον τή Ιδίρ 
ύπογραφή καί τή σφραγίδι τής Κυβερνήσεως. Τό παρόν Ισχύει διά μήνας 
τρεις, άρ. 3.

Έν Ναυπλίφ (έκ τοϋ έπιθαλασσίου φρουρίου) 
τήν 13 Ιουλίου 1827 Ό  προσωρινός κ.λ.π.

(Ύπ.) Γ. Γλαράκης».9
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2). «Ελληνική Πολιτεία 265
Ή Άντικυβερνητική Επιτροπή

Διορίζεται ή Ναϋς Βρίκιον, όνομαζομένη Κένταυρος, όπλισμένη μέ κα
νόνια, καί έτερα δπλα, καί έφόδια πολεμικά άναγκαϊα είς μάχην, καί μέ τούς 
άπαιτουμένους άξιωματικούς, μία τών πολεμικών Νηών, Κυβερνήτης δέ αύ- 
τής ό Καπετάν Γεώργιος Ζορμπάς.

Είναι εύελπις ή Κυβέρνησις, δτι ή Ναϋς αύτη θέλει συμπλέει καί συμμα
χ ε ί μετά τών άλλων διορισμένων Ελληνικών Πολεμικών Νηών μέ ήρωϊκήν 
Γενναιότητα είς τόν Ιερόν κατά του έχθροΰ άγώνα, καί θέλει τρέχει μετ’ έ- 
ντελοϋς ύπακοής καί εύπειθείας δπου άν διορισθή παρά τοϋ Αρχηγού.

Άναλόγως δέ τής Γενναιότητος τής εύπειθείας καί τών άνδραγαθημά- 
των αύτοϋ θέλει άντιβραβευθή καί τιμηθή παρά τής Κυβερνήσεως έν καιρφ

Γ.Α.Κ., Ύπ. Ναυτ.. Φάκ. 52.



τφ δέοντι.
Έδόθη έκτης Άντικυβερνητικής Επιτροπής, κυρωμένη τή σφραγίδι αυ

τής, καί ταις Ιδίαις ύπογραφαΐς.
Έν ΝαυπλΙψ (Έκ τού έπιθαλασσίου Φρουρίου) τήν 13 Ιουλίου 1827.

Ή Άντικυβ. Έπιτρ. Ό προσωρ(ινός) Έπί τών Ναυτικών
(Ύπ.) Γ. Μαυρομιχάλης Γραμματεύς τής Επικράτειας
(Ύπ.) Ίω. Μ. Μηλαήτης (Ύπ.) Γ. Γλαράκης».
(Ύπ.) Ίω. Νάκος

(Γ.Α.Κ., Έκτ. (Άντικ. Έπ.), Φάκ. 237).
3) «153. Ελληνική Πολιτεία

Ή έπί τών Ναυτικών Γραμματεία τού τής έπικρατείας 
Πρός τόν πλοίαρχον Γεώργιον Ζορμπάν 

Απερχόμενος είς τό όποιον διωρίσθης μέρος, έχεις τήν άδειαν νά μετέρχε
σαι τήν Καταδρομίαν κατά τάς έφεξής όδηγίας.
Αον "Οσα πλοία ούδετέρας δυνάμεως ήθελες συλλάβει, άφ’ ου άνακαλυ- 

φθώσιν άληθώς, δτι έχουσι πολεμοφόδια έχθρικά, ή ζωοτροφίας, ή άλ
λου είδους έχθρικοϋ πράγματος θέλεις τά κρατεί καί μετακομίζει είς 
τήν Κυβέρνησιν, διά νά κρίνωνται άπό τό άνήκον Δικαστήριον, κατά τούς 
καθεστώτος νόμους.

Βον "Οσα πλοία ήθελες άπαντήσει είς τόν διάπλουν σου τούτον, έχοντα ώς 
άνωθεν φορτία λαθρεμπορίου νά προσέξης μ ’ δλην τήν άκρίβειαν μήν 
έγγιχθή ή κλαπή άπό τους ναυτας τό παραμικρόν ή ύβρισθή, ή δαρθή κά- 
νένας άπό τους ναύτας τών ουδετέρων πλοίων, διότι έάν διαρπαγή τό 
παραμικρόν ή ύβρισθή τόσον ό πλοίαρχος καί οί ΝαΟται, ή οί έπιβάται 
του κατασχεθέντος πλοίου, δχι μόνον θέλεις χάσει κάθε δικαίωμα, τό ό
ποιον έμπορείς νά έχης, έάν γίνη λεία, άλλά θέλεις θεωρηθή ώς πειρα
τής, καί θέλεις άποκριθή τάς ζημίας, καί παιδευθής αύστηρώς κατά τους 
καθεστώτος νόμους περί τοιούτων καταχρήσεων, καί δέν θέλεις έχει ού- 
δεμίαν ύπεράσπισιν.

Γον Χρέος έχεις ν’ άναφέρης συνεχώς όλα σου τά συμβεβηκότα πρός τήν Κυ- 
βέρνησιν καί νά είδοποιής 6,τι μάθης, ή άκούσης κίνημα τού έχθροϋ, μέ 
πρώτον συνάντημα δΓ άσφάλειάν σου, καί άσφάλειαν τοΰ "Εθνους, καί 
έάν τυχόν είναι τής πρώτης άνάγκης νά μάθη ή Κυβέρνησις κάνέν συμ- 
βεβηκός άποβλέπον τήν άσφάλειαν τού "Εθνους, καί δέν εύρεθή πρόχει
ρον κατάστημα πρός είδοποίησιν τής Κυβερνήσεως, τότε έρχεσαι μόνος 
μέ τό πλοίον σας διά νά δώσης τήν άναγκαϊαν ταύτην είδησινείς τήν Κυ- 
βέρνησιν, διά τό όποιον καί θέλεις τιμηθή.
Έν Ναυπλίφ (έκ τού έπιθαλασσίου φρουρίου) τήν 13 Ιουλίου 1827.

Ό προσωρινός έπί τών Ναυτικών 
Γραμματεύς τής Έπικρατείας 

(Ύπ.) Γ. Γλαράκης».
(Γ.Α.Κ., Ύπ. Ναυτ., Φάκ. 52).

Ή Γδια πάλι Γραμματεία έφοδίασε ιόν καπετάνιο καί μέ τούτο τό συστατικό δγ- 
|>ό της:
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«166. -,.ηηνική ΠοΛίτεια
ή έπί τών Ναυτικών Γραμματεία τής Επικράτειας 

Ό Καπ(ετάν) Γεώργιος Ζορμπάς μέ 38 στρατιώτας καί μέ τέσσαρας γυναίκας 
άπέρχεται είς τάς Νήσους Σκϋρον Σκίαθον καί Σκόπελον. Προσκαλούνται 
λοιπόν όλοι οί κατά θάλασσαν πολεμικοί άρχηγοί τής Κυβερνήσεως νά εύκο- 
λύνωσι τόν διάπλουν αυτού, αί δέ φυληκαί ξέναι θαλάσσιοι δυνάμεις παρα- 
καλούνται δχι μόνον νά μήν ένοχλήσουν τόν διάπλουν αύτού άλλά καί, 
χρείας τυχούσης, χορηγήσουν αΰτφ τήν άπαιτουμένην άντίληψιν. έδόθη έκ 
τής έπί τών Ναυτικών Γραμ. τής Έπικρατείας, κυρωμένον τή σφραγίδι τής 
Κυβερνήσεως καί τή Ιδίρ ύπογραφή τού Γραμματέως.

Έν Ναυπλίφ έκ τού Έπιθαλασσίου φρουρίου 
τή 17 Ιουλίου 1827, ό έπί τών Ναυτικών προσωρινός Γραμματεύς τής έπικρα
τείας».

(Γ.Α.Κ., Ύπ. Ναυτ., Φάκ. 53. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Άφοίι έξασφάλισε τό δίπλωμα γιά τόν έαυτό του ό Πηλιορίτης όπλαρχηγός, 

φρόντισε νά πετύχει τό Ιδιο καί γιά τόν άδερφό του Κώστα Ζορμπά, πού διάθετε κι 
αύτός μιά γολέτα. "Εστειλε λοιπόν τήν παρακάτω άναφορά στην Κυβέρνηση, παρα- 
καλώντας νά χορηγηθεί τό δίπλωμα:

«Σεβαστή Κυβέρνησις
Παρακαλώ νά δοθή έν έμπορικόν Δίπλωμα είς τήν γολέτα τού Κ(υρίου) Κων
σταντίνου Ζορμπά, όνομαζομένην Δαϊδάμειαν ή όποία είναι ιδιοκτησία τού I- 
δίου, είναι πηχών δόδεκα, Κυβερνήτης δέ αυτής ό Δημήτριος Παπασακελα- 
ρίου Σκυριανός μένω μέ σέβας

τή 15η Ιουλίου 1827. έν μπουρτζίφ
Ό ευπειθής Πατριώτης 

(Ύπ.) Γεώργιος Ζορμπάς».
(Γ.Α.Κ., Ύπ. Ναυτ., Φάκ. 52, Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Τήν ίδια κιόλας μέρα ή Άντικυβερνητική Επιτροπή υίοθέτησε τήν παροχή τού 
διπλώματος στόν Κώστα Ζορμπά, σύμφωνα μέ σχετική παρατήρησή της, πού γρά
φεται στό πίσω μέρος τής άναφοράς τού Γιώργη Ζορμπά.
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Περαστικός άπό τήν "Ανδρο

Χρισμένος λοιπόν πλοίαρχος τού «Κενταύρου» ό Ζορμπάς, έπλευσε γιά τά 
Σποραδονήσια. Πρώτα δμως πέρασε άπό τήν "Ανδρο, προκειμένου νά παραλάβει 
τήν ξυλεία, πού είχε κλείσει άπό πρ(ν, γιά τό πλοίο του στή Σκύρο. Ένώ βρισκόταν 
στό χωριό Γαβριό, έστειλε γράμμα στούς έφόρους τού νησιού νά τού έτοιμάσουν 
κουμπάνια άπό όχτώ καντάρια ψωμί καί δέκα φορτώματα κρασί γιά τούς άντρες, 
πού είχε μαζί του. ΟΙ έφοροι δμως τού έστειλαν 100 όκάδες κρασί καί 50 όκάδες ψω
μί, γι’ αύτό καί τό θεώρησε κοροϊδία, μιά καί οΐ ποσότητες ούτε κάν έφταναν γιά τ’ 
άσκέρι του. Θυμωμένος λοιπόν, πιάνει καί γράφει γράμμα στό Γιαννούλη, πού τού 
χορήγησε τό ψωμί καί τό κρασί, τονίζοντάς του νά άφήσει τά άστεΐα καί νά στείλει 
όπωσδήποτε κι άλλες ποσότητες:

«... βλέπω δτι θά χωρατεύεις μέ μένα, βλέπω ότι μοϋ στέλεις 100 όκάδες κρα
σί καί 50 όκάδες ψωμί ώσάν νά είχα δέκα άνθρώπους· τό λοιπόν έγώ φέρο
μαι τίμια, άλλά τού λόγου σας άτιμα, δμως άμέσως νά έρθουν καθώς σού έ
γραψα, ε ί δέ καί κάμεις άλλέως έσεϊς τό ήξεύρετε, καί άν θέλεις έρχομαι αύ
ριο άπάνω καί μέ βλέπεις »?°

Δέν είναι γνωστό τί άπόγινε. Γεγονός πάντως είναι δτι οί νησιώτες, πού δέ 
βλέπανε μέ καλό μάτι τούς περαστικούς άπ’ τόν τόπο τους όπλαρχηγούς, ξεσηκώ
θηκαν μέ κακές διαθέσεις έναντίον τού Ζορμπά -ε ίτα ν  τότε άρχές Αύγούστου 
1827 -  παρότι ό ίδιος κράτησε καλή στάση στό νησί. Τελικά μέ τήν παρέμβαση τού 
άστυνόμου τής "Ανδρου Άνδρέα Λυκούργου, άποσοβήθηκε ή σύρραξη, κι ό Προμι- 
ριώτης άρχηγός άνοίχτηκε πάλι στό πέλαγο. Νά πώς άναφέρεται σχετικά ό Λυ
κούργος πρός τή Γενική Γραμματεία τών’Έσωτερικών στίς 19 Αύγούστου 1827:

«... κατ’ αύτάς είχε φθάσει καί ό Γενναιότατος Ζορμπάς διά νά λάβη μερικά 
ξύλα όποϋ είχε συμφωνήσει προτήτερα καραβίσια, τό Ίδιον κίνημα έκαμον 
καί πρός έκεϊνον, ώστε όλίγον έλλειψε νά γενή πάλιν μεγάλη θυσία άθώων 
καί χωρίς νά κινηθή είς τό παραμικρόν διά νά καταχρασθή, μάλιστα έμελλε 
νά άναχωρήση, όπου ήτον διαταγμένος καί μόλις έδυνήθημεν νά προϋπαντή- 
σομεν(= νά προλάβουμε) τό κακόν κίνημα τών Άνδριωτών».

(Γ.Α.Κ., Ύπ. Έσ., Φάκ. 101. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Επίθεση έναντίον τού Ζορμπά. Κακή ή τύχη τού καραβιού του

“Οταν έπανήρθε στή Σκύρο ό καπετάν Γιώργης Ζορμπάς, δέν είχε δλοκληρω- 
θεϊ άκόμα ή κατασκευή τού καραβιού του. ’Από τήν άλλη πλευρά δμως είχε όγκωθεΐ 
ένα κύμα άντίδρασης έναντίον του. Τό καράβι αύτό είταν ένα άγκάθι στήν καρδιά 
τού Βάσου καί τών άνθρώπων του, πού έκαναν δ,τι μπρούσαν νά τό καταστρέψουν 
μέσα στό πλαίσιο τών σχεδίων τους γιά τήν έξόντωση τών Ζορμπάδων. Στήν προ- 
σπάθειά τους αύτή βρήκαν συνεργούς καί προύχοντες τής Σκύρου, πού είχαν γίνει 10

10. Δημητρίου Π. Πασχάλη, Ή Άνδρος κατά τήνν’Επανάστασιν του 1821, Άθήναι 1930, σελ. 
109.
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έξω φρένων άπό τή στάση τού Ζορμπά στό νησί, στήν προσπάθειά του νά κατα
σκευαστεί τό πλοίο. ’ ΙΗρθαν λοιπόν σέ συνεννόηση καί κατάρτισαν κρυφά τά σχέ
διά τους γιά νά τόν δολοφονήσουν τήν ώρα πού θά ριχνόταν τό ζορμπάδικο καράβι 
στή θάλασσα. Παράσυραν μάλιστα μέ τό μέρος τους καί τόν άρχιναυπηγό κι έξαπο- 
λύσανε καμιά έκατοστή μπράβους όπλισμένους άπάνω στή συντροφιά τού Προμι- 
ριώτη καπετάνιου, πού έσπρωχνε τό καράβι στό νερό, καί χτύπησαν στό ψαχνό. Ό 
Ζορμπάς τά χρειάστηκε καί, μπροστά στόν άμεσο κίνδυνο, άναγκάστηκε νά παρα
τήσει τό πλεούμενο μισοριχμένο στή θάλασσα καί νά φύγει μέ τό δεύτερο πλοίο 
του.
”Ας παρακολουθήσουμε μιά ένθύμηση, δπως δημοσιεύτηκε στήν έφημερίδα «Σκό
ρος» τής 1ης Ιουνίου 1930:

«Κατά τόν Αύγουστον τού 182611 έλθών είς Σκόρον ό Γεώργ. Ζορμπάς μέ 
τούς ύπ’ αυτόν 18 άνδρας καταπίεζε τήν Δημογεροντίαν καί έλάμβανε δια
φόρους τροφοδοσίας, ώς κρέατα, κρασιά καί δτι άλλο έχρειάζετο, διατρί- 
φας περί τάς 75 ήμέρας, άνερχόμενα είς 12 χιλιάδας διακόσια γρόσια ώς ό 
έπίσημος κατάλογος άναφέρει. Κατά τό διάστημα τούτο τής διαμονής του 
άντελήφθη τά πλούσια δάση τής Σκύρου καί έσκέφθη δπως κατασκευάση με- 
γαλείτερον πλοϊον. Αφού λοιπόν παρέλαβεν έκ Σκιάθου τόν άρχιναυπηγόν 
Σταμάτιον Γαροφαλήν ώς καί ένδεκα μαστόρους καί άφοϋ έκοψε διά Σκυρια- 
νών έργατών τά κατάλληλα πρός ναυπήγησιν ξύλα ήρχισεν είς τήν παραλίαν 
τήν ναυπήγησιν τού νέου πλοίου. Έκάλεσε συγχρόνως τούς γύφτους διότι έ
χρειάζετο καρφιά συνελάμβανεν δσους έπήγαιναν είς τάς έργασίας των, 
τούς έπερνε κασμάδες, δικέλια καί ύνία. Τέλος κατεσκευάσθη τό πλοϊον καί 
έτέθησαν δλα έν γένει τά έξαρτήματά του.

Ό τότε δημογέρων Δημητρ. Τσεκούρης, προπάππος μου, μετ’ άλλων 
προκρίτων έσκέφθησαν τό έξης τέχνασμα δπως καταστρέφουν τό πλοϊον. 
Συναινούντος καί τού άρχιναυπηγού συνήθροισαν περί τούς έκατόν άνδρας, 
ώπλισαν αύτούς, καί τήν νύκτα τούς έτοποθέτησαν έντός τών άποθηκών εύρι- 
σκομένων πλησίον τού ναυπηγηθέντος πλοίου, ό δέ άρχηναυπηγός ύπεσχέ- 
θη δτι καθ’ ήν στιγμήν θά έρρίπτετο τό πλοϊον είς τήν θάλασσαν καί τό ήμισυ 
θά ήτο είς τήν ξηράν, διά μιάς κινήσεως θά κατώρθωνε νά τό κλίνη δεξιά καί 
ούτω έγινε. Τότε έξήλθον έκ τής κρύπτης καί ήρχισαν τούς πυροβολισμούς. 
Μόλις έσώθη ό Ζορμπάς καί 4 άνδρες του, οϊτινες έπιβάντες είς τό πλησίον 
εύρισκόμενον πλοϊόν του, άνεχώρησαν θαυμάζοντες τό γεγονός.

Σκόρος τή 30 Μαϊου 1930 
Ίωάν. Στ. Στεφανίδης».

11. Λάθος ή μερομηνία. Τότε ό Ζορμπάς έτοιμαζόταν γιά έκστρατεία στό βόρειο ΑΙγαίο. Τό ό
νομα έπίσης τοϋ άρχιναυπηγού είναι διαφορετικό άπό κείνο πού μάς δίνει στή συνέχεια ό 
Μιχ. Κωνσταντινίδης.

Δέν όναφέρεται έξάλλου καθόλου ό Βάσος στό μικροκίνημα έναντίον τοϋ Ζορμπά, ένώ 
ξέρουμε μέ τ( μίσος έβλεπε τότε τούς Ζορμπάδες καί τό καινούργιο καράβι τους στήν άμμου- 
διό. Χωρίς τίς πλάτες δμως τού Βάσου δέν τολμούσαν οί Σκυριανοί νά ριχτούν στό Ζορμπά.
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Τό περιστατικό έπικυρώνεται στά βασικά του σημεία καί άπό τό Μιχ. Κωνστα- 
ντινίδη ('Η νήσος Σκύρος..., όπ.π., σελ. 116-117). Μεταφέρω έδώ τή σχετική περικο
πή:

«Άπ’ έναντίας ό καλούμενος Ζορμπάς ύπήρξεν ό μάλλον ώμός, καί ή μά- 
στιξ ούτως είπεϊν, τής Σκύρου. Διότι πρός τήν ναυπήγησιν ένταϋθα, είς «Μα- 
γαζειά»12 κατέρριπτε τάς στέγας τών οίκιών τών κατοίκων, ένοικούντων είς 
τό φρούριον, καί άφήρει τήν ξυλείαν όπως χρησιμοποιήση ταύτην είς τό ναυ- 
πηγούμενον αύτού πλοϊον παρεκώλυε δέ καί τούς κατοίκους άπό τάς Ιδίας 
αύτών άγροτικάςέργασίας, οϋς διά ραβδισμών κατηνάγκαζε νά έργασθώσιν 
υπέρ αύτού είς τό πλοϊον. Άλλ’ όμως τούτο έν τέλει, καθελκυόμενον είς τήν 
θάλασσαν, ένεκάθισεν έπί τής άμμου έθελοκάκως, (ώς λέγουσιν οι κατά πα- 
ράδοσιν διηγούμενοι), ένεργήσαντος τού έκ Σκοπέλου άρχιναυπηγοϋ έν αύ- 
τφ Φλούμη, πρός έκδίκησιν ένεκα τής ώμότητος τού όπλαρχηγού, τού καί Ι
διοκτήτου»13.

Ύστερ’ άπ’ τήν έχθρική στάση τών άνθρώπων τοϋ Βάσου Μαυροβουνιώτη, ό 
Ζορμπάς άναγκάστηκε νά φύγει μέ τό παλιό του καράβι, έγκαταλείποντας τό και
νούργιο στή μανία τών έχθρών του, γιά νά έπανακάμψει δμως σύντομα στό νησί. 
Κανείς δέν ξέρει άν βρήκε πάλι τό καράβι του. Πάντως άπό δώ καί μπρός δέν ξανά- 
γινε λόγος γιά τό μεγάλο τούτο πλοίο τοϋ Ζορμπά.

Ή μεγάλη ρήξη Ζορμπά - Βάσου
'Η έκρηκτική κατάσταση, πού είχε δημιουργηθεϊ στή Σκύρο έξαιτίας τής ά

γριας διαμάχης μεταξύ τών όπλαρχηγών, πήγαινε στό χειρότερο. "Ολα πιά έδει
χναν δτι θά χυνόταν αίμα άδελφικό, πράγμα πού δέν άργησε νά γίνει.

Τό πρώτο σοβαρό έπεισόδιο σημειώθηκε, δταν βγήκε στό νησί ό γυναικάδερ-

12. ΕΤταν δεξιά καί άριστερά τού σημερινού ξενοδοχείου «Ξενία».
13. Βλ. καί Δ.Ρ. Θεοχάρη, δπ.π., σελ. 26. "Εχοντας ύπόψη αύτά τά γεγονότα δ Δέξιππος Άντω- 
νιάδης, παρατηρεί δτι οί διάφοροι Δουμπιώτηδες καί Ζορμπάδες «Κατήσχυνον τόν έντιμον καί 
ήρωϊκόν άγώνα τής έποχής έκείνης, καίοντες καί πυρπολοϋντες άποθήκας καί κατοικίας, ά- 
πλώς καί μόνον διότι δέν έγινε τό χατήρι των» («Σκύρος», δπ. π., σελ. 174-175).

Γιά τις άρπαγές πάλι τών στρατιωτικών στή Σκύρο, γράφει κι ό Απόστολος Βακαλόπου- 
λος (Πρόσφυγες καί προσφυγικόν ζήτημα κατά τήν Έπανάστασιν τοϋ 1821, Θεσσαλονίκη 
1939, σελ. 34).

Κατά τό Δέξιππο Άντωνιάδη, οί θυσίες τοϋ νησιού σέ χρήματα καί τροφές τόν καιρό τοϋ 
άγώνα, ξεπερνούν τά τέσσερα έκατομμύρια γρόσια («Σκύρος», δπ. π., σελ. 174-175).

Είναι γεγονός δτι οΐ σκληρότητες καί οί ώμότητες τού Ζορμπά έφταναν κάποιες φορές 
σέ άκρότητες, ώστόσο ή συμπεριφορά του αύτή δπως καί τόσων άλλων έπαναστατών, υπαγο
ρευόταν άπό τό αίσθημα τής αυτοσυντήρησης. Τί θά έτρωγαν οί άγωνιστές τής πατρίδας, ά- 
φοϋ ούτε έπιμελητεία υπήρχε γι’ αύτούς, ούτε καί οί κάτοικοι προσφέρονταν ή μπορούσαν 
πάντοτε νά τούς συντηρούν; Γι’ αύτά άναγκάζονταν νά λεηλατούν, νά άπειλοϋν καί νά προ
βαίνουν καί σέ πράξεις, πού στήν πρώτη τους θεώρηση φαίνονταν άπάνθρωπες. Διαφορετικά 
έπρεπε νά πετάξουν τ’ άρματα καί νά γυρίσουν σπίτια τους! Γ Γ αύτά καί είταν τόσο συνηθι
σμένες οί κλεψιές, πού γίνονταν άπό δλους τούς άγωνιστές.
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φος του στρατηγού Νικολάου Κριεζώτη μέ τό καράβι τού Μήτρου Νικ. Κριεζώτη, 
πού έφτασε έκεϊ γιά τήν παραλαβή φόρων άπ’ τούς κατοίκους. Ό  έρχομός τού κα
ραβιού έρέθισε τό Ζορμπά, πού δέν άργησε νά δράσει. "Επιασε τό γυναικάδερφο 
τού Κριεζώτη κι άφού τόν έδειρε, τού πήρε τ’ άρματα. Σάν τδμαθε ό καπετάν Μή- 
τρος Κριεζώτης έγινε έξω φρένων, μήν μπορώντας δμως νά έκδικηθεϊ άλλιώς τόν 
όπλαρχηγό τού Πηλίου, τού άρπαξε πενήντα βουβά ξύλα, άπ’ αύτά πού κουβαλού
σαν οί άνθρωποί του στήν παραλία γιά τό καράβι του, καί τά πούλησε στήν Αίγινα14.

Αλλά καί ό Μήτρος Λιακόπουλος, έχοντας προηγούμενα μέ τό Ζορμπά, έκανε 
δ,τι μπορούσε γιά νά βλάψει τόν άντίπαλό του. Στήν προσπάθεια μάλιστα τούτη 
βρήκε φανατικούς όπαδούς τ’ άδέρφια Βάσο καί Θεόδωρο Μαυροβουνιώτη, πού δέ 
χώνευαν κι αύτά τό Ζορμπά καί βρίσκονταν σέ συνεχή διαμάχη μαζί του. Είχαν βά
λει άκόμα στόχο καί τό καινούργιο καράβι του, φροντίζοντας μέ κάθε τρόπο νά φυ
τέψουν στούς Σκυριανούς φίλους τους τήν έχθρότητα γι’ αύτό τό πλοίο, ώστε νά μή 
ριχτεί ποτέ στή θάλασσα καί νά καταστραφεΐ. Τό χειρότερο είταν τό άλλο: Μήν μπο
ρώντας νά χτυπήσουν προσωπικά τόν Ιδιον, ξέσπασαν άπάνω στήν οίκογένειά του, 
στό σπίτι του στό νησί καί στούς συντρόφους του. Έδώ πρωτοστάτησε ό Βάσος, 
πού ήρθε τότε άπό ταξίδι καί πάτησε μέ 150 δικούς του τή Σκύρο κι έπεσε μέ μανία 
πάνω στούς άνθρώπους τού Ζορμπά καί τά πράγματά του. Σκότωσαν, ρήμαξαν, λή
στεψαν καί καταπάτησαν τήν κινητή περιουσία τού Προμιριώτη, κατακρατώντας 
καί τό νέο καράβι του στήν παραλία. Στό τέλος άρπαξαν καί τίς οίκογένειές τους 
καί τίς έκλεισαν στά δικά τους σπίτια. Όλόκληρο τό νησί άναστατώθηκε κι άνατα- 
ράχτηκε ό κόσμος.

Ό  άντίλαλος τών γεγονότων έφτασε κι ως τόν Μακάριο Βαρλαάμ, πού σταλμέ
νος άπ’ τούς Σκυριανούς στήν κάτω Ελλάδα, δπως είδαμε πρίν, βρισκόταν άκόμα 
στήν Αίγινα. Άποκεΐ, θέλοντας νά προλάβει μεγαλύτερες συμφορές, έστειλε άνα- 
φορά πρός τήν Κυβέρνηση, διεκτραγωδώντας τά καθέκαστα καί ζητώντας τήν έ- 
πέμβασή της. Ειδικότερα ό Βαρλαάμ τόνιζε στήν άρχή τή σύγκρουση τού Γιώργη 
Ζορμπά καί τού Θεόδωρου Μαυροβουνιώτη στίς 16 Αύγούστου στό νησί. Παρατη
ρούσε κατόπιν, δτι ό Βάσος ξεκίνησε άπό τήν Κέα μέ τούς άντρες του, μέ πρόθεση 
νά βγεί στή Σκύρο καί νά συντρίψει τίς δυνάμεις τού Ζορμπά. Μά κι ό τελευταίος, 
προετοιμαζόμενος γιά τήν άντιμετώπιςη τού άντιπάλου του, πήγε -συνέχιζε δ 
Βαρλαάμ -  στή Σκιάθο καί Σκόπελο κι έφερε δικούς του πολεμιστές στή Σκύρο, κι 
έτσι ή κατάσταση έγινε άπελπιστική. «Είμαι βέβαιος -  παρατηρούσε δ Βαρλαάμ -  
δτι αύτός ό έμφύλιος πόλεμος θεναφέρη τόν τέλειον άφανισμόν τών δυστυχών έ- 
κείνων κατοίκων καί θέλει έμποδίση καί τά συμφέροντα τού έθνους...». Τελευταία 
παρακαλούσε τήν Κυβέρνηση νά κάνει δ,τι μπορούσε γιά νά μήν πάρει άλλες δια
στάσεις τό κακό (Γ.Α.Κ., Ύπ. Έσ., Φάκ. 101).

"Οπως βλέπουμε στήν πίσω πλευρά τής άναφοράς τού Μακάριου Βαρλαάμ, ή 
Άντικυβερνητική Επιτροπή διάταξε, γιά μιάν άκόμα φορά, τούς δπλαρχηγούς στή 
Σκύρο νά πάψουν τίς λεηλασίες, συγχρόνως δμως έπιφορτίστηκε δ γραμματέας 
τών Εσωτερικών νά προτείνει στούς Σκυριανούς νά μήν μπλέκουν στίς φατρίες

14. Άπό τήν 7.9.1827 έπιστολή τού Δημητρίου Σίδερου πρός τήν «έπί τού Δικαίου καί τής Παι
δείας έξοχον Γραμματείαν τής Έπικρατείας» (Γ.Α.Κ., Ύπ. Δικ., Φάκ. 31).
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τών έπαναστατών.

Ή  άντίδραση. Δυό κατηγορίες έναντίον τού Ζορμπά

Μήν μπορώντας νά τά βγάλει πέρα μέ τούς έξαγριωμένους πιά έχθρούς του 
στή Σκύρο 6 Γιώργης Ζορμπάς, μπήκε σέ μιά βάρκα μέ τόν άλλοτε έπαρχο Κέας 
Άντρέα Σγούτα κα( πέρασε στή Σκόπελο, προκειμένου νά πάρει άπ’ τόν Καρατάσο 
δύναμη καί μ’ αύτή νά ριχτεί στή Σκύρο, γιά νά λυτρώσει τούς άνθρώπους του. ΕΓταν 
ή νύχτα τής 27ης Αύγούστου δταν έφτασε στό νησί καί πήγε καί κοιμήθηκε στό κα
ράβι τών συμπεθέρων του Καλαμιδαίων15, άφοϋ πρώτα πέρασε άπ’ τό άγκυροβολη- 
μένο καράβι «Παναγία τής Ιερουσαλήμ» τού Λουκά Κορωναίου, πού είχε άρπάξει 
στήν Καρίτζα δ Μήτρος Λιακόπουλος τόν Ιούνιο τού 1827 καί τό κρατούσε στή Σκό
πελο. Τόν έρχομό τού Ζορμπά έκμεταλλεύτηκε ό άντίδικός του1® Άγγελής Γάτζος, 
κι δταν ϋστερ’ άπό έντεκα μέρες τό κλεμμένο καράβι παρασύρθηκε άπό φουρτούνα 
καί τσακίστηκε στήν ξηρά, ό ίδιος ό Γ άτζος πού κατοικούσε στήν παραλία, έριξε δ- 
λη τήν ένοχή στόν Προμιριώτη άρχηγό. Υποστήριξε δηλαδή, άκόμα καί μέ ένορκη 
κατάθεση στό άντιθαλάσσιο δικαστήριο, πώς ό Ζορμπάς έκλεψε κείνη τή νύχτα τό 
μεγάλο καραβόσκοινο, κι έτσι ή «Παναγία τής Ιερουσαλήμ» έμεινε άνίσχυρη καί 
συντρίφτηκε στήν ξηρά17.

Στή Σκόπελο ό Ζορμπάς παράμεινε τρεις μέρες, ένημερώνοντας τούς δικούς 
του γιά τό κακό πού τόν βρήκε στή Σκύρο καί προσπαθώντας νά συγκεντρώσει 
στρατιώτες γιά τό νησί αύτό. Κάποια μέρα δμως έγινε ήρωας ένός έπεισοδίου έκεί. 
Συγκεκριμένα δταν ό Σκοπελίτης Φάλκος Βαλσαμάκης, πού χρωστούσε στό γα
μπρό τού Σγούτα 420 γρόσια, πήγε νά μιλήσει σ’ αύτόν, πετάχτηκε ό Προμιριώτης 
μαχητής καί μέ βρισιές κι άπειλές περίλαβε στά χαστούκια τό Βαλσαμάκη, άρπά- 
ζοντας καί τό δαχτυλίδι του. Νά πώς ό τελευταίος καταγγέλνει τό έπεισόδιο (Αίγινα 
21.9.1827)'πρός τή Γραμματείατών Εσωτερικών:«... μ ’ δλις άνοιξα τό στόμα μου νά 
όμιλήσω καί άμέσως μέ διεδέχθησαν αΐ τρομεροί άπειλαί καί ϊιβρεις καί τά ραπί
σματα τού Γενναιοτάτου Ζορμπά καί ή αρπαγή ένός Πολυτίμου Δακτυλιδιού μου τό 
όποιον άπό τόν καιρόν τού άραβόνος μου έφόρουν εις χείρας μου...» (Γ.Α.Κ., Ύπ. 
Έσ., Φάκ. 106).

Άπό τή Σκόπελο πέρασε στή Σκιάθο καί κατατόπισε τόν Καρατάσο, κι ύστερ’ ά
πό τέσσερις μέρες γύρισε ξανά στή Σκόπελο. Πάντως ή κατάσταση πού δημιουργή- 
θηκε στά νησιά, έξαιτίας τής διαμάχης τού Βάσου καί τού Ζορμπά, είχε πιά έκτρα- 
χυνθεϊ δσο ποτέ άλλοτε, κι δλα έδειχναν δτι θά άρχιζε άνοιχτός πόλεμος άνάμεσα 
στά δυό στρατόπεδα μέ άπρόβλεπτες συνέπειες. Εύτυχώς πού ή σύνεση τού γερο

ί  5. Τόν Άλέξη Καλαμίδα, 24 χρονώ τότε, είχε παντρευτεί ή κουνιάδα του (άδερφή τής γυναί
κας του) Μορφούλα Φιλάρετου.

Πέρ’ άπ’ τόν Άλέξη, είχε βγεί στό κλαρί κι ό πατέρας του Δημήτριος Καλαμίδας, πού 
σκοτώθηκε στή μάχη τής Αταλάντης τό Νοέμβρη τού 1826, μέ τούς γιούς του Απόστολο (28 
χρονώ), Γώγο (26 χρονώ), Στέφανο καί Κωνσταντίνο.
16. Άντίδικο τόν δνομάζει ό Ιδιος δ Ζορμπάς, δπως θά δούμε στό κεφάλαιο μέ τίς δίκες.
17. Τήν Ιστορία τού καραβιού αύτού, καθώς καί τά καθέκαστα τής δίκης τού Γιώργη Ζορμπά, 
πού μηνύθηκε άπ’ τόν Κορωναΐο, θά δούμε στό κεφάλαιο τών δικών (σελ. 212 - 226).
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Καρατάσου καί ή ψυχραιμία τού Ζορμπά έμπόδισαν τήν καταστροφή. Άπό τό νησ( 
λοιπόν τής Σκιάθου ό Μακεδόνας άρχηγός άρχίζει τ(ς δραματικές του παρακάλιες 
πρός τούς έπαναστάτες τής Σκύρου γιά νά δώσουν τά χέρια τους κα( νά φιλιωθούν. 
Υποστηρίζοντας άνοιχτά τό Ζορμπά, ρίχνεται σέ μιά προσπάθεια γιά τόν κατευνα
σμό των πνευμάτων, καί μέ γράμματα πρός τούς ύπεύθυνους τής κρίσης τονίζει τήν 
άναγκαιότητα τής όμόνοιας καί τής άγάπης. Στέλνει μάλιστα στό ξεσηκωμένο νησί 
τόν καπετάν Μιχάλη Βλαχομιχάλη, γιά νά έπιβλέψει τίς έργασίες κατασκευής τού 
ζορμπάδικου πλοίου άπό τή μιά κι άπό τήν άλλη, γιά νά μεσολαβήσει ώστε νά ήρε- 
μήσουν καί τά δυό στρατόπεδα καί νά συμβιβαστούν. Τότε οΐ σύντροφοι τού Ζορ
μπά, διατηρώντας τίς άξιώσεις τους ϋστερ’ άπ’ τή συμφορά πού τούς βρήκε, δέχτη
καν τό αίτημα τού Καρατάσου. Δέ συνέβη τό ίδιο καί μέ τό Θεόδωρο Μαυροβουνιώ- 
τη. Αύτός προσμένοντας νέες δυνάμεις τού άδερφοϋ του Βάσου, σκόπευε νά έξα- 
φανίσει τούς Ζορμπάδες, πού άντιδράσανε μέ τούτο τό γράμμα:

«Δηλοποιούσιν οΐ υπογεγραμμένοι δτι έλθών ένταϋθα ό Καπιτάν Μηχάλης 
Βλαχο-Μηχάλης χθές, διορισμένος κατά τό λέγειν του παρά τού Γενναιοτά- 
του όπλαρχηγοϋ Καπ(ετάν) Καρατάσου καί λοιπών Καπιταναίων μέ γράμμα
τα πρός τούς έδώ, καί κατά τήν εύχαρίστησίν των ζητών νά μάς συμβιβάση. 
ήμεις προτείνοντές του τά δίκαιά μας, καί λέγοντες δτι πάλιν ήμεϊς ώς Χρι
στιανοί, καί κατά τήν θέλησιν των Καπιταναίων ζητοϋμεν τήν όμόνοιαν, όμι- 
λήσας καί μετά τών έναντίων, ήλθε λέγων μας δτι δλοι δέχονται τόν συμβι
βασμόν, έξ ών τού Καπιτάν Θεοδώρου Μαυροβουνιώτου μέ τό νά τού είπεν ό
τι δέν ήμπορεϊ νά πεισθή εις τά Γράμματα όποϋ τούς έφερε τών Καπιτα- 
ναίων, έπειδή έχει τρία μεζίλια πρός τόν άδελφόν του ζητών νά τού σταλθή 
δσον τάχος βοήθεια, καί δέν Ιξεύρει τ ι τέλος έχει νά δοθή εις τόν έρχομόν 
τών στρατευμάτων, ήμεϊς μ ’ δλον όποϋ καί ό ίδιος, καθώς καί άλλοι, έγνώρι- 
σαν δτι ήμεθα πολλά άδικημένοι άπό μέρος των, μέ τό νά μάς έσκότωσαν, έ- 
ξαρμάτωσαν, όσπίτια μάς έγδυσαν, έπλήγωσαν, μάς έσύκωσαν τό έλεΰθερον 
όποϋ νά μήν δυνάμεθα κάν νερόν νά πάρωμε. γυναίκες μάς έδειραν, τά ζώα 
όποϋ μάς ϋπηρετοϋσαν'μάς τά έπήραν, βόδια τού τζαούση μάς έπήραν, καί 
άρματα έπήραν τών φονευθέντων καίλαβωθέντων. έμποδιζώμεθα άπό τό νά 
εϋγένωμε άπό τά όσπίτιά μας έλευθέρως. αύτά όλα ϋποφέροντες ϋπομείνα- 
με προσπαθοϋντες εις τό νά μήν τούς δώσωμεν κάμμίαν αιτίαν, έως τού έρ- 
χομοϋ τού Καπιτάνου μας, όποϋ νά τελειώση καί ή κατασκευή τού πλοίου του 
(= τοϋ Ζορμπά) μ ’ δλον όποϋ έζητοϋσαν καί μάς έμυνοϋσαν συνεχώς διά νά 
κατεβάσωμεν εις τά μαγαζιά τάς φαμελίας μας, καί νά άναχωρίσωμε. ήμεϊς 
τούς άπεκρινόμεθα δτι θέλομε τό άκολουθήσει εύθύς όποϋ ήθέλαμε εϋρη 
πλοία διά νά έμβαρκαρισθώμεν, έλπίζοντες δτι θέλουν μάς άφήσει έπί τέ
λους διά νά πλεύσωμε τό πλοϊον. Χθές δέ λέγων μας ό Κ(ύριος) Μηχάλης δτι 
τοϋ εϊπον πώς δέν κάμνουν κφνέν έμπόδιον διά νά τελειώση τό πλοϊον, πλήν 
δέν τό άφήνωσι νά τό βίξουν εις τήν θάλασσαν, λέγοντες δτι έχουσι λογαρια
σμόν μέ τόν Καπιτάνον, καί θέλουν διά νά κριθοϋν εις τήν Διοίκησιν μαζύ 
του. καί μέ τό νά μάς έπαββησίασεν εν γράμμα ένσφράγιστον τοϋ Γ ενναιοτά- 
του όπλαρχηγοϋ Κ(υρίου) Καρατάσιου, τοϋ όποιου άντίγραφον κατωτέρω 
σημειώνεται, μέ τό όποιον διορίζει τόν Κ(ύριον) Μηχάλη νά σταθή έδώ δέκα
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ήμέρας είς τό νά τελειώση δι’ έπιστασίας του τό πλοϊον, καί τό ρίψη εις τήν 
θάλασσαν, άπεφασίζωμεν άμέσως έμβαρκάρωντες τάς φαμελίας μας, καί ά- 
ναχωροϋν μέ τινας στρατιώτας, πρός παϋσιν κάθε ένδεχομένου κακού, μή 
δυνάμενοι νά πράξωμε διαφορετικά, μένων έπιστάτης καί ώς έπίτροπος ό 
Κ(ύριος) Μηχάλης εις τό νά δώση τέλος τής κατασκευής τού πλοίου, καί είς 
τό έναντίον ήθελεν άκολουθήσει, ύποχρεεϊται νά είδοποιή τόν βηθέντα 
Γ ενν(αιότατον) όπλαρχηγόν Κ(ύριον) Καρατάσιον, καί λοιπούς Καπιταναίους, 
όπού νά λάβουν τά άνήκοντα μέτρα περί τούτου, διό τήν περί τούτου καί είς 
ένδειξιν καί πιστοποίησιν τής άληθείας, έγιναν δύο παρόμοια υπογεγραμμέ
να άμφοτέρωθεν, διά νάβαστβ ό καθείς άπό ένα, όπού νά παββησιασθούν ό
που άνήκει.

έν Σκύρψ τή 25 Αύγούστ(ου).
1827
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Πάνω: Μ ιό διοριστήρια βεβαίωση τού Καρατάσου.
Κάτω: Τό τέλος τού γράμματος τού Εύαγγελινού Δάμιτζα (πατέρα τού Γ. Ζορ- 

μπά) καί τού Κώστα Ζορμπά, μέ τις υπογραφές τους.
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Ό παρών Κ(ύριος) Μηχάλης είναι διορισμένος έκμέρους μας νά παρα
σταθή έπάνω είς τό καράβι τού Κ(υρίου) Ζωρμπά έως νά τελειώση νά 
πέση είς τήν θάλασσαν καί διά χατήρι μας νά είναι άπείρακτος άπό 
θε έναν.

τή 21 Αύγούστου 182718 ό Πατριώτης
ένΣκιάθω Καρατάσιος

(Σφρ.)
Άγκαλά καί άνωτέρω γράφομεν ότι ό Κ(ύριος) Θεόδωρος λέγει δτι έχει 

σταλμένα τρία μεζίλια πρός τόν άδελφόν του διά νά έλθουν στρατεύματα καί 
δέν Ιξεύρει τ ι θέλει άκολουθήσει. δέν ήμπορεϊ νά άποφασίση, έπειδή δέν I- 
ξεύρει τι θέλει τού άποκρηθή ό άδελφός του. Δηλοποιοϋμεν προσέτι δτι είς 
τόν έρχομόν τού κυρίου Σταυρή Αίνήτη μάς έπρότεινεν άμέσως περί συμβι
βασμού, ήμεΐς τού άπεκρίθημεν δτι ήμεθα πρόθυμοι, καί τού άναφέραμεν τά 
παράπονά μας. όμιλώντας ό ίδιος καί μετά τών έναντίων μας μάς είπεν έκ 
στόματός του δτι ό Κ(ύριος) Θεόδωρος Μαυρουβονιώτης είναι άδύνατον νά 
συμβιβασθή καθώς εϊπαμεν άνωτέρω. καί έπειδή ήγνοήτο δτι ό Κ(ύριος) Ζή
σης είς ποιον μέρος είναι, μάς είπεν ό ίδιος Κ(ύριος) Σταυρής δτι είναι ύπό 
τήν όδηγίαν τού Θεοδώρου, έπειδή τοιαύτην διαταγήν έλαβεν άπό τόν Κ(ύ- 
ριον) Λιακόπουλον.

τή αύτή του αύτοϋ (Ύπ.) εύαγγελληνός δάμιτζας19 
1827 βεβεόνω

(Ύπ.) κόστα ζορπάς 
βαιβεόνο».

(Γ.Α.Κ., Ύπ. Δικ., Φάκ. 31).
Άπό τήν άλλη πλευρά ό Ζορμπάς άπό τή Σκόπελο, σάν έμαθε τά καθέκαστα, 

διαμαρτυρήθηκε κατάλληλα τόσο πρός τήν Κυβέρνηση καί τόν άρχιστράτηγο 
Τζώρτζ, όσο καί πρός τή δημογεροντία τής Σκοπέλου καί δυό φίλους του όπλαρχη- 
γούς. Μιά άναφορά του πρός τήν Κυβέρνηση έχει έτσι:

«Πρός τήν Σεβαστήν Άντικυβερνητικήν Επιτροπήν 
Καί είς τήν αην Τρέχοντος άνεφέρθην τά έως τότε διατρέξαντα δεινά 

μου, παρά τών όπαδών τού Κ(απετ)άν Μήτρου Λιακόπουλου, άρχηγός αύτών 
ό Θεόδωρος άδελφός τού Βάσσιου Μαυροβουνιώτη, καί δτι συνήργησαν δτε 
Καρατάσιος Δουμπιώτης καί άλλοι Καπιταναίοι, γράφοντές τους είς τό νά 
παύσουν άπό τά άχρεία κινήματα, καί άν έχουν κάνέν παράπονον έναντίον 
μου, άς άναφερθοϋν είς τήν Σεβαστήν Κυβέρνησιν, όποϋ νά λάβη ό καθείς 
τήν πρέπουσαν Ικανοποίησιν. αύτοί δέ χειρότερον έκτελόντες, ήλθον τρεις 
φαγάδες άνθρωποί μου προχθές, καθώς καί άλλοι σήμερον μέ γράμματα ά
πό τούς άνθρώπούς μου, είδοποιούντες με δτι άπέρασεν κατ’ αύτάς ό Βάσ- 
σιος μέ 150 βέμπελους είς Σκύρον, καί έπάτησαν τά κονάκια μας μέ άπιστίαν.

18. Ή περικοπή άποτελεϊ τμήμα τής έπιστολής Καρατάσου άπό τή Σκιάθο, καί γι’ αύτό φέρνει 
προγενέστερη ήμερομηνία.
19. Ό  πατέρας τού Γιώργη Ζορμπά καί τών άδερφών του.
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τά έγδυσαν καθώς καί τούς συντρόφους μου Υδραίους καίΛιάπιδες, σέρνο
ντας καί τάς φαμελίας μας καί τά κονάκια των, έκαμαν χίλια κακά, δσα οϋτε 
τοϋρκοι δέν έκαμον είς τό έθνος μας. δέν μάς άφησαν μέσα ε/ς τά κονάκια 
μας ούτε σκαμνί, αυτά γράφοντάς μας, όλοι οΐ έδώ Καπιταναϊοι μου έδωσαν 
δσα καΐκια καί άνθρώπους των εΐχον, νά ξεκινήσωμεν δι’ έκεϊ, διά νά προσπα- 
θήσωμεν άν δυνηθώμεν μέ ειρηνικόν τρόπον νά τούς κάμωμεν όποϋ νά έπι- 
στρέψουν τά άρπαχθέντα μας πράγματα, προσπαθώντες όποϋ νά κατορθώ- 
ση είς τό νά πλεύση τό παρτίδονμου, τό όποιον κυρίττει ό Βάσσος άτι δέν τό 
άφίνει, άλλά θέλει τό οίκοιοποιηθεϊ, μέ τό νά έχη τοιαύτην διαταγήν άπό τήν 
Σεβαστήν Κυβέρνησιν, καί δι’ αύτό, έν ώ έτοιμαζώμεθα διά νά άναχωρήσω- 
με, ταύτην τήν στιγμήν έφθασαν γράμματα τού Κ(υρίου) Καρατάσιου καί Κ(υ- 
ρίου) Κ. Δουμπιώτη, διατάττωντας τά άσκέργια των είς τό νά μήν κινηθούν τε
λείως είς τήν αύτήν ύπόθεσιν έπειδή καί ό Βάσσους έστειλε γράμμα γράφων 
ότι έχει διαταγήν, στέλλων καί έπίτηδες άνθρωπον λέγοντα δτι έπήγεν είς 
Σκύρον μέ11 γολέτας καί πλήθος στρατευμάτων όποϋ αύτά τούς έφόβησαν, 
εΐτα δέ πληροφορηθέντες δτι δλα αύτά ήσαν ψευδή, άπεφάσισαν παλιν νά ά- 
κολουθήσωμεν ώς άνωθεν γράφωντάς του καί οι Ιδιοι ένεκα δέ τής έναντιό- 
τητος τού καιρού έμποδιζώμεθα άκόμι έδώ, στό κατά χρέος άναφέρω ταϋτα 
είς τήν Σήν Κυβέρνησιν, διαμαρτυρηθείς έναντίον του καί όπαδών του έγ- 
γράφως διά του Κ(υρίου) Καρατάσιου (ώς άν όποϋ τό έδώ κοινόν δειλιόν, δέν 
έπεμβαίνει είς παρόμοια) τό όποιον έν καιρφ θέλω παήβησιάση, καθώς καί 
θέλω είδοποιήση τά μετά ταϋτα συμβάντα, έν τούτοις καί μέ τό άνήκον σέβας 
ύποσημειοϋμαι
τή 7 Σεπτεμβρίου 1827 Ό Πατριώτης

έν Σκοπέλω. ('Υπ.) γεωργήως ζωρμπάς».
(Γ.Α.Κ., Ύπ. Δικ., Φάκ.31).

Τά Ιδια περίπου γράφει καί πρός τούς Σκοπελίτες δημογέροντες20, προσθέτο
ντας δμως τήν άπόφασή του νά σηκώσει ντουφέκι έναντίον των άντιπάλων πού τόν 
ζημίωσαν, άν οΐ τελευταίοι άρνηθοϋν νά έπιστρέψουν τά πράγματα πού τού κλέψα
νε. Λεπτομερέστερα σημειώνει:

«Είναι γνωστόν τοϊς πάσι ότι ό Θεόδωρος άδελφός τοϋ Κ(υρίου) Βάσσιου 
Μαυροβουνιώτου μετά τών όπαδών του χωρίς νά λάβουν αίτίαν άπό έμέ, εύ- 
ρισκόμενος ένταϋθα έγινεν αίτιος νά φονευθοϋν, λαβωθούν, γυμνωθούν οΐ 
είς Σκύρον άνθρωποί μου, καταντώντας είς τό νά έχουν καί ε/ς άποκλεισμόν 
τάς φαμελίας καί στρατιώτας μου, ώστε όποϋ καί νερόν νά μήν δύνωνται νά 
πάρουν, δι’ αύτά πληροφορηθείς άνεφέρθην όπου έδει, πρός παϋσιν τών 
τοιούτων, έως όποϋ ή Σή Κυβέρνησις είδοποιηθεϊσα νά ένεργήση τά είκότα, 
άνήγγειλα τά τοιαύτα πρός τούς έδώ καί πέριξ τής νήσου ταύτης Καπιτα- 
ναίουο. οϊτινες καί στέλλοντες άνθρώπους των μέ γράμματα πρός τούς άνω-

20. Παράλληλα τούς έστειλε γιά έγκριση μερικά γράμματά του, άναφερόμενα στή διένεξή 
του μέ τό Βάσο, άλλ’ οί δημογέροντες άρνήθηκαν νά τά υπογράψουν (άπό έπιστολή τών δη
μογερόντων πρός τά Γιάννη Βελέντζα, 11.9.1827, στά Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 16).
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θεν διά νά παϋσουν άπό τά τοιαϋτα έχθρικά των καί όλέθρια κινήματα, καίμή 
είσακουσθέντες, καθώς άπό τό άνά χεϊρας μου έγγραφον δειωτικόν (;) των 
γίνεται δήλον έγώ τοσαύτα ύποφέρων, έδηδα τόπον τιη όργή ύπομένον έν 
καιρώ νά λάβω τήν άνήκουσαν Ικανοποίησιν. εις τάς 29 τού παρελθόντος, 
φθάσας έκεϊσε ό Κ(ύριος) Βάσσιος μέ Ικανήν άτακτον δύναμιν καί άρκετά 
πλοία, άμέσως έπέπεσεν εις τάς κατοικίας μας καί συντρόφων μου, τούς έ- 
ξαρμάτωσαν, άρπάσαντες παν δ, τι εύρον ώς καί τά τών ναυτών Υδραίων καί 
χρήματά των, ώς καί τά έδικά μου καί τήν τού πλοίου μου άποσκευήν. φθά- 
σαντες εις τόσην άναισχυντίαν ώστε καί τάς Ιδίας μας φαμελίας νά διαμοι
ράσουν εις τάς Ιδίας των οικίας έπίλόγω ένεχύρου γράφων καίκηρίττων δτι 
έμποδίζει τήν τοϋ πλοίου μου έκπλευσιν καί δτι μέ τό νά τούς έζημίωσα, άφη
σε τό στρατόπεδον καί ήλθε νά κριθώμεν κατά τάς διαταγάς τήςΔιοικήσεως. 
γράφων εις τόν όπλαρχηγόν Κ(ύριον) Καρατάσιον εις τό νά μέ παρακινήσει 
νά υπάγω, ένεκα τούτων άμέσως ξεκινώ διά τήν Σκόρον συντροφευμένος μέ 
άσκέρια καί καΐκια τού ρηθέντος Κ(υρίου) Καρατάσιου, Κ(υρίου) Κ. Δουμπιώ- 
τη, γράφωντές του καί οι Ιδιοι, καθώς καί εις τόν άδελφόν του Κ(ύριον) Νικό
λα Γκριτζιώτη καί εις τό κοινόν τής Νήσου Σκύρου, τών όποιων γράμμα των 
άντίγραφον έσωκλείω διά νά έπιβεβαιωθοϋν καί τοϊς σταλθοϋν διά τοϋ πα
ρόντος μου, καί ό σκοπός μου είναι νά ζητήσω άν ήμπορέσω μέ ειρηνικόν 
τρόπον νά έλευθερωθοϋν αί φαμελίαι μας, καί νά λάβωμεν δ,τι μάς διήρπα- 
σαν, καί νά πλεύσω καί τό πλοϊόν μου άφίνων εις τήν έπίκρισιν τής Σής Κυ- 
βερνήσεως νά άποφασίσει τό προσήκον εις τά δσα άδίκως μ ’ έκαμεν, άποζη- 
μιούμενος καί διά τά έξοδα ύπέφερον έξ αιτίας των. έάν έναντιωθή δέ, βιά
ζομαι νά μεταχειρισθώ καί άρματα έναντίον του, πρός έκτέλεσιν τού δικαίου 
μου σκοπού καί άς δώση λόγον ό αίτιος όπου άνήκει εις δ, τι έναντίον άκολου- 
θήσει διαμαρτυρούμενος έναντίον αύτοϋ καί είτινος άλλου ήθελε φανή ένα- 
ντΙος καί συνεργός τών άθεμίτων του πράξεων, έμποδίζων με καί άπό τήν έκ- 
πλευσιν τοϋ Πλοίου μου πρός έξακολούθησιν τής έθνικής έκδουλεύσεως κα
θώς διετάχθην παρά τής Σής Κυβερνήσεως, όπού πρό έβδομήκοντα ήμερών 
δι’ αύτό τό τέλος τρέφω έκατόν είκοσι έλληνας, ναύτας καί στρατιώτας. Ή 
ζημία, τήν όποιαν μ ’ έπέφερε άπαρηθμών άρματά μου, καί τών συντρόφων 
μου μέ τά πράγματα, Ιδιά μου καί συγγενών μου είντήσματα (;) τού πλοίου 
μου, κόστος κατασκευής αύτοϋ, μισθούς καί έξοδα συμποσεϊται μέχρι τούδε 
εις τάληρα 35 χιλιάδες, τά όποια έννοώ καί ζητώ άπό λόγου του καί είτινος 
φανή συνεργός του, μετά τών τόκων αυτών, όμοίως έννοώ νά πληρώνωνται 
έως δτου νά λάβη τέλος ή διαφορά μου, παρ’ αύτών, ώς μισθοί καί έξοδα τών 
στρατιωτών καί ναυτών έχω μαζή μου, καί έάν ώς γράφει έχει διαταγήν τής 
Δ ιοικήσεως, καί ζητείκρίσιν μαζή μου, εύθύς όπού έπιστρέψει τά άνωθεν καί 
δέν έμποδίσει τήν έκπλευσιν τού πλοίου μου είμαι έτοιμος άμέσως νά ξεκινή
σω διά τήν καθέδραν τής Σής Κυβερνήσεως καί έάν έβλάφθη παρ’ έμου κατά 
τι νά τόν άποζημιώνω άμέσως. έκ τοϋ έναντίον διαμαρτύρομαι μέ τόν πλέον 
Ισχυρόν τρόπον έναντίον του, έν όνόματι τής Σής Κυβερνήσεως καί τοϋ έλλη- 
νικοϋ έθνους εις δτι ήθελεν άκολουθήσει κατά τίνος άνείκει καί άπό τίνος έλ- 
λειψιν ήθελε προκόψει, φυλάττων διά παντός τά δικαιώματά μου. Παρακαλώ
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δέ τού παρόντος νά τού δοθή άντίγραφον έπικυρωμένον δ ι' ασφάλειαν τών δ ι
καιωμάτων μου, πέμπτων όμοιων κα ί πρός τόν ρηθέντα  δ ι' οδηγίαν του μένω.

τή 1 οεπτεμβρίου 1827 Ό Πατριώτης
έν Σκοπέλω (Ύπ.) γεώργηως ζωρμπάς».

(Γ.Α.Κ., Ύπ. Δικ., Φάκ. 31).
Παράλληλα ζητούσε κι άπό δυό φίλους του δπλαρχηγούς βοήθεια γιά νά πλεύ

σει στή Σκύρο μέ καΐκια καί άντρες τών δπλαρχηγών τής Σκοπέλου, ώστε νά βάλει 
τέλος στό κακό πού γινόταν στούς άνθρώπους του καί, μαζί, νά ρίξει καί τό νέο κα
ράβι του στή θάλασσα. "Εγραφε λοιπόν:

«Πρός τούς Γενναιοτάτους άδελφοΰς μου Κύριον Κ. Θεοδωρή μπώφη καί 
Κον Παντελή

Μανθάνω άπό τόν Καπετάν Στεφάνή Καλαμήδα φθάνοντας έδώ δτι έπληρο- 
φορηθήκετε τό δτι ζητούν μερικοί έναντίοι μου διά μοϋ καίουν τό παρτήδον 
(= τό  καράβι) μου καί έτοιμάζεσθε έπόμενοι μέ άλλους συγγενείς καί πα- 
τριώτας σας νά κινηθήτε είς τήν Αίγιναν έναντίου τού Λιακόπουλου καίμήν 
έχωντας βεβαιώτητα έμείνατε. λοιπόν σάς Ιδωποιώ δτι ό Λιακόπουλος όργά- 
νόσε μέ τήν φατρίαν του ένομένους μέ τόν Θεόδωρον άδελφόν τού Βάσου 
σκλαβούνου, οΐ όποιοι έγραψαν καί ήλθαν άρχήτερα άρκετοί στρατιώται μέ 
περάματα όπόταν είμουν έγώ έδώ διά νά πάρω καλαφάτηδες νά τελειώσουν 
τό καράβιόν μου καίβρίσκωντες τούς συντρόφους μου μονάχους καί άξενιά- 
στους, έσκότοσον, έλάβοσαν, όσπήτια έγδεισαν καί άμπλοκάροντες τούς άν
θρώπους μήν άφίνωντές τους ούτε νερόν νά πάρουν μανθάνωντες αύτά ό Κα- 
ρατάσσος καί λοιποί καπεταναίοι τούς έγραψαν στέλλοντες καί έπίτηδες άν
θρώπους διά νά ήσυχάσουν, καί άν έχη κφμμίαν διαφοράν μαζή μου νά άφή- 
σουν νά τελειώση τό καράβι μου καί έχομεν Διοίκησιν νά κριθώμεν καί εύρί- 
σκει ό κάθε ένας τό δίκαιόν του αύτοί δμως άντί νά ήσυχάσουν έστειλαν τρία 
μεζίλια είς τόν Βάσον, ό όποιος έμάζευσεν 150 ρέμπελους καί ήλθεν προ
χθές είς τήν Σκύρον καί έπάτησαν τά κονάκια μας μέ άπιστίαν καί τά έχθη- 
σεν, (έγδυσε ήθελε νά πει) καθώς καί τούς συντρόφους μου ύδραίους καίλιά- 
πηδες πέρνοντες καί τάς φαμελίας μας είς τά κονάκια τους κάμνοντας χίλια 
κακά δσα ούτε τούρκοι δέν έκαμαν είς τό έθνος μας, δέν μάς άφησαν μέσα 
είς τά κονάκια μας ούτε σκαμνίον, αύτά γράφοντάς μας εύθύς όλοι οΐ έδώ 
Καπεταναίοι μου έδωσαν δσα καΐκια καί άνθρώπους των είχον διά νά ύπάγω- 
μεν έκε ϊ νά τούς πληρόσωμεν έκεϊνο όποϋ μάς έκαμαν καί νά έλευθεσόμεν 
καί τό παρτήδον όποϋ είναι έτοιμον νά βιφθή είς τήν θάλασσαν, όποϋ αύτοί 
φορίζουν καί κυρίττουν δτι τό έχον άριστάτο (έννοεϊ δτι τό έχουν στήν κυ
ριαρχία τους) καί δέν τό άφήνουν νά πλεύση, λοιπόν άδελφοί σάς παρακαλώ 
ώς φίλοι μου πιστοί όποϋ σάς έγνώρισαν καί καθώς ήκουσα τήν προθυμίαν ό
ποϋ έλάβατε διά τήν ϋπόθεσίν μου νά μέ παρασταθήτε έως τέλος, καί νάμα- 
σετε (;) δσα παλλικάρια ήμπορεΐτε νά έμβαρκαρισθήτε καί νά προφθάσετε 
μίαν ώραν άρχήτερον, όποϋ νά μήν κάμουν αύτοί τούς κακούς των σκοπούς 
καί ά ήμαι άνθρωπος καί έγώ θέλω σάς γνωρίση τήνχάριν τούτην καί άσπά- 
ζομαίΣας άδελφικός μένω μέ τήν έπιθυμίαν όποϋ νά σάς άπολαύσω είς Σκύ-
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ρον δσον όγλήγορα ήμπορέσετε, όποϋ καί ήμεϊς ξεκινούμε διά κεϊ τώρα
ό φίλος σας

(Ύπ.) γεώργιος ζορμπας»21.
(Γ.Α.Κ., Ύπ. Δικ., Φάκ. 31).

Τήν Ιδια μέρα πού πήραν οΐ δημογέροντες Σκοπέλου τό γράμμα τοϋ Ζορμπά, έ
στειλαν τήν άπάντησή τους πού δείχνει πόσο άγαποϋσαν καί ύπολόγιζαν οΐ Ιδιοι 
τόν άγωνιστή:

«Γενναιότατε Κ(ύριε) Γεώργη σέ άσπαζόμεθα άδελφικώς.
Έλάβομεν παρά τοϋ Γραμματικού σας, τήν Διαμαρτυρικήν άναφοράν 

σου, καί τά Γράμματα τών Καπιταναίων όμού καί τάς Κόπιάς των 
(= άντίγραφά τους) έπί σκοπφ νά τάς έπικυρώσωμεν. ήμεϊς σέ άγαπούμεν 
καί σέ γνωρίζομεν ώς άδελφόν μας, καί είμεθα πάντοτε πρόθυμοι νά σέ δου- 
λεύσωμεν ε/ς έκεϊνο όποϋ δυνάμεθα, είς αύτήν δμως τήν περίστασιν έπειδή 
καί έχετε διαφοράν μεταξύ σας τά άρματα, ήμπορεί νά ύποστύη ό τόπος μας 
ε/ς Κανένα βάρος; καί ήμπορεϊτε μάλιστα νά τάς έπιβεβαιώσητε τά Γράμμα
τά σας άπό τούς έδώ καπιταναίους. είσθε φρόνιμος καί Γνωρίζεις πολλά κα
λά τά πράγματα, καί μήν θελήσης νά ύποπέση ό τόπος είς Κανένα βάρος. Μέ- 
νομεν μ ’ δλην τήν άδελφική άγάπην.

τή 7 Σεπτεμβρίου ΟΙ Προκριτοδημογέροντες
1827 Έν Σκοπέλψ. Σκοπέλου».

(Γ.Α.Κ., Ύπ. Δικ., Φάκ. 31).

Κι ό γερο-Καρατάσος μέ τό μέρος τοϋ Ζορμπά

Άπό τήν άλλη πλευρά ό γερο-Καρατάσος, θεωρώντας τόν έαυτό του ζημιωμέ
νο καί ντροπιασμένο άπό τή βάρβαρη συμπεριφορά τοϋ Βάσου πρός τό συμπολεμι
στή καί φίλο του Ζορμπά, γεμάτος άγανάχτηση, τοϋ γράφει δυό γράμματα καί μέ 
σκληρή γλώσσα κακίζει τή στάση του, ένώ παράλληλα τοϋ παραγγέλνει νά έπι- 
στρέψει τά πράγματα πού άρπαξε άπ’ τούς άνθρώπους τοϋ Ζορμπά. Πιό κάτω έ- 
κτρέπεται σέ άπειλές, ειδοποιώντας τον δτι, σέ περίπτωση άρνησής του, θά ρίξει ά- 
πάνω στή Σκύρο δλους τούς Όλυμπίους νά τόν χτυπήσουν, κι δποιος νικήσει. Με
ταφέρω έδώ τίς δυό αύτές έπιστολές:
1 ) «Γενναιότατε καί άδελφέ Κ(ύριε) Βάσσιο σέ άσπάζομαι

Έλάβαμεν έν γράμμα σου μέ τόν Βλαχομηχάλην, καί μάς άποκρίνεσαι 
είς έν γράμμα μας όποϋ έγράφαμεν είς τόν αύτάδελφόν σου Θεόδωρον, διά 
νά τραβίξη χέρι άπό τόν Ζορμπάν, καί νά πηγαίνετε είς τήν Δ ιοίκησιν νά κρι- 
θήτε, καί νά σάς άποκριθή τά δίκαιά σας καί μέ λέγεις δτι έφθασες ή γενναιό- 
της σου αύτοϋ μέ διαταγάς τής Διοικήσεως καί έκαμες τόν Ζωρμάν αύτά τά 
κακά καίβεξιλίκια σχεδόν όποϋ δέν τά έκαμε ούτε Τούρκος, αύτά όποϋ έκαμε 
ή γενναιότης σου. καί μάλιστα Ιδού όποϋ ψεύδεσαι καί φανερά μόνος σου. έ- 
άν λοιπόν έχης διαταγάς άπό τήν Δ ιοίκησιν κατεπάνω τοϋ Ζορμπά καί σταϋ-

21. Ή έπιστολή άχρονολόγητη- είναι δμως φανερό πώς γράφτηκε στίς 7 Σεπτεμβρίου 1827.

δέ τοϋ παρόντος νά μοϋ δοθή άντίγραφον έπικυρωμένον δι άσφάλειαν τών 
δικαιωμάτων μου, πέμπων δμοιον καί πρός τόν βηθέντα δι’ όδηγίαν του μέ
νω.



ρου, καί ζητάς νά λάβης δίκαια άπό αύτούς, διατί δέν έφέρθης κατά τός δια
ταγές τήςΔιοικήσεως; άλλά ήλθες αυτού καί έξαρμάτωσες τούς στρατιώτας 
μας αί δέν τούς άφησες ούτε ύποκάμισον έπάνω τους, καί έγδυσες τά ό- 
σπηκά τους, καί μάλιστα ήγγιξες καί εις τό ίρτζι μας; δήδει ποτέ ή Δ ιοίκησις 
τταρόμοιαις διαταγαϊς, διά νά φερθής μέ τέτοιον τρόπον εις ή μάς; έχετε δύω 
μήνας όλοκλήρους όποϋ μάς κτυπάς εις τό κεφάλι, καί ήμεϊς όλο ύπομένο
μέ ν, διά νά μήν φανώμεν άποστάτες τού έθνους μας καί τήςΔιοικήσεως, πε
ρισσότερον πλέον δέν ύπομένεται. Στέλωμεν λοιπόν τόν Ιδιον Κ(ύριον) Γ. 
Ζορμπά καί έρχεται αύτοϋ συντροφευμένος μέ έδικούς μας Καπεταναίους 
καί στρατιώτας, καί σέ συμβουλεύωμεν φιλικώς νά έπιστρέψης τά άρματα 
τών στρατιωτών καί παράδες τους, καί δ,τοι σέγια έπήρες άπό τό σπίτι τού 
Ζορμπά καί σταϋρου, μέ καλόν τρόπον όποϋ νά μήν χαθή ούτε ψιλό λιανό, 
καί νά πλεύση καί τό καράβι του εις τήν θάλασσαν, καί έπειτα πηγαίνετε οΐ 
τρεις εις τήν Διοίκησιν καί κρίνεσθε, καί δ,τοι δίκαια ζητάς τά ζητάς μέ κρί- 
σιν, καί δχι μέ δουφέκι. είδέ καί σού άπερνά κφμμίαν ύποψίαν άπό τήν Ιδέαν 
σου δτι δέν έρχονται αύτοίεις τήν Διοίκησιν νά κριθοϋν, σού γίνομαι έγώ έγ- 
γυητής, δτι άποκρίνομαι έγώ δι’ αύτούς, καί τούς στέλνω έγώ εις τήνΔιοίκη- 
σιν.
είδέ καί δέν πεισθής εις τήν συμβουλήν μας Ιξευρε δτι έχωμεν νά βίξωμεν δ- 
λον τόν Όλυμπον έπάνω εις τήν σκόρον, καί ή τών όλυμπίων τά κόκκαλα μέ
νουν έπάνω εις τήν σκύρον, ή τά έδικά σου. ήμεϊς δμως εϊχωμεν συνήθειαν 
καί έχομεν διά νά κτυπώμεν Τούρκους μά μή μάς βιάζης στανικώς, διά νά χα- 
λάσωμεν τήν συνήθειάν μας, καί άς ήη ή άμαρτία εις τόν λαιμόν σου, καί έ
χεις νά δώσης λόγον εις τό έθνος μας καί τήν Διοίκησιν. μένωμεν. 

τι7 5 σεπτεμ. 1827 ό πατριώτης
Σκιάθος Καρατάσιος».

(Σφρ.)
«Γενναιότατε Κ(ύριε) Βάσσιο άσπάζομαί σε έκ ψυχής, έμάθωμεν τόν καλόν 

σου έρχομόν αύτοϋ εις σκύρον, καίέχάρην πλεϊστα. έλυπήθημεν δμως διά τό 
μέγα άτοπον φέρσιμον όπου έκάμετε εις τόν έδικόν μας Κ(ύριον) Ζορμπάν, 
καί τόν έξαρμάτωσες τούς άνθρώπους του, καί τού έγδυσες τά κονάκια του, 
δέν εϊμεθα πληροφορημένοι δμως, άν τόν έπείραξες καί εις τό Ιρτζι του. στο- 
χαζόμενοι λοιπόν δτι αύτά είναι πολλά άσχημα φερσίματα, όποϋ έκάμετε εις 
αύτόν, μάλιστα μάς έγγίζουν καί τήν ύπόληψίν μας, έπειδή καί αύτός ύπό 
τήν όδηγίαν μας, όμοϋ μέ τόν Κ(ύριον) Σταύρου, καθώς είναι γνωστόν σας, 
καί είναι έδικοί μας διά τό χρέος μας τούτο παρακινεί καί σέ είδεάζωμεν καί 
στέλνωμεν τόν Ιδιον Κ(ύριον) Γεώργιον Ζορμπά συντροφευμένος στρατιώ
τας, καί σέ συμβουλεύωμεν πατρικώς διά νά άγαπήσητε καί τόν έπιστρέψης 
τά άρματα όπίσω, καί δ,τι άλλα πράγματα τόν έπήρες, καί νά πάρη τήν Γολέ- 
ταν του νά έλθη έδώ, έπειδή καί έχω νά κάμω καί έγώ άπό τήν γουλέτα. καί 
νά άφίσητε τίποτε μικρά παλαιό πάθη άν έχητε, καί νά μήν κάμητε κφνέναν 
σιαματάν, διότι είναι έντροπή νά φερνώμεθα τοιούτως λογής άναμεταξύ μας 
καί δσον ήμπορείται νά τό άποφεύγητε τό κακόν, διά νά μήν καταντήση τό 
πράγμα εις μεγαλύτερα πράγματα, δχι πάλιν καί ζητά ό τόπος τίποτες διά
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νά λάβη άπό αυτήν ή γενναιότης σου άπό τίποτες μικρός καταχρήσεις τού 
τόπου, έχωμεν έθνος, έχωμεν Διοίκησιν, είναι χρέος νά τόν προσκαλέσηται 
είς τήν Διοίκησιν, καί έκε ϊ τόν υποχρεώνει ή Διοίκησις καί τά πληρώνει έως 
τό λιανό, όν ζητάται όμως νά έρευνήσηται παρόμοιαις καταχρήσεις, όποιος 
είναι καθαρός άπό ήμάς, έκεϊνος δς ευγη νά κρίνη τόν Ζορμπάν. διά τούτο 
λοιπόν παιδί μου σέ συμβουλεύωμεν πατρικώς νά ήσιιχάσηται τό πράγμα, 
διά νά μήν γελούν ό κόσμος μετ’ έσάς καί περιμένωμεν τήν άπόκρισίν σας, ύ- 
γίαινε.

τή 5 σεπτεμ.
1827 ό Πατριώτης

Σκίαθος Καρατάσιος».
(Σφρ.)

Τά ίδια παράπονα έκφράζει μέ έπιστολή ίου κα( πρός τόν άδερφό τού καπετάν 
Νικόλα Κριεζώτη, παρακαλώντας κι αύτόν νά ένεργήσει, ώστε νά έπιστραφοϋν τά 
κλεμμένα πράγματα τών Ζορμπάδων στούς ίδιους καί νά γαληνέψει τό νησί:

«Πρός τόν αιδεσιμότατον παπάν Αδελφόν τού Κ(υρίου) Ν. Γκριεζιώτη.
Μέ μεγάληνμας λύπηνμανθάνωμεν τά δσα κακά άκολούθησαν έναντίον 

είς τό σπίτι τού Κ(υρίου) Γ. Ζορμπά, καί θαυμάζωμεν μέ τίνος προσταγήν κά- 
μνει τοιαύτα κινήματα ό Γενναιότατος Κ(ύριος) Βάσσιος. λοιπόν άν έχει κρί- 
σιν μέ τόν Κ(ύριον) Γ. Ζορμπάν, νά κυτάξη τήν κρίσιν του, καί όχι νά έξαρμα- 
τώση συντρόφους, νά πατήση τά κονάκια του καί τών συντρόφων του. έχομεν 
Διοίκησιν, έχομεν μεγαλητέρους διά νά κυτάξωμεν τήν κρίσιν του. λοιπόν 
αΰτάόπού έκαμεν, τά έκαμε νείςέμέ να τόν ίδιον καί άνέχη κρίσιν άςέλθη νά 
τούς στείλωμεν καί τούς δύο νά κριθούν όπου θέλουν, λοιπόν παρακαλώ καί 
τήν αίδεσιμότητά σου, δν άγαπάς τήν τιμήν τού Γενναιοτάτου Στρ(ατηγού) 
Κ(υρίου) Νικόλα Γκριεζώτη άδελφού σου, νά παρασταθής νά άποδώσητε δσα 
ήρπασεν άδίκως άπό τό κονάκι του, καί άπό τούς συντρόφους του, καθώς καί 
τά άρματα τών συντρόφων του, καί άν έχη κρίσιν, άς υπάγουν νά κυττάξουν 
τήν κρίσιν των όπου θέλουν καί οί δύω. αύτού όπού έρχονται τά στρατεύματά 
μας νά παρασταθής καί ή Αίδεσιμότητά σας όπού νά μήν άκολουθήση τι κα
κόν καί είδέ έπειτα θέλω στείλει όσους ή μπορέσω περισσοτέρους, καί έπειτα 
στοχασθήτε τ ί ήμπορεϊ νά άκολουθήση. είσθε γνωστικοί καί άρκετοί είς τά 
τοιαύτα καί δέν χρειάζεσθαι νά σάς γράψωμεν περισσότερα, ότι άκολουθή
ση είναι είς βάρος του, καί άς άποκριθή είς τήν Διοίκησιν καί είς τό έθνος 

τή 6 σεπτεμ. 1827 ό Πατριώτης
άπό Σκιάθου Καρατάσιος».

(Σφρ.)
Μά κι ό Κωνσταντής Ντουμπιώτης, φίλος κι αύτός τού Ζορμπά, καταφέρεται μέ 

γράμμα του κατά τού Βάσου γιά τις άναντρες πράξεις του στή Σκύρο κι έπαναλαμ- 
βάνει τις άπειλές τού Καρατάσου. Πώς είναι έτοιμοι νά ριχτούν οί Όλύμπιοι καί οί 
Κασαντρινοί άπάνω στούς Μαυροβουνιώτηδες, κι δποιος νικούσε, θά διαφέντευε 
τό νησί. Νά καί τό γράμμα:

«Γενναιότατε άδελφέ Κ(ύριε) Βάσιο σέ άσπάζομαι.
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Ή Γενναιότης σου μάς πληροφορεϊ'ό παππούς, ότι έγραψε τού άδελφού 
σου πριν φθάσης αύτού, διά νά τραβίξη χέρι άπό τόν Κ(ύριον) Ζορμπά, καί νά 
πηγαίνεται είς τήν Διοίκησιν νάκριθήτε, καί άνέχη δίκαιον ό καθείς νά τόλά- 
βη τού γράφεις ότι έφθασες αύτού μέ διαταγάς τής Διοικήσεως, καί έκαμες 
αύτά τά κακά καί βεζιλίκια κτλ... δίδει ή Δ ιοίκησις είς άνθρώπους όπού πολε
μούν μέ τούς Τούρκους τέτοιας διαταγάς, όποιοι ήμεθα ήμεϊς; κτλ.. εΐχωμεν 
άπόφασιν άφού έπληροφορήθημεν τά κακώματά σου άφού ήλθες αύτού νά 
έλθοΰμεν καί οί δύω μας καί νά βιχθούμεν μέ τά άσκέρια μας όπού ή έσύ ή ή- 
μεϊς νά μείνωμε. πλήν διά τήν ϋστερην φοράν άπεφασίσαμεν καί στέλνωμεν 
κτλ  δλυμπον καί Κασσάνδραν... καί συντρόφων σου καί ταλ(οιπά) ώς είς τό ό
πισθεν γράμμα τού Καπ(ετάν) Καρατάσου.

(Ύπ.) Κωνσταντής
τή 5 σεπτεμ. 1827 ντουμπιώτης».

άπό Γλώσσης
(Καί οί τέσσερις έπιστολές βρίσκονται στά Γ.Α.Κ., Ύπ. Δικ., Φάκ. 31).

ΟΙ Ντουπιώτηδες μέ τό Ζορμπά ξεκινούν γιά τή Σκύρο

Παρόλες τίς άπειλές των Καρατασαίων, ό Βάσος έμεινε άνένδοτος. Γι’ αύτό κι 
άποφασίστηκε ή ένοπλη έπέμβασή τους στή Σκύρο, πού είχε ζητήσει ό Ζορμπάς άπ’ 
τό γερο-Καρατάσο, προκειμένου ν’ άποσπάσει άπό τά χέρια τού Βάσου όσα κατα
κρατούσε. Κείνες τίς μέρες όμως έλειπαν οί άντρες τού Καρατάσου, κι ό τελευταίος 
έδωκε διαταγή νά ξεσηκωθεί τό σώμα τού Κωνσταντή καί Βασιλικού Ντουμπιώτη 
γιά τή Σκύρο. Οί Ντουμπιώτηδες ξεκίνησαν, μέ τό Ζορμπά μαζί, άπό Σκόπελο, μά ά- 
ναγκάστηκαν έξαιτίας τής θαλασσοταραχής νά ποδίσουν στό νησάκι Σκάντζουρα. 
Εκεί μετάνιωσαν έπειδή ξόδευαν άπ’ τήν τσέπη τους γιά τήν έκστρατεία τούτη κι 
έγκαταλείψανε τό Ζορμπά μέ τούς λιγοστούς συντρόφους του, άν καί προθυμοποι
ήθηκε αύτός νά δίνει στόν καθένα μισή όκά ψωμί τήν ήμέρα. Δέ γύρισαν όμως στή 
Σκόπελο, άλλά τράβηξαν γιά τήν Κύμη, κι άποκεΐ βγήκαν στή Σκύρο καί στρατοπέ- 
δεψαν στό λιμανάκι «Λιναριές».

Σέ λίγες μέρες πήγε κι ό Γιώργης Ζορμπάς άπ’ τά Σκάντζουρα κι έπιδίωξε μέ 
καλό τρόπο νά πάρει πάλι τά πρόσωπα καί τά πράγματα, πού τού είχαν άφαιρέσει οί 
άντίπαλοί του. Επικοινώνησε λοιπόν μέ τό Βάσο, άλλά πέτυχε μόνο τήν έλευθέρω- 
ση τής φαμίλιας του. Τό πείσμα τού Βάσου έφερε τό μοιραίο. "Αρχισαν αίματηρές 
συγκρούσεις άνάμεσα στά δυό σώματα, πού ένίσχυαν καί πολλοί Σκυριανοί, καί γιά 
όχτώ μέρες τό νησί άνακατώθηκε άπ’ τόν έμφύλιο σπαραγμό. Στό διάστημα τούτο 
τής πολεμικής διαμάχης οί άγωνιστές έχυσαν τετρακόσες δάνες κρασί Σκυριανών, 
άξίας έξι χιλιάδων γροσίων22 καί προκάλεσαν άμέτρητες ζημιές στόν τόπο.

22. 1) Μιχ. Κωνσταντινίδου, Ή νήσος Σκύρος, δπ.π., σελ. 116.
2) Δημ. Θεοχάρη, Ιωάννης Κωλέτης, περιοδ. «Σκύρος» 1948, άριθ. φύλ. 5, σελ. 123. 

Εννιά βαρέλια κρασί έξάλλου χύσανε τόν Απρίλη τού 1826 οί Κριεζώτης καί Βάσος. Τήν 
άλλη χρονιά πάλι ό Σταύρος Βασιλείου πήρε δλο τό κρασί άπό έναν Σκυριανό νοικοκύρη (άπό 
σημείωμά του πού κατέχει δ Άλέκος Δάμτσας). Ό  Δημήτριος Τζικούρης πάλι δέν έμασε τά
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Ενοχοποίηση τοϋ Ζορμπά γιά τήν όρπαγή ένός πλοίου

Προτού νά φτάσει άκόμα στή Σκύρο δ καπετάν Γιώργης Ζορμπάς, άντρες των 
Ντουμπιώτηδων κατακράτησαν τή σακολέβα τού Άιβαλιώτη Παρασκευά Μπογιάν- 
νη, πού εϊταν άγκυροβολημένη στίς «Λιναριές» τού νησιού. Τελικά στό πλοίο τούτο 
έπιβίβασε ό Ζορμπάς τίς οικογένειες τών άντρων του, πού έλευθέρωσε άπ’ τό Βά- 
σο, καί τή δική του, καί τδστειλε στή Σκόπελο, ένώ δ Ιδιος άκολούθησε μέ τό Ιδιό
κτητο καράβι του, σταματώντας τό ντουφέκι πού άνοιξε μέ τούς άντιπάλους του.

Φτάνοντας στή Σκόπελο, οΐ στρατιώτες τοϋ Ντουμπιώτη έβγαλαν σέ δημοπρα
σία τή σακολέβα καί τήν πούλησαν στόν Προμιριώτη μαχητή Νικόλαο Φιλάρετο γιά 
365 γρόσια. Ό  Ζορμπάς άναγνώρισε τό δίκιο τοϋ Μπογιάννη καί τού έδωκε άργότε- 
ρα τά γρόσια* 23.

Μέ τήν άναχώρηση τοϋ Προμιριώτη άρχηγοϋ άπό τή Σκύρο, πήρε τέλος ή με
γάλη σύγκρουση τών άγωνιστών στό νησί.

Διαμαρτυριών συνέχεια

Τά δραματικά γεγονότα τής Σκύρου έφεραν μεγάλη ταραχή στούς κατοίκους, 
σκορπίζοντας άπελπισία καί φόβο. Είχαν βέβαια άπαλλαγεϊ άπό τό άγχος τής πο
λιορκίας, πού τούς είχε καταδικάσει δ Κωλέτης, άλλά τί τά θέλεις. 'Η παρουσία τό
σων καπεταναίων στό νησί εϊταν ένα πρόβλημα. Γ Γ αύτό καί άπό τίς άρχές Σεπτεμ
βρίου τοϋ χρόνου έκείνου οΐ Σκυριανοί, μπροστά στίς άφόρητες πιά συνθήκες τής 
ζωής τους, άρχισαν νά πυκνώνουν τίς διαμαρτυρίες τους πρός τήν Κυβέρνηση, κα
κίζοντας περισσότερο τή στάση τοϋ Ζορμπά καί τοϋ Βασιλείου, πού φαίνεται πώς 
εϊταν οί πιό άπαιτητικοί καί σκληροί άπ’ δλους. Παραθέτω έδώ άπανωτές άναφορές 
τών κατοίκων τοϋ νησιού, καθώς καί άνάλογες άπαντήσεις τής Πολιτείας, δπως ά- 
ντιγράφτηκαν άπ’ τόν Άλέκο Δάμτσα στά Γ.Α.Κ.:

«Άρ. 567
Ελληνική Πολιτεία

Ή έπΐ τών πολεμικών Γραμματεία τής Επικράτειας 
Πρός

τούς έν τή νήσφ Σκύρω διατρίβοντας όπλαρχηγούς 
Βάσον Μαυροβουνιώτην, Θεόδ. Μαυροβουνιώτην, Γεώργιον Ζορμπάν.
Ή Κυβέρνησις πληροφορηθεϊσα δτι διατρίβοντες είς τήν νήσον τούτην μετα- 

χειρίζεσθε μαρίας καταχρήσεις άλληλομαχοϋντες μεταξύ σας, πολιορκοϋ- 
ντες τό φρούριον καίκαταδυναστεύονες ταραννικώς τούς κατοίκους, διά τής 
Γραμματείας τούτης σάς διατάττει νά παύσητε τοϋ λοιπού τών τοιούτων κα
ταχρήσεων καί νά έκστρατεύσητε όπου διατάττεσθε παρά τοϋ άρχιστρατή- 
γου είς τήν κρίσιμον τούτην τής πατρίδος περίστασιν.

“Αν δέ τουναντίον άπειθήσαντες έπιμείνητε είσέτι είς τάς τοιαύτας κα-

σταφύλια του, έπειδή τοϋ έκαψε δ Ντουμπιώτης τό μαγαζί μέ δλα τά κρασοβάρελα. Τά άφησε 
στά κλήματα, κι έτσι ζημιώθηκε 75 βαρέλες κρασί άξίας 2250 γρόσια (Δ.Ρ. Θεοχάρη. 'Η Σκά
ρος κατά τήν Επανάσταση τού 1821, δπ.π., σελ. 73-74).
23. Τελικά, παρότι δ Μπογιάννης άποζημιώθηκε άπ’ τό Ζορμπά, δέν έμεινε Ικανοποιημένος



160

ταχρήσεις, ή Κυβέρνησις θέλει λάβη δραστήρια μέτρα πρός τιμωρίαν τών 
καταχρήσεων καί τής άπιστίας σας.

Έν Αίγίνη τή 25 Αύγούστου 1827 
Ό έπί τών πολεμικών Γραμματεύς τής Έπικρατείας

Α. Β(λαχόπουλος)»24.
«713
Σεβαστόν Βουλευτικόν Σώμα 762

Πολλάκις άνεφέρθημεν οί δυστυχείς έκτραγωδοϋντες πολυειδώς καί 
πολυτρόπως τήν άθλιότητα τής πατρίδος μας, νήσου Σκύρου, τυρανημένοι 
καί καθ’ έκάστην κατατρεχόμενοι άπό Γεώργιον Ζορμπάν καί αύτάδελφόν 
του Κωνσταντίνον, καί Σταύρον Βασιλείου, καί ούδέποτε ήξιώθημεν παραμι
κρός προστασίας καί άντιλήψεως. Τό έθνος ένασχολούμενον πάντοτε είς έ- 
νασχολήσεις, ίσως σπουδαιοτέρας δέν έλαβε ποτέ καιρόν νά ρίψη φιλάν
θρωπο καί πατρικά βλέμματα είς τό έξαπολλούμενον μέρος μας. δθεν προ- 
σμένοντες καί ήμείς οί δυστυχείς ήμέρα τή ήμέρρ τήν έπιθυμητήν άλλοίωσιν 
τών πραγμάτων, έγκαταλείψαμεν καί άκουσίως είς τήν διοίκησιν τών κα
κούργων καί πειρατών, ξηρός καί θαλάσσης καί οίκίας καί κτήματα καί πάν ό
τι συνέτεινεν είς συντήρησιν τής ύπάρξεώς μας καίέφύγαμεν είς τό έδώ εύ- 
ρισκόμενον φρούριον, τό όποιον καί φύσις καί τέχνη κατεσκεύασαν, ώς φαί
νεται έπίτηδες διά νά χρησιμεύση ποτέ καιρού ώς άσυλον τής τιμής, τής Ι
διοκτησίας καί ύπάρξεώς τών δυστυχών οικογενειών μας. Αλλά μήπως μάς 
άφήνουν καί είς τούτο τό παλαιοφρούριον νά ήσυχάσωμεν όπωσοϋν κλείο- 
ντες τήν άθλιότητά μας; καθ’ ήμέραν άπειλάς, καθ’ ήμέραν σχεδόν πόλεμοι 
καί πολιορκίας· καθ’ ήμέραν γυμνώσεις καί άρπαγάς, καί άκατάπαυστοι ά- 
πανθρωπότατοι φόνοι τών έξερχομένων, διά τάς άπαραιτήτους τών άδελ- 
φών μας χρείας, πρός τούτοις δέ καίΔικασταί άσήμαντοι καί αύτοψήφιστοι 
έθυσιάσθημεν οί άθλιοι είς τήν πλέον σκληροτάτην καί θηριοειδή δουλείαν, 
μάς ύποχρεώσαν δυναστικώς είς τό νά κατεβάξωμεν ξυλικήν, χρησιμεύου- 
σαν είς ναυπήγησιν πλοίων τοϋ ρηθέντος Ζορμπά. Διά νά δυνηθώμεν νά λά- 
βωμεν μικρόν τινα άνεσιν, έσυμφώνήσαμεν νά άγκαρευώμεθα άλληλοδιαδό- 
χως, πρός έκτέλεσιν τών παρανόμων θελήσεων τών τριών άνω είρημένων. 
"Ελεος, Σεβαστόν Σώμα! "Ελεος!! ή γάρ οί τρεις ούτοι ν’ άποβληθώσιν άπό 
τήν νήσον μας, ή έξ άνάγκης πρέπει νά εύρεθώμεν βιασμένοι, καί νά άπομα- 
κρυνθώμεν όλοι κοινώς άπό έκεί. Εύσπλαχνήσθετε ήμάς (Περίβλεπτον Σώ
μα!) ότι ήγκικεν ό καιρός, καθ’ δν θέλομεν άναγκασθή είς τόν ν’ άποξενοθώ- 
μεν καί άπό τό ίδιον τό φρούριον σπλάγχνα οίκτιρμών είς τήν άνθρωπότητα 
καί είς τά τόσα βρέφη δεικνύουν συγκατάνευσιν διά τής άγαθότητός Σου καί 
προφθασμόν τής άθλιότητος, καί τυραννία τών όμογενών! Εύέλπιδες καί είς

καί τόν κατάγγειλε στήν Κυβέρνηση ώς υπεύθυνο τής κλοπής τοϋ καραβιού του, 
διεκτραγωδώντας παράλληλα τά βάσανα κα( τό κατάντημά του ϋστερ’ άπ’ τήν άπώλειά του. 
Έτσι έγινε κι αύτή ή δίκη, πού τίς λεπτομέρειες θά γνωρίσουμε στό οίκεΐο κεφάλαιο (σελ. 198 
- 207).
24. Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 203. Πρβλ. καί α) Βασιλείου Άτέση, δπ. π., σελ. 297 καί β) Δ. Παπα-
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τήν εύσπλαγχνίαν καί συμπάθειαν τού Σεβαστού Σώματος εύσεβάστως ύπο- 
σημειούμεθα.
01 εύπείθεις πολϊται Έν ΑΙγίνη τή 5 Σεπτεμβρίου 1827

(Ύπ.) φαλτάης σταματίου 
(Ύπ.) Δημήτριος Καραμπίνης».

«696
Σ(εβαστή) Κυβέρνησις

Ό κ. Σταύρος Βασιλείου κοντά εις τά άλλα κακά ύπού καθημερινώς μάς κά- 
μνει μέ έπιασεν μίαν ήμέραν ένώ έπήγαινα εις τό χωράφι μου καίμέ έπήγεν 
εις τό κονάκι μου καί μέ έδεσεν καί μέ έκαμε καί άλλας τιμωρίας διά νά τόν 
δόσω παράδες έπίλόγφ δτι ήθελεν νά τόν δώσουν άπό τό Κοινόν τής Νήσου 
μας έκατόν πενήντα κοιλά κριθάρι κα ί25 κιλά σιτάρι καίείκοσιπέντε κιλά φά
βα προφασιζόμενος ότι τά έπήρε καί ό Ζορμπάς, έγώ δέ διά νά άποφύγω τά 
βασανιστήρια σχεδόν καί τόν κίνδυνον τής ίδικής μου ζωής τόν έδωκα μίαν 
όμολογίαν...

Ό εύπειθής πατριώτης 
(Ύπ.) Δημήτριος Καραμπίνης Σκυριανός».

Ή Κυβέρνηση διάταξε πράγματι τό Βασιλείου νά έπιστρέψει στόν Καραμπίνη 
τήν δμολογία πού τού πήρε, δπως σημειώνεται στό τέλος τής παραπάνω άναφοράς 
του.

«704
Γίρός τήν έξοχωτάτην Γραμματείαν τών Πολεμικών 

Κοντά είς τά άλλα δεινά όπού έδωκιμάσαμεν άπό τόν κ. Γεώργιον Ζορ- 
μπάν μάς έπήρε μέ βίαν καί 150 κοιλά κριθάρι, καί 25 κοιλά σιτάρι καί 25 κοι- 
λά φάβα χωρίς νά τόν χρωστούμεν τίποτες, ό δέ άδελφός του Κωνσταντίνος 
μάς έπήρε καί αυτός δυναστικώς μετά τά γρόσια έξακόσια πενήντα, άθεν πα- 
ρακαλούμεν τήν έξοχον τούτην Γραμματείαν είς τό νά μάς δώση μίαν διατα
γήν πρός τούς ρηθέντας κ. Γ. Ζορμπάν καί άδελφόν του Κωνσταντίνον είς τό 
νά τά δώσουσιν όπίσω καί νά μήν άδικηθώμεν είς αύτό τό άδικον πάρσιμον 
τού ρηθέντος γενήματος καί γροσίων καί μένομεν μέ τό άνήκον σέβας 

τή 9 Σεπτεμβρίου 1827
Έν ΑΙγίνη

ΟΙ πληρεξούσιοι Σκύρου 
(Ύπ.) φαλτάης σταματίου 
(Ύπ.) Γιώργης Δημητράκης 
(Ύπ.) Δημήτριος Καραμπίνης»* 25.

Στήν άναφορά άπάντησε ή Άντικυβερνητική Επιτροπή (10 Σεπτεμβρίου 1827) 
μέ τούτα, πού άναγράφονται στό πίσω μέρος της:

«ΟΙ πληρεξούσιοι τής Σκύρου

γεωργίου, δπ.π., σελ. 113.
25. Καί οί τρείς άναφορές βρίσκονται στά Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 206 καί άντιγράφτηκαν άπ’ 
τόν Άλέκο Δάμτσα.
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Νά διαταχθή διά τής έπί τών Πολεμ(ικών) Γραμμ(ατείας) ό κ. Γ. Ζορμπάς καί ό 
άδελφός αυτού νά έπιστρέψωσι δλα είς τούς σκυριανούς τά 150κοιλά κριθά
ρι, 25 κοιλά σιτάρι, κ α ί25 κοιλά φάβα τά όποια μέ βίαν δυναστικώς παρ’ αυ
τών έλαβε, όμού καί τά 650 είς μετρητά καί νά παύσωσι τού λοιπού άπό τού 
νά δυναστεύουν τούς πολίτας. άλλως θέλουν ύποπέσει είς τήν ευθύνην τών 
νόμων.

Έν ΑΙγίνη τή 10 Σεπτεμβρίου 1827 
ή άντικυβερνητική έπιτροπή 

(Ύπ.) Γ. Μαυρομιχάλης 
(Ύπ.) Ίω. Μηλαΐτης 

(Ύπ.) Ίω. Νάκος».
Στό διάστημα πάντως αυτό πολλοί Σκυριανοί, έξυπηρετώντας φατριαστικές έ- 

πιδιώξεις τών έπαναστατών, είχαν συνταχτεί μαζί τους, κι ή κατάσταση έπιδεινω- 
νόταν. Αύτό τά πληροφορήθηκαν τόσο ή Άντικυβερνητική Επιτροπή, δσο καί ή 
Γραμματεία Πολέμου τής Επικράτειας, κι έστειλαν άπό μιά διαταγή στούς κατοί
κους τού νησιού (10 Σεπτεμβρίου 1827) γιά νά πάψουν οί Σκυριανοί ν’ άνακατεύο- 
νται στίς φατρίες τών άγωνιστών (Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 206, άριθ. 718 καί 656). 
Παρόλ’ αύτά δμως ή κατάσταση δέ διορθώθηκε, κι οί διαμαρτυρίες τών νησιωτών έ
παιρναν κι έδιναν. "Ετσι ή Γραμματεία, ϋστερ’ άπό σχετικές καταγγελίες, έστειλε 
στό Ζορμπά τήν παρακάτω διαταγή:

«άρ. 660 Πρός τόν κ. Γεώργιον Ζορμπάν
μέ δυσαρέσκειάν της μεγάλην ή κυβέρνησις πληροφορείται ότι έναντίον 
παντός νόμου καί άνθρωπίνου δικαιώματος καταδυναστεύσας βίςι καί δυνα- 
στίρ τούς κατοίκους τής Νήσου Σκύρου έλαβες έξ αυτών έκατόν πεντήκοντα 
άρ. 150 κοιλά κριθάρι, είκοσιπέντε άρ. 25 κοιλά σιτάρι, είκοσιπέντε άρ. 25 κοι- 
λά φάβαν, καί μετρητά γρόσια έξακόσια πεντήκοντα άρ. 650. Ταύτα ή κυβέρ- 
νησις θεωρήσασα παρ’ έλπίδα παρά σού πραχθέντα έναντίον όλης τής πρός 
σέ ύπολήψεως αύτής, μέ τό ύπ’ άρ... (σημ. δική μου: δέν ύπάρχει άριθμός) 
διάταγμά της σέ διατάττει έντόνως, νά έπιστρέψης άνυπερθέτως, καί άνευ 
τινός λόγου προφάσεως τά ρηθέντα εις τούς κατοίκους τής Σκύρου, καί νά 
παύσης τού λοιπού μετερχόμενος τοιαύτας καταχρήσεως δυναστικώς. άλ
λως δέ ή κυβέρνησις θέλει λάβει μέτρα δραστήρια όποια δύνανται νά έμπο- 
δίσωσι τάς τοιαύτας καταχρήσεις.
ή Γραμματεία αϋτη σέ ειδοποιείτ’ άνωτέρω πεπεισμένη ότι θέλεις φανή ύπή- 
κοος είς τήν διαταγήν τής Κυβερνήσεως.

ΈνΑΙγίνη τή 11 Σεπτ. 1827
ό έπί τών Πολεμ. Γραμμ. τής 

Επικράτειας 
Α. Βλ(αχόπουλος)».

(Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 207).
Ά ν  είταν δμως δυνατό, μέσα στό κλίμα τούτο τής έξαψης τών παθών καί τήν 

έ/ ειψη κάποιας έπιμελητείας, νά σταματήσουν οί έχθρότητες καί οί καταχρήσεις 
στό νησί! Πάλι λοιπόν οι κάτοικοι ξανοίγονται σέ νέες διαμαρτυρίες γιά τήν προ
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κλητική στάση τού Ζορμπά καί τού Βασιλείου;
«762

Σεβαστή Κυβέρνησις
Έμφανιζόμεθα αύθις διά τής παρούσης μας, άναφέροντες πρός τό σεβα
στόν σου στήριγμα ότι περί τάς αύτάς τού τρέχοντος μηνάς, δτε Γεώργιος 
Ζορμπάς καί Σταύρος Βασιλείου οΐ ύποκαπετανϊσκοι, κινήσαντες άπό Σκόπε
λον καί Σκιάθον μέ σώματα στρατιωτών, ήλθον έναντίον τής πατρίδος ήμών 
πολιορκοϋντες αυτήν καί καταπολεμοϋντες, ώστε καί τά κρασία τά πρό όλί- 
γου συναχθέντα, μάς ήφάνισαν, καί τό έλεον έχυσαν, καί τά ζώα σύν τούτοις 
Ικανά τού τόπου ήμών διέφθηραν, καί άλλα καταχρηστικά έργα ού παύωσιν 
νά μετέρχονται μέ τά όποια προξενούν φθοράν είς τήν πατρίδα καί ζημίαν ά- 
νήκουστον.

1827 τή 18 Σεπτεμβρίου 
ταπεινοί δούλοι 

καί είς τούς όρισμούς 
κάτηκη σκήρου

ό φρούραρχος γιόργης κουτέπης»26.
'Ύστερ’ άπ’ τήν άναφορά, ή Κυβέρνηση άρκέστηκε νά παραπέμψει τήν ύπόθε- 

ση στή Γραμματεία τών Πολεμικών, γιά νά διατάξει αύτή τούς δυό καπεταναίους νά 
μήν πειράζουν τούς νησιώτες, δπως φαίνεται άπό τούτη τήν προσθήκη στό πίσω μέ
ρος τής άναφοράς:

«762
οι κάτοικοι τής νήσου Σκύρου

ή έπί τών Πολεμ(ικών) Γραμματεία νά διατάξη τούς κ. ζορμπάν, καί σταυ
ρόν Βασιλείου νά παύσωσιν άπό τού νά καταχρώνται τούς κατοίκους τής νή
σου σκύρου καταζημιούντες αύτούς καί τυρρανοΰντες ληστρικώς. Τουνα
ντίον δέ ή Κυβέρνησις θέλη λάβη μέτρα δραστήρια κατ’ αύτών πρός σωφρο
νισμόν

Έν Αίγίνη τή 22 σεπ. 1827 
ή άντικυβερν(ητική) Επιτροπή 

(Ύπ.) Γ. Μαυρομιχάλης 
(Ύπ.) Ίω. Μ. ΜηλαΓτης 
(Ύπ.) Ίω. Νάκος ».

Τήν άλλη μέρα ή Γ ραμματεία τφν Πολεμικών κοινοποίησε τήν έξης διαταγή: 
«725

Πρός τόν κ. Γ. Ζορμπάν, καί Σταύρον Βασιλείου 
Μέ δυσαρέσκειάν της μεγάλην ή κυβέρνησις πληροφορείται δτι κατα- 

χράσθε τούς κατοίκους τής νήσου Σκύρου καταζημιούντες αύτούς καίκατα-

26. Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 207. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα.
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τυρρανοϋντες μέ ζημίας, καί τυρρανίας άφορήτους έναντίον παντός δικαιώ
ματος άνθρωπίνου, άναξίως τού έλληνικού χαρακτήρος.

"Οθενμέ τό ύπ’ άρ. 1693 διάταγμά της σάς διατάττει έντόνως νά παύση- 
τε είς τό έξης άπό τού νά καταχράσθε τούς ρηθέντας μεταχειριζόμενοι αυ
τούς μέ τούς συνήθεις σας δυναστικούς τρόπους, χωρίς νά τούς παρενοχλή
σετε είς τό παραμικρόν. Τουναντίον δέ άν έπιμείνετε είς τάς συνήθεις πρά
ξεις σας, ή κυβέρνησις θέλει λάβη τά πρός σωφρονισμόν σας δραστήρια μέ
τρα.

Έν ΑΙγίνη τιη 23 σεπτ. 1827 
Α. Βλ(αχόπουλος)»27.

Στό άναμεταξύ ή Γραμματεία Πολεμικών τής Επικράτειας μέ τήν άπό 7.9.1827 
διαταγή της πρός τούς όπλαρχηγούς, άφοϋ ύπενθύμισε προγενέστερη έντολή της 
γιά τήν άνάγκη συμμετοχής δλων στίς νέες έπιχειρήσεις, μεταβίβασε διαταγή τής 
Πολιτείας πρός τούς ίδιους όπλαρχηγούς, ώστε δλοι αύτοί νά πλαισιώσουν μέ τ’ ά- 
σκέρια τους τό έπαναστατικό σώμα τών Καρατάσου-Γάτζου, καί ή Κυβέρνηση θά 
τούς έστελνε τρόφιμα καί πολεμοφόδια (Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 206). Μεταφέρω έ· 
δώ αύτή τή διαταγή, πού έστειλε καί πρός τό Ζορμπά:

«Άριθ. 622
Έλλ. Πολιτεία

ή έπί τών πολεμικών Γραμματεία Επικράτειας 
πρός τόν Γενναιότατον Γεώργιον Ζορμπάν

Επειδή ή κρίσιμος αϋτη τής πατρίδος περίστασις έναπαιτεϊ γενικήν έκ- 
στρατείαν είς όλα τά μέρη τής Ελλάδος ή Κυβέρνησις, άφ’ οϋ διέταξεν ό
λους τούς όπλαρχηγούς νά έκστρατεύσωσιν όπου είναι άνάγκη διατάττει καί 
τήν γενναιότητά σου μέ τό ύπ’ άρ. 457 διάταγμά της, όπως χωρίς τίνος άργο- 
πορίαν, συμπαραλαβών τούς ύπό τήν όδηγίαν σου στρατιώτας, καί όσους άλ
λους ήθελες στρατολογήση, έλθης ύπό τήν άμεσον όδηγίαν τού στρατηγού 
Καρατάσσου, καίΑ. Γάτζου, άποστέλλων πρός τήν Κυβέρνησιν διά τού άρχη- 
γοΰ όνομαστικόν κατάλογον καί όνομα καί έπίθετον τών ύπό τήν όδηγίαν σου 
στρατιωτών, διά νά όδηγηθή ή Κυβέρνησις είς τήν έξοικονόμησιν τών άνα- 
γκαίων μέσων.

Πεπεισμένη ή Κυβέρνησις είς τά πατριωτικά καί γενναία φρονήματά 
σου καί περιμένουσα νά μάθη έντός όλίγου τήν έκτέλεσιν τής διαταγής της, 
έλπίζοντας νά φανή άξιος τής ύπολήψεως, τήν όποιαν σ’ έχει είς τήν γεν
ναιότητά σου.

ή Γραμματεία αυτή ειδοποιούσα σε περί τούτου, έπείγεται ώσαύτως νά 
ΐδη τήν προθυμίαν σου καί τάς πολεμικός πράξεις σου έπάξιον τής πρός σέ 
ύπολήψεώς της.

έν αίγίνη τή 7 Σεπτεμβρίου 1827 
ό έπί τής πολ(εμικής) Γραμματεύς 

τής Επικράτειας

27. Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 208. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα.
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Α. Βλαχ(όπουλος)».
(Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 206. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Λίγες μέρες άργότερα (14 Σεπτεμβρίου 1827) ή Γραμματεία γνωστοποίη
σε στόν Καρατάσο καί Γάτζο πώς «ή Κυβέρνησις διέταξε τόν Σταύρον Βασι
λείου, Μπϊνον... Ζορμπάν, όπως έλθωσιν ύπό τήν όδηγίαν σας», καί παράλλη
λα τούς διάταξε νά έκστρατεύσουν στήν Εύβοια μαζί μέ τό Νικόλαο Κριεζώ- 
τη. Τήν έπομένη έκανε γνωστό στόν άρχιστράτηγο Τζώρτζ, ότι διατάχτηκαν 
οί παραπάνω καπεταναϊοι νά κατέβουν στό Φάληρο γιά τόν μεγάλο άγώνα28.

Στίς 25 Σεπτεμβρίου ή Γραμματεία μέ έγγραφό της άνακοίνωνε στό Βα
σιλείου καί τό Ζορμπά τήν κυβερνητική άπόφαση νά κατεβοϋν όπωσδήποτε 
στήν Αίγινα29. Παράλληλα κατατόπιζε σχετικά τόν Άδάμ Δούκα καί τόν διά
ταζε νά στείλει στήν Αίγινα καί τούς δυό, μ’ δποιον τρόπο μπορούσε30. Δέν εί
ναι όμως γνωστό τί έπακολούθησε σχετικά.

Μία κατάσταση των όπλαρχηγών στή Σκόπελο

Τή χρονιά τούτη οί προύχοντες τής Σκοπέλου έδωκαν στό Βρετανό άντι- 
πρόξενο τού νησιού Τζέημς Χάρνοδ κατάλογο μέ τά όνόματα τών όπλαρχη
γών πού κατοικούσαν ή γυρόφερναν έκεΐ καί τόν άριθμό τών καραβιών τους. 
"Ολοι τους παρουσιάζονται ώς κλέφτες άγαθών, πού προσκόμιζαν στό νησί 
καί τυραννούσαν τόν κόσμο. "Ας δούμε όμως δλ’ αύτά άπ’ τόν κατάλογο, δ- 
που 6 Ζορμπάς φαίνεται δτι έχει τρία καράβια:

« Όπλαρχη-
γός Κωνσταντής Δουμπιώτης έχει περάματα Γολέτας καί

28. Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 208, άριθ. 686. Βλ. καί Γιώργου Ντεγιάννη, Ό  Νικόλαος Κριεζώτης, 
τόμ. Α', Αθήνα 1967, σελ. 419, καθώς καί Άπ. Μ. Τσαφερόπουλου, ΟΙ Καρατασαϊοι, τόμ. Α', 
Βέροια 1971, σελ. 146-147.
29. Τό έγγραφο έχει έτσι:

«Άρ. 737 Έλλ(ηνική) Πολ(ιτεΙα)

ή έπί τών πολεμικών Γραμμ(ατεία) τής Έπικρ(ατείας)
Πρός τους κ. Σταύρον Βασιλείου καί Γ. Ζορμπάν 

Επειδή ή παρουσία σας ένταύθα είναι άναγκαία, ή Κυβέρνησις μέ τό ύπ’ άριθ... (δένά- 
ναγράφεται άριθμός) διάταγμά της σάς διατάττει νά έλθετε χωρίς τήν παραμικρόν άρ- 
γοπορίαν άφεύκτως. δθεν κατά τό αυτό διάστημα, ή Γραμματεία αύτη σάς διατάττει 
νά φθάσητε δσον τάχος άπροφασίστως.

Έν ΑΙγίνη τή 25 Σεπτεμβρίου 1827 
Α. Βλ(αχόπουλος)»

(Γ.Α.Κ., 'Υπ. Πολ., Φάκ. 207. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
30. Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., Φάκ. 208.

Τόν Άδάμ Δούκα είχε στείλει ή Κυβέρνηση στίς Βόρειες Σποράδες, γιά νά σταματήσει 
τίς καταχρήσεις τών έπαναστατών στό νησιά καί νά έπιφέρει τήν τάξη. Τό αύτά έπρεπε νά κά
νει καί στά νησιά Θάσο, Σαμοθράκη, Τένεδο καί Άι-Στράτη (άπό τήν 1082/24.9.1827 διαταγή 
τής Γραμματείας Εσωτερικών καί Αστυνομίας πρός τό Δούκα στά Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Ύπ. 
Έσ., Φάκ. 58).
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μικρά 7
» Άναστάσης Κασσανδρινός περάματα 2
» Άποστολάρας Μαντεμλής περάματα 3
» Στεριανός Ματεμλής περάματα 4
» Καλαμιδαϊοι Μουτζελιώται μικρά καί μεγάλα 7
» Άθανάσης Χαλκιάς περάματα καί λοιπά 5
» Γεώργης Ζορμπάς περάματα καί λοιπά 3
» Σταύρος Άλβανίτης περάματα καί λοιπά 2
» Νικόλας Πακόπουλος περάματα καί λοιπά 3
» Καρπίζης Ζαγοραίος 1
» Τζατζαροναίοι Κασσανδρινοί 2
» Μπϊνος Όλύμπιος περάματα καί λοιπά 7
» Διαμαντής Όλύμπιος περάματα καί λοιπά 2
» Τόλιος Όλύμπιος πέραμα 1
» Δ ιανιός έξ "Α νδρου πέραμα 1
» Αναγνώστης τής Άγγλεσίνας, καΐκια  3

πλοία 53
"Ολοι των περιέρχονται κατά τά μέρη Βόλου, Ζαγοράς, Θετταλομαγνη- 

σίας, Κασσάνδρα, "Αγιον "Ορος, Αίνον καί Νήσους Θάσσον, "Ιμβρον, Άγιο- 
στράτην καί λοιπά λεηλατούντες καί άρπάζοντες, τά όποια μετακομίζοντες 
είς Σκόπελον, βιάζωσι δυναστικώς τούς κατοίκους καί παρθικούς τίμιους, 
καί έπιφορτίζουσι τά όσα είδη πρέζαις φέρουσι, πράττουσι τά ίδια άναπο- 
στέλωντες, καί άφόβως μετερχόμενοι καί τούς ίδιους κατοίκους ώς 
είλωτας31.

01 Κάτοικοι Σκοπέλου
(Ύπ.) Αλέξανδρος Δ απόντες, Εύαγγελινός Εγγλέζο, Κω. Γριμανώλης». 

(Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 12, 11-12 Μαίου 1828. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Τρία μητρώα Θεσσαλομακεδόνων άγωνιστών

Μιά πού σταθήκαμε στούς όπλαρχηγούς τής Σκοπέλου, άς δούμε καί τρία μη
τρώα τών άξιωματικών, ύπαξιωματικών καί στρατιωτών τής Θεσσαλίας καί Μακε
δονίας στό 1821, δπως παρουσιάζονται στό Αρχείο Αγωνιστών τής Εθνικής Βι
βλιοθήκης, μιά καί τόσοι άπ’ αύτούς μάς είναι άγνωστοι:

«Λ' Τό μητρώο τών άξιωματικών 
Κω. Δη μ. Δερβίσης Θ(εσσαλία)
Γούλας Όλυμπίου ~Ολ(υμπος)
Γ. Μυακαμίσης Θ.
Άθ. παράσχης ~Ολ.
Άρχίψαντρίτης) Ναθαναήλ Ίωάννου "Εύβοια

31. Οί περισσότεροι άπ’ αύτούς άναφέρονται καί σέ κατάλογο τής συλλογής Μαυροκορδάτου 
(Νικολάου Κασομούλη, δπ. π., σελ. 53).
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Κωνστ. Ζήσης Θ.Μ. (Θεσσαλομαγνησία)
Παν. Άποστολόπουλος Θ.
Γ. Κόντος Θ.
Άν. Μπιτζίώτης "Ολ.
Γεωρ. Άδάμ Κασσ(άνδρα) κάτ(οικος) Σκοπέλου 
Τόλιος Μιχαήλ, Λαγομιχόπουλος Θ.
Βασ. ΚΙσσαβος Ολ.
Γιόβας Μαυροβουνιώτης Σκϋρος 
Καραϊωάννης ΟΙκονόμου Θ.
Στέφος Θεοδωρόπουλος Ολ.
Δήμος Κωνσταντίνου Θ.
Αναστάσιος Γεροκαρατάσος Μακ(εδονία) 
Διαμάντης Όλύμπιος Ό(λυμπος)
Κυριάκος Μπασδέκης Θ.Μ.
Μήτρος Λιακόπουλος Ο.
Τόλιας Λάζου Μακ.
Β' Τό μητρώο τών ύπαξιωματικών 
Δημήτριος Κουτσογιαννόπουλος, Θεσσαλία 
Ίω. Σκέιδερ Ζαγορά χιλίαρχος 
Κ. Μπϊνος "Ολυμπος 
Κ. Δρίτζογλου Θεσ.
Μήτρος Λιακόπουλος Θ.
Ίω. Βελέντζας Θ.
Τσάμης Καρατάσος Μακεδ.
Αθανάσιος Βλαχομιχάλης
Άπ. Καλαμίδας Θ.Μ. (Θεσσαλομαγνησία)
Θεόδ. Ζάκας Θεσ.
Δήμος Νικολάου Ψαροδήμος "Ολυμπος 
Γώγος Καλαμίδας Θετ. μαγ. (Θεσσαλομαγνησία) 
Μιχ. Γρίβας Θ.
Άν. Πιτσάβας "Ολυμ.
Δημ. Τουρναβίτης Τούρναβος
Ίω. Μοσχοβάκης Θ.Μ. (Θεσσαλομαγνησία)
Γ. Καραγιαννόπουλος Θ.32 
Νάνος Ψύββας Θ.

32. Ό  Γεώργιος Δ. Καραγιαννόπουλος καταγόταν όπό τή Ζαγορά καί πολέμησε άπό τό 1821 
ώς τό 1824 στήν ξηρά, παίρνοντας μέρος στις μάχες τού Τρίκερι, τής Σκιάθου, τής Εΰβοιας 
κ.ά. κάτω άπό τ(ς δδηγίες διάφορων όπλαρχηγών. Άπό τό 1825 ύπηρέτησε ώς ναύτης σέ πο
λεμικά καράβια κα( πήρε μέρος σέ πολλές ναυμαχίες. Έδρασε άκόμα καί σάν πυρπολητής σέ 
πυρπολικά, χωρίς ποτέ νά λάβει μισθό. Αργότερα έγκαταστάθηκε στήν Αθήνα, δπου κα( 
ζοϊισε στά 1865. (Βλ. γι’ αύτόν Κώστα Β. Σπανού, "Ενας θεσσαλός πυρπολητής του 1821, Ό  
Ζαγοριανός Γιώργος Καραγιαννόπουλος, «Κείμενα τού Βόλου» 1981, τεύχ. 8, σελ. 695 -  701).
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Γιώργος Χατζή Σίμου Βώλος 
Άλέξ. Δρίτζογλου Θ.
Άθ. Άποστολάρας Θ.
Κωνστ. Χάϊτας Θ.
Ά ναγ. Ά γγελακόπουλος Θ.
Γ ιόν. Μάνταλος Θ.
Μάρκος Λάζος “Ολυμ.
Δημ. Έλασσώνος Θ.
Άλεξ. Καλαμίδας Βώλος 
Νικ. Βλαχάβας33 ~0λ.
Τόλιας Λάζου Ό λ.

Γ' Τό μητρώο τών στρατιωτών 
Νικ. Κατσώλης Βώλος 
Γιαρέσιος Βασιλείου φαρσαλινός Θ. 
Άθ. Άντ. Καλαϊτζής Θ.
Νικ. Φιλάρετος Ζαγ(ορά)34
Φίλ. Νικ. Καργαζαρίφης Σκό(πελος)
Δημ. Ζέρβας Θ.Μ.
Νικ. Κ. Σπανός Θ.
’/ωάν. Εύαγγελινός35 Θ.Μ.
Γεώρ. Εύαγγέλης36 Θ.Μ.
Γ. Καρβούνης Ζαγορά 
Γιαννός Κυργιαζής Θ.Μ.
Δημ. Ζαχ. Μακρής Σκό.
Νικ. Π. Κολοκύθας Βώλος 
Τριαντ. Μποζνά ή Λουκά Ζαγ.
Νικ. Δημητρίου Θ.Μ.
Ίω. Στεφάνου ή Γερογιάννης Θ.
Ίω. Δημητρίου Ζα(γορά)
Ίω. Άλβανπογιάννης Ζα.
Παρ. Πετρόπουλος Θ.Μ.
Δημ. Γ. Μοσχοβάκης Θ.Μ.
Σπ. Ίωάννου Θ.
Παν. Αθανασίου Σ(κόπελος)
Ίω. Άνδρουλής Σκ.
Ίω. Αντωνίου Σκ.

33. Πρόκειται γιά άπόγονο τού Παπαθύμιου Μπλαχάβα.
34. Γρ. Προμίρι· τό Πήλιο τότε λεγόταν καί Ζαγορά.
35. "Οπωσδήποτε θά είναι ό Γιαννάκης Ζορμπάς, έξάδερφος τοϋ Γιώργη Ζορμπά. Θά τόν συ
ναντήσουμε καί σέ άλλες σελίδες.
36. Δέ νομίζω πώς πρόκειται γιά τό Γ ιώργη Ζορμπά, έφόσον καταχωρείται στό μητρώο τών 
στρατιωτών.
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Ίω. ΆδάμΣκ.
Γ. Αγραφιώτης Σκύ(ρος)
Ά ν. Βασιλικού Σκ.
Γιοβάνης Γεωργίου Σκ.
Αύγερ. Γ εωργίου Σκ.
Δημ. Γαλατζάνης Σκό.
Δ. Δημαράγκος Θ.
Τρ. Δαρδαμάνος Σκ.
Γεωργ. Ίωάννου Σκιάθ.
Ζαχ. Ίωάννου Σκιάθ.
Θωμ. Ίωάννου Σκιάθ.
Άποστ. Καραγκούνης Σκιάθ.
Γ. Μορφούλης Σκιάθ.
Ν. Λογοθέτης Σκιάθ.
Κ. Μορφούλης Σκιάθ.
Γιακουμής Νικολάου Σκιάθ.
Κων/νος Παπουτσής Σκό.
Κων/νος Γ. Σταμάτη Σκό.
ΦάρκοςΣ. Πετσάνης Σκό.
Δημ. Γ. Χαρϊτος Σκϋ.
Κω. Χρήστου Σκό.
Κων. Τζαμαλόπουλος Θ.».

Στό Ιδιο έπίσης Αρχείο Αγωνιστών ύπάρχει καί μητρώο «τού Γ' έπί τών 
πολιτικών τμήματος», δπου άναγράφονται οΐ έξης:
« "Α νθιμος Γαζής Θ.
Χατζή Κυριαζής Θ.
Μπονάκος Γεώργ. Σκία(θος)
Λογοθέτης Κ. Σκό.
Νάσου Γκίκας Σκό.».

Τέλος έχουμε καί ένα κατάλογο «τώνχρηματικώς συνεπενεγκόντων κα
τά τόν άγώνα άνευ προσωπικών έκδουλεύσεων» μέ τούτα τά όνόματα: 
«Πάγκαλος Κυρ. Θ.
Καπετάν Ζαχαρίας Σκό.
Μακάριος Παπαδημητρίου Λάρισα 
X"Σϊμος Γεώρ. Βόλος».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Απόβαση τών Θεσσαλομακεδόνων στή Μαγνησία

Ό  Ζορμπάς στις μάχες τού Τρίκερι

"Οσο περνούσε δ καιρός, τόσο ή Κυβέρνηση υπολόγιζε περισσότερο τή στρα
τηγική σημασία, πού είχε γιά τήν’Επανάσταση ή θέση τής Θεσσαλομαγνησίας, ιδιαί
τερα μετά τήν έξασθένιση τού έλληνικού άγώνα, καί πρός τήν κατεύθυνση αύτή πα
ρακινούσε τούς άρχηγούς. Αλλά κι αύτοί άπό τήν άλλη πλευρά ζητούσαν ένα νέο 
άγώνα στό Πήλιο, έλπίζοντας στήν έπιτυχία πού θά έξασφάλιζε μιά έλεύθερη γω
νιά στή Θεσσαλομαγνησία.

Αφού προηγήθηκαν λοιπόν σχετικές έντολές τής Πολιτείας,1 οί γνωστοί Θεσ- 
σαλομακεδόνες όπλαρχηγοί Καρατάσος, Γάτζος, Βάσος, Λιακόπουλος, Ντουμπιώ- 
της, Μπίνος, Άποστολάρας, ΚαλαμιδαΤοι, Ζορμπάς, Βελέντζας κλπ., παρακινημέ
νοι κι άπ’ τό Νικόλα Κριεζώτη πού κείνη τήν έποχή άνέβηκε στά νησιά, πήραν τήν ά- 
πόφαση νά κινηθούν γιά τό Τρίκερι. Συγκέντρωσαν πρός τούτο τούς άντρες τους, 
κι όλοι μαζί -  κάπου 4.000 ψυχές1 2 μπήκαν στά καράβια τους καί στά καράβια τών 
Ψαριανών πού έφερε πρός τούτο ό κυβερνητικός άντιπρόσωπος Άδάμ Δούκας, κι 
άποπλεύσανε άπ’ τή Σκιάθο στίς 3 Νοεμβρίου 1827. Τή νύχτα τής 5ης τού Νοέμβρη 
βγήκαν στήν παραλία τού Τρίκερι Κότες3 καί ρίχτηκαν άπάνω στούς Τούρκους 
φρουρούς, μέ καλά άποτελέσματα. Πήραν άπ’ αύτούς έναν άνεμόμυλο καί τρία σπί
τια κι άνάγκασαν 70 φρουρούς νά παραδοθούν.4 Σύντομα όμως σταμάτησαν καί οί 
δυό πλευρές τή μάχη, γιατί τό σκοτάδι είταν βαθύ καί μεγάλη ή κακοκαιρία. Τήν ί
δια νύχτα ξεκίνησαν γιά τό χωριό Τρίκερι, άλλά τό χιόνι τούς γύρισε πίσω. Οί Τούρ

1. Δυό τέτιες διαταγές είναι οί 457/11.9.1827 καί 519/25.9.1827. (Γ.Α.Κ., Άντικ. Έπ., Φάκ. 240). 
Μέ τήν τελευταία διατάζονταν οί όπλαρχηγοί νά γράψουν στόν καπετάνιο τής Ζαγοράς Μή- 
τρο Μπαστέκη νά ξαναπάρει τ’ άρματα, γιατί, σάν άρματολός του Πηλίου, είχε προσκυνήσει.
2. Νικολάου Σπηλιάδη, Απομνημονεύματα, δπ. π., σελ. 468. Τόν ίδιον άριθμό σημειώνει καί ή 
«Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος», 1827-1828, σελ. 324-325. Ακόμα καί τά «Ναυτικά...» τού Όρ- 
λάνδου (δπ.π.), καί έπιπλέον ή γαλλόφωνη έφημερίδα τής "Υδρας « ί' εόβίΙΙβ Οτβςυβ», 5 Δε
κεμβρίου 1827.
3. Ίσως βγήκαν πρώτα σέ έρημική άκρογιαλιά τού Τισαίου, πρός τήν πλευρά τού ΑΙγαίου, γιά 
νά μή γίνουν άντιληπτοί, κι άποκεί καβαλώντας τό βουναλάκι, κατέβηκαν στήν παραλία «Δια- 
κόπι» καί τράβηξαν στίς Κότες ΰστερ’ άπό συνολική πορεία δύο περίπου ωρών.
4. Σ’ αύτή άσφαλώς τήν έπιχείρηση άναφέρεται κι ό Στέφανος Καλαμίδας (Δύο έπιστολαί τού 
Στεφάνου Καλαμίδα, Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. Α', έν Άθήναις 1930, σελ. 108), γράφοντας: «... 
έπήγαμεν όπισθεν τής χώρας ΤρΙκκερι όνοράζεται Κόττα καί οί δύο άρχηγοί Κριεζώτης καί 
Καρατάσος...».
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κοι δμως, πού δέν αίφνιδιάστηκαν, κλείστηκαν στά μεγάλα άρχοντικά κι όχυρώθη- 
καν καλά. Είχαν τώρα μέ τό μέρος τους καί τούς περισσότερους Τρικεριώτες, άλλά 
οί μαχητές δέν τδβαζαν κάτω. Μπήκαν μές στό χωριό καί πολέμησαν σκότωσαν ' 
λάβωσαν πολλούς, άλλά τό χιόνι καί ή βροχή έκαναν δύσκολο τόν άγώνα τους κι .̂· 
χρήστεψαν τά ντουφέκια τους. Μολαταύτα δέν είπαν νά άποχωρήσουν. Γιά νά έ
χουν δμως τά νώτα τους έξασφαλισμένα, ένα μέρος τού στρατού τους μέ τούς Κα- 
ρατάσο, Γάτζο, Βάσο, Ντουμπιώτη καί Μπίνο έπιασε τό τείχος πρός τή μεριά τής 
Μιλίνας' τ ’ άλλο ρίχτηκε στόν άποκλεισμό τού χωριού μέ τούς λοιπούς όπλαρχη- 
γούς καί ήγέτη τόν Κριεζώτη. Μήν μπορώντας δμως νά λυγίσουν τήν άμυνα τών έ- 
χθρών, έβαλαν στόχο τήν Αγία Κυριακή, τό κύριο έπίνειο τού Τρίκερι. Πήρε λοιπόν 
δ Κριεζώτης 200 διαλεγμένους άντρες, καί πρίν ξημερώσει ή 9η Νοεμβρίου, κατη
φόρισε πρός τό έπίνειο. Άπό τήν άλλη πλευρά οί λοιποί μαχητές μέ τά καράβια 
τους κινήθηκαν κατακεΐ, καί στίς 5 τό πρωί χτύπησαν δλοι μαζί τούς Όθομανούς 
στά μαγαζιά τής Αγίας Κυριακής καί κέρδισαν τή νίκη: Άνατρέψανε τούς έχθρούς, 
κυριέψανε τά δυό κανονοστάσιά τους μέ τά 14 κανόνια, πήραν λάφυρα καί 50 πλοιά
ρια. Μόλις πού πρόφτασε δ Ταχίρ καί γλίτωσε, καταφεύγοντας στήν κωμόπολη κι ά- 
φήνοντας τόν άνιψιό του Ρίμκα καί τό γραμματέα του μέ 50 δικούς του στά μαγαζιά, 
πού παραδόθηκαν τήν ήμέρα5.

Στό μεταξύ οί Τούρκοι τού Βόλου καί τής Λάρισας, μαθαίνοντας τά καθέκαστα, 
ξεσήκωσαν δύναμη 1500 Τουρκαλβανών, πού μέ άρχηγό τό Νούρκα Σέβρανη τρέ- 
ξανε πρός τό Τρίκερι άπ’ τήν πλευρά τής Μιλίνας. Οί έπαναστάτες έπιασαν τά μετε
ρίζια τους καί περίμεναν. Ό  βαρύς δμως χειμώνας έκοψε τήν όρμή τών έχθρών, 
πού άναγκάστηκαν νά ύποχωρήσουν.

Στίς 17 Νοεμβρίου τό πρωί ξαναφάνηκαν καί δχυρώθηκαν μιά ώρα πέρ άπ’ τό 
στρατόπεδο τών Ελλήνων6. Τότε οί τελευταίοι προχώρησαν πρός τίς θέσεις τών έ
χθρών, καί γιά πολλή ώρα τούς προκαλούσαν σέ μάχη, άλλά οί μουσουλμάνοι δέν

5. 1) «Γενική ΈφημερΙς τής Ελλάδος», 30 Νοεμβρίου 1827.
2) «Ι' 3δθίΙΙβ Οτεςυβ», 5 Δεκεμβρίου 1827.
3) Νικολάου Σπηλιάδη, Απομνημονεύματα, δπ. π., σελ. 468-469.
4) Αναστασίου Όρλάνδου, Ναυτικά, ήτοι Ιστορία τών υπό τών τριών ναυτικών νήσων πε

πραγμένων, τόμ. Β', Άθήναι 1869, σελ. 516.
5) Αθανασίου Χρυσολόγη, Νικόλαος Κριεζώτης, έν Άθήναις 1877, σελ. 66-67.
6) Απομνημονεύματα άγωνιστών τού 21, έπιμελητής τής έκδόσεως Εμμανουήλ Γ. Πρω

τοψάλτης, Λάμπρου Κουτσονίκα, Γενική Ιστορία τής έλληνικής Έπαναστάσεως, Αθήνα, σελ. 
85.

Πρβλ. καί «Ό έλληνικός Αγών, Νικόλ. Κριεζώτης ύπό Αθανασίου Χρυσολόγη, έν Άθή- 
ναις 1877» στό Άρχείον Εύβοϊκών Μελετών, άφιέρωμα στό Είκοσιένα, τόμ. ΙΖ, Άθήναι 1971, 
σελ. 167-168.

Στή μάχη έξόλλου τούτη άναφέρεται καί ό κληρικός όγωνιστής τού 1821 Ναθαναήλ Ίω- 
άννου (Εύβοϊκά, δπ. π., σελ. 161-164), μέ όρισμένες δμως διαφορές, παραλήψεις καί προσθή
κες.
6. Άπό έπιτόπια έξέταση τού άγριου καί όπρόσιτου έκείνου έδάφους, σέ συνάρτηση μέ τά ό
σα έγραψαν ό στρατοπεδάρχης Άδάμ Δούκας («Γενική ΈφημερΙς τής Ελλάδος», δπ. π.) καί ό 
Τζάμης Καρατάσος στήν άπό 1.1.1860 αίτησή του πρός τό Υπουργικό Συμβούλιο (Έθν. Βιβλ.,
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άπαντοϋσαν. Μήν άντέχοντας άλλο οί πατριώτες χύθηκαν, κατά τίς 9 μέ 10 τό πρωί, 
πρώτοι στά όχυρώματά τους άπό δυό πλευρές. Άπό τή μιά 6 Βάσος Μαυροβουνιώ- 
της, ό Τριαντάφυλλος Τζουράς, ό Λιακόπουλος καί οί Καλαμιδαίοι, κι άπό τήν άλλη 
ό Βελέντζας, δ Άποστολάρας, 6 Τόλιος καί ό Ζορμπάς. ”Αν πείτε καί γιά τόν Κριε- 
ζώτη, θεριό άνήμερο κείνες τίς ώρες, έτρεχε άπ’ τόνα σώμα στό άλλο, γκαρδιώνο- 
ντας τούς συμμαχητές του.

Τό ηρώτο γιουρούσι τών έπαναστατών δέν έφερε άποτέλεσμα. Σκύλιασε τότε 
ό Κριεζώτης, καί μέ φωνές καί προτροπές όρμάει άπό έπαλξη σέ έπαλξη έλληνική 
καί παρασύρει δλους στό δρόμο τού χρέους. Ρίχνονται μές στά έχθρικά χαρακώμα
τα, χτυπούν καί χτυπιόνται, λιανίζουν έχθρούς, πολεμούν σώμα μέ σώμα, τά σπα
θιά κροτούν στόν άέρα. Κατά τίς 11,30' ή ώρα οί Τούρκοι άρχίζουν νά κωλώνουν, κι 
οί "Ελληνες τούς παίρνουνε φαλάγγι. Τούς χτυπούν παντού άπάνω στά κατσάβρα
χα έκεϊνα τού Τισαίου, τούς άνατρέπουν συνέχεια, τούς τσακίζουν, τούς διαλύουν. 
Αδύναμοι πιά ν’ άντιπαλέψουν οί κυνηγημένοι, άντιδρούν μέ κλάματα καί παρακά
λιες πρός τούς "Ελληνες γιά νά τούς λυπηθούν. Αγάδες καί στρατιώτες, δακρυ- 
σμένοι φώναζαν τό «ράι καπετάν» ( = έλεος καπετάνιε), πασχίζοντας μέ κάθε τρό
πο νά σωθούν. "Ετσι, κυνηγημένοι, όσοι κατάφεραν νά γλιτώσουν, έφτασαν ώς τό 
Λαύκο7, άφού διάνυσαν άπόσταση 20-25 χιλιομέτρων, όταν τό σκοτάδι τής νύχτας 
άρχιζε νά σκεπάζει τή γή. Αύτό έκμεταλλεύτηκαν καί χάθηκαν άπό τά μάτια τών ά- 
γωνιστών, πού πολέμησαν — βαθμοφόροι καί μή— μέ άκραϊο ένθουσιασμό καί πεί
σμα γιά έφτά, πάνω-κάτω, ώρες κι έφεραν τούτο τό άποτέλεσμα. Σκότωσαν τόν ίδιο 
τόν άρχηγό, τόν τρομερό Αρβανίτη Νούρκα Σέβρανη8 μέ 15 άξιωματικούς καί γύ
ρω στούς 500 στρατιώτες, κι αιχμαλώτισαν 1509. Κυρίεψαν έπίσης 5 σημαίες καί πή

Άρχ. Άγ.), καταλήγω στό συμπέρασμα, πώς οι Έλληνες όχυρώθηκαν στή «Λακίτσα», πάνω 
άπό τό ρημοκλήσι τής Παναγίας καί πίσω άπό ένα πρόχειρο τείχος (ταμπούρι) μέ ξερολίθι, 
πού ένα υπόλειμμα ώς 150 μ. περίπου σώζεται άκόμα, καί οί Τουρκαλβανοί στά «Ράδια» ένα 
πάνω-κάτω χιλιόμετρο μακριά, όπου έπίσης υπήρχε πρόχειρο τείχος, πού διακρίνεται ώς τώ
ρα δώ κι έκεί.
7. Ό  Σπυρίδων Τρικούπης (Ιστορία τής έλληνικής Έπαναστάσεως, τόμ. Δ', σελ. 166), γράφει 
—λαθεμένα— ώς τή Λάρισα.
8. Σύμφωνα μέ πληροφορία τού Ναθαναήλ Ίωάννου (δπ. π., σελ. 163), τόν σκότωσε ό Γιάννης 
Βελέντζας, άφού, άψηφώντας τόν κίνδυνο, χύθηκε καί μπήκε μέσα στό έχθρικό ταμπούρι μα
ζί μέ τούς συντρόφους του. 'Ύστερ’ άπ’ τό χαμό τού άρχηγοϋ τους, άρχισε ή άτακτη υποχώ
ρηση τών Τούρκων. Κανείς άλλος δμως δέ γράφει δτι ό Βελέντζας σκότωσε τό Σέβρανη.
9. Τούς έλευθέρωσαν δμως σύντομα. Κράτησαν πάντως τόν άνιψιό τού Ταχίρ, τό ΡΙμκα, πού 
τό Νοέμβρη τού άλλου χρόνου εΐταν στά χέρια τού Κριεζώτη. "Οταν τάμαθε αύτό ό Ταχίρ, έ
στειλε φιλικό γράμμα στόν πλοίαρχο τού πολεμικού «Αλέξανδρος» γιά νά άποσταλεί στήν 
Κυβέρνηση, παρακαλώντας νά έλευθερωθεί δ Ρίμκα. Τό γράμμα υπόβαλε ό Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος στόν Κυβερνήτη. (Γεωργίας Π. Κουλικούρδη, Ό  «Αλέξανδρος» τού Χατζή 
Άλεξανδρή, Αθήνα 1972, σελ. 286-287).

Αλλά καί οί προύχοντες άπ’ τίς Μηλιές τού Πηλίου, ϋστερ’ άπό παράκληση τού ζαπίτη 
τους, έστειλαν δυό γράμματα στό συγχωριανό τους Γρηγόριο Κωνσταντά, πού ζοϋσε τότε 
στήν κάτω Ελλάδα, ζητώντας τή μεσολάβησή του ώστε νά έλευθερωθεί ό Ρίμκα. Τά γράμμα
τα, πού σώζονται στή Βιβλιοθήκη τών Μηλιών, δημοσίεψα μέ σχόλια καί παρατηρήσεις στήν
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ραν πλούσια λάφυρα: Αμέτρητα ντουφέκια, σπαθιά, πιστόλια, χρήματα, ζωοτρο
φές κλπ. Οί πατριώτες είχαν μερικούς νεκρούς καί κάμποσους πληγωμένους10.

έφημερίδα «Ή Θεσσαλία» τής 7ης Μαρτίου 1982, μέ τόν τίτλο «"Ενας σκλάβος Αρβανίτης». 
ΤΙ άπόγινε όμως, είναι άγνωστο.
10. Ό  Άδάμ Δούκας στήν πρώτη του άναφορά πρδς τήν Κυβέρνηση, πού καταχωρεΐται πιό 
κάτω, γράφει γιά δυό μόνο νεκρούς καί δχτώ τραυματίες. Νομίζω πώς δ Δούκας κρύβει τήν ά- 
λήθεια. Ύστερ’ άπό τέτια σύγκρουση έφτά ώρών, έπρεπε ή φθορά νά είναι μεγαλύτερη.

"Αλλη δμως κατάσταση, πού κι αύτή παίρνει τή θέση της πιό κάτω, έπικυρωμένη άπό τό 
Δούκα, άνεβάζει τούς πληγωμένους σέ μερικές δεκάδες. Ανάμεσα σ’ αύτούς, μαθαίνουμε, εΐ- 
ταν καί οί έξής στρατιώτες τού Ζορμπά: 1) Βαγγέλης Λιβαδίτης, 2) Νικόλας Λιβαδίτης, πού πέ- 
θανε κατόπιν καί 3) Κυριάκος Γκέκας (Γ.Α.Κ., Γεν, Γρ., Φάκ. 111). ’Από πιστοποιητικό έπίσης 
τού Ζορμπά (Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 1835) πληροφορούμαστε, πώς σκοτώθηκε κι δ στρατιώτης 
του Γιάννης Στέριου άπό τήν Καστανιά τού Άσπροπόταμου (Γ.Α.Κ., Όθ. Άρχ., Φάκ. 68).

Ανάμεσα στούς πληγωμένους βρισκόταν καί δ άδερφός τού Γιώργη Ζορμπά Κώστας, 
πού χτυπήθηκε στό δεξί μηρό (Μεγάλη Στρατιωτική καί Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, δπ. π. 
Πρβλ. καί Γιώργου Θωμά, Ό  Πηλιορείτης άγωνιστής Κώστας Ζορμπάς, δπ. π., σελ. 52).

Εξόν άπό τούς παραπάνω στρατιώτες τού Ζορμπά, πού καταχωρούνται στήν κατάσταση 
τού Άδάμ Δούκα, άναγράφονται κι άλλοι πού χτυπήθηκαν στίς μάχες τού Τρίκερι. Γιά τήν ά- 
κρίβεια ή κατάσταση έχει έτσι:

«Τι7 27 Νμβρίου 1827
Σημείωσις τών πληγομένων όπού έλαβα άνά χεΓρας άπό Αίγινα Κουλορην, έως ε/ς 

Σκιάθον:
1. Ιωάννης Ανατολίτης πληγομένος μέ βόλι στό στήθος, Σώμα στρατηγού (δηλ. τού 

στρατηγού Καρατάσου).
2. Δημήτριος Γρυπιότης μέ μαχαίρι στό κεφάλι τού Ιδιου (δηλαδή τού στρατηγού Κα

ρατάσου).
3. Γ ιάννης χίος μέ μαχαίρι στό κεφάλι τού Ιδιου
4. Κωνσταντίνος χίος μέ μαχαίρι στό κεφάλι καί χαϊρι τού Ιδιου
5. Γ ιάννης Λιβαδίτης άσθενής τού Ιδιου
6. Χρίστος βούλγαρης μέ βόλι στό ποδάρι τού Βάσου
7. Θανάσης Γρυπιότης βόλι στήν πλάτην τοΰ στρατηγού (Καρατάσου)
8. Κωσταντις στηλιδιώτης άσθενής τού Κομαντιώτη
9. Λουστράμος τοΰ Καραβιού άσθενής τού Ιδιου (Κομαντιώτη).

10. άντώνις στηλιδιώτης άσθενής τού άποστόλη (τού γνωστού Άποστολάρα).
11. Γ ιάννης Μάρκου άσθενής βάαιου

Τή 9 θμβρίου τής έκστρατείας τών Τρικέρων
1. Γιαννάκης μπουλκτζής βόλι στό χέρι τοΰ στρατηγού (Καρατάσου).
2. Κωσταντις Γριπιότης βόλι στήν πλάτην τοΰ Ιδιου
3. άποστόλη Γκέγκας βόλι στήν πλάτην τού Ιδιου
4. Θανάσης Γριπιότης Καμένος (δηλ. είχε καεί στή διάρκεια τής μάχης) τού Ιδιου
5. Γεώργιος Σμυρλής βόλι στό χέρι, τοΰ Ιδιου
6. Κώστας βολιώτης βόλι στό χέρι, τού Ιδιου
7. Δημήτριος Δρακοπολης βόλι στό στήθος, του Ιδιου
9. (Λείπει ό άριθμός 8) εύστάθιος πρεβεζάκος βόλι στά χαμνά τού Ιδιου

10. άλέξιος βολιότης βόλι στήν πλάτην, τού Ιδιου
11. Μιρτζάνης (ίσως άπ’ τό Λαΰκο) βόλι στό μπούτι, τού Βάσου
12. Γκέγκας Γρυπιώτης Καμένος (είχε καεί κι αυτός πολεμώντας) τοΰ στρατηγού (Κα-
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Κατενθουσιασμένος τότε καί 6 στρατοπεδάρχης Άδάμ Δούκας, έπιασε κι έ-

ρατάσου).
13. Τρίτζας βόλι στό πλευρό, του βάσου
14. Γεωργάκης Γρυπιώτης βόλι στό χέρι, τού Βάσου
15. Κωσταντϊνος Γρυπιότης βόλι στό στήθος, τού στρατηγού
16. Τριαντάφυλλος ταλαντινός (άπό τήν Αταλάντη) βόλι στό πόδι, τού Ιδιου
17. άντώνις μικρός βόλι στήν πλάτην, του βάσου
18. Γιαννάκος Γρυπιώτης κομένον δάκτυλον, τού στρατηγού
19. πανούσης άθηναϊος βόλι στό κεφάλι, τού Β(άσου)
20. Κολιός Θηβαίος βόλι στό κεφάλι, τού Β(άσου)
21. Γιαννάκης πρεβεζάνος βόλι ατά δύο μπούτια, τού στρατ(ηγού)
22. Αντώνης στοραίτης καμένος, τού Β(άσου)
23. Γ εωργάκης Αθηναίος βόλι στήν πλάτην, τού στρατηγού
24. Δημήτριος Ανδριώτης βόλι ατά πόδια, τού στρατ(ηγού)
25. νικόλας Λιβαδίτης καμένος, τού ατρατ(ηγού)
26. Γιάννης Κυπραϊος βόλι στήν πλάτην, τού Β(άσου)
27. Γεωργάκης Κουντουριώτης βόλι στό χέρι, τού Β(άσου)
28. Γεώργις Κουντιριώτης βόλι στό πόδι, τού Β(άσου)
29. Παναγιώτης Κουντουριώτης Καμένος, τού Β(άσου)
30. Γεώργιος Κουρτανιώτης βόλι στίν πλάτιν, τοΰ στρατ(ηγού),

όσοι άπέθανον άπό τό σώμα τού στρατηγού
1. Θανάσης Κουμνιότης βόλι στό κεφάλι, τού στρατ(ηγοΰ)
2. Γ εωργάκης Κουρτανιώτης βόλι στήν πλάτιν, τοΰ στρατ(ηγοϋ)
3. Γ εωργάκης βαθυότις άπό λοιμικήν, τού στρατ(ηγού)
4. Γεώργις Σμυρναίος άπό φίδι, τού στρατ(ηγοΰ)
5. άλέξις Γρυπιώτης άπό πόνταν (=  πούντα) τού Ιδιου

είς τήν αύτήν έκστρατείαν πληγωμένοι τών τής 
Σκοπέλου στρατηγών καί Λπ(= λοιπών)

1. άποστόλης Γκέγκας βόλι στό στήθος, Σ(τρατηγοϋ) Κριτζάνου
(Πρόκειται γιά τό Γιώργη Γριζάνο άπ’ τήν Παλιά Μιτζέλα Πηλίου)

2. Γ κέγκας βόλι στό ποδάρι, μπίνου
3. Γεωργάκης Ζαγοργιανός (άπό τή Ζαγορά) βόλι στό χέρι καί άμασχάλι, ΚαλαμΙδα
4. βαγγέλης Λιβαδίτης βόλι στό χέρι, Ζορμπά
5. νικόλας Λιβαδήτης βόλι στό στήθος, Ζορμπά
6. Κυριάκος γκέγκας καμένος, Ζορμπά
7. Μπαϊρακτάρης Χαλκιά βόλι στό στήθος, Χαλκιά
8. νικόλας μπαϊρακτάρης βόλι στό κεφάλι, άποστολάρα
9. Παναγιώτης βόλι στό χέρι, άποστολάρα

10. Γ ιάννης βόλι στήν άπαλάμη, Άποστολάρα
11. Κώστας βόλι στήν πλάτιν, Άποστ(ολάρα)
12. Δημήτρις Χορμόβας βόλι στό δεξιόν πόδι, ΚαλαμΙδα
13. Παναγιώτης Γρυπιότης βόλι στό μπούτι, Κριτζάνου
14. Δήμος βόλι ατό μπούτι, ΚαλαμΙδα
15. Δημήτριος Γρυπιότις βόλι στό μπούτι, βελέντζα
16. Χατζής σπασμένο τό ποδάρι, Βενετά
17. Κωσταντής βόλι στήν πλάτην, Ναούμ (άπό τή Σκόπελο)
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γράψε άπ’ τό κάστρο τού Τρίκερι, τήν άλλη κιόλας μέρα πρός τήν Άντικυβερνητική 
Επιτροπή, τήν άναφορά* 1 11 τούτη:

«Καί πάλιν χαράς εύαγγέλια καί πάλιν νικάς καί τρόπαια δηλοποιώ εις τήν 
Κυβέρνησιν.

Άφ ’ ού έξ αίτιας τού χειμώνος εΐχον άποσυρθή καί οΐ είς βοήθειαν τών 
πολιορκημένων έλθόντες έχθροί, χθές τήν 17 άνεφάνησαν, καί πλησιάσα- 
ντες μίαν ώραν μακράν τών ταμπουρίων μας περιεχαρακώθησαν καί αυτοί. 
ΟΙ "Ελληνες έξήλθον είς άπάντησίν των καί διά πολλήν ώραν τούς έπροκά- 
λουν είς συμπλοκήν, άλλ’ οί έχθροί έμενον άτάραχοι. Τούτο δέ μή ύποφέρο- 
ντες νά βλέπονται μακρόθεν έκινήθησαν αύτοίκατά τών έχθρών, άπό τό έν μέ
ρος ό στρ(ατηγός) Βάσσος, ό Τριαντάφυλλος (= Τζουράς), ό Λιακόπουλος 
καί οί Καλαμιδαϊοι, άπό τό άλλο ό Άποστολάρας, ό Βελέντζας, ό Τόλιος καί 
ό Ζορμπάς- ό δέ άπτόητος Κριεζώτης έπί πάσι καί πανταχοϋ.

Ή μάχη άρχισεν είς τάς 10 ώρας καί έβάσταξεν μέχρι τήν ήλίου Δύσιν 
μέ πείσμα καί έπιμονήν έκατέροθεν. καί οί "Ελληνες έδοκίμασαν μίαν έφο
δον, άλλ’ άπεκρούσθησαν. Τότε ό άγρυπνος καί άνυπόμονος Κριεζώτης, πα-

18. Δημήτρις βόλι ατό λαιμόν, Καλαμίδα
19. τούρκος βόλι είς τό χέρι, Καλαμίδα
20. Ματθαίος Σκοπελίτης βόλι ατό πόδι, Άποστολάρα

όσοι τών τής Σκοπέλου στρατηγών άπέθανον
1. Χατζής, βενετά
2. νικόλας Λιβαδίτης, Ζορμπά
3. Δημήτριος Πλατανιότης (άπ’ τον Πλάτανο Αλμυρού;), Καλαμίδα

Τή 27 10μβρίου1827 έπικυρούται
Άδάμ Δούκας

ότι ίσον άπαράλλακτον τφ πρωτοτύπων.
(Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ„ Φάκ. 111)

■Ολόκληρη τήν κατάσταση δημοσίεψα, μέ σχόλια καί παρατηρήσεις, στήν έφημερίδα «'Η 
Θεσσαλία» τής 23ης Μαρτίου 1975.

Στή μάχη τοϋ Τρίκερι πολέμησε κι ό Αναγνώστης Μπονοπάρτης άπ’ τό χωριό Φάλα τής 
Χαλκίδας, έχοντας άρχηγούς τό Γιώργη κα( Κώστα Ζορμπά (άπό πιστοποιητικό, Χαλκίδα 
10.6.1865, τοϋ Βασιλείου ΧατζηκωνσταντΙνου κα( Αθανασίου Νικολάου, κυρωμένο άπό τό δή
μαρχο Χαλκίδας στό Άρχ. Άγ. τής Έθν. Βιβλ., Φάκ. Αναγνώστης Μπονοπάρτης).
Γιά τίς συγκρούσεις στό Τρίκερι βλ.:

1) Αίτηση τοϋ Τζάμη Καρατάσου πρός τήν έπιτροπή άγωνιστών, δπ. π.
2) «Γενική ΈφημερΙς τής Ελλάδος» 1827-1828, σελ. 324-325.
3) Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. Α', 1930, σελ. 45.
4) Γιάνη Κορδάτου, δπ. π., σελ. 799.
5) Απομνημονεύματα άγωνιστών τού 21, δπ. π., σελ. 85.
6) Μιχ. ΟΙκονόμου, δπ. π., σελ. 795.

11. Σχολιασμένη τήν άναφορά έφερα σέ φώς άπ’ τήν έφημερίδα «Ή Θεσσαλία» τής 5ης Νοεμ
βρίου 1972.
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ρατηρών ότι κινδυνεύει νάχαθή νίκη λαμπρά άπό τάςχείρας τουςκαί εκ τού
του νά ζημιωθιή πολλά ή πατρίς, όρμά ώς λέων, κτυπά τόν έναν παρακινεί τόν 
άλλον, καί δίδων ό ίδιος τό παράδειγμα, φωνάζει τρύζατε παιδιά, τρύζατε 
"Ελληνες, φονεύσατ’ ύχθρούς, οΐ "Ελληνες ένθαββυνόμενοι, πηδούν ζεσπα- 
θομύνοι είς τά ύχθρικά χαρακώματα, καί τούς έτρεψαν είς φυγήν.

"Επαυσε πλέον ό κρότος τών τουφεκίων, καί δέν ήκούετο άλλο, είμή ά- 
ντίκρουσις τών σπαθιών, κλαυθμηράς φωνάς τών άγάδων, καί τό βάϊ Κοπε
τόν τούς καταδίωζαν έως πού ήθελε τούς κηνυγούν άκόμη άν τό σκότος τής 
νυκτός δέν τούς έμπόδιζε. 500 φονευμένοι, έν οίς καί ό άρχηγός αύτών 
Νούρκα Σέβρανης, καί 15 άλλοι άζιωματικοί, 150 αιχμάλωτοι, 5 σημαίας, ά
πειρα τουφέκια, σπαθιά καί πιστόλια, τά περισσότερα άργυρό, πολλά μετρη
τά χρήματα καί άλλα άμετρα λάφυρα έμειναν είς χεϊρας τών νικητών ήμεϊς 
έχάσαμεν φονευμένους 2 καί πληγωμένους όκτώ. ή μάχη αύτή είναι άπό τάς 
σημαντικωτέρας τής Ελλάδος, διότι πρώτη ήδη φοράν 1000 "Ελληνες έζε- 
ταμπούρωσαν Σώμα έχθρικόν άπό 1500 καλούς στρατιώτας, είς αύτήν έδεί- 
χθη ή Ελληνική άνδρεία καί άπόφασις, καί χρεωστώ νά πληροφορήσω τήν 
Κυβέρνησιν ότι καί άζιωματικοί καί στρατιώται έφέρθησαν ήρωϊκώτατα. ή έ- 
πισφράγησις όμως καί τό περισσότερον μέρος τής νίκης χρεωστεϊται είς τήν 
Γενναιότητα, υπομονήν καί πατριωτισμόν τού στρατηγού Κριεζώτη, χωρίς 
τού όποιου δέν έκατορθοϋτο τίποτε είς αυτήν τήν έκστρατείαν. είναι όλος ά- 
φωσιωμένος είς τήν δούλευσιν τής πατρίδος, καί είναι άζιος τής εύνοιας καί 
εύγνωμοσύνης τής Κυβερνήσεως. ό στρατηγός Βάσσος δέν έδειζεν όλίγην 
γενναιότητα άποκεφάλισεν ίδιοχείρως 7 καί έπαυσεν όταν τό σπαθί του έ
παυσε νά είναι σπαθί, ό Βελέντζας έκοψε πέντε, τ ί νά είπώ, όλίγοι μαντατο- 
φόροι έχθροί όποϋ έσώθησαν, άς έχουν χάριν νυκτός.

Τι718 Νοεμβρίου 1827 Ό πατριώτης
τειχόκαστρον τρικκέρων (Ύπ.) Άδάμ Δούκας».

(Γ.Α.Κ., Ύπ.Πολ, Φάκ. 214).
Τά ίδια πληροφοριακά στοιχεία δημοσίεψε στίς 30 Νοεμβρίου 1827 ή «Γενική 

Έφημερίς τής Ελλάδος», έχοντας βέβαια ύπόψη τήν άναφορά τοϋ Δούκα, γιά νά 
σημειώσει στό τέλος: «Ή μάχη αϋτη είναι μία τών σημαντικωτέρων τής έπαναστά- 
σεώς μας διά τόν ένθουσιασμόν μέ τόν όποιον έπολέμησαν οί ήμέτεροι καί διά τήν 
άνδρείαν, τήν όποιαν έδειζαν καί άρχηγοί καί στρατιώται».

Ή Κυβέρνησις έλαβε τήν άναφορά τοϋ Δούκα, κι άνάμεσα στ’ άλλα τοΰγραψε, 
σάν άπάντηση, στίς 2 Δεκεμβρίου:

«Άριθ. 1087

Άνέγνωσεν ή Κυβέρνησις τήν άναφοράν σου καίίδοϋσα τά ένδιαλαμβανόμε- 
να, εύχαρίστως έπήναισε τάς λαμπρός πράζεις σας διά τών όποιων έλα- 
μπρύνατε καί τήν ύπόληψιν αύτής καί πολύ περισσότερον τόν χαρακτήρα 
σας...».

Τήν ίδια μέρα ή Κυβέρνηση έστειλε ατούς όπλαρχηγούς τοϋ Τρίκερι καί τοϋτο 
τό έπαινετικό έγγραφο:
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«Άριθ. 1084

«ΕΙδεν ή Κυβέρνησις είς τήν άναφοράν τού Ν. Κριεζώτη τήν σύμπραξιν τών 
γενναίων κατορθωμάτων σας, καί εύχαρίστως έπήνεσε τόν ζήλον καί τήν υ
πέρ Πατρίδος προθυμίαν σας, τήν όποιαν είς τήν κρίσιμον τούτην περίστασιν 
έδείξατε, άξίαν τού χαρακτήρος σας καί τής ύπολήψεως τήν όποιαν ή κυβέρ- 
νησις σώζει είς τήν Γενναιότητά σας...».

(Γ.Α.Κ., Ύπ.Πολ., Φάκ. 215. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Μετά τή λαμπρή τους έπιτυχία οΐ μαχητές, άνέβηκαν καί πολιόρκησαν ξανά τό 

Τρίκερι, άλλά οΐ Τούρκοι, έχοντας τή βοήθεια κι δρισμένων κατοίκων, πού θέλο
ντας καί μή είχαν πάρει τό μέρος τους, κρατούσαν γερά καί δέν έπιτρέπανε τήν εί
σοδο τών έπαναστατών στήν πολίχνη. Μέρα μέ τήν ήμέρα έξάλλου σώνονταν τά 
τρόφιμα καί τά πυρομαχικά, καί οί καπεταναίοι δέν έπαυαν νά στέλνουν άναφορές 
στήν Κυβέρνηση νά τούς συντρέξει. Στίς 2 Δεκεμβρίου ή Γραμματεία Πολέμου μέ 
έγγραφό της σ’ αύτούς, κάνει γνωστό πώς στέλνει 25 βαρέλια μπαρούτι, 25 λάμες 
μολυβιού γιά σφαίρες, καί άπό τή Σύρο μέ τόν Κούταβο 20.000 όκάδες άλεύρι καί 
χαρτί γιά φυσέκια. Μόνο χρήματα δέν μπορούσε νά τούς έξοικονομήσει γιά τήν ώ
ρα, μιά καί τό έθνικό ταμείο εΐταν άδειο. Θάκανε δμως δ,τι περνούσε άπ’ τό χέρι της 
γιά νά τούς ένισχύσει.

Αύτά τούς έγραφε, καί παράλληλα, προσπαθώντας νά κεντρίσει τό φιλότιμό 
τους, τούς παρακινούσε στό χρέος, βασισμένη στά «μεγάλα κατορθώματα», πού εΐ- 
ταν «άξια νά έφέλξωσι τήν εύνοιαν αύτής πρός τήν γενναιότητα» τών έπαναστα
τών (Γ.Α.Κ., Ύπ.Πολ., Φάκ. 215, 2 Δεκεμβρίου 1827).

Φαίνεται δμως δτι δλ’ αύτά πού έστειλε ή Κυβέρνηση, δέν έφτασαν στόν προο
ρισμό τους, καί γ ι’ αύτό οί Θεσσαλομακεδόνες, άδυνατώντας πιά νά συνεχίσουν 
τήν πολιορκία, ποιός ξέρει καί κάτω άπό ποιές καιρικές συνθήκες τού χειμώνα έκεί- 
νου, άναγκάστηκαν νά έγκαταλείψουν τό Τρίκερι καί νά έπιστρέψουν στά νησιά 
τους12.

Ό  Ζορμπάς μέ τ’ άσκέρι του γύρισε στό όρμητήριό του, τή Σκύρο. "Οταν έμαθε 
τήν έπιστροφή του ό Παρασκευάς Μπογιάννης έγραψε πολύ φιλικό γράμμα 
(11.12.1827) γιά τόν Κώστα Ζορμπά, παρακαλώντας τον νά μεσολαβήσει ώστε νά 
πάρει πίσω τό καΐκι του, πού πούλησε, δπως είδαμε πιό πάνω, ό Γιώργης Ζορμπάς 
στό γυναικάδερφό του Νικόλαο Φιλάρετο γιά 365 γρόσια. Τελικά ή ύπόθεση έφτα
σε στό άντιθαλάσσιο δικαστήριο, πού άθώωσε δμως τό Ζορμπά13.

12. 1) Μιχ. ΟΙκονόμου, δπ. π., σελ. 795-796.
2) Απομνημονεύματα άγωνιστών του 21, δπ. π., σελ. 87-90 καί 363-364.
3) Νικοδήμου Β', σελ. 325-326.
4) Σπυρ. Τρικούπη, δπ. π., σελ. 166.
5) Γιάνη Κορδάτου, Ιστορία..., δπ. π., σελ. 799.
Ό  Κώστας Καλαντζής (Ιστορία τής μεγάλης έλληνικής Έπαναστάσεως, τόμ. Β', σελ. 

412) γράφει πώς μετά τό Τρίκερι οί πολεμιστές στράφηκαν στήν Εύβοια. Κυρίεψαν άποθήκες 
καί είχαν στήν άρχή έπιτυχίες. Στό τέλος δμως υποχρεώθηκαν νά φύγουν γιά τή Σκιάθο.
13. Λεπτομερειακά άναφέρομαι στίς σελ. 198 - 207.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΊΗ νέα όργάνωση τοϋ στρατού

Ό  Ζορμπάς στή Σαλαμίνα

Τό Γενάρη τοϋ 1828 έφτασε στ’ Άνάπλι ό πρώτος Κυβερνήτης τής Ελλάδας 
Ιωάννης Καποδίστριας. Ό  έρχομός του έδωκε, δπως είναι γνωστό, πνοή στά έλ- 
ληνικά πράγματα, κι ένας άλλιώτικος άέρας άρχισε τότε νά φυσάει στά στράτευμα. 
Κοντά στ’ άλλα ό Κυβερνήτης άποφάσισε νά διοργανώσει τούς άτάκτους σέ χιλιαρ
χίες, καί έπειδή υπολόγιζε καί τούς Θεσσαλομακεδόνες άγωνιστές, πού θεωρού
νταν οί πιό έμπειροπόλεμοι, κι άντρεϊοι1, έξαπόστειλε στίς Βόρειες Σποράδες τό 
ναύαρχο Άντρέα Μιαούλη γιά νά τούς όδηγήσει στή Σαλαμίνα, μέ τήν έπιπλέον έ- 
ντολή νά πατάξει καί τή ληστεία. Τούδωκε μάλιστα καί τήν παρακάτω διαταγή, πού 
άπευθυνόταν πρός τούς όπλαρχηγούς:

»Άρ. 350 Ελληνική Πολιτεία
Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος

Πρός τούς Όπλαρχηγούς Κ(υρίους) Κ(υρίους) Καρατάσσον, Γάτζον, Δου- 
μπιώτην, Μπίνον, Καλαμιδέους, Γριζιάνον, Άποστολάραν, Ζορμπάν, καί λοι
πούς παρεπιδημούντας εις τάς Νήσους, Σκόπελον, Σκόρον, Σκιάθον καί 
Ήλιοδρόμια1 2. Έπιθυμών νά είσαχθή είς κάθε μέρος τής Επικράτειας ή άπαι-

1. Τέτιους τούς θεωρεί ό Κασομούλης (Ενθυμήματα..., τόμ. Γ', δπ. π., σελ. 50).
Μά καί δ Τρύφων Κωνσταντινίδης (Ή πειρατεία καί καταδρομή καί οΐ "Ελληνες, σελ. 50) 

έγκωμιάζει τούς Όλύμπιους, έξαίροντας τό στοιχείο τής άνιδιοτέλειας, πού τούς διάκρινε 
καί τονίζοντας τή σπάνια άγωνιστικότητά τους στά πέρατα τής Ελλάδας.

2. Άπό μιά έκθεση τού Μαυροκορδάτου πρός τήν Κυβέρνηση (13.2.1828) μαθαίνουμε, δτι 
ό Ζορμπάς, έχοντας στήν έξουσία του 60 περίπου πολεμιστές, βρισκόταν τότε στή Σκόπελο, 
μαζί μέ τούς συναδέρφους του όπλαρχηγούς Κωνσταντίνο καί Βασιλικό Ντουμπιώτη, Στερια
νό Κασανδρινό, Μπίνο, Αναστάσιο Κασανδρινό, Άποστολάκη, Αθανάσιο Χαλκιά, Γεώργιο 
Γριζάνο, Καλαμίδα, Διαμαντή, Τόλιο, Συρόπουλο, Τσατσαρωναίους κσί άλλους. ΟΙ καπετα- 
ναϊοι τούτοι —σύμφωνα πάντα μέ τήν έκθεση— έξουσίαζαν δλη τήν κινητή καί άκίνητη πε
ριουσία τών Σκοπελιτών καί προβαίνανε σέ φοβερές λαφυραγωγίες. "Ολοι τους είχαν καί 
πλοία, πού άλλα πήρανε μέ τό «έτσι θέλω» άπ’ τούς ντόπιους κι άλλα κατασκεύασαν οί ίδιοι, 
καί μ’ αύτά γυρίζανε συχνά στά γύρω νησιά, ληστεύοντας. Ακόμα οΐ περισσότεροι άπ’ αύ- 
τούς είχαν στή Σκόπελο καί τίς οίκογένειές τους, κάπου 150 τέτιες, ένώ δλα-δλα τά άτομα τού 
νησιού άνέρχονταν σέ 20.000, πού τά μισά εϊταν πρόσφυγες. Ή ίδια κατάσταση έπικρατούσε 
καί στά νησιά Σκιάθο, Σκύρο, Αλόννησο καί "Αγιο Εύστράτιο. (Γ.Α.Κ., Άρχ. Μαυρ., άριθ. 14).

Στήν 003995/1814 κατάσταση τού Αρχείου Μαυροκορδάτου (Γ.Α.Κ., άριθ. 14), άναγράφε- 
ται κι ό Γιώργης Ζορμπάς μεταξύ τών «έν Σκοπέλω σημαντικών».
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τουμένη ευταξία καί νά έμβωσιν εις δραστήριον ένέργειαν τά όπλα τής πα- 
τρίδος εις ταύτην τήν κρίσιμον περίστασιν, ιδού μ ’ αύτόν τόν σκοπόν άπο- 
στέλλω είς τά αύτόσε τόν Ναύαρχον Α. Μιαούλην έπί τού Δικρότου ή Ελλάς, 
όστις θέλει έκτελέσει έπί τούτω τάς διαταγάς μου. "Οσον έπιβλαβές εις τό 
"Εθνος καί είς τήν Κυβέρνησιν λυπηρόν, άλλο τόσον είναι άνοίκειον εις τόν 
χαρακτήρα Σας καίμεμευτόν (θέλει νά πει: έαυτό μου) διά σάς τούς ίδιους, έ- 
νφ δλον τό "Εθνος μέ κοινήν σύμπνοιαν άγωνίζεται ήδη τόν τελευταίον ύπέρ 
πίστεως καί πατρίδος άγώνα είς τό ήδη άνοιγόμενον νέον στάδιον, όχι μόνον 
νά μείνετε άμέτοχοι είς τόν κοινόν άγώνα, καί νά άμαυρώσετε μέ τήν άπρα- 
ξίαν δλην τήν στρατιωτικήν σας δόξαν. Ή Κυβέρνησις γνωρίζουσα καλώς τό 
φιλοπόλεμον καί τήν άνδρείαν σας, καί έπιθυμοΰσα νά σάς άποκαταστήση 
χρησίμους είς τήν Πατρίδα Σάς διατάττει νά γίνεται καί σείς συμμέτοχοι τού 
παρόντος άγώνος διά νά φθάσετε όσον τό ταχύτερον εις τό Στρατόπεδον τής 
Σαλαμϊνος, όπου θέλετε λάβει τάς άναγκαίας διαταγάς μου περί τών περε- 
ταίρω κινημάτων σας. Έν αύτό τούτο διέταξε καί τόν Ναύαρχον Μιαούλην νά 
σάς μεταβιβάση όλους είς τήν Σαλαμίνα, όπου συνάζωνται καί άλλα σώμα
τα, καί είναι προετοιμασμένοι τροφαί καί λοιπά άναγκαϊα. Ένωθήτε λοιπόν 
όλοι μέ άδελφικήν όμόνοιαν καί άφήνοντες κατά μέρος κάθε άντιζηλίαν υπα
κούσατε όλοι προθύμως είς τήν φωνήν τής Κυβερνήσεως, καί μήν άμφιβάλ- 
λετε ότι ή μέλλουσα διαγωγή σας είναι έκείνη, ή όποια θά στερεώση όλα τά 
δικαιώματά σας, θά δείξη τόν χαρακτήρα έκάστου, θά στεφανώση τάς προτε- 
ρινάς έκδουλεύσεις σας, καί θά σάς έκτιμήση κατ’ άξίαν ένώπιον τού Κυβερ
νήτου σας. Προλαμβάνω όμως νά σάς είπώ, ότι όποιος είς τήν φωνήν τής πα
τρίδος καίφανή άπειθής είς τήν άπόφασιν ταύτην τής Κυβερνήσεως, ό τοιοϋ- 
τος θέλει έπισύρη εις τόν έαυτόν του δλην τήν άγανάκτησιν καί καταδρομήν 
της.

Έν Ναυπλίω Ό Κυβερνήτης
17 Φεβρουάριου 1828 I. Α. Κ(αποδίστριας)

Ό Γραμματεύς τής Επικράτειας 
Σ. Τρ(ικούπης)».

(Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 18. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
"Υστερ’ άπό δυό μέρες δ Μιαούλης μέ τά πλοία του βρισκόταν στά νησιά, μετα- 

φέροντας τή διαταγή τοϋ Καποδίστρια στούς καπεταναίους. Οί τελευταίοι πειθάρ
χησαν κι έμειναν σύμφωνοι νά φύγουν μέ τ’ άσκέρια τους, μαζί κι ό Ζορμπάς, πού μέ 
γράμμα του άπό τίς 27.2.1828 πρός τό ναύαρχο, είχε άναγγείλει άπό τούς πρώτους 
τήν καταφατική του άπόφαση. Πριν άναχωρήσει δμως, πούλησε στή Σκόπελο δυό 
καράβια του, πού όπωσδήποτε είταν τά μόνα πού διάθετε τότε. Τό πρώτο άγόρασε 
ό Κωνσταντής Κατακουζηνός γιά 3100 γρόσια. Τό σχετικό πωλητήριο βρίσκεται 
στά Αρχεία τής «Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρίας Ελλάδος», κυρωμένο μάλι
στα μέ τή σφραγίδα τοϋ άγωνιστή, κι έχει έτσι:

«1262
Διά τοϋ Παρόντος Πωλητηρίου Γράμματος Γίνεται δήλον, ότι ό Κ(ύριος) Γε- 
ώργιος Ζορμπάς έπούλησε τό "Ιδιόν του Πέραμα άρματωμένον μ ’ όλα του τά 
χρειώδη ώς εύρίσκεται οίκειοθελώς πρός τόν Κ(ύριον) Κωνσταντή Κατακου-
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ζηνόν λήμνιον διά γρόσια τρεις χιλιάδες έκατό, Ν. 3100, δθενάπό τού νύνκαί 
είς τό έξης τό βηθέν πέραμα μένει είς τήν έξουσίαν τού βηθέντος Κ(υρίου) 
Κωνσταντή Κατακουζηνού, νά τό ποιή ώς θέλει καί βούλεται, ωσάν όποϋ τό 
άγόρασε παντελεύθερον, καί έμέτρησεν δλην τήν βηθεϊσαν ποσότητα τών 
Γροσίων πρός τόν Κ(ύριον) ΓεώργιονΖορμπάν, διό έγένετο τό παρόν πωλητή- 
ριον Γράμμα, ύπογεγραμμένον παρά τού στ(ρατηγού) Κ(υρίου) Γ. Ζορπά, ώς 
βεβαιωμένον καί παρά τής καγκελαρίας σκοπέλου, "Ινα εϊη είς ένδειξιν. 
τή 12 Φεβρουάριου 1828. Έν Σκοπέλω.

(Ύπ.) σ(τ)ρατηγών γεόργην 
ξωρμπάν».

(Σφρ.)
Τό δεύτερο καράβι τού Ζορμπά, μέ τ’ όνομα «Λεωνίδας», άγόρασε στίς 11 Μαρ

τίου τού χρόνου έκείνου ό Μιτζελιώτης πλοίαρχος Γεώργιος Ιωάννη Τούρβας, κά
τοικος τότε Σκοπέλου, σύμφωνα μέ τό άπό 11.1.1829 έγγραφο τής δημογεροντίας 
τού νησιού, πού έκτίμησε τούτο γιά 35,5 τάληρα δίστηλα. Τό πλοίο καταχωρήθηκε 
τότε στ’ δνομα τού νέου καπετάνιου στό ναυτολόγιο Σκοπέλου καί πήρε τόν άριθμό 
95. Είχε μήκος άπό κοράκι σέ κοράκι 26 πόδια, κι άπ’ τήν μιάν άκρη τής καρίνας ώς 
τήν άλλη 21 πόδια. Τό πλάτος του είταν 8,5 πόδια, τό βάθος του 3, καί ή χωρητικότη- 
τά του 4,5 τόννοι έλληνικοί. Υπαγόταν στή δεύτερη κλάση τών έλληνικών πλοίων, 
κι έφερνε ένα κατάρτι3.

Στή Σκόπελο μπήκαν στά καράβια νά πλεύσουν γιά τή Σαλαμίνα οΐ όπλαρχηγοί 
Διαμαντής, Καλαμιδαϊοι, Κωνσταντίνος Ντουμπιώτης, Ζορμπάδες καί άλλοι μέ 
τούς άντρες τους4, άλλά ό άντίθετος άνεμος έμπόδιζε τήν άναχώρησή τους.

Πρίν άναχωρήσει πάντως ό Μιαούλης άπό τή Σκιάθο, πήρε μιά βάρκα πού είχε 
ό Ζορμπάς στή διάθεσή του, καί τού χορήγησε τήν άναγκαίαν άδεια γιά τό ταξίδι, 
διατάζοντας παράλληλα τούς δημογέροντες τής Σκοπέλου νά τού δώσουν τά άπα- 
ραίτητα διαβατήρια. Ιδού τά δυό σχετικά κείμενα τού ναυάρχου:

«1. άρ.92 Δίκροτος ελλάς
Ό Οπλαρχηγός Γεόργιος Ζορμπάς μ δλους τούς ύπό την όδιγίαν του 

Στρατιώτας ενόπλους, Ανάχορι άπο σκόπελον κατευθείαν διά τον πόρων 
πρός αντάμοσιν τού έξοχωτάτου Κυβερνήτου· παράκαλουνται λοιπόν άπασε 
αί καταθάλασαν φιλικοί έξουσίαι, Νά Αφίσοσιν ελευθέραν καί άνενόχλιτον 
τήν διάβασίν του παρέχουσε είς αυτόν χρίας καλούσις πάσαν Αναγκαίαν και 
άξημίοτον ύπεράσπισιν. Τά αυτά διατάτοντε καί δλαι κατά θάλασσαν ομογε
νείς εξουσιαι. Τό παρόν εισχύει διάμεραις είκοσι 
τήν 29 Φευρ. 1828 έξο τής Ό Ναύαρχος

σκοπέλου (Ύπ.) Ά νδρέας Μιαούλης».
(Γ.Α.Κ., Γεν. Φρ„ Φάκ. 6)

3. Γ.Α.Κ., "Εκτ. Έπ., Φάκ. 78, Ιανουάριος 1829.
Τό έγγραφο ύπογράφουν ό έγγυητής Φάλκος Βαλσαμάκης καί οί δημογέροντες Α. Ποσ- 

νακόπουλος, Μ. Σκαβέντζος καί Γ. Νικολαΐδης.
4. ’Από τήν 88/8.3.1828 άναφορά τοϋ Μιαούλη πρός τό συνταγματάρχη "Ειντεκ (Γ.Α.Κ., Γεν. 
Γρ„ Φάκ. 25).
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2. «άρ. 95
Πρός τόν γενναιότατον Στρατηγόν Γεώργιον Ζορμπάν 

ένφ ήμην εις τά πανιά έλαβον τό γράμμα σου την27 Φεβρουάριου καί ιδα τήν 
άποφασίν σου τήν όποιαν έπαινώ καί ή όποια θέλει εύχαριστήση τόν έξοχώ- 
τατον κυβερνήτην μας δέν ήμποροϋσα νά σοί προβλέψω κανέν Ιμβάρκον καί 
διά τούτο Σοι δίδω άδειαν νά πάρης έκεΐθεν όσα πλοία σέ άναγκαιοϋν διά 
τήν μετακόμησίν σου είς τά όποια έδιώρησα τούς δημογέροντας τού τόπου 
νά δύσουν τά άναγκαϊα διαβατήρια κατ’ ευθείαν διά Πόρον. Κατά τήν ζήτησίν 
σου έδόθη τό Διαβατήριον είς τό τρεχάτινάκοι σου όσον(;) περί τής Σκαμπα- 
βιάς σου5 έπειδή την έχω μέσα είς τήν φρεγάδαν δέν ήμπορώ τώρα νά τήν 
παραδόσω είς τόν άνθρωπον σου Μέ τό νά στέκομαι είς τά πανιά, Σέ εύχομαι 
κατεβόδιον,

τήν 4 Μαρτίου 1828 έν τώ Ό Ναύαρχος
δικρότψ Ελλάς μεταξύ στομίου
Σκοπέλου καί Σκιάθου6 (Ύπ.) Ά νδρέας Μιαούλης».

(Γ.Α.Κ., Φάκ. 5, Γεν. Φρ. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Ταυτόχρονα καί τό λιμεναρχείο Σκοπέλου τόν έφοδίασε μέ δικό του έγγραφο, 

τό έξης:
«Ό Στρατηγός Κ(ύριος) Γεώργιος Ζορμπάς μέ όλους τούς ύπό τήν όδηγίαν 
του στρατιώτας κατά διαταγήν τού Ναυάρχου Κ(υρίου) Άνδρέα Μιαούλη, ά- 
ναχωρεϊέντεϋθενμέ έλευθέραν κοινωνίαν διά τόν Πόρον, έχοντας μεθ’ έαυ- 
τών καί τά άρματά των... Ό τόπος μας χάριτι θείςι χαίρει άκραν ύγείαν... Πα- 
ρακαλούνται λοιπόν όλαι αΐ όμογενεϊς καί φιλικοί δυνάμεις, νά μήν ένοχλώ- 
σιν ούτε νά έμποδίζωσι τόν διάπλουν αύτοϋ, άλλά μάλιστα νά παρέχωσιν αύ- 
τφ, χρείας τυχούσης, καί τήν άπαπουμένην άντίληψιν καί άζημίωτον βοή
θειαν. Είς πίστωσιν δέ τούτην δίδοται αύτφ τό παρόν ένσφράγιστον.
1828 τή 5 Μαρτίου

Έν Σκοπέλω Ό λιμενάρχης Σκοπέλου κ.α.α.
(Σφρ.) (Ύπ.) Γ. Γεωργιάδης».

(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 180. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Αντίθετα μέ τό λιμεναρχείο πού βεβαίωνε τήν τάξη καί τή γαλήνη στή Σκόπε

λο, ύπήρξε τότε καί ή άλλη πλευρά πού παρουσίαζε διαφορετική τήν είκόνα στό νη
σί. "Ας μήν ξεχνούμε δτι μέ τήν έμφάνιση τού Μιαούλη, δημιουργήθηκε στά νησιά κι 
ένα κλίμα άντίδρασης σέ μερικούς άγωνιστές, πού δέν ήθελαν νά άφήσουν τή ρέ
μπελη ζωή καί τίς φαμίλιες τους, γιά νά μπούνε στήν πειθαρχία τού τακτικού στρα
τού. Ό  Ζορμπάς προθυμοποιήθηκε, καί μάλιστα άπ’ τούς πρώτους, νά πλαισιώσει 
τό νέο στρατό, πούλησε άκόμα καί τά καράβια του κι έτοίμαζε τούς άντρες του γιά 
τήν κάτω Ελλάδα. ΟΙ κινήσεις αύτές δέν άρεσαν, φυσικά, στούς πιό άνυπόταχτους,

5. Εννοεί τή βάρκα.
6. Τόσο τό διαβατήριο, δσο καί τό γράμμα υπόβαλε ό Ζορμπάς μέ άναφορά του στόν Κυβερνή
τη τόν Αύγουστο τούτου τού χρόνου (Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 108).
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πού άντιδράσανε μέ συκοφαντίες, παίρνοντας μέ τό μέρος τους κι δρισμένους 
προύχοντες.

“Ετσι οί δημογέροντες τού τόπου Αλέξανδρος Δαπόντες, Εύαγγελινός Εγ
γλέζος καί Κωνσταντίνος Γρομανόλης άναφέρουν (3.3.1828) στούς πληρεξούσιους 
τού νησιού, πού βρίσκονταν τότε στή Σύρο, πώς ό Ζορμπάς, μαζεύοντας τούς πιό 
κακοποιούς άντρες γιά τήν άναχώρηση, ρήμαξε τά έργαστήρια κι έδειρε Σκοπελί- 
τες. Άναφέρουν άκόμα πώς ό Μιαούλης, όταν έφτασε στό νησί, έκαψε καί άφάνισε 
τά ληστρικά πλοΤα πού βρίσκονταν τότε έκεϊ, στά σίγουρα γιά νά έξαναγκάσει τούς 
άτάκτους νά σταματήσουν τίς ληστρικές έπιδρομές καί νά περάσουν στή νότια Ε λ
λάδα.

Μπροστά σ’ αύτή τήν κατάσταση πού έκθέσανε, καί γιά νά προλάβουν μεγαλύ
τερες ζημιές οί τρεις προύχοντες, παρακαλούσαν τούς πληρεξούσιους νά κάνουν 
δ,τι μπορούσαν γιά νά σταλεί στό νησί κάποιος διοικητής, προκειμένου νά άποκα- 
τασταθεί ή τάξη, καί παράλληλα νά σηκωθούν καί οί φαμίλιες τών όπλαρχηγών μα
ζί μ’ αύτούς κι όχι νά μείνουν έκεϊ, όπως πρότεινε ό Μιαούλης7(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 
27).

Φαίνεται όμως ότι τά δυό καράβια πού είχε φέρει στή Σκόπελο ό Μιαούλης, 
δέν άρκοϋσαν γιά τή μεταφορά τών άγωνιστών στήν κάτω Ελλάδα8, πράγμα πού ά- 
νάγκασε τό Ζορμπά νά έπιτάξει δυό γαλαξιδιώτικα πλοία καί μ’ αύτά νά μεταφέρει 
τούς άντρες του στό νέο προορισμό τους. Λίγες μέρες πιό ύστερα οί πλοίαρχοι ζή
τησαν ικανοποίηση άπό τήν Κυβέρνηση, καί στίς 21.3.1828 ό Καποδίστριας μεταβί
βασε τό αίτημα στήν οικονομική έπιτροπή, προκειμένου νά άποφασίσει σχετικά, μέ 
τούτο τό έγγραφο:

«1219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Πρός τήν έπί τής οικονομίας Επιτροπήν
Ό Καπ(ετάν) Γεώργιος Ζορμπάς βέλων νά μεταφέρη τό σώμα του είς 

ταΟτα τά μέρη άπό τάς νήσους Σκόπελον καί Σκιάθον, έπιασε δυό πλοία Γα-

7. Εΐταν καί έπιθυμία τής Κυβέρνησης νά μείνουν στή Σκόπελο οί φαμίλιες, καί μάλιστα κάτω 
άπό τήν προστασία τών δημογερόντων, ώστε νά μήν άντιμετωπίζουν προβλήματα (άπό τήν 
1045/13.3.1828 διαταγή τού Κυβερνήτη πρός τούς προύχοντες Σκοπέλου, Σκιάθου, Σκύρου 
καί Αλοννήσου, πού άγόρασε άπό άθηναϊκό άρχεΐο δ Άλέκος Δάμτσας).
8. Πρέπει νά σημειωθεί πώς δέν κατέβηκαν δλοι οί άγωνιστές στήν κάτω Ελλάδα. "Εμειναν 
στά νησιά καμιά διακοσαριά, μαζί καί ό Τζάμης Καρατάσος, πού δέν έκαναν άλλη δουλειά άπό 
τό νά κλέβουν καί νά ληστεύουν. Άναφέρεται μάλιστα καί μιά συγκεκριμένη ληστεία άπό τόν 
Καρατάσο (άρχές Μαΐου 1828) σέ δυό έλληνικά καράβια φορτωμένα μέ έλιές, στή θάλασσα 
τού άνατολικοϋ Πηλίου (βλ. Γιώργου Θωμά, Ανέκδοτη άλληλογραφία τού Γρηγορίου Κων- 
σταντά καί τού Γιάννη Μπασδέκη άρματολοϋ Πηλίου, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμ. Γ., Λάρι
σα 1982, σελ. 42 (καί άνάτυπο). Μπροστά σ’ αύτή τήν έξαρση τής ληστοπειρατείας άναγκά- 
στηκαν οί δημογέροντες Σκοπέλου Αλέξανδρος Δαπόντες, Κωνσταντής Εγγλέζου καί Κων
σταντίνος Γριμανόλης νά υποβάλουν στίς 31 Μαΐου 1828 γραφτή διαμαρτυρία πρός τόν έκτα
κτο έπίτροπο Βόρειων Σποράδων Αναστάσιο Λόντο, πού άναφέρθηκε σχετικά στή Γραμμα- 
τεία τής Επικράτειας, ύστερα άπό έξι μέρες (Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 80).
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διευθύνει πρός Σας, διά νά άποφασίσητε τίε ίνα ι δίκαιον νά λάβωσι δι’ αύτήν 
τήν δούλευσιν των. Εις τοιαύτην περίστασιν πρέπει βέβαια νά εύχαριστη-
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θοϋν είς μόνα τά έξοδα τού ταξιδίου των, τά όποια δέν δύνανται νά ύπερβαί- 
νουν τήν ποσότητα τών χιλίων γροσίων καί τά δύο. Ή Κυβέρνησις έπακουμ- 
βά αυτήν τήν ύπόθεσιν είς τήν Ικανότητα Σας διά νά τήν οίκονομήσητε μέ τόν 
συμφερώτερον τρόπον πληρόνοντες τήν όποιαν έγκρίνητε ποσότητα9.

Έν ΑίγΙνη τή 21η Μαρτίου 1828
Ό Κυβερνήτης 

(Ύπ.) Ι.Α. Καποδίστριας 
ό Γραμ(ματεύς) τής Επικράτειας 

(Ύπ.) Σ. Τρικούπης».
(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 36, 21 -23  Μαρτίου 1828).

Γίνεται έκαντόταρχος

Στίς άρχές Μαρτίου 1828 ό Πηλιορίτης άγωνιστής ξεκινάει άπό τή Σκόπελο10 11 
ιέ τούς άντρες του, σύμφωνα μέ μιά έπιστολή τών δημογερόντων11 πρός τούς πλη- 
ιεξούσιους τού νησιού (Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 27, 7 Μαρτίου 1828). Φτάνει πρώτα 
πήν Αίγινα κι άποκεϊ παραπέμπεται άπό τόν Καποδίστρια στό Δημήτριο Ύψηλάντη 
ιτήν Ελευσίνα μέ τούτη τή διαταγή:

9. 'Η έπιτροπή συμφώνησε νά δοθούν ατούς δυό Γαλαξιδιώτες πλοιάρχους τά χίλια γρόσια, 
πού πρότεινε ό Κυβερνήτης (άπόφαση τής έπιτροπής οίκονομίας στά Γ.Α.Κ., Ύπ. ΟΙκ., Φάκ. 2).
10. "Οταν έφυγαν οΐ άγωνιστές άπό τή Σκόπελο, ή κοινότητα τού νησιού καθώς καί οΐ έπιστά- 
τες τής Σκύρου, ύποβάλανε στήν Κυβέρνηση καταστάσεις έξόδων, δπου συμπεριλαβαΐνανε 
καί τά Ζορμπά. Νά τί γράφανε σχετικά:

«Καταγραφή τών όσων έξόδευσε τό κοινόν μας, όταν οΙ Καπετανέοι άπό Ύδραν ήλ- 
θον είς Σκόπελον μέ τά στρατεύματά των. "Αρχεται δέ άπό 1825 Δεκεμβρίου 12 έκτός 
τών όσα πρό πέντε χρόνων έξωδεύθησαν, τών όποιων τήν Καταγραφήν φέρει ή Διοί- 
κησις...
1826 "Οσα είς μετρητά τού Κ(υρίου) Γιώργη Ζορπά καί έξοδα είς τόν Ιδιον Γρ. 1300 
"Οσα είς έξοδα τού Αποστόλη Ζορπά (σημ.: πρώτη φορά συναντούμε αύτό τό όνομα· Ι
σως θέλαν νά γράφουν Νικόλαο ή Κωνσταντίνο Ζορπά) Γρ. 465

Ή Κοινότης τής Νήσου Σκοπέλου»
(Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 27. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

«Κατάλογος έξόδων τών όσων έπροσφέραμεν έκάστου μέρους, κατά τά κατάστιχα. 
1825 είς Ζορπά μείναντος τότε, είδη είς κριθάρι σιτάρι, φάβα 1827 καί έξοδα καί άδερ- 
φοΰ του 4.600
1827 είς Ιδιους Κριεξώτην, Βάσσον τοϊς επιτρόποις αυτών όμολογίαν χρεωστικώς νά 
άποπληρώσομεν, έξοδα τού πολέμου οίτινες έσυγκρότηααν μέ Ζορπάν γρ. 16.000. 
(σημ.: πρόκειται γιά τή γνωστή ένοπλη σύγκρουση τού Βάσου μέ τόν Προμιριώτη μα
χητή).

ΟΙ Έπιστάται Σκύρου»
(Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 27. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

11. Στήν έπιστολή δνομάζονται«κακοποιοί καί ρέμπελοι», μαρτυρία καί τούτο τής όργής τών 
δημογερόντων γιά τά δσα ύποφέρανε άπ’ αύτούς.
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«Έλλην. Πολιτεία 1173
Ό Κυβερνήτης

Πρός τόν κατά τήν Άνατολ. Ελλάδα Στρατάρχην
Κον Δ. Ύψηλάντην

Ό Καπ(ετάν) Γεώργιος Ζορμπάς φθάσας έδώ έφερε μεθ’ έαυτοϋ στρα- 
τιώτας περί τούς 12012, μετά των όποιων διετάχθη νά μεταβή είς Ελευσίνα 
καί νά ένωθή με τό ύπό τήν όδηγίαν σου στρατόπεδον. Διατάττεσσαι λοιπόν 
νά μεταχειρισθής καί τούτο τό σώμα είς όφελος τής πατρίδος δίδων είς αυτό 
τά ....(δυσανάγνωστη μία λέξη) άπαραλλάκτως καθώς σοί έσημειώθη (;) νά δί- 
δης καί είς τό λοιπόν Σώμα τών Όλυμπίων, τό όποιον Σέ άκολουθεϊέχον έπί 
κεφαλής τόν κ. Τόλιαν Λαζόπουλον μέχρι δευτέρας περί τούτου διαταγής.

Έν ΑΙγίνη τή 17η Μαρτίου 1828.
Ό Κυβερνήτης

I. Α. Κ(αποδίστριας) 
ό Γραμ(ματεύς) τής Επικράτειας 

Σ. Τρ(ικούπης)».
(Γ.Α.Κ., Γεν.Φρ., Φάκ. 1-2).

Στή Σαλαμίνα πήγε καί παρουσιάστηκε στόν Ύψηλάντη καί μίλησε μαζί του, δ- 
πως ό Γδιος δ πρίγκιπας γράφει στόν ύπασπιστή του στίς 22 Μαρτίου 1828. Τί δμως 
εΙπώθηκε μεταξύ τους, δέν άναφέρεται.

"Όταν κατέβηκαν οΐ Θεσσαλομακεδόνες άγωνιστές στή νότια Ελλάδα, είχαν 
σχηματιστεί οΐ δύο πρώτες χιλιαρχίες, κι έμεινε άσυμπλήρωτη ή τρίτη, πού διεύθυ- 
νε ό Γιάννης Στράτος. Σ’ αύτή καί κατατάχτηκε πρώτος άπ’ όλους τούς ©εσσαλομα- 
κεδόνες συναδέρφους του, έχοντας στίς διαταγές του 130 μαχητές, ό Γιώργης Ζορ
μπάς ώς έκστόνταρχος καί άνάλαβε τή 10η καί τελευταία έκατονταρχία13 μέ χιλίαρ-

12. 'Ο Ιδιος άνεβάζει σέ 122 τούς στρατιώτες του τήν πρώτη φορά (άπό άναφορά του μέ ήμε- 
ρομηνία 26.5. 1828 πρός τό Γενικό Φροντιστήριο στά Γ.Α.Κ., Γεν. Φρ., Φάκ. 6). Τή δεύτερη δ
μως αύξόνει τόν άριθμό τών άντρών του σέ 136 (άπό άναφορά του μέ ήμερομηνία 23.11.1828 
πρός τόν Καποδίστρια, πού δημοσιεύεται στή σελ. 244). Ό  Κασομούλης δμως (Ενθυμήματα 
Στρατιωτικά..., τόμ. Γ', δπ.π., σελ. 52) μάς δίνει τόν άριθμό 130.
13. Νικολάου Κ. Κασομούλη, Ενθυμήματα Στρατιωτικά..., δπ.π., τόμ. Γ', σελ. 30, 52. Έδώ δ 
Πηλιορίτης δπλαρχηγός γράφεται —λαθεμένα— δτι είναι 30 χρονώ. Φαίνεται πώς δήλωσε 
μικρή ήλικία, γιά νά προτιμηθεί ώς έκατόνταρχος, μιό καί στούς μεγάλους δέ δίνονταν άξιώ- 
ματα (Κασομούλη, δπ.π., σελ. 19). Αλλά καί τό Μάρτη τού 1830, ύποταγματάρχης τότε στή Σα
λαμίνα, θά παρουσιαστεί μέ τήν Ιδια ήλικία (Γ.Α.Κ., Στρ. Ναυτ., Φάκ. 25). Βλ. έπίσης: 1) Πιστο
ποιητικό κυρωμένο άπό Στράτο καί Ζορμπά, πού βρέθηκε στ’ άρχεία Α. Καραβία στήν Αθήνα. 
2) Επιστολή τού Δημητρίου Ύψηλάντη πρός τόν ύπασπιστή του (Κωνσταντίνου Ράδου, Έ γ
γραφα καί έπιστολαί Γεωργίου Κ. Βοϊνέσκου, Δελτίον Ιστορικής καί Εθνολογικής Εται
ρείας, τόμ. Ζ', σελ. 321). Ό  Ύψηλάντης γράφει έδώ, δτι μίλησε «τά δέοντα» μέ τό Γεώργιο 
Ζορμπά. 3) Στεφάνου Καλαμίδα, Δύο έπιστολαί..., δπ. π., σελ. 104.

Μαζί μέ τούς Θεσσαλομακεδόνες κατέβηκε καί κατατάχτηκε στό νέο στρατό καί ό Σκιά-
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χο τό Γιάννη Στράτο.

θίτης Γεωργάκης Κωνσταντίνου (άπό γράμμα του, μέ ήμερομηνία 19.5.1828, πρός τό γιό του 
Κωνσταντή στά Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Φάκ. 123).

'Η Δέσπ. Θεμελή-Κατηφόρη γράφει —λαθεμένα— πώς 6 Ζορμπάς κατατάχτηκε στά νέο 
στρατό τήν 1η Μαρτίου 1828 καί μόνο μέ 22 στρατιώτες ('Η δίωξις τής πειρατείας καί τό θα
λάσσιον δικαστήριον κατά τήν πρώτην καποδιστριακήν περίοδον 1828-1829, Μέρος Α’, 'Η 
δίωξις τής πειρατείας, διατριβή έπί διδακτορίρ, έν Άθήναις 1973, σελ. 88).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Ό  Ζορμπάς στίς φυλακές 

Όχτώμιση μήνες μαρτύριο στά μπουντρούμια

Παρόλη τήν προνομιακή μεταχείρισή του καί τήν καλή τοποθέτησή του στό νέο 
στρατό, ό Ζορμπάς δέν πρόφτασε νά άφοσιωθει μέ άνεση στά καθήκοντά του, έπει- 
δή βαρυνόταν τότε μέ πέντε κυρίως κατηγορίες: I) "Οτι πήρε πράγματα, χωρίς νά 
τά πληρώσει, άπ’ τό καράβι τού Μάξιμου Γκίκα στόν Αίνο τής εύρωπαϊκής Τουρκίας 
τόν Αύγουστο τού 1826. 2) "Οτι στρατιώτες του λήστεψαν τό πλοίο τού Δημητρίου 
Κουντούρη στή Σκύρο τό Πάσχα τού 1827. 3) "Οτι ό άδερφός του Κωνσταντής Ζορ
μπάς λεηλάτησε τό πλοίο τού Λουκά Κορωναίου, άνοιχτά τής Χαλκιδικής τό Μάη 
τού 1827. 4) "Οτι έκλεψε τό καραβόσκοινο άπ’ τό φουνταρισμένο στή Σκόπελο μαρ- 
τίγο τού Λουκά Κορωναίου τόν Αύγουστο τού 1827, μέ άποτέλεσμα νά πέσει αύτό 
στήν ξηρά καί νά συντρίβει. 5) "Οτι στρατιώτες του άρπαξαν στή Σκύρο τό πλοίο 
τού Παρασκευά Μπογιάννη τό Σεπτέμβριο τού 1827, πού στό τέλος πυρπόλησε ό 
Μιαούλης, δταν άνέβηκε στά νησιά, έπειδή τό θεώρησε πειρατικό.

Τελικά τό άντιθαλάσσιο δικαστήριο άπάλλαξε τόν κατηγορούμενο άπό δλες 
τίς κατηγορίες, κι ό Καποδίστριας πού ένέκρινε κι αύτός τήν άπαλλαγή τού άγωνι- 
στή, τόν παράδωσε ξανά στό στράτευμα νά συνεχίσει τόν άγώνα του. Θά τά δούμε 
δλα αύτά στή συνέχεια, σέ συνδυασμό μέ τή διαδικασία τών άνακρίσεων, ένα κεφά
λαιο άγνωστο έπίσης στήν Ιστορική βιβλιογραφία, στίς λεπτομερειακές έκφάνσεις 
του1.

Στίς άρχές Μαρτίου λοιπόν, πρίν άκόμα κατεβοϋν άπ’ τά Σποραδονήσια οί 
Θεσσαλομακεδόνες μαχητές, ή Γ ενική Γ ραμματεία τής Επικράτειας άνάθεσε στήν 
έπιτροπή τού άντιθαλάσσιου δικαστηρίου τήν έκδίκαση τών μηνύσεων. 'Ύστερ’ ά
πό λίγες μέρες ή έπιτροπή έγραψε στό γενικό πρόξενο τής Ρωσίας Ιωάννη Βλασ- 
σόπουλο, προκειμένου αύτός νά διατάξει τούς μηνυτές νά παρουσιαστούν στό δι
καστήριο. Άπ’ τό έγγραφο τούτο, πού φέρνει ημερομηνία 19 Μαρτίου 1828, μαθαί
νουμε πώς ό Λιακόπουλος κι ό άδερφός τού Ζορμπά1 2, μόλις πληροφορήθηκαν τίς

1. Μιά μικρή περίληψη τών άνακρίσεων δίνει ή Δέσπ. Θεμελή-Κατηφόρη στήν πιό πάνω διδα
κτορική της διατρ,βή, σελ. 101-105.

Μέ τόν ίδιο τίτλο έχει έκδόσει, τήν ίδια χρονιά, καί τό Β' Μέρος δπου παρουσιάζονται, δ- 
πως καί στό Α', πάρα πολλές περιπτώσεις ληστείας άπό όπλαρχηγούς στή διάρκεια τού άγώ- 
να, μέ ίσάριθμές σχεδόν άποφάσεις τού άντιθαλάσσιου δικαστηρίου.
2. Δέν άναφέρεται ποιός άπό τούς δυό. ’Από άναφορά δμως τού Μήτρου Λιακόπουλου 
(29.3.1828) πρός τό άντιθαλάσσιο δικαστήριο, πληροφορούμαστε δτι είταν ό Κώστας. Ό  ίδιος
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καταγγελίες, έτρεξαν πρώτοι καί παρουσιάστηκαν στό δικαστήριο3, γιά νά ριχτούν 
δμως, χωρίς νά τό περιμένουν, στή φυλακή· δ πρώτος ώς κατηγορούμενος κι 6 δεύ
τερος άντί τού άδερφού του Γιώργου.

Στό μεταξύ τό δικαστήριο άπευθύνθηκε στόν Ύψηλάντη γιά νά στείλει τόν κα
τηγορούμενο Ζορμπά γιά έξέταση. Ό  στρατάρχης άπό τά Μέγαρα ειδοποίησε μέ 
έγγραφο τή Γενική Γραμματεία (26.3.1828), δτι ό Ζορμπάς προθυμοποιείται νά πα
ρουσιαστεί στήν έπιτροπή τού δικαστηρίου, γιά νά άπολογηθει καί νά άποσείσει τίς 
κατηγορίες4.

Π ράγματι ό κατηγορούμενος Ζορμπάς, χωρίς νά χάσει καιρό, έτρεξε στήν Αίγι
να καί παρουσιάστηκε στήν έπιτροπή, δπου τού άνακοινώθηκε ή άπόφαση γιά τήν 
προφυλάκισή του. Επειδή δμως εΐταν άνάγκη νά μεταβει στήν Ελευσίνα, ώστε νά 
παραδώσει τή μονάδα του στό στρατάρχη, κρατήθηκε στή φυλακή ό άδερφός του 
Κώστας5 6.

Φαίνεται ώστόσο πώς ή Γ ενική Γ ραμματεία συμφωνούσε στό νά παραμείνει έ- 
λεύθερος ό άγωνιστής, άν έγγυόταν γι’ αύτόν άλλο πρόσωπο, κι αύτό πρότεινε 
πρός τόν προσωρινό διοικητή τού νησιού στίς 29 Μαρτίου. Νά καί ή σχετική περικο
πή τού έγγράφου, πού ύπογράφει ό Σπ. Τρικούπης:

«...επειδή ό άνθρωπος ούτος είναι υπό κρίσιν άνάγκη νά δώση ευθύς έγγυη- 
τήν άξιόχρεον δστις νά έγγυάται καί διά τήν διαμονήν τού Ζορμπά είς τά έ- 
δώ καί διά τήν πληρωμήν τών όσον ήθελε τυχόν καταδικασθή τό κριτήριον νά 
δώση καί οϋτω δύναται νά μείνη έλεύθερος, άλλέως θέλει είναι Οπό φύλαξιν 
έως οϋ λάβει τέλος ή διαδικασία του μετά τών έναγόντων ώς τότε μένει έ
λεύθερος ό άδελφός του...».

(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 39. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
"Ισως δμως ένας τέτιος έγγυητής δέ βρέθηκε, κι ό κατηγορούμενος ρίχτηκε 

στίς φυλακές τής Αίγινας μαζί μέ τό Λιακόπουλο, άφού πρώτα έγινε ή έξέτασή 
τους®. Άποκεϊ έστειλε άναφορά στόν Καποδίστρια, ζητώντας νά έξαιρεθεί άπό τήν 
έπιτροπή τού άντιθαλάσσιου δικαστηρίου πού θά τόν δίκαζε, ό Γρηγόριος Σούτσος, 
έπειδή ύποψιαζόταν δτι θά μεροληπτούσε σάν δικαστής του, έξαιτίας τής διαμάχης 
τους στή Σκύρο. Τό κείμενο τής έπιστολής είναι αύτό:

υπόβαλε καί δυό άναφορές στό δικαστήριο (21.3.1828 καί 31.3.1828), πού βρίσκονται στό 
Γ.Α.Κ. (Άντιθ. Δικ., Φάκ. 14).
3. Γ.Α.Κ., ’Αντιθ. Δικ., Φάκ. 11.
4. Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 39.
5. Άπό τήν πρώτη άναφορά τού Κώστα Ζορμπά (δπ. π.) πρός τό άντιθαλάσσιο δικαστήριο στά 
Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 16.
6. Άπό τόν κατάλογο τών έγγράφων τών σχετικών μέ τήν ύπόθεση, πού δόθηκαν στό άντιθα- 
λάσσιο δικαστήριο (Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 14). Πρβλ. καί Νικολάου Κ. Κασομούλη, δπ. π., 
σελ. 81.

Παρόλο πού ή έκατονταρχία τού Ζορμπά έμεινε χωρίς άρχηγό, διοικούμενη προσωρινά 
άπό τούς δυό πεντηκόνταρχους άδερφούς του, ώστόσο οΐ άντρες της έκτελέσανε τέλεια τό 
χρέος τους έκείνη τήν έποχή (άπό τήν 6444/13.10.1828 άναφορά τού Στράτου πρός τόν Ύψη
λάντη, πού βρίσκεται στό Άρχ. Ίω. Φιλ. τής Έθν. Βιβλ.).
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« Έξοχώτατε,
Ό Κύριος Γρηγόριος Σοϋτσος, μέλος ών τής άντιθαλασσίου Δικαστη

ρίου προσωρινής έπιτροπής, εύρίσκεται Δικαστής καί είς τήν παρά τού 
πλοιάρχου Λουκά Κοοωναίου καί Καπ(ετάν) Μήτρου Λιακοπούλου κατ’ έμοΰ 
άδικον συκοφαντίαν. Άλλ’ έπειδή καί καθ’ ήν έποχήν έστάλη ό Κύριος Ιωάν
νης Κολέτης παρά τής παυσάσης Διοικητικής Έπιτροπής Διευθυντής τών κα
τά τής Θετταλικής παραλίας στρατευμάτων, παρ’ φ εύρίσκετο καί ό είρημέ- 
νος Κύριος Γρηγόριος Σοϋτσος, έστάθη μία μεγίστη έρις μεταξύ έμοϋ καί αύ- 
τοϋ, ήτις είναι γνωστή τώ τε Κυρίω Ιωάννη Κολέτη, Άνθίμω Γαζή καί πολ- 
λοϊς άλλοις, καί ύποπτεύων, μή άνεπαισθήτως προσβάλη ή άνάμνησις καί 
βαρύνουσα τήν πλάστιγγα τής δικαιοσύνης του, άποφασίση άκουσίως κατά 
τού δικαίου μου. τό όποιον κατά δυστυχίαν τής άνθρωπότητος, καί διά τήν ά- 
δυναμίαν τής Ιδίας, έχρειάσθη άνέκαθεν διά τήν γυμνήν άνακάλυψίν του 
πολλών βοηθημάτων. Τούτου ένεκα θερμώς παρακαλώ τήν αύτοϋ έξοχότητα, 
νά διατάξη άνηκόντως, νά έξέλθη ό διαληφθείς οΰτος έκ τής είρημένης δια
δικασίας μου, καί άντ’ αύτοϋ νά διορισθή άδιάφορος τις άλλος, ώς έθος τοϊς 
εύνομουμένοις λαοϊς, καί κατά τήν έννοιαν τού έννάτου θεσπίσματος §44 
τού περί Κριτών όδηγιών (ΟΓβοβάυτβ ΟίνίΙβ) τού Κώδικος τής Γαλλίας. Εϋελ
πίς ών είς τήν έκπλήρωσιν τής Νομίμου καί δικαίας τούτης αίτήσεώς μου, ύ- 
ποσημειούμαι μέ όλον τό άνήκον Σέβας.

Έν Αίγίνη τή 11 Απριλίου 1828. Ό εύπειθής Πολίτης
(Ύπ.) Γιώργηος ζωρμπάς».

(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 50. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Ό  Κυβερνήτης έκανε δεχτό τό αΓτημα τοϋ Ζορμπά καί διόρισε τόν Ιωάννη 

Γ ιαννετά στή θέση τού Σούτσου. Νά οί δυό σχετικές διαταγές τής Γ ενικής Γ ραμμα- 
τείας:
1. «Έλλ(ηνική) Πολιτεία,

ή Γ(ενική) Γραμ(ματεία) 555
πρός τήν άντιθαλασσίου Δικαστηρίου Επιτροπήν 

Επειδή ό Κος Γεώργιος Ζορμπάς κρινολογούμένος είς τούτο τό δικαστήριον 
έξήτησεν άπό τήν Κυβέρνησιν νά έπέχη τόν τόπον τού Κου Γρηγορίου Σού- 
τζου άλλος είς τήν παρούσαν διαδικασίαν του, καί τούτο διά προσωπικά αί
τια, ή Α.Ε. ό Κυβερνήτης άποδεχόμενος τήν αίτησίν του, εύαρεστήθη νά διο- 
ρίση τόν Κον Ίωάννην Γιαννετάν, τόν όποιον θέλετε προσκαλέση διά νάλάβη 
τόν τόπον τού Κου Γ. Σούτξου είς τάς συνεδριάσεις καί πράξεις Σας τάς άφο- 
ρώσας τήν διαδικασίαν τού Γεωργίου Ζορμπά.
Έν Ναυπλίω τή 13 άπριλίου 1828

Ό Γραμ(ματεύς) τής Έπ(ικρατείας)
Σ. Τρ(ικούπης)».

2. Έλλ(ηνική) Πολ(ιτεία)
ή Γ(ενική) Γραμ(ματεία) πρός τόν Κον Ίω. Γ ιαννετάν
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Επειδή ό κ. Γρηγόριος Σοϋτζος μέλος τής άντιθαλασσίου Δικαστηρίου Επι
τροπής έγεινε χρεία νά λήψη άπό τήν διαδικασίαν τού Καπ(ετάν) Γεωργίου 
Ζορμπά δι’ αίτια προσωπικά, κατά διαταγήν τής Α.Ε. τού Κυβερνήτου, προ
σκαλείσαι ν’ άναπληρώσης τόν τόπον του είρημένου Κου Σούτζου εις τήν 
διαδικασίαν τούτην.
Έν Ναυπλίω τή 13 Άπρ. 1828

ό Γρ(αμματεύς) τής Έπ(ικρατείας) 
Σ. Τρι(κούπης)».

Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 52. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Στό μεταξύ ό Ζορμπάς διόρισε συνήγορό του, καί κλήθηκε σέ άπολογία, 

άλλά ζήτησε μιά μικρή προθεσμία γιά νά άπολογηθεϊ καλύτερα. Τό δικαστή
ριο έκανε τό θέλημά του, άλλ’ αύτός ξαναζήτησε νέα, μέ τή δικαιολογία τώρα 
δτι άσθενοϋσε ό συνήγορός του (Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 14).

Στρατός καί Ύψηλάντης γιά τήν άποφυλάκιση τού Ζορμπά.

Ό  περιορισμός τού μαχητή στήν Αίγινα δημιούργησε πρόβλημα στή χιλιαρχία 
του, πού έτοιμαζόταν ν’ άναλάβει έκστρατεία έναντίον τού έχθροϋ. Αναγκάστηκε 
λοιπόν τότε νά πάρει θέση ό ίδιος ό χιλίαρχός του Γιάννης Στράτος. "Εχοντας έξα- 
σφαλίσει καί τή συναίνεση τού στρατάρχη Δημητρίου Ύψηλάντη, παρουσιάστηκε 
ώς έγγυητής τού Ζορμπά καί παρακάλεσε γιά τήν άποφυλάκισή του:

«Διά τήν αιτίαν, τήν όποιαν είναι φυλακωμένος ό καπ(ετάν) Γεώργιος Ζορ
μπάς έγγυούμαι ό ύποσημειούμενος Χιλίαρχος Ίω. Στράτος, ότι νά έλευθε- 
ρωθι7 τής φυλακής, έπειδή τόν προσκαλούν τά χρέη του καί συστηθησομέ- 
νων τών Κριτηρίων είμαι υπόχρεος νά τόν παββουσιάσω όθεν ζητηθή.

Εις ένδειξιν ύποφαίνομαι
τή 15 Μαίίου 1828 Ό Χιλίαρχος

Έν Μεγάροις (Ύπ.) Ιωάννης Στράτος».
(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 5. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Τή δήλωση ύπόβαλε στό Φροντιστήριο μέ δική του άναφορά ό στρατάρχης, 
πού κοντά στ’ άλλα, τόνιζε τήν άνάγκη τής άποδοχής της καί τής άποφυλάκισης 
τού Ζορμπά:

« Άρ. 1523
πρός τό Γ ενικόν Φροντιστήριον

Ό Χιλίαρχος Ιωάννης Στράτος μ ’ άνέφερεν ότι ό εις Αίγιναν έμποδιζόμενος 
Γ. Ζουρμπάς διά τινας διαφοράς του δέκατος έκατόνταρχος τής χιλιαρχίας 
του, είναι άναγκαΐος διά τούς ύπό τήν όδηγίαν του στρατιώτας, καί μάλιστα 
κατ’ αϋτάς τάς ήμέρας, ότε νά γενή τό κατά τού έχθρού κίνημα. Ό αύτός χι
λίαρχος υπόσχεται καίέγγυάται συσταθησομένων τών Κριτιρίων, νά τόν πα- 
ρουσιάση, όταν ζητηθή κατά τό έσώκλειστον άντίγραφον τής έγγυήσεώς 
του. Νομίζω, ότι ή έγγύησίς του νά είναι δεκτή-διά τούτο παρακαλώ καίέγώ, 
έπειδή καί είναι άναγκαΐος ό είρημένος έκατόνταρχος Γ. Ζουρμπάς νά έλευ-
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θερωθι7 καί νά έλθη ένταύθα εις τά χρέη του· όφέποτε δέ ζητηθή θέλει ύπο- 
χρεωθι7 διά νά τόν παρουσιάση.

Έν Μεγάροις τή 15 ΜαΤου 1828 Ό κατά τήν Ά. Ελλάδα
στρατάρχης 

(Ύπ.) Δ. Ύφηλάντης».
(Γ.Α.Κ., Γεν.Φρ., Φάκ. 5. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Δέκα μέρες άργότερα οί καπεταναίοι τοϋ Όλύμπου Τόλιος Λάζος, Λίμνιος Νι
κολάου, Ιωάννης Βελέντζας, Άποστολάρας Βασιλικού, Γιώργης Προ7 8, Κωνσταντί
νος Μπίνος, Άθανάσης Σαραφιανός καί Άναστάσης Χιμευτός, υποβάλανε στόν Ύ- 
ψηλάντη δισέλιση άναφορά, παρακαλώντας τον νά κάνει δ,τι μπορεί γιά ν’ άφεθούν 
έλεύθεροι οί φυλακισμένοι πατριώτες καί ιδιαίτερα δ συμπατριώτης τους Λιακό- 
πουλος (Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 6).

Τήν ίδια κιόλας μέρα 6 στρατάρχης μεταβίβασε μέ άναφορά του τό αίτημα τών 
Όλυμπίων πρός τό Γενικό Φροντιστήριο, συνηγορώντας κι δ ίδιος γιά τήν έλευθέ- 
ρωση τών κρατουμένων (Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 6).

Οί ένέργειες αύτές κανένα άποτέλεσμα δέν έφεραν. Ή έγγύηση τοϋ Στράτου 
γιά τήν άποφυλάκιση τοϋ Ζορμπά δέν έγινε δεχτή άπό τήν έπιτροπή τού δικαστη
ρίου, έπειδή άρνήθηκε μέ έπιμονή νά συνηγορήσει γι’ αύτή δ άντίδικός του Λιακό- 
πουλος. "Ετσι δ περιορισμός καί τών δύο μαχητών συνεχίστηκε (Γ.Α.Κ., Γεν.Φρ., 
Φάκ. 6).

"Οπως ό Ζορμπάς, έτσι κι δ Λιακόπουλος θεωρούσε άδικη τή φυλάκισή του κι 
έριχνε δλο τό βάρος τής εύθύνης στόν Προμιριώτη μαχητή γιά τήν καταστροφή τοϋ 
καραβιού στή Σκόπελο, πού κατηγορούνταν κι οί δυό. Μέ δυό λοιπόν άναφορές 
πρός τό άντιθαλάσσιο δικαστήριο (28 καί 29 Μαρτίου 1828) έπίμενε δτι είναι άθώος, 
υπογραμμίζοντας στή δεύτερη «δτι ό πρωταίτιος δλης αύτής τής ζημίας τοϋ Λουκά 
Κορωναίου, ό αίτιος τοϋ νά ένεχθώ καί έγώ καί νά έμβω εις τήν φυλακήν, καί νά μέ 
άκολουθοϋν άπειροι ζημίαι καί βλάβη εις τήν ύπόληφίν μου, είναι αύτός ό ίδιος Γε- 
ώργιος Ζορμπάς...»6 (Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 14).

Αλλά καί τό Γ ενικό Φροντιστήριο, πού Ιδρύθηκε στίς 29 Μαρτίου 1828 καί άπο- 
τελέστηκε άπό τούς Βιάρο, Ζωγράφο καί Μαυροκορδάτο, δέν άνταποκρίθηκε στή

7. Δέ συνεχίζεται άλλο τό έπώνυμο.
8. Στίς 23 Μαΐου έπανέρχεται στίς κατηγορίες έναντίον τοϋ Ζορμπά, μέ νέαν άναφορά του 
πρός τό άντιθαλάσσιο δικαστήριο (Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 14), άλλά ό Κορωναίος ρίχνει τό 
βάρος γιά τή ληστεία τοϋ καραβιού του σ’ άλλους. Συγκεκριμένα ύποβάλλει άπό τήν Αίγινα, 
στίς 17 Αύγούστου 1828, άναφορά πρός τό άντιθαλάσσιο δικαστήριο, καταγγέλνοντας ώς συ
νενόχους τοϋ Λιακόπουλου, τό Γιάννη Μοσχοβόπουλο, τόν Ιωάννη Βελέντζα, τό Γιώργη Σο- 
λιώτη καί τό Θανάση Βλαχομιχάλη. Κι’ αύτό άποδεικνύεται —συνέχιζε ό Κορωναίος— τόσο 
άπ’ τό ημερολόγιό του, δσο καί άπό τίς μαρτυρίες τών Γεωργίου Ζορμπά, Κωνσταντίνου 
Δουμπιώτη καί Γ ιάννη Τσασπαρώνη, πού βρίσκονταν στή Σκόπελο τόν καιρό τής ληστείας. 01 
συνένοχοι λοιπόν αύτοί, πού είταν τότε στό γενικό στρατόπεδο τών Μεγάρων, έπρεπε νά κα
ταβάλουν —τόνιζε στό τέλος— τή χρηματική άποζημίωση (Γ.Α.Κ., ’Αντιθ. Δικ., Φάκ. 14).

Τό δικαστήριο μετάφερε τήν καταγγελία στούς ίδιους, άλλ’ αύτοί, άπαντώντας άπ’ τό
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θέληση του Ύψηλάντη9. Γι’ αύτό κι 6 τελευταίος άναγκάστηκε νά έπανέρθει τήν 1η 
Ιουνίου τοϋ ίδιου χρόνου μέ μακροσκελέστατη άναφορά, δπου παρακαλοϋσε ξανά 
γιά τήν άπελευθέρωση τοϋ Ζορμπά, καθώς καί τοϋ Λιακόπουλου, πού έξακολου- 
θοϋσε κι αύτός νά βρίσκεται φυλακισμένος (Γ.Α.Κ., Γεν.Φρ., Φάκ. 7).

Στά χαμένα δμως δλα. Τό Γ ενικό Φροντιστήριο άγρόν άγόραζε, καί οί δυό άγω- 
νιστές παράμεναν στή φυλακή, μακριά άπό τίς μονάδες τους.

Μέσ’ άπ’ τή φυλακή

Στό άναμεταξύ ό Ζορμπάς παρακαλοϋσε άπ’ τή φυλακή νά τοϋ δοθούν 2.799 
γρόσια πού ξόδεψε γιά τή συντήρηση τών στρατιωτών του στό πολυήμερο ταξίδι 
Σκοπέλου -  Ελευσίνας, ύποβάλλοντας τήν παρακάτω άσύνταχτη καί άνορθόγρα- 
φη άναφορά:

«Πρός τό Γενικόν Φροντιστήριον
Διά ταχθείς προφορικώς τε καίέγγράφως παρά τοϋ Ναυάρχου Μιαοϋλει ώς 
ήπο άρθ. 95 αύτοϋ διαταγήν διά νά παραλάβω τούς άπό τίν όδιγίαν μου 
στρατιώτας καί έλθο ενταύθα ινα λάβω τάς όδιγίας τοϋ εξοχωτάτου κυβερ
νήτου, Ά νεχόρισον εις τιν πρώτην του προ Απελθόντος μινός μαρτίου, μέ ά
κατόν εικοσιδύω στρατιώτας, καί άπεράσας ένταϋθα διετάχθιν καί απέρασα 
εις έλευσίνα. όδιάπλους μου έστάθη Άποσκόπελων εις έλλευσίνα διά τους 
έναντίους καιρούς ήμερών είκοσι κατά το έσόκλειστον διαβατήριον ύπ’ άρθ. 
92 καί κατά τούς λ(ο)γ(α)ρ(ιασμούς) όπου έχει τό γεννικόν φροντιστήριον 
διαλλαμβάνοντας ότι άπό τάς 21 Μαρτίου μετά τιν καταμέτρισιν τών ρριθέ- 
ντων στρατιωτών παρά τοϋ Στρατάρχου εγένετο ή άρχή ναδίδοτε Τά Ταινία, 
ό ύποσιμειοϋμενος λ(ο)γ(α)ρ(ιασμός) φανερόει. Τά έξοδα οπού έγιναν ής 
τουςρηθέντας στρατιώτας Άπό σκόπελωνμέχρι έλευσίνας άναβένοντας εις 
γρο(σια) δύου χιλιάδαις έπτακόσια ένενήκοντα ένέα. Άλλ’ ήδη έπιδή καί άδι
κος ευρίσκομε ύπο κρίσιν, καί υστερούμε τόν άναγγαίον εξόδων, παρακαλώ 
θερμώς το γεννικόν φροντηστΐριον τοϋτω Ινα διατάξη Ναμοί δοθή ή ρηθείσα 
ποσότης γρό(σια) διού χιλιάδαις έπτακόσια ένενίκοντα ενέα, ώς έξοδεϋθετ 
σαν διά τιν μετακόμισιν Τον στρατιοτών, καί διά νά παριγορίσο τάς κατεπι- 
γοϋσας Άνάγκας μου τό ελπίς δε του ζητήματώς μου μένο μέ το άνίκων Σέβας. 
λ(ο)γ(α)ρ(ιασμός) 120 στρατιοτών, Άποσκόπελων μέχρι ελευσινας διά 20 υ- 
μέραις εις Άλευρον οκά(δες) 2799 πρός γρ. 1 γρ. 2799 

Εν Αίγίνη τη 26 Μαίου 1828 ό εύπιθείς πολήτεις

Μετόχι Μεγάρων μέ τήν άπό 27 Σεπτεμβρίου 1828 άναφορά τους, άρνήθηκαν κάθε ευθύνη, κι 
έριξαν τό βάρος τής άρπαγής τού πλεούμενου στό Λιακόπουλο καί τής γούμενος στό Ζορμπά 
(Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 14).
9. Κι άλλες φορές τό Φροντιστήριο άπαξίωνε ν’ άπαντά στίς άναφορές τοϋ πρίγκιπα.
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(Ύπ.) γεόργιος ζορμπάς»10 11.
(Γ.Α.Κ., Γεν.Φρ., Φάκ. 6).

Σάν είδαν κι άπόειδαν οί φυλακισμένοι άρχηγοί, σκέφτηκαν νά δράσουν δλοι 
μαζί. Σύνταξαν λοιπόν μιάν άναφορά οί δυό παραπάνω άντίδικοι μέ τούς συναδέρ- 
φους τους, έπίσης περιορισμένους, Κωνσταντίνο Ντουμπιώτη καί Στεριανό Μαρίνο 
πρός τόν Κυβερνήτη, παρακαλώντας τον νά τούς λυτρώσει άπό τά βάσανα. Οί μα
χητές άφοΰ υπογράμμιζαν τήν προσφορά τους στόν Ιερό άγώνα κι άναφέρονταν 
στό βαθύ πατριωτισμό τους, προσπαθούσαν νά άποσείσουν τις κατηγορίες γιά τίς 
λεηλασίες πού έκαναν οί στρατιώτες τους στά νησιά, βεβαιώνοντας στό τέλος τήν 
άφοσίωσή τους στόν άρχηγό τού Κράτους. Ή συγκινητική άναφορά τών καπετα- 
ναίων έχει έτσι11:

10. Επειδή τό αίτημα τούτο δέν είχε ικανοποιηθεί ώςτίς23 Ιουνίου 1828, δ Ζορμπάς, μέσ’ άπ’ 
τή φυλακή τής Αίγινας, έπανήρθε μέ νέαν άναφορά πρός τό Γενικό Φροντιστήριο, παρακα
λώντας νά τού δοθούν τά χρήματα πού ξόδεψε καί διεκτραγωδώντας τήν οικονομική του έξα- 
θλίωση (Γ.Α.Κ., Γεν. Φρ., Φάκ. 9).

Μά καί πάλι τίποτα δέν πέτυχε, γ ι’ αύτό καί στίς 9 Ιουλίου τού ίδιου χρόνου ύπόβαλε τρί
τη άναφορά στό Φροντιστήριο, γράφοντας μεταξύ τών άλλων καί τούτα:

«Κύριοι! Δέν σάς λανθάνει, νομίζω, δη ευρισκόμενος εις φυλακήν ήδη σχεδόν μή
νας τέσσαρας, έφάγομεν δτικα ί άν είχομεν, καί σχεδόν καί αύτό τά ίδιά μου όπλα τά έ- 
πώλησα, ήδη δυστυχώ ευρισκόμενος είς παντελή έλλειψιν. διά τούτο παρακαλώ θερ
μώς τό Φροντιατήριον τούτο, έκ τών δσα μοί όφείλονται νά μοί δώση έπί τού παρό
ντος, άν δχι δλα, κάνένα μέρος, διά νά άπαντήσω τάς κατεπειγούσας άνάγκας μου. Εί
μαι βέβαιος, δτι ποτέ δέν θέλει καταδεχθή ν’ άφήση άνθρωπον δουλεύααντα τήν Πα
τρίδα, καί έξοδεύσαντα, νά άπολεσθώ είς τήν παρούσαν περίστασιν» (Γ.Α.Κ., Γ εν. Φρ., 
Φάκ. 10).

Καί τούτη ή άναφορά δέν είχε άπήχηση. Έπανήρθε λοιπόν στίς 28 Ιουλίου κι άνάμεσα 
στ’ άλλα, υπογράμμιζε:

«Παρακαλεϊται θερμώς τό Φροντιατήριον τούτο νά λάβη δλην τήν περί τούτου 
πρόνοιαν, καθότι άφού έπώλησα δτι κι άν είχον ένταύθα, καί αυτά τά όπλα μου, καί τά 
έφαγον είς φυλακήν, ήδη πλέον δυστυχώ ύστέργμενος καί αύτών τών άναγκαίων 
πρός τό ζήν άναγκαίων μου». (Γ.Α.Κ., Γ εν. Φρ., Φάκ. 12).

Στίς 2 καί 17 Αύγούστου γράφει ξανά στό Φροντιστήριο, έπανερχόμενος στό αίτημά του 
(Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 101 καί Φάκ. 111) καί στίς 23 Νοεμβρίου 1828 συντάζει νέαν άναφορά, 
πού δημοσιεύεται σέ έπόμενη σελίδα.

Μάταια ώστόσο περίμενε νά πάρει τά χρήματα. Στίς 26 Γενάρη πάντως γράφει στό Ναύ
πλιο άναφορά στόν Κυβερνήτη, γιά νά θυμίσει τό χρέος τού Κράτους καί μέ τήν εύκαιρία ν’ ά- 
ναφέρει τήν άπώλεια τού μικρότερου άδερφού του Μανόλη, πού σκοτώθηκε, δπως ξέρουμε, 
τόν Όκτώβρη 1824 άπ’ τούς Αύστριακούς στό Ναύπλιο. Γιά νά ένισχύσει τό αίτημά του ό Ζορ
μπάς άναφέρεται σέ σχετική έπιστολή τού Μιαούλη, κι άκόμα έπισυνάπτει τήν 
1093/25.11.1825 άπόφαση τού Μαυροκορδάτου γιά τό χαμένο άδερφό του.

Ό  γραμματέας Ρόδιος πού πήρε τήν άναφορά, υιοθέτησε τό αίτημα καί πρότεινε τήν κα
ταβολή 570 γροσίων άπέναντι στά δσα είχε νά παίρνει. Ό  Καποδίστριας έδωσε τήν έγκριση, 
κι ό Ζορμπάς πληρώθηκε. (Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 61).
11. Τήν άναφορά πρωτοδημοσίεψε στά 1973 ή Δέσπ. Θεμελή-Κατηφόρη, δπ. π., σελ. 77-78.
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« Έξοχώτατε
Άπ’ άρχής τού Ιερού τούτου άγώνος μέχρι τοΰδε οι υπογεγραμμένοι έθέσα- 
μενπρό όφθαλμώνμας τό σύνθεμα έκεινο, ή Ελευθερία, ή θάνατος, καίοϋτω 
λαβόντες τά όπλα κατά τού τυράννου έπράξαμεν όσα αΐ δυνάμεις μας συνέ- 
τεινον, έχοντες βάσιν, δτι οΐ άγώνες μας καί τά έκχυθέντα αίματα τών συγγε
νών μας, έν καιρώ θέλει βραβευθώσι άπό τήν πατρίδα.

Έξοχώτατε! ΑΙ κατά καιρόν Διοικήσεις τού Ελληνικού Έθνους άφησαν 
ήμάς άπροστατεύτους είς τήν άκμήν έκείνην, τήν όποίαν χάσαντες Πατρίδα, 
συγγενείς, φίλους καί άδελφούς, καί δσον ένεστιν έκαμεν έκαστος έξ ήμών 
τό χρέος του καί είς αύτό τό ίδιον κέντρον τού Έθνους μας. άράγε ήτον δί
καιον νά διαλύση έκαστος έξ ήμών τά σώματά του, καί τά έκχυθέντα αίματά 
μας νά μείνουν ύπό τόν βυθόν τής λήθης; Δέν έναντιονόμεθα, δτι είς τοιαύ- 
την άπορίαν ευρισκόμενοι οΙ στρατιώται μας έκαμνον καί πολλάς καταχρή
σεις είς τό Τμήμα τών Βορίων Σποράδων, μά έρωτώμεν τήν αυτού Εξοχότη
τα, τ ι έπρεπε νά κάμουν; άν αΐ κατά καιρόν Διοικήσεις είχον φροντίδα καί πε
ρί τών σωμάτων μας καί οικονομούσαν αύτά μόνον μέ ψωμόν, καί τζαρούχια, 
τότε άν έγίνοντο αί καταχρήσεις είχεν Ισχύν ό Νόμος καί τό Δίκαιον, άλλ’ έ- 
πειδή είμεθα άπερριμένοι ώς μέλη σεσηπότα, καί τό Ταμεϊον δαψιλώς παρεί- 
χεν είς δλους τούς άλλους τήν άφθονίαν τών χρημάτων, καί ήμάς ύστέρει 
καί αύτού τού φωμοΰ καί πολεμοφοδίων, τί έπρεπε νά κάμουν; καί τακτικοί 
στρατιώται έάν ήτον. αυτοί, καί έχθρούς πολλούς έθανάτωσαν, καί είς τήν 
Εύβοιαν πολλάκις άπέβησαν, καί έν ένί λόγω ό φόβος καί ό τρόμος έστάθη- 
σαν τών έχθρών, τών μερών Εύβοιας, Βόλου καί Θεσσαλονίκης.

Έξοχώτατε! Παρατρέχοντες δλα αύτά, μέ λύπην μας γράφοντες σάς 
παρακαλούμεν νά μή καταδεχθήτε τήν άτιμίαν μας, καθότι άδικον είναι, δτι 
δντες βιασμένοι οΐ στρατιώται μας έκαμνον καταχρήσεις, καί ήμεϊς ήδη έξ 
αίτιας αύτών νά εύρισκώμεθα είς φυλακήν καί νά πάσχωμεν.

Έξοχώτατε! 01 Νόμοι τής Στερεός Νομίζομεν νά είναι διαφορετικοί ά
πό τούς τής θαλάσσης, καί άν κρινόμενοι καταδικασθώμεν, άπ’ αύτούς βέ
βαια, είς φυλακήν μέλλει νά άποθάνωμεν διότι ήμεϊς δέν έπήραμεν τίποτε, 
άλλ’ οί στρατιώται μας, καί δέν είμεθα είς κατάστασιν νά πληρώσωμεν τάς δ- 
σας καταχρήσεις αύτοί έκαμαν, αί όποίαι προέκυψαν άπ’ αύτήν τήν Ιδίαν πη
γήν, καθότι έν φ μάς διέταττεν είς έκστρατείας δέν μας έπρόβλεπε διόλου τά 
άναγκαία, άλλ’ έβιαζόμεθα ήμεϊς νά οίκονομώμεν αύτά έξ Ιδίων μας, καί έν 
έλλείψει αύτών νά συμβαίνωσι καί άταξίαι.

Δέν Σάς λανθάνουν Έξοχώτατε! όποίαι καταχρήσεις έγειναν άπό τούς 
θαλασσινούς μας, άλλ’ αύταί σκεπάζονται, μ ’ δλον δτι συγκρινόμεναι αί τών 
στρατιωτών μας μέ έκείνων, είναι άσυγκρίτφ λόγω ούδέν. αύτοί μένουσι ά- 
καταζήτητοι, καί ήμεϊς είς φυλακήν, καί τό χείριστον πρό τής καταδίκης ένο
χοι.

ϊίσθαι κοινός Πατήρ, καί ώς φιλοδίκαιος διά τής εύθείας Πλάστιγγος 
πρά^,ατε δ, τι ή ευθυδικία σας καί τό έλεός σας άπαιτεϊ πρός ήμάς διά τήν έ- 
λευθέρωσίν μας.
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Ημείς άφιερόνομεν ύλην τήν ϋπαρξιν τής τιμής καί ύπολήψεως είς τήν 
αυτού Εξοχότητα, καί προσφέροντες τήν τελευταΐαν βανίδα τού αίματός 
μας είς δ,τι ήθελε έγκρίνει άρεστόν.

Ύποσημειούμεθα δέ μέ τό βαθύτατον σέβας, 
τή 12 Ιουνίου 1828 01 εύπειθεϊς Πολίται
Έν ΑΙγίνη (Ύπ.) Κονσταντείνος Δουμπιώτης

(Ύπ.) γεόργιος Ζορμπάς 
(Ύπ.) διμιτριος Λιακοπουλος 
(Ύπ.) στερδανός μαρήνος».

(Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 83).

Ό  Σοϋτσος παραιτεϊται άπό τό δικαστήριο.

"Όπως είδαμε πιό πάνω, ό Καποδίστριας, υιοθετώντας τό αίτημα τοϋ Ζορμπά, 
άντικατάστησε τό Γρηγόριο Σοϋτσο μέ τόν Ιωάννη Γιαννετά στήν έπιτροπή τού ά- 
ντιθαλάσσιου δικαστηρίου, πού θά δίκαζε τόν άγωνιστή γιά δυό άδικήματα πού ά- 
ποδόθηκαν σ’ αύτόν. Στό άναμεταξύ δμως έγιναν κι άλλες άγωγές έναντίον του, κι 
ό Σούτσος γιά νά μή δώσει λαβή γιά παρεξηγήσεις, μιά καί εϊταν, δπως είδαμε, άνε- 
πιθύμητος στό Ζορμπά, υπόβαλε άναφορά στή Γενική Γραμματεία (Αίγινα, 
15.6.1828), γιά νά κάνει γνωστή τήν παραίτησή του άπό τήν έπιτροπή πού θά άσχο- 
λοϋνταν μέ τό Ζορμπά, είτε σάν κατηγορούμενο είτε σάν μηνυτή, παρακαλώντας 
μάλιστα γιά τό διορισμό άλλου στή θέση του (Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 84).

'Η Κυβέρνηση δέχτηκε τήν παραίτηση τοϋ Σούτσου άλλά στό πόδι του έβαλε 
τώρα άντί γιά τό Γιαννετά, τόν Άνδρέα Παπαδόπουλο, μέλος τοϋ Πανελληνίου, 
κοινοποιώντας τή σχετική διαταγή τόσο πρός τήν προσωρινή έπιτροπή τοϋ άντιθα- 
λάσσιου δικαστηρίου, δσο καί πρός τόν ίδιο τόν Παπαδόπουλο (Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., 
Φάκ. 85, άριθ. 1060 καί 3205).

'Η πληρωμή τής 10ης έκατονταρχίας.

Παρόλη τήν τετράμηνη περίπου φυλάκισή του, δ Προμιριώτης μαχητής δέν έ
χασε τό βαθμό του, οϋτε άντικαταστάθηκε στήν έκατονταρχία του. Στό διάστημα 
αύτό άναπληρωνόταν άπό τούς άδερφούς του Κώστα καί Νικόλαο Ζορμπά, πού εΐ- 
ταν καί οί δυό πεντηκόνταρχοι τής έκατονταρχίας του.

"Οταν συμπληρώθηκε τρίμηνο άπό τή σύσταση τής έκατονταρχίας, δόθηκαν σ’ 
αύτή 8.781 γρόσια καί μερικοί παράδες γιά μισθούς καί σιτηρέσια τών στρατιωτών, 
δπως φανερώνεται άπό τό 33/19.7.1828 άποδεικτικό τής μονάδας, πού συντάχτηκε 
στή Φανερωμένη τής Σαλαμίνας καί υπογράφτηκε άπ’ τούς Κώστα καί Νικόλαο 
Ζορμπά, τόν ταμία τοϋ στρατοπέδου Γεωργάκη Βουλπιώτη καί τό γραμματέα τής 
χιλιαρχίας Κλεομένη (Γ.Α.Κ., Γεν.Φρ., Φάκ. 11).

Γιά διάστημα έπίσης άπό 12 Όκτωβρίου 1828 ως 11 Δεκεμβρίου 1828, ή ίδια έ
κατονταρχία πού έπικεφαλής της εϊταν άκόμα ό φυλακισμένος Ζορμπάς, πήρε
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2.607 γρόσια καί 30 παράδες12.

'Ο Νικόλαος Ζορμπάς κ.ά. καταγγέλνουν λιποταξίες.

Δυστυχώς δέν άργησε νά φανεί καί στή χιλιαρχία τοϋ Στράτου τό πνεύμα τής 
άποσύνθεσης, έπειδή -  κυρίως -  6 χιλίαρχος έκδήλωνε μιά μεροληπτική στάση 
γιά τούς δικούς του στή μονάδα του καί σφετεριζόταν μισθούς, πού προορίζονταν 
γιά τούς άντρες του13. "Ολα αύτά δημιούργησαν κλίμα δυσαρέσκειας μεταξύ τών ά- 
ξιωματικών καί στρατιωτών, πού μέ γράμματα πρός τόν γενικό έπιθεωρητή τής ά- 
νατολικής Ελλάδας Γεώργιο Κίτσο, έκφράζανε τά παράπονά τους, ζητώντας τήν έ- 
πέμβαση τοϋ Κράτους. Ό  Κίτσος υπόβαλε τά γράμματα μέ τήν 43/11.6.1828 άναφο- 
ρά του στό Γ ενικό Φροντιστήριο, άλλά αύτό δέν έκανε τίποτα, καί ή κατάσταση στή 
χιλιαρχία δέ διορθώθηκε14. Τό χειρότερο εϊταν, ότι ό ίδιος 6 πεντακοσίαρχος Κώ
στας Βέρης, μέ 500 άξιωματικούς καί στρατιώτες, άποσκίρτησε άπ’ τή χιλιαρχία 
πράγμα πού κατάγγειλε πρώτος στόν γενικό έπιθεωρητή ό Α' ύπογραμματέας τής 
χιλιαρχίας Χαράλαμπος Λογοθέτης, ένώ βρισκόταν στό στρατόπεδο Μεγάρων, 
στίς 12 Ιουνίου. Σύμφωνα μέ τήν καταγγελία, μεταξύ αύτών πού άκολούθησαν τή 
μονάδα τοϋ Βέρη, εϊταν καί πέντε άντρες τής 10ης έκατονταρχίας τοϋ Γιώργη Ζορ- 
μπά: "Ενας είκοσιπένταρχος, ένας δωδέκαρχος, δυό πένταρχοι καί ένας στρατιώ
της. Ωστόσο, παρόλη τήν άπουσία τους, ό χιλίαρχος Στράτος έξακολοθοϋσε νά 
παίρνει τούς μισθούς τους, παρουσιάζοντάς τους ώς παρόντες, κι έπιπλέον ύπο- 
χρέωσε τόν ύπογραμματέα νά βεβαιώνει ψεύτικα, ότι οί λιποτάχτες έλειπαν μέ κα
νονική άδεια στή Σαλαμίνα.

Τήν ίδια καταγγελία θά κάνει (16.6.1828) άπ’ τή Φανερωμένη τής Σαλαμίνας καί 
ό δεύτερος άναπληρωτής τού Γιώργη Ζορμπά, πεντηκόνταρχος Νικόλαος Ζορ
μπάς. Τούτος όμως άνάφερε τή λιποταξία μόνο τοϋ είκοσιπένταρχου Σίμου, πού πή
γε νά παρουσιαστεί στούς Τούρκους, καί τόνιζε πώς τήν ίδια πληροφορία τού έδω- 
κε καί ό Στράτος. Έπιπλέον -  συνέχιζε ό Ζορμπάς -  πώς ό Στράτος ήθελε νά κρα
τηθεί μυστική ή λιποταξία τοϋ Σίμου, καθώς καί ή κατακράτηση τού μισθού του.

Σέ δέκα μέρες ό γενικός έπιθεωρητής άνάφερε τά καθέκαστα στό Γενικό 
Φροντιστήριο καί στόν Ύψηλάντη, ζητώντας νά έφαρμοστεϊ μέ αύστηρότητα ό νό
μος, ώστε νά τιμωρηθεί παραδειγματικά ό χιλίαρχος Στράτος γιά τίς λεηλασίες πού

12. Άπό βεβαίωση πληρωμής τών άντρων Γ' χιλιαρχίας, πού υπογράφει 6 έπιθεωρητής στρα
τού Ιωάννης Μελάς (Γ.Α.Κ., Γεν. Φρ., Φάκ. 37, 8.3.1829 καί Φάκ. 39, 18.3.1829).
13. "Ενα μέρος τών Θεσσαλομακεδόνων έπαναστατών, δπως ό Καρατάσος κ. ά., δέν έγινε δε
χτό στό νέο στράτευμα. Ούτε καί διώχτηκε. Κρατήθηκε έκεϊ κι έπαιρνε τό συσσίτιό του. ΟΙ ά- 
συμφωνίες δμως καί τά παράπονα εϊταν σέ ήμερήσια διατάξη. Τά γράφει αύτά ό Σκιαθίτης μα
χητής Σταμάτης Φραγκογιαννάκης άπ’ τό στρατόπεδο τών Μεγάρων (19.5.1828) πρός τόν ά- 
δερφό του Δημήτρη στή Σκιάθο, προσθέτοντας δτι φοβερές άρρώστιες τάραζαν τά μέρη τών 
Μεγάρων (βλ. γράμμα του στά Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Φάκ. 123).
14. Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ. (Τζώρτζ-Ύψηλάντη), Φάκ. 290.

Στήν άναφορά τονίζεται δτι ό χιλίαρχος έξανάγκαζε τούς άντρες του νά τελούν άδερφο- 
ποιία. Πιστεύω πώς τδκανε αύτό, γιά νά τούς συγκροτήσει στό σώμα του.
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έκανε (Γ.Α.Κ., Γεν.Φρ., Φάκ. 8. 12, 16, καί 26 Ιουνίου 1828).
ΟΙ ταραχές καί οί φασαρίες στήν έκατονταρχία τοϋ Ζορμπά, δπως φυσικά καί 

σέ δλόκληρη τή χιλιαρχία, έγιναν γνωστές καί στόν Ιδιον, πού δέν άδιαφόρησε. 
Σύνταξε άττ’ τή φυλακή έπιστολή πρός τούς άντρες του καί τούς παρακάλεσε νά η
συχάσουν, ένημερώνοντας παράλληλα, γιά τήν ένέργειά του αύτή τό δικαστήριο 
καί ζητώντας τή συντόμεψη τής δίκης. Νά τό κείμενο τής άναφοράς:

«Είμαι βέβαιος ότι τό Σ(εβαστόν) τούτο Δικαστήριον έπληροφορήθη όπίαις 
συγχύσεις καί έριδες άκολουθούν άπό τούς ύπό τήν όδηγίαν μου στρατιώτας εις 
τό έν Μεγάροις στρατόπεδον διά τήν άπουσίαν μου· "Οσον τό κατ’ έμέ δ,τι ύπαγό- 
ρευσεν ή φρόνησίς μου καί ό όρθός λόγος τούς έγραψα διά νά ήσυχάσουν καθότι 
έγώ δέν άποχωρίζομαι άπό τούς Νόμους, άλλ’ ούτε άποφεύγω τήν δίκην.

Τό Σ(εβαστόν) τούτο Δικαστήριον πρότερον μ ’ έστενοχώρει καίμέ κατέπνιγε 
διά νά άπολογηθώ, άλλ’ άφ’ ού άπολογήθην εις μήν όλόκληρος είναι όπού τό 
πράγμα ύπνώτει τ ί τό τρέχον καί έγώ άπορώ.

Επικαλούμενος λοιπόν τήν προστασίαν τών Νόμων καί διά νά μήν άκολουθή- 
ση κφμμία λιποταξία είς τό Στρατόπεδον άπαιτώ δικαιωματικώς τήν έναρξιν τής 
διαδικασίας μου όσον οϋπω άλλέως δέ τά έπακόλουθα θέλει λογιζόμαι δλως διό
λου άνεύθυνος· ύποσημειούμαι δέ μέ δλον τό άνήκον σέβας.

Τήν 25 ΜαΊου 1828
έν Αίγίνη Ό Πολίτης

(Ύπ.) Γεώργιος Ζορμπάς».
(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 14).

Είναι άνάγκη όμως τώρα, άνοίγοντας παρένθεση, νά μεταφερθοϋμε στό κεφά
λαιο τών δικών τοϋ φυλακισμένου άγωνιστή, γιά νά παρακολουθήσουμε κατόπιν τή 
συνέχιση τής δράσης του στό στράτευμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΜΗ άλυσίδα τών δικών τοϋ Γιώργη Ζορμπά

1. 'Η υπόθεση τής ληστείας τού πλοίου τού Μπογιάννη

Σοβαρή είταν ή κατηγορία τοϋ Παρασκευά Μπογιάννη, δτι ό Γιώργης Ζορμπάς 
άρπαξε άπό τίς «Λ/ναριές» Σκύρου τή σακολέβα του καί τήν όδήγησε στή Σκόπελο, 
μεταφέροντας μ’ αύτή τίς φαμίλιες τών στρατιωτών του καί τή δική του, γιά νά τήν 
πουλήσει, στό τέλος, στό γυναικάδερφό του Νικόλαο Φιλάρετο γιά 365 γρόσια, δ- 
πως είδαμε στή χρονολογική τους σειρά τά γεγονότα.

Ό  Ζορμπάς δέν άρνήθηκε βέβαια νά πληρώσει τόν Μπογιάννη καί τοϋγραψε 
νά παραλάβει 1500 γρόσια άπό τόν ήγούμενο τοϋ μοναστηριού «Ά ι-  Γ ιώργης» στή 
Σκύρο, πού τά είχε έμπιστευτεί γιά φύλαξη. Ό  Μπογιάννης ζήτησε τά γρόσια τίς 
μέρες πού οί Ζορμπάδες έλειπαν στίς μάχες τοϋ Τρίκερι, κι αύτό έπικαλέστηκε ό ή- 
γούμενος γιά νά άρνηθεί τήν καταβολή. "Οταν έπιστρέψανε, ό Μπογιάννης έγραψε 
(11.12.1827) πολύ φιλικό γράμμα στόν Κώστα Ζορμπά, παρακαλώντας τον νά μεσο
λαβήσει στό Νικόλαο Φιλάρετο, ώστε δ τελευταίος νά έπιστρέψει τά καράβι, άφού 
τοϋ καταβάλλονταν πρώτα τά 44 γρόσια πού ζητούσε γιά τήν έπιστροφή αύτή. Δέν 
έγινε δμως τίποτα.

Πιό ύστερα ό Μπογιάννης πήρε άπ’ τόν ήγούμενο 1100 γρόσια, κι ήρθε σέ έπα- 
φή μέ τούς Ζορμπάδες, πού τοϋ έδωκαν 2463,15 γρόσια σέ χρήματα καί είδη, δπως 
βλέπουμε στήν καταγραφή, πού έκανε δ Γ ιώργης Ζορμπάς (δημοσιεύεται πιό κάτω).

Μολαταύτα δ καπετάνιος τοϋ κλεμμένου καραβιού δέν έμεινε Ικανοποιημένος. 
Άφού έφοδιάστηκε μέ τά άπό 5.2.1828 πιστοποιητικό τής ληστείας άπό τούς δημο
γέροντες τής Σκύρου, κατέβηκε στήν Αίγινα καί κατάγγειλε τά Ζορμπά ώς ύπεύθυ- 
νο τής κλοπής. Τήν ύπόθεση άνάλαβε νά διερευνήσει τά άντιθαλάσσιο δικαστήριο, 
άλλά στό μεταξύ δ Μιαούλης βρήκε τά καράβι στή Σκόπελο καί τδκαψε, έπειδή τά 
πέρασε γιά πειρατικό1.

Πρώτοι λοιπόν μερικοί δημογέροντες τής Σκύρου δήλωσαν μέ έγγραφο στίς 5 
Φεβρουάριου 1828, δτι πράγματι δ Ζορμπάς πήρε άπ’ τό λιμάνι τής Σκύρου τό καρά
βι τοϋ Μπογιάννη τό Σεπτέμβρη τοϋ 1827. Τά ίδια Ισχυρίστηκε κι ό Κουτίπας μέ τό 
Σκυριανό παπα- Πρεμικύρη1 2.

1. Άπό: 1) Τήν άπό 17.2.1828 άναφορά τοϋ Μπογιάννη στά Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 32.
2) Τήν άπό 15.6.1828 άναφορά τοϋ Γ. Ζορμπά πρός τό άντιθαλάσσιο δικαστήριο στά 

Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 15.
3) Τήν άπό 10-14/10.1828 ένορκη άμολογία τοϋ Τόλια Νικολάου στά Γ.Α.Κ., Άντιθ. 

Δικ., Φάκ. 15.
2. Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ„ Φάκ. 153.
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Τήν ίδια κατάθεση έπίσης έδωκαν στ(ς 15 Μαΐου 1828 καί οΐ Κωνσταντής 
Ζμποϋνος, Δημ. Σταματίου καί Κωνσταντής Φωτεινής, μέ τήν προσθήκη δτι τήν ώρα 
τής άρπαγής τού πλοίου, ό Ζορμπάς είχε μαζί του 200 περίπου στρατιώτες.

Ηπιότερος στήν κατάθεσή του, πού δόθηκε τήν Ιδια μέρα μέ τήν προηγούμε
νη, φάνηκε ό μαχητής Στεριανός Μάλιος άπό τά Μαντεμοχώρια Θεσσαλονίκης, 35 
χρονώ, πού κατοικούσε στή Σκόπελο. Αύτός όμολόγησε, πώς τό πλοίο πούλησαν δ- 
λοι οί στρατιωτικοί στή Σκόπελο μέ δημοπρασία, τήν όποία παρακολουθούσε καί ό 
Ζορμπάς, καί τό άγόρασε ό Νικόλαος Φιλάρετος. Τά γρόσια πού έλαβαν, τά κράτη
σαν οί Ιδιοι, καί δέν έδωκαν τίποτα στό Ζορμπά, έπειδή ό τελευταίος χρωστούσε 
πολλά στούς πωλητές -  στρατιώτες άπό τότε πού έκστρατεύσανε μαζί στή Σκύρο 
(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 15).

Παράλληλα κλήθηκε σέ γραφτή άπολογία κι ό κατηγορούμενος, άλλ’ αύτός 
άρνήθηκε δσα τού καταμαρτυρούσαν καί κατάγγειλε ώς ύπεύθυνους τής άρπαγής 
στρατιώτες τού σώματος τών άδερφών Ντουμπιώτη, πού ένώ άρχικά τόν άκολού- 
θησαν -  κατά διαταγή τού Καρατάσου -  γιά τή Σκύρο, δπου πήγαινε νά πάρει δυ
ναμικά τά πρόσωπα καί τά πράγματα, πού κατακρατούσε δ Βάσος, στό δρόμο τόν 
έγκαταλείψανε καί πήγαν άλλού. Σέ λίγες όμως μέρες πέρασαν στή Σκύρο, κι έκεϊ, 
βρίσκοντας άραγμένη τή σακολέβα, τήν πήραν καί τήν έφεραν στή Σκόπελο, δπου 
τήν πούλησαν. 'Ωστόσο ό Μπογιάννης ένοχοποίησε τόν Ιδιον -  συνέχιζε ό Ζορ
μπάς -  έξαιτίας οικονομικών διαφορών, πού είχαν άπό πριν. "Ας παρακολουθή
σουμε δμως τήν άναφορά του:

«Κύριοι Δικασταί
Ό Κατήγορός μου Παρασκευάς Μπογιάννης είς τήν άπό 9 τού παρελθόντος 

Μηνός Απριλίου δεδομένηνκατ’ έμοϋ κατηγορίαν του, μ ’ ένάγει είς τό Σεβ(αστόν) 
τούτο Δικαστήριον ένεκα γροσίων 4105 διά τό όποιον Σακολευί του έπήρα, ώς λέ
γει δυναστικώς κατά τόν Παρελθόντα Μήνα Σεπτέμβριον τού παρελθόντος έτους, 
έπιστρεφομένου έκ Σύρας είς ΣκΟρον, δπου κατοικεί μέ τήν οίκογένειάν του, καί τό 
έπώλησα είς Σκόπελον.

Είς άπάντησιν λοιπόν τής κατηγορίας του τούτης, άπολογούμαι, ότι κατατρε- 
χόμενος παρά τού Βάσου καί Κριεζώτη, διά τό όποιον Πλοϊον έναυπήγουν είς Σκό
ρον, έζήτησα βοήθειαν παρά τού Στρατηγού Καρατάσσου, όστις μή έχων τούς συ
ντρόφους του παρόντος, διώρισε τόν Καπ(ετάν) Κωνσταντίνον Ντουμπιώτην καί τόν 
άδελφόν του Καπ(ετάν) Βασιλικόν, καί όσους άλλους άξιωματικούς εύρίσκοντο υ
πό τήν όδηγίαν του, νά έκστρατεύσουνμέ τούς στρατιώτας του πρός ύπεράσπισιν 
τού δικαίου μου, οϊτινες άφ’ ού έξεκίνησαν άπό Σκόπελον διά Σκύρον άπό έναντίον 
άνεμον έλιμενίσθησαν είς τόν λιμένα τών Σκαντζούρων, όπου καί συγκροτήσαντες 
Συνέλευσιν στρατιωτικήν, παρ’ έλπίδα μ ’ έπρότειναν έκ συμφώνου άπαντες, ότι 
δέν θέλουν νά μέ άκολουθήσουν, διότι είχον αύτοίέξ Ιδίων των τάς Κουμπάνιας. ε
γώ δέ τούς ύπεσχέθην διά νά δώσω είς έκαστον στρατιώτην άπό μισήν όκάν ψωμίν 
τήν ήμέραν καί δέν έστερξαν, δθεν έτράβιξαν κατά τήν Κούμην ( = Κύμην) πρός ά- 
πόλαυσιν καμμιάςλείας, πλήνέκ τού έναντίου άνέμου έπέστρεψαν είς Λιναριά, λι
μένα τής Σκύρου, όπου κατά κακήν του τύχην εύρον τό Σακολευί τού Παρασκευά 
Μπογιάννου, καί άλλα δύω Καΐκια, τό μέν έν τού Καπ(ετάν) Νικολάου Κριεζώτου, 
τό δέ τού Καπ(ετάν) Θεοδώρου Σκλαβούνου, τού όποιου τό έβούλησαν τό Καΐκι
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του, τό δέ άλλον μετά τού Σακολευιοϋ καί δύω άδελφών τού ρηθέντος Μπογιάννου 
τά έλαβον.

Ακολούθως άπέβησαν είς τήν χώραν τής Σκύρου, έπί λόγω ζητούντες τρο
φός, έγώ άγνοώ τί έκαμαν, καθότι εύρισκόμην τότε είς Σκάντζοραν μέ είκοσι στρα- 
τιώτας, καί έσκεπτόμην τήν καταδρομήν, ήτις μέήκολούθει.

Τέλος πάντων βιασμένος μετέβην καί έγώ είς Σκϋρον, ένθα εύρίσκετο ή οίκο- 
γένειά μου, καί ό άδελφός μου (έννοεϊτόν Κώστα) μέ τούς ύπ’ αύτόν στρατιώτας ά- 
φοπλισμένοι, καί έν είδη φυλακής, καί έκε ϊ συννενοηθείς μετά τού Βάσου έλαβον 
τήν οίκογένειάν μου.

Καί έπειδή οί διορισθέντες παρά τού Στρατηγού Καρατάσου στρατιώται έμπό- 
διζαν τά Καΐκια, τόσον τού κατηγόρου μου Μπογιάννη, καθώς καί τού Νικολάου 
Κριεζώτου, έγώ μ ’ δλον ότι τούς ώμίλησα άρκετά διά νά τά έλευθερώσουν, πλήν 
δέν έστάθη τρόπος, τούτο μόνον έδυνήθην καί έκαμα, όπού τού ήλευθέρωσα τούς 
άδελφούς του, τό δέ Καΐκι του τό διεύθυναν είς Σκόπελον, όπου καί τό έπώλησαν έ
πί Δημοπρασίας διά γρόσια τριακόσια έξήκοντα πέντε άριθ. 365.

Σεβ(αστοί) Δικασταί αυτή είναι ή άλήθεια, καί ούτως συνέτρεξε τό πράγμα, έ- 
γώ είς τούτο νομίζω τόν έαυτόν μου άμέτοχον, καθότι έκεϊνοι, οϊτινες τό έλαβον 
καί τό έπώλησαν είναι έδώ, καί δέν τό άρνούνται.

Ό Κύριος Παρασκευάς, όστις έκίνησε τήν άγωγήν ταύτην, τήν έκίνησε διά τόν 
άκόλουθον σκοπόν, ήμεΐς τόνείχαμεν ώς οίκιακόν, τόν ένεπιστεύθη ό Αύτάδελφός 
μου Κωνσταντίνος, καί τφ έδωσε μίαν συναλλαγματικήν νά λάβη άπό τόν ήγούμε- 
νον τού Άγιου Γ εωργίου τής Σκύρου γρόσια χίλια έκατόν άριθ. 1100 τά όποια ό Αύ
τάδελφός μου τά είχεν άφήσει είς τόν ήγούμενον, όταν κατετρέχετο άπό τόν Βάσ- 
σον, καί άφ’ ού τά έλαβε, μάς άπεκρίθη, ότι δέν τά έλαβεν, ώς τά περικλειόμενα έγ
γραφα ένδιαλαμβάνουν. τφ είχε πρός τούτοις καί τυρί γροσίων διακοσίων τριά
κοντα δύω καί παράδε τριάκοντα πέντε άριθ. 232.35. Πρός τοϊς άλλοις τφ είχον δώ
σει καί έγώ είς Κηρίον γρόσια πεντακόσια τριάκοντα τρία άριθ. 533 καί έπτά άριθ. 7 
βενέτικα3, τά όποια φέρουν γρόσια διακόσια τριάκοντα όκτώ άριθ. 238 διά νά ΰπά-

3. Τούτα, μέ μικρές διαφορές καί προσθήκες, έπαναλαμβάνονται καί σ’ αύτή τήν καταγραφή, 
πού έκανε δ Ζορμπάς:

«Άπό μίαν συνναλαγματικήν πρός τόν ήγούμενον τής Σκύρου
Γρ(όσια) 1100

Μία τόσα άσημένια όπου ήτον τά γρόσια μέσα
άπό τυρί τού έμβάσαμε, ό αύταδελφός μου ό Κονσταντϊνος226,35

έκτός τής τάσας σούμα Γρ. 1326,35
Έδικά μου άπό κυρί, είςόκ(άδας)43πρόςγρ. 12 515
έπτά Βινέτικα Άρ. 7 πρός γρ. 33 231
Είς σκόπελον διά χαρτζηληκι κι του ρουσιοότι 21,20
ΕΙςτίν εξαγοράν τοϋ καϊκιού του 365
Άργατικό όπου ετραβισα τό καοικι του εξο _____4_

σούμα Γρ(όσια) 2463,15
(Ύπ.) Γιόργιος ζορμπας

δίο χιλιάδαις τετρακόσια εξικοντα τρία καί παράδες δέκα πέντε».
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γη είς τό Νησίον τής Εύρίπου νά μού βγάλη Κατάρτια διά τό Πλοϊόν μου, ό όποιος 
ούτε Κατάρτια μ ’ έφερεν, ούτε μέ άπηλογήθη κφν έως τώρα, λοιπόν τά όσα κατα
κρατεί χρόνον όλόκληρον ένα σχεδόν χρήματα ήμών τών δύω άδελφών είναι γρό- 
σια δύω χιλιάδες έκατόν τρία, καί παράδες τριάντα πέντε άριθ. 2103.35* δθεν διά 
νά τά χονεύση ήδη μ ’ ένάγει.

Σεβ(αστοΙ) Δ ικασταί! ~Α ν ημείς εϊχωμεν σκοπόν νά τόν κακοποιήσωμεν, τόνέ- 
μπιστευόμεθα τόσην ποσότητα χρημάτων είς χείρας του; όχι ποτέ, αύτός όμως πά
σχει διά μέσου τής άγωγής τούτης ίσως χονεύση τά άνωθεν.

έχω άποχρώσας μαρτυρίας ν’ άποδείξω, ότι ό διαληφθείς άν καί ήναι καί Αυ
στριακός υπήκοος, τό Καΐκι του δέν ήτον κτήμα έδικόν του, πλήν έπειδή καί κατε- 
κλείσθη ένταϋθα τό Πόρτον, δέν έλαβον καιρόν διά νά μ ’ έλθουν αί άνήκουσαι μαρ- 
τυρίαι. Πρός πλειοτέραν πληροφορίαν τού Σεβ(αστού) τούτου Δικαστηρίου παρα- 
καλεϊται νά κάμη μίαν άντεξέτασιν είς τούς ένταϋθα εύρισκομένους, καί θέλει πλη- 
ροφορηθή είς τί Ταξίδια άκολουθοϋσε τό βηθέν Καΐκη, τό όποιον μαρτυρηθέν είς 
Σκόπελον τό κατέκαυσεν ό Ναύαρχος Μιαούλης, καί ούτως έζημιώθην καί άλλα 
γρόσια τριακόσια έξήντα πέντε άριθ. 365 τήν έξαγοράν αύτοΰ κατά τό γράφειν του.

Αρκετά, νομίζω, Σεβ(αστοί) Δικασταί, ότι περί τούτης τής κατηγορίας άπέδει- 
ξα τήν άθωότητά μου, κ α ίώς εύθύδικοι έπιφέρατε τήν ψήφόν σας κατά τό δίκαιον. 
Ύποσημειούμαι δέ μέ τό άνήκον σέβας.

Τή 15 Ιουνίου 1828 Ό Πολίτης
Έν Αίγίνη (Ύπ.) γεόργιως Ζορμπάς».

(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 15).
Ή δμολογία τού Ζορμπά δτι έδωκε στόν Μπογιάννη τό κερί καί τά βενέτικα, έ- 

πικυρώνεται καί μέ τήν άπό 6 Αύγούστου 1828 ένορκη βεβαίωση τού γραμματικού 
του Αναγνώστη Άλεξανδρή Χαλβέτου, πού δόθηκε μπροστά στό στρατάρχη Δημή- 
τριο Ύψηλάντη στά Μέγαρα, καί ύπογράφτηκε κι άπ’ αύτόν τόν ίδιο γιά τό γνήσιο 
τής υπογραφής5. Σύμφωνα μέ τήν κατάθεσή του, ό ίδιος ό Χαλβέτος ζύγισε τό κερί, 
πού πούλησε ό Ζορμπάς στόν Μπογιάννη τόν Ιούνιο τού 1827, κι ό ίδιος είταν πα
ρών όταν ό πρώτος έγχείρισε στόν δεύτερο τά φλουριά, (Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 
15).

Ύστερ’ άπό δυό μέρες ό φυλακισμένος άγωνιστής ύπόβαλε άναφορά στόν Κα- 
ποδίστρια, παραπονούμενος ότι τό δικαστήριο δέ λάβαινε ύπόψη τίς μαρτυρίες του 
γύρω άπ’ τή διένεξή του μέ τόν Παρασκευά Μπογιάννη κι ούτε δεχόταν τήν άπολο- 
γία του, άλλά καί προτείνοντας νά έξεταστούν μάρτυρες άπ’ τό στρατόπεδο τών 
Μεγάρων γιά τήν ύπόθεσή του6.

(Σημ: ή πρόσθεση, καθώς καί ό πολλαπλασιασμός γιά τήν άξια τού κεριού, είναι 
λάθος).
(Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 15,10-14 Όκτωβρίου 1828. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

4. "Ωστε παλιότερα, δπως βλέπουμε στήν παραπάνω καταγραφή, ζητούσε περισσότερα.
5. Ό  Ιδιος ό Ζορμπάς είχε ζητήσει μέ αίτησή του (12.7.1828) πρός τό άντιθαλάσσιο δικαστή
ριο, νά έξετασθούν καί μάρτυρες άπό τό στρατόπεδο τού Ύψηλάντη, καί τό αίτημα έγινε δε
χτό (Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 15).
6. Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ„ Φάκ. 105.
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Μά καί ό ϊδιος δ Μπογιάννης παρακαλοϋσε τότε μέ άναφορά του τόν Καποδί- 
στρια, νά δώσει τέλος σ’ αυτή τήν ύπόθεση, μεσολαβώντας ώστε τό δικαστήριο νά 
βγάλει τήν άπόφαση (Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 108).

Ή άπολογία τού Ζορμπά κοινοποιήθηκε στόν Μπογιάννη, κι αύτός μέ άλλη ά
ναφορά πρός τό δικαστήριο προσπάθησε ν’ άναιρέσει τά σημεία της, άλλ’ δ Ζορ- 
μπάς έπανήρθε στις 16 Ιουλίου, γράφοντας μεταξύ τών άλλων, δτι οί κλέφτες τού 
πλοίου βρέθηκαν κι δμολόγησαν τήν πράξη τους, άλλ’ δ Μπογιάννης έκμεταλλεύ- 
τηκε τήν έμπιστοσύνη καί τήν φιλία τής ζορμπάδικης οικογένειας (Γ.Α.Κ., 
Άντιθ.Δικ., Φάκ. 15).

Στίς 25 Ιουνίου 1828 έδωκε ένορκη δμολογία δ Θεσσαλονικιός δμαδάρχης Θο- 
δωρής Τριανταφύλλου, 35 χρονώ, πού άκολούθησε τό Ζορμπά ώς τά Σκάντζουρα 
τό καλοκαίρι τού 1827, κι ύστερα τόν έγκατέλειψε, μαζί μέ τό σώμα τών Ντουμπιώ- 
τηδων, γιά νά καταλήξει τελικά στή Σκύρο. Τά βασικότερα σημεία άπό τήν κατάθε
σή του, πού ένα μέρος προκάλεσε κι δ Ζορμπάς μέ τίς έρωτήσεις του, είναι τούτα:
1) Ό  Ζορμπάς κάλεσε τούς Ντουμπιώτηδες σέ βοήθεια γιά νά έλευθερώσει στή 

Σκύρο τή φαμίλια του, πού κρατούσε δ Βάσος, καί τό καράβι του, μέ τήν ύπόσχε- 
ση δτι θά τούς πληρώσει, δίνοντας μάλιστα καί μιά προκαταβολή. ΟΙ στρατιώτες 
δμως ζητούσαν περισσότερα, καί έξαιτίας αύτής τής διαφωνίας, τόν έγκαταλεί- 
ψανε στά Σκάντζουρα.

2) Στά Σκάντζουρα ό ίδιος ύποσχέθηκε στούς συνοδούς του καπεταναίους, πού θά 
τόν βοηθούσαν στή Σκύρο, πώς άν έκαναν πρέζες, θά τίς έπαιρναν αύτοί.

3) Οί στρατιώτες τών Ντουμπιώτηδων άρπαξαν στή Σκύρο τή σακολέβα τού Μπο- 
γιάννη καί δχι οί στρατιώτες τού Ζορμπά, πού βρίσκονταν τότε στά Σκάντζουρα. 
"Οταν δμως δ τελευταίος γύρισε στή Σκύρο καί πληροφορήθηκε τήν άρπαγή, 
παρακαλοϋσε τούς κλέφτες νά άφήσουν έλεύθερο τόσο τό πλεούμενο, δσο καί 
τούς άδερφούς τού Μπογιάννη, πού είχαν έπίσης αιχμαλωτιστεί μαζί μέ τό κα
ράβι.

4) ’Από τότε πού ό Νικόλαος Φιλάρετος άγόρασε τή σακολέβα, τήν τράβηξε στήν 
ξηρά χωρίς νά τή χρησιμοποιήσει (Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 15).

Στίς 5 Ιουλίου έδωκε γραφτή δμολογία κι ό πατριώτης τού Μπογιάννη ναύτης 
Γεώργιος Έλευθέρη Κακλαβάτου. Τούτος ύποστήριξε, δτι δ Ζορμπάς έφερε στή 
Σκύρο τά στρατεύματα, δπως άκουσε, ϋστερ’ άπό φουρτούνα πού άντιμετώπισαν 
στά δρόμο, κι αύτός πάλι έδωκε διαταγή νά έπιβιβαστοϋν στή σακολέβα οικογέ
νειες τών δικών του άνθρώπων γιά τή Σκόπελο, χωρίς νά είναι δμως δ ίδιος μέσα σ’ 
αύτή. Τέλος, δταν έφτασαν στή Σκόπελο καί άποβιβάστηκαν οί φαμελιές, δ πεθε
ρός τού Ζορμπά Γεώργιος Φιλάρετος έβαλε στό πλοίο πολεμοφόδια, καί μέ στρα
τιώτες τό έστειλε γιά τή Σκύρο. Κοντά στά Σκάντζουρα δμως τό συνάντησε ό Ζορ
μπάς καί τό γύρισε πίσω στή Σκόπελο (Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 15).

Κατά τή διάρκεια τής έξέτασης τών μαρτύρων, ή έπιτροπή τού δικαστηρίου ά- 
ποφάσισε νά διορίσει στρατιωτικούς γιά νά προβούν στήν έκτίμηση τού πλοιαρίου, 
άλλ’ ό Ζορμπάς, πού έξακολουθούσε νά παραμένει στήν άπομόνωση, πήρε άντίθε- 
τη θέση. “Εβαλε λοιπόν κάποιον καλαμαρά καί τού σύνταξε, στίς 18 Σεπτεμβρίου, 
καινούργιαν άναφορά πρός τό δικαστήριο, γιά νά τονίσει, άνάμεσα στ’ άλλα, δτι τό
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πλοίο ειταν μόλις 150 κιλών, ύπόσαθρο, κι άκόμα πώς τό κίνητρο τής παραπομπής 
του σέ δίκη ειταν τό χρέος πού τού δφειλε ό Μπογιάννης, γ ι’ αύτό καί παρακαλοΰσε 
τήν έπιτροπή νά κρίνει μιά ώρα συντομότερα τήν ύπόθεσή του. "Εγραφε δηλαδή:

«...Κύριοι! τό πλοιάριον τούτο είναι μόλις έκατόν πεντήκοντα Κιλών, καί τού
το ϋπόσαθρον, ώς γνωστόν τοΐς πάσιν ό Άντίδικός μου Παρασκευάς Μπο- 
γιάννης ό ένόγων με ήδη είς δίκιν, έπειδή καί μέ κρατεί Ικανήν ποσότητα 
χρημάτων (πρόκειται γιά τό χρήματα πού άναφέρει καί στήν πιό πάνω άνα- 
φορά του), διά νά φόγη τούτην, έκίνηαε έναντίον μου αυτήν τήν έρύμην δί
κην, ήτιςδέν άνάγεται πρός έμέ, άλλ’ εις αύτούς τούς Κουρσεύσαντας αύτό, 
ώς είς τήν άπολογίαν μου λέγω, καί μ ’ έμποδίζει ήδη έπί τοσούτον.

ΑΙ συνηγορικαί περίπλοκοι αυτού, μέ έπιφέρουσι χρονοτριβήν, ώστε νά 
ζημιούμαι τά μέγιστα. Ή αυτόχρημα δμως άλήθεια τής ύποθέσεως, τήν ό
ποιαν μήτ’ αύτός νομίζω ήμπορεϊ νά τήν άρνηθή ποτέ, καί αύτό τό φιλοδί- 
καιον τού Δικαστηρίου μ ’ έναθαββύνουσιν, ώστε νά έλπίζω έπιστηριζόμενος 
είς τήν άθωότητά μου.

Γίλήν ώς έκ τούτου, καί ώς άλλων τινών ύποθέσεών μου βλάπτονται και- 
ρίως τά συμφέροντά μου■ παρακαλώ θερμώς τό φιλοδίκαιον τής ευθυδικίας 
Σας νά δώσητε καί είς τάς υποθέσεις μου προσηνές όμμα, ώστε όσον τάχος 
είδυνατόν νά λάβωσι πέρας, διά νά άπαλλαγώ τώνβασάνων, κατατηκόμενος 
ήδη μήνας περίπου έννέα...».

(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 15).
Εύνοϊκή γιά τόν φυλακισμένο μαχητή ειταν καί ή βεβαίωση τού διάκου νοτά- 

ριου Ιερόθεου (Σκόπελος 23.9.1827) δτι αύτοί πού πούλησαν τό καΐκι ατό Νικόλαο 
Φιλάρετο, ειταν ό άδερφός τού Κωνσταντή Ντουμπιώτη Βασιλικός μέ τούς συμμα
χητές του Ναούμη, Γιαννάκο, καί Στεριανό Μαρίνο (Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 15).

Αλλά καί ό Νικόλαος Ζορμπάς, άφοϋ ήρθε στήν Αίγινα άπ’ τό στρατόπεδο τού 
Ύψηλάντη, τόνιζε τήν άθωότητά τού άδερφοϋ μέ άναφορά (1.10.1828) πρός τό δικα
στήριο κι έπικαλοϋνταν τήν εύμένεια καί τό πνεύμα δικαιοσύνης, ώστε νά τελειώ
σουν τά βάσανα τής οίκογένειάς τους. «...Κοντεύομεν -  έγραφε -  νά χαθώμεν έξ 
όλοκλήρου βασανιζόμενοι μήνας σχεδόν δέκα...».

Μαζί μέ τήν άναφορά ό Νικόλαος ύπόβαλε καί δυό γραφτές μαρτυρίες άναφο- 
ρικά μέ τήν ύπόθεση τού πλοίου, τόν άναλυτικό λογαριασμό7 γιά τό τί χρωστούσε ό 
Μπογιάννης στούς Ζορμπάδες, καθώς καί δυό καταθέσεις μαρτυρικές γύρω άπ’ τή 
διαφορά πού είχε ό Γιώργης Ζορμπάς μέ τόν Δημήτριο Μούργο ή 
Κουντούρη(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 15). Ούτε αύτές δμως βρέθηκαν.

Ό  Ιδιος πάλι πιό πρίν, θεωρώντας άδικη τή φυλάκιση τού άδερφοϋ του, είχε 
κατορθώσει νά τραβήξει τήν προσοχή τού Καποδίστρια, πού έστειλε άνάλογη δια
ταγή στό δικαστήριο, καί τό ένδιαφέρον αύτό τού Κυβερνήτη έπικαλοϋνταν γιά νά 
συντομεύονταν οί άνακρίσεις καί νά έβγαινε ή άπόφαση μέ τή νέα τούτη άναφορά 
του πρός τό άντιθαλάσσιο δικαστήριο:

7. Καταχωρείται πιό πάνω. Σχετικά γράφει ό Νικόλαος Ζορμπάς « ά ν τ ί  νά  ζ η τ ο ϋ μ ε ν  
ζ η τ ο ύ μ ε θ α » .
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«Ό αύτάδελφός μου Γεώργ. Ζορμ(πάς) πρό 10 μηνών σχεδόν έγκλιθείς 
εύρίσκετο είς φυλακήν διά Δ ιαταγής τού Σ(εβαστού) τούτου δικαστηρίου ήδη 
όμως έξ άπλής ύποψίας εύρίσκεται είς ειρκτήν καταδίκην περί τούτου έβιά- 
σθην ν’ άνηνεχθώ πρός τήν Αυτού έξοχότητα, παράπονού μένος διά τό πρός 
τήν οίκογένειάν μας άδικον τούτο, ή αύτού έξοχότης καμφθεϊσα είς τά παρά
πονά μας καί θέλουσαν άν ό άδελφός μας ήν άθώος, ν’ άθωωθή διά τών Νό
μων ε ί δέ υπεύθυνος νά παιδευθή πάραυτα διέταξε τήν σεβαστήν τούτην έπι- 
τροπήν τό νά θεωρήση πρότερον τάς έρύμας τούτου δίκας του, έπιστηριζό- 
μενος είς τήν Σ(εβαστήν) διαταγήν τής έξοχότητός του κρίνω έπάναγκες νά 
παρακαλέσω θερμώς τήν Σ(εβαστήν) τούτην Επιτροπήν διά τής ταπεινής 
μου νά λάβη οίκτον καί πρός αύτόν τόν δυστυχή πολίτην, ίσως ποτέ καιρού 
καί ούτος έστάθη έπωφελής πρός τήν Πατρίδα, ώστε νά έπιταχυνθώσιν αί ύ- 
ποθέσεις του, είς τρόπον όπου καί έγώ καί άπασα ή λοιπή οίκογένειά μας νά 
μή βασανίζω μέθα έπί ματαίω κοντά είς αύτόν, νά ίδωμεν καί έγώ έπιθυμού- 
μεν ταχυτέραν ή τήν εύθύνην ή τήν άθωότητα. εύελπις ώνείς τό φιλοδίκαιον 
τής Σ(εβαστής) τούτης έπιτροπής μένω πεπεισμένος μέ τήν προσδοκίαν τού 
νά ίδω περαιωμένην κατά τόν ενοντα τρόπον τήν αίτησίνμου, διό καί ύποση- 
μειοϋμαι μ ’ όλον τό βαθύτατον σέβας

Έν Αίγίνη τή 5 8/βρίου 1828 
Ό ευπειθής πολίτης δια τόν Γεωργιον Ζορμπά ό άδελφός του

(Ύπ.) Νικόλαος Ζορμπάς».
(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 15. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Τήν 11η Όκτωβρίου διατάχτηκε νά καταθέσει στό δικαστήριο κι δ Παρα- 
σκευάς Μπογιάννης, πού μπροστά καί στόν άδερφό τού Γιώργη Ζορμπά Νικόλαο, 
είπε τούτα σέ περίληψη:
1) Στή Σκύρο πήγε άπό τή Σύρο γιά νά φορτώσει κρασιά, κι ένώ βρισκόταν έκεΐ, έ

μαθε πώς τά στρατεύματα τού Ζορμπά πήραν τό καΐκι του, καθώς καί τό καΐκι 
τού Γριζιώτη, βουλιάζοντας συγχρόνως τό πλοίο τού Βάσου. Μολαταύτα ό Προ- 
μιριώτης όπλαρχηγός πήγε καί μίλησε μέ τό Βάσο, ζητώντας τήν έλευθέρωση 
τής οίκογένειάς του, πράγμα πού πέτυχε. Ζήτησε δμως καί τήν έπιστροφή τών 
χρημάτων καί τών άλλων άντικειμένων, πού είχαν άρπάξει οΐ στρατιώτες τού 
Βάσου άπ’ τούς Ζορμπάδες, άλλά συνάντησε άρνηση. Τό άποτέλεσμα εϊταν ν’ 
άρχίσουν άδερφοκτόνο πόλεμο τά άντίπαλα στρατεύματα, καί μάλιστα τή νύ
χτα, γιά νά κρατήσουν οί συγκρούσεις όχτώ μέρες. Στό τέλος ό Ζορμπάς πήρε 
τούς άντρες του καί μέ τό καράβι τού Μπογιάννη πέρασε στή Σκόπελο. Στό νησί 
έφτασε ϋστερ’ άπό ένα -  δυό μήνες κι ό καραβοκύρης, άλλά τού παράγγειλαν μέ 
τόν καπετάν Άνδρέα Κεφάλα καί τόν Κριεζώτη, πώς τό πλοίο πουλήθηκε, καί 
γιά νά τό πάρει έπρεπε νά καταβάλει 700 γρόσια, πού δέν είχε. Τελικά τό πλοιά
ριο βρήκε ό Μιαούλης άραγμένο στή Σκόπελο καί τό παράδωσε στίς φλόγες, έ- 
πειδή μ’ αύτό έκαναν καταχρήσεις οί στρατιώτες (Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 15).

Τήν ίδια μέρα έξετάστηκε κι ό Νικόλαος Ζορμπάς, σ’ άντιπαράσταση μέ τόν 
Μπογιάννη. Περιληπτικά οί καταθέσεις τους είναι αύτές:
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Α' Νικόλαος Ζορμπάς: Πρίν άναχωρήσουν οί φαμελιές τών Ζορμπάδων άπό τή Σκύ
ρο, γιά νά γλιτώσουν άπ’ τήν όργή τού Βάσου, ό Γιώργης Ζορμπάς έμπιστεύτηκε 
στόν ήγούμενο τοϋ « Ά ι-  Γιώργη» Νεόφυτο, 1500 γρόσια. Πιό ύστερα πού πήγε 
ό Μπογιάννης στή Σκόπελο νά πάρει τή σακολέβα του, βρήκε τό Γ ιώργη Ζορ- 
μπά, πού τοϋ έδωκε γράμμα γιά τόν ήγούμενο, προκειμένου νά μετρήσει αύτός 
τά γρόσια στόν Μπογιάννη. Ό  ρασοφόρος δμως παράδωσε μόνο 1100, κρατώ
ντας τά ύπόλοιπα.

Β' Παρασκευάς Μπογιάννης: Ό  ήγούμενος δέν έδωκε σ’ αύτόν τά γρόσια, άλλά 
στούς πληρεξούσιους τής Σκύρου8, έπειδή φοβόταν τό Ζορμπά.

Α’ Νικόλαος Ζορμπάς: Σύμφωνα καί μέ γραφτή μαρτυρία τοϋ Αναγνώστη Αλεξάν
δρου Χαλβέτη, γραμματικού τοϋ Γ ιώργη Ζορμπά, ό τελευταίος είχε δώσει τόν 
Ιούνιο τοϋ 1827 στόν Μπογιάννη 43 όκάδες κερί μέ πληρωμή καί 7 φλουριά 
βενέτικα9 ώς δάνειο.

Β' Παρασκευάς Μπογιάννης: Δέν πήρε τό κερί, έλαβε μόνο τά φλουριά, πού τελικά 
δδωκαν, οί σύντροφοί του μαζί μέ τό γραμματικό τοϋ Ζορμπά, κι άγόρασαν κρα
σί καί λάδι. Περίσσεψαν δμως 53 γρόσια, πού έπιστρέψανε στήν οικογένεια τού 
άγωνιστή. Τέλος άγόρασε άπό τόν Κώστα Ζορμπά 120 όκάδες τυρί πρός 55 πα- 
ράδες τήν όκά, καί τό πλήρωσε τό καλοκαίρι τοϋ 1827 (Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 
15).

Αύτοί είταν οί κυριότεροι μάρτυρες τών δύο άντίδικων. Ή έπιτροπή τοϋ δικα
στηρίου, άφοϋ έλαβε ύπόψη δλες τίς καταθέσεις καί ζύγισε τά πράγματα, δικαίωσε 
τόν Πηλιορίτη άγωνιστή μέ τό 30/9.11.1828 πόρισμά της, πού τό τελευταίο μέρος έ
χει έτσι:

«Ή Επιτροπή Παρατηρεί
1ον "Οτι, έπειδή υπήρχαν έχθραι καί φατρίαι μεταξύ τών έπί τών 

νήσων Σκύρου Σκοπέλου κλ. όπλαρχηγών, είς τάς όποιας έλάμβα- 
νον μέρος καί οί κάτοικοι τών αύτών νήσων, δέν πρέπει νάπιστευ- 
θώσιν όλικώς οί μαρτυρίαι τών κατοίκων έκείνων.

2ον "Οτι ή ύπάρχουσα έμπιστοσύνη μεταξύ Ζορμπά καί Μπογιάν- 
νη (κατοικοϋντος είς Σκύρον) δι’ άμοιβαίων ύπηρεσιών καίέμπορι- 
κών σχέσεων, έτι δέ καί ή δοθεϊσα έν Σκοπέλφ πρός τόν Μπογιάν- 
νην πίστις τοϋ Ζορμπά, όστις τόν ένεπιστεύθη τήν παραλαβήν τής 
παρακαταθήκης μετά τήν κράτησιν τής Σακολεύας, άποδεικνύουν 
ότι ό Ζορμπάς δέν έλαβε μέρος ούτε είς τήν κράτησιν ούτε είς τήν 
αύτοδέσποτον πώλησιν

3ον "Οτι, ώς άποδεικνύεται, οί στρατιώται έκαμαν τήν κατάχρη- 
σιν, κ ’ έπομένως ή έξέτασις περιορίζεται είς τό νά ίδωμεν.

"Αν ό Ζορμπάς ώς άρχηγός τού σώματος έκείνου, είναι ύπεύ-

8. Ψέματα δήλωσε. Υπάρχει βεβαίωση τού ήγούμενου άπό 9.3.1828, δτι παράδωσε στόν Μπο- 
γιάννη τά γρόσια (Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 15).
9. Τά Ιδια βεβαιώνει κι ό Ζορμπάς σέ χωριστή κατάσταση. Ολ. σελ. 200.
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θυνος διά τάς κλοπάς τών στρατιωτών του, ή άν ήδύνατο νά έμπο- 
δίση καί δέν τό έκαμεν.

Ή Επιτροπή παρατηρεί ότι αί περιστάσεις τού χρόνου, τού 
τόπου, καί τού τρόπου, καθ’ οϋς έσυγκροτοϋντο τά στρατιωτικά 
σώματα πρέπει νά έχουν έπίββοιαν έπί τής είρημένης άναλύσεως.

Δέν έδιδεν ή Κυβέρνησις εις τόν'Αρχηγόν τό ϋπό τήν όδη- 
γίαν του σώμα, άλλ’ όστις έστρατολογοϋσεν έσυγκρότει σώμα, κ ’ 
έγίνετο άρχηγός. Ό Αρχηγός ούτος είχε στρατιώτας, οίτινες μή 
πληρονόμενοι κατ’ άκρίβειαν, έκαμνον καταχρήσεις. 01 στρατιώ- 
ται οϋτοι συνεχώς έπρόσταζαν τόν άρχηγόν των καί ό άρχηγός 
δέν ήδύνατο ποσώς νά έμποδίζη τάς άταξίας των.

Αί πράξεις αύται κοιναί ήδη παρουσιάζουν ίχνος τών δι’ έπτά 
έτη διατρεξάντων. Τότε ήθελεν είναι ύπεύθυνος διά τάς καταχρή
σεις τών στρατιωτών του ό άρχηγός όστις δι’ έκλογής του τούς έ- 
στρατολόγησεν, δτε άπεδεικνύετο ότι τούς είχε διατάξει, ή είχε 
συμμεθέξει μ ετ ’ αύτών άμέσως ή έμμέσως έκ τής ώφελείας τής 
καταχρήσεως.

Τούτου ιεθέντος
Ό στρατιώτης Τριαντάφυλλος10 λέγει ότι έπούλησαν τό πλοί- 

νον οί στρατιώται, διότι δέν έπληρόνοντο παρά τού Ζορμπά, ούτος 
όμως ό στρατιώτης λέγει ταύτα διά νά δικαιολογήση έαυτόν.

Ό ναύτης Γεώργιος Λευθέρη Κακλαβάτος λέγει ότι ό Ζορ- 
μπάς μετεχειρίσθη τήν σακολεύαν μεταφέρων τήν οίκογένειάν 
του, πλήν όμιλών διά συμφέρον, διότι πρώτον έκρύφθη-έπειτ’ αύ- 
τοθελήτως έπέστρεψε διά νά προσθέση είς τήν όμολογίαν του, ότι 
εις τό πλοϊον εύρίσκετο ποσότης χρημάτων είς άπόκρυφονμέρος.

Αί όμολογίαι Κουτίπα, Παππά Πρεμηκύρη καί τών τριών Γε- 
ρόντων είναι ύποπτοι διά τάς ύπαρχούσας σχέσεις μεταξύ τών κα
τοίκων τής Σκύρου, καί τών διαφόρων Όλυμπίων όπλαρχηγών δ- 
ντων είς έμφύλιον πόλεμον άναμεταξύ των.

Έν τφ μέσω τής άσαφίας ταύτης, όταν ή Επιτροπή άποβλέψη 
είς τήν όμολογηθείσαν παρά τού Μπογιάννη πράξιν ότι δηλαδή 
(μετά τό συμβεβηκός) έπιστεύθη παρά τού Ζορμπά διά νά παραλά- 
βη άπό Σκόρον τήν παρακαταθήκην του, τήν όποιαν κ ’ έλαβεν άπό 
τόν ήγούμενον, άποδεικνύεται έναργώς έκ τής πράξεως ταύτης ή 
συνείδησις τού Ζορμπά περί τού ότι δέν έμέθεξε ποσώς, καί ή περί 
τούτου πεποίθησις τού Μπογιάννη, στέρξαντος τού Ζορμπά τήν 
παραγγελίαν.

Ή Επιτροπή λοιπόν
Άποββίπτει τήν κατά τού Γ. Ζορμπά αϊτησιν τού Π. Μπογιάν- 

νη, διαφυλαττομένου είς τούτον τού δικαίου νά ένάξη τούς καθ’

10. Πρόκειται γιά τό Θοδωρή Τριανταφύλλου άπ’ τή Θεσσαλονίκη, πού είδαμε κα( πιό πάνω.
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αυτό κρατήσαντας τήν σακολεύαν καί ζημίωσα ντας αύτόν.
ΈκρΙθη καί άπεφασίσθη τήν έννάτην τού Νοεμβρίου μηνάς 

τού χιλιοστού όκτασιοστού είκοστοϋ όγδόου έτους έν Αίγίνη.
'ο Κυβερνήτης τής Ελλάδος 

Έγκρίνη τήν παρούσαν άπόφασιν 
καί διατάττει τήν άντί θαλασσίου 
Δικαστηρίου Επιτροπήν νά τήν ένεργήση, 
είδοποιοϋσα δντινα άνήκει.

Ή άντί Θαλασσίου 
Δικαστηρίου Επιτροπή

(Ύπ.) Ιω. Γ. Γενητάς 
(Ύπ.) Γεώργιος Αθανασίου 
(Ύπ.) Έδουάρδος Μάσσων

Έν Πόρω τήν 14 9βρ(ίου) 1828 
ό Κυβερνήτης 

(ΎΠ.) ΙΑ Καποδίστριας
Ό Γραμματεύς τής Έπικρατείας 

(Ύπ.) Σ. Τρικούπης». 
(Γ.Α.Κ., Γ εν. Γρ., φάκ. 153)

(Σφρ.) ό Γραμ(ματεύς) 
(Ύπ.) Ν. Γ. Παγκαλάκης

2. Ή υπόθεση τής ληστείας τρϋ πλοίου Κορωναίου.

Δεύτερη κατηγορία πού έκκρεμούσε σέ βάρος τού φυλακισμένου δπλαρχη- 
γοϋ, είταν δτι ό άδερφός του Κώστας, πλέοντας μέ τό μίστικό του στ’ άνοιχτά τής 
Κασάντρας, έπιασε στίς 27 Μαΐου 1827 τό πλοίο τού Λουκά Κορωναίου «Παναγία 
τής Ιερουσαλήμ» καί τό λήστεψε. Κάποιοι όμως άπό τό πλήρωμα τού καραβιού Ι
σχυρίστηκαν δτι γνώρισαν τόν Κώστα Ζορμπά καί τρεις άκόμα τής παρέας τών Ζορ- 
μπάδων, όπότε κατάλαβαν τήν ταυτότητα τής γολέτας, καί τήν άλλη χρονιά ό 
πλοίαρχος Λουκάς Κορωναϊος άνάφερε τόν δπλαρχηγό στήν Κυβέρνηση, ζητώ
ντας τήν άποζημίωσή του. (Άπό δήλωση -  22.4.1828 -  συντρόφων τού Κορω
ναίου στά Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).

Τό γυμνωμένο καράβι ώστόσο έφτασε ύστερα στήν Καρίτζα κι άραξε στό λιμά
νι της. ΈκεΤ τό συνάντησε σέ μιά περιπολία του δ Μήτρος Λιακόπουλος, κι έπειδή 
τό θεώρησε τούρκικο (έφερε ξένη σημαία) πήγε νά τό πάρει. ΟΙ μουσουλμάνοι τόν 
είδαν άπ’ τήν ξηρά καί τόν περίλαβαν μέ τά δπλα. Οί μαχητές άπάντησαν καί, βγαί
νοντας έξω πιάστηκαν στά χέρια, μέ άποτέλεσμα νά έπικρατήσει ό Λιακόπουλος, ά- 
φού έχασε δυό συντρόφους του, καί ν’ άρπάξει τό άδειο καράβι.

Άπ’ τήν Καρίτζα τδφερε στή Σκόπελο καί τό άσφάλισε στό λιμάνι. Κατάλαβε ό
μως άργότερα, δτι άνήκε στόν Κορωναϊο, καί τοϋστειλε μήνυμα νά πάει νά τό πάρει. 
Πρίν φτάσει δμως αύτός, τό πλοίο καταστράφηκε.

'Ύστερ’ άπ’ αύτά, ό Κορωναϊος έγκάλεσε τό Λιακόπουλο, κι αύτός τό Ζορμπά 
ώς ύπεύθυνο τής συντριβής τού καραβιού. Μάλιστα ό Λιακόπουλος έγραψε καί 
γράμμα στίς 13 Σεπτεμβρίου 1827 άπό τή Σκόπελο, μαζί μέ τόν Ιωάννη Βελέντζα 
καί άλλους, πρός τόν Κορωναϊο, τονίζοντας πώς ό Ζορμπάς λήστεψε τό πλοίο καί έ
πρεπε αύτός ν’ άποζημιώσει τόν πλοίαρχο.

Επακολούθησε μιά σειρά διαμαρτυριών κι άναφορών κι άπό τίς δυό πλευρές,
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καί τελικά τό άντιθαλάσσιο δικαστήριο, δσο νά βγάλει τήν άπόφασή του γιά τό Ζορ- 
μπά, καταδίκασε τό Λιακόπουλο μέ τό 164/18.4.1828 πόρισμά του (Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., 
Φάκ. 56) νά πληρώσει στόν Κορωναϊο τήν άξία τού πλοίου, πού έκτιμήθηκε σέ 
14.819 γρόσια καί 16 παράδες. Υπάρχει μάλιστα καί ξεχωριστό έγγραφο (Γ.Α.Κ., 
Άντιθ.Δικ., Φάκ. 14) τών δοκίμων Σταμάτη Ψωμά καί Πέτρου Μαρκέζου, πού ύπολο- 
γίζουν τή ζημιά μέ τό ποσό αύτό καί άναφέρουν ώς ύπεύθυνους τό Ζορμπά καί τό 
Λιακόπουλο.

Παράλληλα τό δικαστήριο μέ τό ίδιο πόρισμα άναγνώρισε στό Λιακόπουλο τό 
δικαίωμα τής έναγωγής τού Ζορμπά, πού δέν παράλειψε νά άσκήσει 6 Μακεδόνας 
άγωνιστής. (Βλ. καί τό άπό 19.7.1827 άποδεικτικό τού τοποτηρητή Σκοπέλου Ανα
γνώστη Κανάρη, καθώς καί τήν άπό 30.4.1828 άναφορά τού Ζορμπά πρός τό δικα
στήριο, στά Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).

Φυσικά δ Κορωναίος δέν παράλειψε νά καταγγείλει (21.3.1828) καί τόν όπλαρ- 
χηγό τού Προμιριοϋ, κι έτσι τό άντιθαλάσσιο δικαστήριο άνάλαβε νά έξετάσει τήν 
ύπόθεση.

Πρώτος έμφανίζεται μέ άναφορά πρός τό δικαστήριο στίς 21 Μαρτίου 1828 ό 
Κώστας Ζορμπάς, δηλώνοντας δτι δέν ξέρει πώς νά άπολογηθεϊ, έπειδή δέν έχει 
πληρεξούσιο τού άδερφοϋ του, γι’ αύτό κι έγραψε γιά νάρθει κάποιος.

Λίγες μέρες πιό ύστερα ό Γιώργης Ζορμπάς πρότεινε στό δικαστήριο νά έξετα- 
στοϋν φυλακισμένοι μάρτυρες. Πράγματι στίς 30 Μαρτίου πήγε στή φυλακή ό δη
μόσιος νοτάριος καί μπροστά στούς μάρτυρες Εμμανουήλ Στεργόπουλο καί Ιωάν
νη Γούσιο, ρώτησε τούς φυλακισμένους άγωνιστές Μήτρο Λιακόπουλο, Κωνσταντί
νο Ντουμπιώτη, Τόλιο Λαζόπουλο καί Γεώργιο Παλαιορίτη Κασανδρινό, άν ξέρουν 
κάτι σχετικά μέ τή ληστεία. Καί οΐ τέσσερις άπάντησαν μέ δρκο, δτι ό Ζορμπάς δέν 
είχε μίστικο έκείνη τήν έποχή.

Στίς 6 Απριλίου δ κατηγορούμενος μαχητής υποβάλλει στό δικαστήριο άνα
φορά, γιά νά τονίσει δτι άδικα διώκεται, άφοϋ είναι άθώος, δπως θά άποδείξει, άλ- 
λά γιά νά τό κατορθώσει χρειαζόταν 16 μέρες, προκειμένου νά έφερνε καί άλλες 
μαρτυρίες άπό μακριά.

Τήν άλλη μέρα κατάθεσε ώς μάρτυρας ό Ψαριανός Γεώργιος Κουτέπης, πού 
χρημάτισε φρούραρχος Σκύρου άπό 21.5.1827 έως 1.1.1828, γιά νά βεβαιώσει πώς ό 
Ζορμπάς δέ διάθετε μίστικο τότε.

Αντίθετα ό Μιχάλης Κρόκος καί δ Νικολής Μαστοράκης, σύντροφοι τού Κο- 
ρωναίου στό μοιραίο έκεΐνο ταξίδι, βεβαίωσαν μέ δήλωσή τους άπό τή Σύρο στίς 22 
Απριλίου 1828, δτι τό μίστικο πού τούς βασάνισε καί τούς λήστεψε στήν Κασάντρα 
εϊταν τών Ζορμπάδων. Μέσα σ’ αύτό γνώρισαν τόν Κώστα Ζορμπά καί τρεις άπό τ’ 
άσκέρι του, καί νά τί δηλώνουν σχετικά:

«...καί τώρςι αϋθις καί πάντοτε μαρτυροϋμεν δτι έξω άπό τήν Κασάνδραν τό 
κλέπτικον Γολετάκι όποϋ μάς έγδυσεν καί μάς έβασάνυσεν άνηλεώς ήτον 
τών Ζορπάδων μέσα δέ εις αύτό ήτον καί ό άδελφός τού Ζορπά Γεωργίου, 
τόν όποιον τόν έγνωρίξομεν καθώς γνωρίζωμεν καί τά άδέλφιά μας τώρςι, 
τόν όποιον καί τόν έχομεν οουσουμιασμένον (έννοούν: σημαδεμένον) ούτως 
έχει μία έλιά εις τό μαγουλον μέ μουστάκι μικρόν φέρει εις τό μαϋρον νέος
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έως χρόνων 25 εύμω(ρ)φάνθρωπος11, έγνωρίσαμεν καλά καθώς καί αυτόν 
τρεις συντρόφους του δύο τζεσμελίδες (= άπό τόν τζεσμέτής Σμύρνης) καί 
έναν φωκιανόν, οϊτινες σήμερον κάμνουν τόν πραγματευτήν καί καραβοκύ- 
ρην...»11 12.

Μέ τό μέρος τού Ζορμπά τάχτηκαν στήν κατάθεσή τους κι 6 Παρασκευάς Μπο- 
γιάννης, γνωστός γιά τή διαφορά του μέ τό φυλακισμένο μαχητή, μαζί μέ τόν Κων
σταντίνο παπά Πρεμικυριοϋ, δηλώνοντας δτι, στό διάστημα τοϋ ένάμιση χρόνου, 
πού έμεινε μέ τήν οίκογένειά του ό Ζορμπάς στή Σκύρο, δέν είχε μίστικο13.

Υπερασπιστής τοϋ άδερφοϋ του ήρθε κι 6 Κώστας Ζορμπάς. Αύτός παράδωσε 
στό δικαστήριο ένα πωλητήριο τής γολέτας του πρίν άκόμα λεηλατηθεί ή «Παναγία 
τής Ιερουσαλήμ» στήν Κασάντρα. Μεταφέρω έδώ τό πωλητήριο14 τούτο:

«Διά τού παρόντος μου Διλοποιώ έγώ ό Κωνσταντίνος εύαγγελινοϋ, έχοντας 
γουλέτα πιχών 12, όνομαζομένην Δαϊδάμίαν, τήν όποιαν ός εύρίσκεται μέ 
πανία σχυνία σήδηραν κουπίαν καί κάθεν γαρλημέντω (;) τήν πουλώ τελείαν 
πρός τόν δημήτριον παπά Γεωργίου Λέου, διά τιμής γρόσια έξη χιλ(ιάδες) 
Νο 6000 άτινα, έλαβα σώα χειροδώτως, νά τήν έξουσιάζη καί ό βηθεϊς ός ί
διον αύτοϋ κτήμα, ταξιδεύον αϋτην έλευθέρος όπου θέλει καί βούλεται, καί 
εις ένδειξιν έδώθη αύτώ τό παρόν έμάρτυρον. τή 22 μαΐου 1827 έν Σκύρω. 
(Ύπ.) κονσταντϊνος Εύαγγελινοϋ (Ζορμπάς) βέβαιόν(ω)
(Ύπ.) γιοργίς δενζίς Λαλεχος μαρτιρό 
(Ύπ.) Γεώργιος παπάζογλου μαρτιρό 
(Ύπ.) γεοργής άβλονητης μαρτιρώ 
(Ύπ.) Κωσταντής Ζέπουνι (;) μαρτηρό 
(Ύπ.) Δ. τξικούρι καί νοτάριος μαρτυρώ

(Ύπ.) νικολακις καραγιανι 
μα(ρ)τιρο

(Ύπ.) Μακάριος Βαρλαάμ 
μαρτυρώ».

(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).
Τέλος στίς 2 Μαΐου δ κατηγορούμενος Ζορμπάς ύποβάλλει μέσ’ άπ’ τή φυλακή 

τήν άπολογία του πρός τούς δικαστές, γιά νά τονίσει τήν άθωότητά του καί νά τούς

11. Ό  Κώστας Ζορμπάς είταν τότε 26 περίπου χρονώ. Είναι ή μόνη περιγραφή των χαραχτηρι- 
στικών τού προσώπου του, πού έχουμε γι’ αύτόν. Κανείς άλλος δέ μας άφηκε φυσιογνωμικά 
στοιχεία τόσο άπό τόν Κώστα, όσο κι άπό τούς άλλους δυό άδερφούς του Γιώργη καί Νικόλα. 
Φυσικά ούτε καί γιά τό μικρότερο άδερφό τους Μανόλη, πού σκοτώθηκε στό Ναύπλιο τόν Ό- 
κτώβρη τού 1824 άπό Αύστριακούς, όπως είδαμε πιό πάνω.
12. Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 16.
13. "Ολες οί καταθέσεις αύτές βρίσκονται στόν 16 Φάκ. τού Άντιθ. Δικ. τών Γ.Α.Κ.
14. Στίς 15 Ιουλίου 1827, δυό περίπου μήνες άργότερα, ό Ιδιος ό Γιώργος Ζορμπάς, μέ αίτησή 
του παρακαλεΐ τήν Κυβέρνηση νά δοθεί δίπλωμα στή γολέτα «Δαϊδάμεια» τοϋ άδερφού του 
Κώστα (βλ. σελ.143). Στά σίγουρα πρόκειται γιά άλλο σκάφος, πού άπόχτησαν στό μεταξύ οί 
Ζορμπάδες, καί πυύ είχε ή έδωκαν τό Ιδιο όνομα.
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παρακαλέσει νά κριθεϊ δίκαια, ώστε νά άπαλλαγεί άπό τή συκοφαντία, πού τόν έκ- 
θέτει καί τόν μειώνει. Αξίζει νά δούμε κι αύτή τήν άπολογία:

« Σεβαστοί Δικασταί
Ό Καπ(ετάν) Λουκάς Ίωάννου Κορωναίος είς τήν άπό τάς 21 τού παρελ

θόντος μηνάς δεδομένην κατηγορίαν του πρός τό Σ(εβαστόν) τούτο Δικαστή- 
ριον, μέ κατηγορείλέγων, ότι είς τά 27 Μαΐου τού παρελθόντος έτους, έξω 
τής Κασάνδρας, τόν ήπήντησεν ώς λέγει κατά δυστυχίαν τό Μύστικόν μου, 
καί άφ’ ού τόν έβασσάνισεν άνιλεώς, τόν έπήρε διά τής βίας διάφορα είδη, 
καί χρήματα, ώς είναι σημειωμένα είς τό ύπ’ άρ. 1 έγγραφόν του, συμποσού- 
μενα όλα είς γρ. 2200.

Επειδή καί ή Κατηγορία αϋτη Σ(εβαστοί) Δικασταί! άποβλέπει πρός τι
μήν καί ϋπόληψιν, καί έπειδή τούτης είμαι δλως διόλου άνένοχος, καί άθώ- 
ος, διά τούτο έξαιτώ άπό τήν Σεβασμιότητά Σας τήν προσοχήν Σας είς τήν έ
ξης άπολογίαν μου.
Σεβ(αστοί) Δικασταί! έγώ ποτέ μου δέν είχον κφνέν Μύστικόν, καί πρός πλη
ροφορίαν τών άληθή λεγομένων μου άναγνώσατε τό μέ ύπ’ άρ. 1 Μαρτυρικόν 
τών Κυρίων Μήτρου Λιακοπούλου, Κωνσταντίνου Ντουμπιώτη, Τόλιου Λαζό- 
πουλου καί Γεωργίου παλαιορίτου Κασανδρινοϋ, τό δέ ύπ’ άρ. 2 τού ποτέ 
φρουράρχου Σκύρου Κυρίου Γ εωργίου Κουτίπα, καί τό ύπ’άρ. 4 τών πολιτών 
Παρασκευά Μπογιάννη, καί Κωνσταντίνου παπά πρυμικύρη, διά νά πληροφο- 
ρηθεϊτε ότι άδίκως ένάγομαι.

Τό δ,τι ό Καπ(ετάν) Λουκάς Ίωάννου Κορωναίος, έγυμνώθη έξω τής Κασ
σάνδρας, τούτο ένδέχεται νά ήναι πιθανόν πλήν, τό νά καθάπτεται παραλό- 
γως τόν έαυτόν μου, τούτο Νομίζω άδικον, έπειδή έγώ είς έκείνην τήν έπο- 
χήν ήμην είς Σκύρον, όπου κατεσκεύαζον μίαν Ναύν όνομαζομένην Κένταυ
ρον. είς αύτό τό διάστημα, είς τό όποιον έγυμνώθη ό διαληφθείς Καπ(ετάν) 
Λουκάς, μήτε ό άδελφός μου, μήτ’ έγώ είχομεν κάνέν πλοϊον, ώς ήμπορεϊτε 
νά πληροφορηθεϊτε άπό τό ύπ. άρ. 3 πωλητήριον έγγραφον, όπού ό Άδελφός 
μου Κωνσταντίνος έπώλησε τήν Γολέταν του πρός τόν Δημήτριον παπά Γε
ωργίου Λέου.

"Αυτή είναι ή άλήθεια, ούτως έχει τό πράγμα, ό Καπ(ετάν) Λουκάς Ίωάν
νου Κορωναίος, έπρεπε κφν νά γνωρίζη τόν πλοίαρχον τού Μυστίκου, ή κφν 
κφνένα έκ τών άνθρώπων του διά νά άποκαλυφθή ή άλήθεια, καθότι ποιος 
πειρατής, ή κλέπτης δέν πάσχει μυριοτρόπως νά σκεπάση τό όνομά του μέ 
τήν κακίαν του, καί νά τ ’ άποδώση είς άλλον. Ή Νομιζομένη αϋτη κατηγορία 
τού Καπ(ετάν) Λουκά, άποτείνεται πρός άπλήν φήμην μόνον, ήτις πολλάκις έ- 
ξαπατρ τούς Ανθρώπους.

Έγώ ώς τόσον, είς τούτο γνωρίζω τήν συνείδησίν μου ύπέρ έλευθέραν, 
είμαι πάντη άθώος, καί άμέτοχος τής άπανθρώπους τούτης πράξεως, ό δέ 
Καπ(ετάν) Λουκάς δικαίως πρέπει νάένάγη, καίκατηγορή, έκείνον, δστις τόν 
έγύμνωσεν, καί όχι έκ φήμης τόν Ζορμπάνχωρίς κφμμίανβάσιν, καί άποχρώ- 
σας άποδείξεις.

Νομίζω πρός δε δτι άρκετά άπέδειξα τήν άθωότητά μου, διά τούτο πα
ρακαλώ Σεβασμίως τό Σ(εβαστόν) τούτο Δικαστήριον, όχι μόνον νά κρίνη φι-
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λοδικαίως καί άπαθώς τήν προκειμένην ταύτην ύπόθεσιν, μέ τήν πλάστιγγα 
τής εύθύτητος καί τής δικαιοσύνης, άλλά καί νά μ ’ άπαλλάξη τής άδικου τού
της συκοφαντίας κατά τόνένόντα τρόπον, έξαιτώ άπό τήν δικαιοσύνην διαμέ- 
νουσαν Ίκανοποίησιν τιμής καί ύπολήψεως. μένω δέ μ ’ δλον τό άνήκον Σέ
βας.

ένΑΙγίνη τή 2 Μαίου Ό Πολίτης
1828 (Ύπ.) γεώργηοςΖορμπάς».

(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Τήν άθωότητά του θά τονίσει ξανά στίς 29 Ιουνίου μέ νέαν άναφορά πρός τό 

δικαστήριο, καί θά έπαναλάβει τήν παλιότερη δήλωση, πώς δταν έγινε ή ληστεία 
στό καράβι τού Κορωναίου, αύτός δέ διάθετε μίστικο. Γιά τήν έπικύρωση του ισχυ
ρισμού του προτείνει ώς μάρτυρες «όλους τούς έν τή φυλακή εύρισκομένους Καπι- 
ταναίους», καθώς καί τούς Σταμάτη Αστεριού Κουμνιώτη, Νικολή Χατζηκυριάκου 
Ψαριανό καί Στρατή Κυδωνιέα15. Δέν ξέρουμε δμως άν τελικά τό δικαστήριο έκανε 
δεχτή τήν πρόταση τού Ζορμπά.

Τό δικαστήριο έλαβε ύπόψη δλα τά παραπάνω στοιχεία καί κήρυξε άθώο τόν 
Πηλιορίτη άγωνιστή μέ σχετική άπόφαση, πού έβγαλε στίς 2 Νοεμβρίου 1828 καί 
πού καταλήγει μέ τούτα:

« Άριθ. 218

Τό Δικαστήριον παρατηρεί
1ον ότι δέν άπεδείχθη άποχρόντως, ότι ή βηθεϊσα προσβολή έγινεν ά

πό μίστικον τού Ζορβά, έπειδή τό άπόσπασμα ήμερολογείου πα- 
ρουσιασθέν είς τό έν Θεσσαλονίκη Αύστριακόν Προξενείου, ύπο- 
γεγραμμένον άπό τόν Πλοίαρχον Λ. Κορωναϊον καί άλλους, περί 
τών όποιων είναι άγνωστον άν ήσαν έκ τών ναυτών του ή όχι, ά- 
ναμφιβόλως δέν είναι τακτική περί τού έν θαλάσση δυστυχήματος 
έκθεσις.

2ον "Αν καί έδέχετο τό Δικαστήριον τό ρηθέν έγγραφον ώς τακτικόν, 
δέν άποδείχνει τόν Ζορβάν ένοχον, ό βηθείς πλοίαρχος Λ. Κορω- 
ναίος λέγει είς αύτό ότι πιστεύει ότι τό βηθέν μιστικόν ήτο τού 
Ζορβά, ήγουν ότι δέν έχει καμμίαν βεβαιότητα περί τούτου.

3ον "Επρεπε ν’ άποδειχθή ότι τό ρηθέν μίστικον ήτο τού Ζορβά, καί ότι 
ή βηθείσα διαρπαγή έγινε κατά τήν παραγγελίαν, ή μέ συμμετο
χήν τού Ζορβά.

4ον Έν’ φ οί μαρτυρούντες πρέπει νά έξετάζωνται τακτικώς ένώπιον 
τού Δικαστηρίου, ό ρηθείς Κορωναίος παρουσιάζει άντί έννόμως 
γινομένων μαρτυριών μίαν Ιδιωτικήν πιστοποίησιν δύο ναυτών 
του. Προσέτι αί άτακτοι μαρτυρίαι αϋται δέν άναφέρουν τόν Γ. 
Ζορβάν τόν αύτόν, άλλά λέγουν ότι είς άδελφός του παρευρέθη

15. Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 14.
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είς τό ρηθέν πειρατικόν πλοιον.
δον Έάν τό δικαστήριον έθεωροϋσεν ώς Ισχυρός τάς τοιαύτας μαρτυ

ρίας, (λογιζομένας είς όλα τό έθνη άπαραδέκτους) έγίνοντο εις 
τήν παρούσαν περίπτωσιν δύο έπακόλουθα.

1ον “Επρεπε νά δεχθή καί τάς έκ μέρους τού Ζορβά παρουσία- 
σθείσας Ιδιωτικός μαρτυρίας, αΙ όποϊαι δείχνουν ότι κατά 
τήν έποχήν τής βηθείσης διαρπαγής ό Ζορβάς δέν είχε κρ- 
νέν μίστικον καί

2ον "Οτι ή κατηγορία κατά τού Γ. Ζορβά άναιρείτο καί άπό αυ
τήν τήν φωνήν τών ναυτών, τών άτάκτως μαρτυρησάντων 
έκ μέρους τού Κορωναίου, καίέπιπτεν έπάνω είς τόν άδελ- 
φόν του.
"Οθεν τό Δικαστήριον άποφασίζει 
"Οτι έπειδή ή κατά τού Γεωργίου Ζορμπά κατηγορία δέν ά- 
πεδείχθη, ή κατ’ αύτού άπαίτησις τού Λουκά Κορωναίου 
περί άποζημιώσεως άπορρίπτεται.
Έκρίθη καί άπεφασίσθη τήν δευτέραν Νοεμβρίου τού χι
λιοστού όκτασιοστού εικοστού όγδόου έτους έν Αίγίνη.

Ή ’Α ντί Θαλασσίου
ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος έ- 

γκρίνει τήν παρούσαν άπόφασιν, καί 
διατάττει τήν άντίθαλασσίου Δικα
στηρίου Επιτροπήν νά τήν ένεργή- 
ση ειδοποιούσα δντινα άνήκει.

Έν Πόρω τήν 14 θμβρίου 1828 
ό Κυβερνήτης 

(Ύπ.) I Α Καποδίστριας

Δικαστηρίου Επιτροπή

(Ύπ.) Ιω. Γ. Γενητάς 
(Ύπ.) Γεώργιος Αθανασίου 
(Ύπ.) Έδουάρδος Μ άσσων 
(Σφρ.) Ό Γραμ(ματεύς)
(Ύπ.) Ν. Γ. Γίαγκαλάκης 

ό Γραμματεύς τής Επικράτειας 
(Ύπ.) Σ Τρικούπης».

(Γ.Α.Κ., Γ εν. Γρ., Φάκ. 148, άπόφ. 28/2 Νοεμβρίου 1828).

3. 'Η υπόθεση τής άρπαγής τής γούμενος στή Σκόπελο.

Στις 22 Μαρτίου 1828 ό Μήτρος Λιακόπουλος μήνυσε στό άντιθαλάσσιο δικα
στήριο τό Γιώργη Ζορμπά, κατηγορώντας τον δτι τή νύχτα τής 27ης Αύγούστου 
1827 έκλεψε τό καλύτερο παλαμάρι πού άσφάλιζε στό λιμάνι τής Σκοπέλου τό 
πλοίο τού Λουκά Κορωναίου «Παναγία τής Ιερουσαλήμ», μέ άποτέλεσμα νά πέσει 
έξω τό πλεούμενο καί νά τσακιστεί.

'Η μομφή ξεκίνησε, όπως είδαμε καί στό οικείο κεφάλαιο, άπ’ τόν Άγγελή Γά- 
τζο, πού κατοικούσε στήν παραλία τής πολίχνης, κι άποκεί -  σύμφωνα μέ τούς ι
σχυρισμούς του -  είδε τό Ζορμπά νά κλέβει τό καραβόσκοινο τή νύχτα έκείνη, ό
πως βεβαίωσε καί γραφτά στίς 9 Σεπτεμβρίου 1827 μαζί μέ τόν Κωνσταντή Μπίνο 
σέ μαρτυρικό, κυρωμένο μόνο γιά τή γνησιότητα τών υπογραφών, άπ’ τούς δημογέ



ροντες Σκοπέλου16 Αλέξανδρο Δαπόντε, Εύαγγελινό Εγγλέζο καί Κωνσταντίνο 
Γριμανόλη. Νά πώς έκφράζονται σχετικά οΐ δυό καπεταναΐοι:

« .........................................................................................................................
Κατά κακήν όμως τύχην φθάσας ε/ς τά αυτόθι ό Καπ(ετάν) ΓεώρΓης Ζορπάς, 
"Οπου ευρών έλλείπονται.; τούς διαληφθέντας Καπ(ετάν) Μήτρον Λιακόπου- 
λον, καί Καπ(ετάν) Ίωάννην Βελέντζαν, εις έκστρατείαν, είσήλθε Διά νυκτός 
μέσα ε/ς τόν Μαρτϊγον, καί λύσας τήν Καλητέραν Γούμενά του, τήν Όποιαν 
είχον παλαμάρι καί προιμάτζαν τήν αύτήν πρός Διατήρησιν τού Μαρτίγου. 
Κλέψας αύτήν άνεχώρησεν Αμέσως, μ ’ δλον όποϋ "Ιδομεν αυτόν ίδίοις ή- 
μών Όφθαλμοίς, δέν έπρολάβομεν δμως νά ένερΓήσωμεν δσα τό χρέος μας 
Άπήτει κατ' αύτοϋ. Δ ιό καί έμεινεν έκτοτε ό βηθείς Μαρτΐγος έκκρεμής εις έν 
μόνον παλαιόσχοινον, Ό ςτις γενομένης φουρτούνας, έββίφθη έξω καί κατε- 
συντρίφθη...» (Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).

Ακολούθησε στις 15 Μαρτίου τού άλλου χρόνου ένα άποδεικτικό γράμμα τών 
δημογερόντων Σκοπέλου Αλέξανδρου Δαπόντε, Εύαγγελινοϋ Εγγλέζου καί Κων
σταντίνου Γ ριμανόλη, άλλά καί οί τρεΤς, χωρίς νά πάρουν θέση, ύπογραμμίζουν ά- 
πλά τά δσα πληροφορήθηκαν άπ’ τό Λιακόπουλο καί δίνουν τό γράμμα τους «πρός 
τόν Καπ(ετάν) Γεώργη Ζορμπάν πρός άθόοσίν του» (Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).

Στό άναμεταξύ ό ΚορωναΊος υπόβαλε στό Δικαστήριο άναφορά, κατηγορώ
ντας τό Λιακόπουλο γιά τή συντριβή τού πλοίου του. Στήν άναφορά τούτη, άπάντη- 
σε δ κατηγορούμενος μέ μακρόσυρη άπολογία κι έριξε τά βάρη στό Ζορμπά, γρά
φοντας άνάμεσα στ’ άλλα, καί τούτα:

« ...................................................................................................................
Άκούων τάς καταχρήσεις αί όποϊαι έγίνοντο κατ’ έκεϊνα τά παράλια (έν- 

νοεϊ τής Θεσσαλομαγνησίας), όπου καί έγώ παρέπλεα έναντίον μόνον τών 
Τούρκων καί τουρκικών Ιδιοκτησιών, διά νά μή συγκαταριθμηθώ εις τήν φή
μην τών πολλών τούτων καταχραστών, έφρόντισα καί έλαβα τά συστατικά 
ταϋτα (έννοεί γράμματα υπερασπιστών του) καί έφ ’ δσας έτυχε νά κάμω φιλι
κός έπισκέψεις, τά όποια καί παρουσιάζω δχι πειθόμενος δτι αύτά μόνα θέ
λουν μ ’ άποδείξεί άθώον ε/ς τήν προκειμένην κατηγορίαν, άλλά διά νά έλέγ- 
ξουν τήν ψευδή φήμην, ήτις συνετέλεσε νομίζω νά εύρίσκωμαι κύριοι Δικα- 
σταί άνεξετάστως καί πριν άποδειχθώ ένοχος, ε/ς τήν φυλακήν, άπό όπου 
σάς συστένω τήν παρούσαν μου...

Γνωρίζετε καλώς Κύριοι δικασταί έάν ήμπόρουν νά διατηρήσω τήν φυσι
κήν μου Οπαρξιν, κ ’ έκείνην τών ύπό τήν όδηγίαν μου στρατιωτών εις αύτά τά 
μέρη δπου έπρεπε νά ήμαι κατά τήν διαταγήν τής Διοικήσεως ύπό τήν όδη- 
γίαν τού στρατηγού καρατάσσου χωρίς μισθούς, χωρίς τροφός, χωρίς Πολε
μοφόδια, έάν δέν έκινούμην νά τά εϋρω όλα αύτά εις τούς έχθρούς. ήμηνλοι-
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16. Λίγες μέρες δμως μετά τήν καταστροφή τού πλοίου, οί δημογέροντες τής Σκοπέλου άρνή- 
θηκαν νά έπικυρώσουν τά σχετικά άποδεικτικά, πού τούς έστειλε ό Γιάννης Βελέντζας, δπως 
τονίζουν σέ γράμμα τους πρός τόν Ιδιον άπό 11 Σεπτεμβρίου 1827 (Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 
16).
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πόν φυσικώς ήναγκασμένος νά παραπλέω τά τουρκικά παράλια, καί νά βλά
πτω καθ’ όσον ήδυνάμην τούς έχθρούς, νά τούς φονεύω καθώς άπήτει τό 
στρατιωτικόν χρέος μου, καί νά πορίζωμαι άπ’ αύτούς τούς Ιδιους σχεδόν τ ’ 
άναγκαϊα μου όλα...

Ό βηθεϊς Μαρτίγος εύρίσκετο έν τώ μέσω τού λιμένος τής Καρίτζας ά- 
ραγμένος κενός πράγματος καί ώς καί τού ένός άνθρώπου μή έχων ούδεμίαν 
σημαίαν ή σημεϊον ύψωμένην. Έξ άμφοτέρων τώνμερών τής είσόδου ε/ς τόν 
λιμένα ήσαν τοϋρκοι Ικανοίώχυρωμένοι, καί ύπερασπίζοντο αύτό τό πλοϊον, 
τουφεκίζοντες ήμάς πλησιάζοντες. ήτον άδύνατον νά έννοήσωμεν κύριοι Δι- 
κασταί έν τοιαύτη περιστάσει άλλο τι, είμή ότι τό πλοϊον τούτο χωρίς κφνέν 
χαρακτηριστικόν ούδετερότητος, ύπερασπιζόμενον άπό τούς Τούρκους ήτον 
Ιδιοκτησία έχθρική, καί έπομένως ότι έπρεπε νά τό κυριεύσωμεν. συνεκρο- 
τήσαμεν λοιπόν τήν μάχην μέ τούς Τούρκους καθ’ ήν έφονεύθησαν καί δύω 
στρατιώται μου. άλλά τέλος τούς έτρέψαμεν εις φυγήν καί έκυριεύσαμεν τό 
είρημένον πλοϊον, ένδον τού όποιου καθώς ό Ίδιος καπ(ετάν) Λουκάς νομίζω 
δέν άρνεϊται, δέν ηϋραμεν τίποτε μήτε σημαίαν, μήτε σημεϊον, μήτε κφνέν έγ
γραφον... Έννοών καί παραδεχθείς τό πλοϊον τούτο ώς έχθρικήν Ιδιοκτη
σίαν, τό έλαβα, καί άφού τό έφόρτωσα εις άλλο μέρος γιδοπρόβατα, τό έφε
ρα εις Σκόπελον, όπου άφού τό έκφόρτωσα, ηύρα καταπατημένον έν έγγρα
φον τού Ιδιου Καπ(ετάν) Λουκά φανερόνον ότι τό είρημένον πλοϊον ήτον υπό 
σημαίαν βωσσικήν. Μέ μόνον αύτό τό άσθενές έγγραφον ηύχαριστήθην καί 
άνέφερα εύθύς εις τόν τοποτηρητήν τής Σκοπέλου, καί εις τόν έν Σκοπέλω 
Γαλλικόν άντιπρόξενον διά νά γράφουν όπου ήξευρον νά παρουσιασθή, ή νά 
στείλη ό κύριος τού πλοίου τούτου νά τό λάβη...

Ό Καπ(ετάν) λουκάς κορωναϊος βεβαιωθείς ότι τό πλοϊον εύρίσκετο εις 
Σκόπελον εις παρακαταθήκην έστειλεν έπίτροπόν του διά νά τό λάβη, άλλά 
πριν φθάση ό έπίτροπός του, ό Καπ(ετάν) Ζορμπάς έμβάς μέ τούς στρατιώ- 
τας του έν άπουσίρ μου εις τό αύτό πλοϊον, ήρπασε τήν γούμεναν μέ τήν ό
ποιαν ήτον δεμένον άσφαλώς, καί τήν πρυμάτζαν του, καί οΰτω μεϊναν τό 
πλοϊον χωρίς τήν παραμικρόν άσφάλησιν, έπεσεν έξω άπό μίαν φουρτούναν 
καί κατεσυντρίφθη... ό Καπ(ετάν) Ζορμπάς καί όνομα καί πράγμα έγεινεν ή 
μόνη αίτια τής συντριβής του...

έναίγίνη τή 22 Μαρτίου 1828 ό Πολίτης
Μήτρος Λιακόπουλος

όςτις μήν ξεύρων νά γράψη 
(Σφρ.) τοποθετεί τήν σφραγίδα 
του, καί κάμνει τό σημεϊον τού 

σταυρού».
(Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 16).

Τόν Ισχυρισμό τού Λιακόπουλου πώς ό Ζορμπάς έκλεψε τό καραβόσκοινο, βε
βαιώνει καί ό διάκονος Ιερόθεος, νοτάριος τής Σκοπέλου, μέ κατάθεση πού έδωκε 
στό δικαστήριο στίς 27 Μαρτίου 1828 καί πού τά βασικά της σημεία είναι τούτα:



« ........................................................................... ......................................
μίαν νύκταν ήκουσε τόν Γάτζον λογοτριβοϋντα (;) μετά τού Γεωργίου Ζορπά 
έφώναξεν ό Γάτξος πρός τόν Γ. Ζορπάν «Βρέ μέσα εις τόν λιμιόνα ήλθες νά 
κλέψης» ό Ζορπάς τού άπεκρίθη, ότι «άν είσαι μεθυσμένος ξεμέθυσε» έπειτα 
έκλεψε ό Ζορπάς τ ί άπό τόν Μαρτϊγον, τι δέ έκλεψεν άγνοώ. Τήν έπαύριον ό
μως διεδόθη λόγος εις όλην τήν σκόπελον ότι ό Ζορπάς έκείνην τήν νύκταν 
ήρπασεν τήν Γούμεναν τού Μαρτίγου τού Κ(υρίου) Κορωναίου, έγώ όμως δέν 
είδα μέ τά μάτια μου...».

(Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 16).
Στό σπίτι τού Γάτζου τή νύχτα τής κλεψιάς τού σκοινιού βρισκόταν κι ό γραμ

ματικός του Παναγιώτης Άρβανιτόπουλος, πού έδωκε κι αύτός τή μαρτυρία του 
στίς 17 Μαΐου 1828 άπό τά Μέγαρα στό στρατάρχη Δημήτριο Ύψηλάντη, πού στό 
σώμα του ύπηρετούσε τότε. Κι αύτός έπανάλαβε, πώς δέν είδε μέ τά μάτια του τήν 
πράξη τής κλοπής, άκουσε όμως ότι τήν έκανε ό Ζορμπάς:

« .........................................................................................................................
εις έκείνον τόνκερόν όποϋ λέγο(υ)ν ότι ό Ζωρμπάς νά έπείρεν τήν Γούμενα έ- 
τυχεν νά είμε καί έγώ εις τό σπήτι τού Καπετάν Γάνζω. τόσον μόνον ίξεύρω 
ότι ό Καπετάν Γάτζιος έδιόρησεν "Ανθρωπον έκείνην τήν Νύκτα καί έφόνα- 
ξεν τόν ζωρπά, λέγοντες ότι Ζωρπά μήν πυγένεις επάνω εις τον Μαρτήγον 
δειότι θέλεις εϋρεις τόν μπελά σου, ίδέ διά νά είδώ ότι νά έπείρεν τήν Γ ούμε
να δέν ίξεύρω άλλ’ ούτε είμε βεβαιωμένος ότι αύτή ή γούμενα νά ήτον προ- 
τήτερα μέσα εις τόν Μαρτήγον, άλλά λέγοντες ό Ζωρπάς ότι έγώ δένπυγένω 
εις τόν Μαρτήγον άλλά πυγένω εις τήν Γουλέντα, ή όποια ήτον πλησίον τού 
Μαρτήγου, καθώς καί έπύγεν εις τήν Γ ουλέντα...».

(Γ.Α.Κ., ’Αντιθ.Δικ., Φάκ. 16).

Μαρτυρία έπιβαρυντική γιά τό Ζορμπά έδωκε στή νοταρία τής Αίγινας 
(4.4.1828) κι ό πολίτης Ιωάννης Νικολάου Μετζελιώτης κάτοικος Σκοπέλου, πού εί
χε άγκυροβολήσει τό πλοίο του κοντά στήν «Παναγία τής Ιερουσαλήμ» τή νύχτα 
τής άρπαγής τού σκοινιού. Αύτόν ένοχοποίησε άρχικά ό Λιακόπουλος, άδικα βέ
βαια, γιατί ό ίδιος εϊταν άθώος καί δέ γνώριζε τίποτα σχετικά. Γι’ αύτό κι ό Μακεδό- 
νας άποτάθηκε στούς ναύτες πού κοιμούνταν στό καράβι τού Μετζελιώτη, γιά νά 
πάρει τήν άπάντηση πού ήθελε. Πώς δηλαδή κατά τά μεσάνυχτα ξύπνησαν άπ’ τά 
γαυγίσματα τού σκυλιού τους, όπότε άντιλήφτηκαν μιά βάρκα μέ δυό -  τρεις ά
ντρες μέσα, πού άνέβηκαν στό πλοίο τού Κορωναίου καί πήραν πράγματα. Τά φόρ
τωσαν στήν ίδια βάρκα καί τά πήγαν στή σκαμπαβία τού Σουλιώτη (Γ.Α.Κ., 
’Αντιθ.Δικ., Φάκ. 16).

Άπό τή φυλακή τής Αίγινας ό Γιώργης Ζορμπάς, φέρνοντας βαριά τήν κατηγο
ρία, δέν έμεινε μέ σταυρωμένα τά χέρια. Καί νά: Στίς 3 Απριλίου ύποβάλλει αίτηση 
στό άντιθαλάσσιο δικαστήριο, γιά νά τονίσει άρχικά ότι άδικα ταλαιπωρείται καί ότι 
οί κατηγορίες «πηγάζουσιν έκ μόνης φατρίας καί άπό συμφέροντα Ιδιοτέλειας», 
καί ύστερα νά ζητήσει άδεια 21 ήμερών γιά νά θεμελιώσει μέ ισχυρές άποδείξεις
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τήν άθωότηια του17.
Τήν έπαύριο κιόλας έπανέρχεται πρός τό ίδιο δικαστήριο, γιά νά έκθέσει τούς 

παρακάτω λόγους, πού τόν άνάγκασαν νά ζητήσει τήν άδεια:
«α°="Οτι τό όποιον μαρτυρικόν έπιφέρει ό άντίδικόςμου Λιακόπουλος 

παρά τού Α. Γιάτζου καί Πίνου (= Μπίνου) έπιστηρίζεται εις σχέ
σεις καί πάθη καί ότι ή τοπική άρχή18 δέν έπιβεβαιοί τό περιεχόμε- 
νον αυτού, άλλά μόνον τάς σφραγίδας τών ύπογραψάντων καί ότι 
αυτή όμολογεί τάναντία.

β°= "Οτι ό Νοτάριος τής Σκοπέλου όστις έδωκε καταφατικήν όμολο- 
γίαν αύτός είναι σχετικός τής φατρίας τού Λιακόπουλου καί μάλι
στα γραμματεύς τού Γ ιάτζου.

γ°= "Οτι έν φ έναυάγησε τό πλοίον τούτο είχεν όσα είχον άφήση πρός 
άσφάλειάν του σχοινιά καί λοιπά άνέπαφα, τά όποια μετά τόν 
ναυαγισμόν έπωλήθησαν παρά τών άνθρώπων τού Λιακοπούλου 
όλα.

δ=ν "Οτι μετά τήν γενομένη συκοφαντίαν τούτην ήτις έγινεν έκ μόνης 
φατρίας ύστερον μετ' όλίγας ήμέρας τό καΐκι τών Καλαμοδαίων έ- 
πάνω εις αύτόν τόν ίδιον μαρτίγον έπάτησε καί έπολέμησε καί ότι 
είχε τότε άνέπαφα όσα τού είχον άφήση σχοινιά γούμενα καί λοι
πά διά τήν άσφάλειάν του.

ε°= "Οτι έκείνην τήν νύκτα είς τήν όποιαν φατριαστικώς μοί έπροσά- 
φθη ή διαληφθεϊσα συκοφαντία έγώ μέ τούς άνθρώπους μου, ή- 
μηνείς τό καΐκι τών Καλαμηδαίων καί οϋτ’ έγώ ούτ’ άνθρωπός μου 
έπήγεν ή έπλησίασεν είς τόν Μαρτίγον ή έξω.

στ°="Οτι τό πλοίον τούτο δένήτον παρακαταθήκη, άλλ’ όλως διόλου τό 
είχεν άφημένον χωρίς άνθρώπους καί χωρίς τών άναγκαίων συ- 
ντηριτικών μέσων, τά όποια ήμπόρουν νά είναι είς τελείαν όσφά- 
λειαν αύτοϋ καίώς έκ τούτου άναντιρρήτως έπροξενήθη ώς όν είς 
τήν διάκρισιν τών άνέμων τής θαλάσσης.

ζον Έν ένί λόγω θέλει άποδείξω πραγματικώς καί όσα άλλα γνωρί
ζουν πάντες καί ότι ό Λιακόπουλος δέν φυλάττει σειράν ειλικρί
νειας καί καθάπτομαι παρ’ αύτού άδίκως.

Επειδή λοιπόν καί είμαι άνεφοδίαστος όλων αύτών κατά τό 
δικαίωμα τού έναγομένου έξαιτώ τήν διαληφθείσαν προθεσμίαν 
καί είμαι εύελπις ότι οΐ Νόμοι καί τό Δικαστήριον θέλει παραδε- 
χθώσιν τούτην πρός διαυθέντευσιν τού δικαίου μου.

Μένω δέ μέ τό όφειλόμενον Σέβας 
έν ΑΙγίνη τή 4 Απριλίου 1828 

Ό εύπειθής Πολίτης 
(Ύπ.) Γεώργιος Ζορμπάς».

17. Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 14.
18. Εννοεί τή δημογεροντία Σκοπέλου.
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(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 14).

"Οντας στή φυλακή τής Αίγινας ό Γιώργης Ζορμπάς, ζήτησε άπό τό δικαστήριο 
νά τού έπιτραπεί ή έξοδος στήν Αίγινα, προκειμένου νά βρει τούς δικούς του μάρ
τυρες γιά τήν υπεράσπισή του. Τό δικαστήριο βρήκε λογικό τό αίτημα καί τούδωκε 
τήν άδεια τής περιφοράς του στήν πόλη, μέ τήν έντολή νά παρουσιάσει δσους μάρ
τυρες ήθελε. Τήν έξοδο τούτη δμως έπρεπε νά έγκρίνει κι ό διοικητής τής Αίγινας 
Άνδρέας Γιαννίτσης, κι έτσι στις 28 Ιουνίου ή έπιτροπή τού δικαστηρίου τού έστει
λε τό 351 έγγραφο, πού παρακαλοϋσε νά άφήσει τό Ζορμπά γιά δυό μέρες έλεύτε- 
ρο, ώστε νά γυρίσει μέ συνοδεία στήν πόλη καί νά βρεί τούς άνθρώπου του19.

ΤΗ διοίκηση ώστόσο τής Αίγινας χορήγησε τήν ίδια μέρα μόνο μιάς ώρας ά
δεια, προκειμένου ό Ζορμπάς νά τρέξει στήν πόλη σ’ άναζήτηση τών άναγκαίων 
μαρτύρων. Αλλά σέ μιά ώρα πού νά πρωτοπάει καί πώς νά έπικοινωνήσει μέ τούς 
μάρτυρες; Αναγκάστηκε τότε νά υποβάλει άναφορά στήν έπιτροπή τού άντιθαλάσ- 
σιου δικαστηρίου, ώστε νά έκφράσει τά παράπονά του γιά τήν άδικη μεταχείρισή 
του καί παράλληλα νά έπανέρθει στό αίτημα τής παροχής μεγαλύτερης άδειας.

'Η έπιτροπή έδωκε στό Ζορμπά πίστωση περισσότερου χρόνου, κι έτσι ό μαχη
τής πρότεινε, μέ άναφορά του σ’ αύτή άπό τίς 29 Ιουνίου, τήν ένορκη έξέταση τών 
μαρτύρων Εύγένιου έπίσκοπου Σκοπέλου, Μοναχάκη Σκοπελίτη καί άνιψιοϋ τού 
Εύγένιου, Γεωργίου Σισκόπουλου άπ’ τή Μιτζέλα, Γεράσιμου Ντελίκη άπ’ τήν Κε- 
φαλονιά καί τοϋ Άργαλαστιώτη Κωνσταντίνου Φέκια.

(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).
Παράλληλα ό φυλακισμένος άγωνιστής έστειλε γράμμα στόν έπίσκοπο Σκοπέ

λου Εύγένιο, παρακαλώντας τον νά έρευνήσει τά καθέκαστα γύρω άπ’ τό μοιραίο 
πλοίο καί νά τοϋ άπαντήσει. Πράγματι στίς 11 Απριλίου ό Εύγένιος έστειλε άπα- 
ντητική γραφή, τονίζοντας δτι δέν μπόρεσε νά μάθει πώς ναυάγησε τοϋτο, κι άκόμα 
πώς, καθώς τόν πληροφόρησαν οί έφοροι τοϋ νησιοϋ, τό άθωωτικό γράμμα πού έ- 
φοδίασαν τό Ζορμπά, τό έδωκαν μέ τή θέλησή τους, χωρίς καμιά πίεση20.

Τά ίδια έγραψε ό έπίσκοπος καί στίς 5 Ιουλίου, δταν κατέβηκε στήν Αίγινα ώς 
μάρτυρας, πρός τό δικαστήριο, κι έπιπλέον τόνισε πώς έβλεπε κι αύτός τό πλοίο 
τοϋ Κορωναίου νά χτυπιόται άπ’ τό πρωί ώς τό βράδι στά κύματα, κρατημένο μόνο 
άπ’ τήν πριμάντζα του. Επομένως -  συνέχισε- άν ό Λιακόπουλος είχε άνθρωπο 
μέσα νά τό φυλάει, τό μαρτίγο θά σωζόταν21.

Υπερασπιστής τοϋ Ζορμπά, πήγε καί κατάθεσε στή νοταρία στίς 24 Απριλίου 
κι δ Άργαλαστιώτης Κωνσταντής Φέκιας. "Οπως είπε, τό πλοίο τοϋ Κορωναίου βα- 
στοϋσε γιά δυό μέρες στή φουρτούνα μέ τήν πριμάντζα, τελικά δμως ή πλωριό γού
μενα κόπηκε ή άπό τήν τρικυμία ή άπό χέρι, καί τό καράβι τσακίστηκε. Τότε δυό ά
ντρες, δ Άλεξανδρής Δριζόπουλος κι ό Γεώργιος Χριστοδούλου, πήγαν κι έκλεψαν 
μερικά πράγματα καί δανείστηκαν άπ’ τό Φέκια ένα τσιγκέλι, προκειμένου νά βγά
λουν καί τήν πριμάντζα (Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).

19. Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 13.
20. Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 16
21. Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 16.
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Κατηγορηματικοί στή διατύπωση τής άθωότητας τού ύπόδικου Πηλιορίτη, φά
νηκαν καί οί στρατιώτες τής χιλιαρχίας τού Γιάννη Στράτου Αναγνώστης Παπά, 
Παρίσης, Άποστολάρας,Γεώργιος Γριζάνος καί Άποστόλης Παπακωνσταντή άπ’ 
τά Κανάλια, πού εϊταν τότε στή Σκόπελο. Σύμφωνα μέ κοινή δμολογία τους άπό τά 
Μέγαρα στίς 19 Μαΐου, ύπεύθυνος τής άπώλειας τού καραβιού εϊταν δ Λιακόπου- 
λος, έπειδή δέν έλαβε τά μέτρα πού έπρεπε γιά νά τά προφυλάξει. Κι άν άκόμα δέ 
φουρτούνιαζε ή θάλασσα, πάλι τά κλεμμένο καράβι θάπεφτε έξω. Οί Ιδιοι δήλωσαν 
έπίσης, δτι μαζί μέ τά Λιακόπουλο πήγαν στήν Καρίτζα καί 6 Γιάννης Βελέντζας μέ 
τά γαμπρό τού Γάτζου Γιάννη Μοσκοβόπουλο, καί συνεπώς οί καταθέσεις τους οί 
μαρτυρικές δέν είχαν βαρύτητα (Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).

Εύνοϊκή κατάθεση έδωκε κι 6 Στάθης Αντωνίου Μιτζελιώτης στίς 20 Ιουνίου 
μπροστά στούς μάρτυρες Ιωάννη Γερμάνη καί Εμμανουήλ Σαλτέλη, πρός τή νοτα- 
ρία στήν ΑΓγινα. Τούτος είπε πώς, όντας γραμματέας τού καπετάν Γιώργη Παπαντω- 
νίου, γύρισε μέ τή γολέτα του στή Σκόπελο τήν έποχή έκείνη καί είδε μέ τά μάτια 
του τή γούμενα στό καράβι τού Κορωναίου, τόσο δταν βρισκόταν 6 Ζορμπάς στό 
νησί, δσο κι δταν έφυγε (Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).

Ή έπιτροπή τού άντιθαλάσσιου δικαστηρίου, θέλοντας νά έξετάσει μικρολε- 
πτομέρειες άπό τή στάση τών δύο άντίδικων σχετικά μέ τό μοιραίο καράβι, πήρε κα
τάθεση στίς 27 Ιουνίου κι άπ’ τούς δυό, άρχίζοντας άπ’ τό Λιακόπουλο. Αύτός ρω
τήθηκε κι άναφέρθηκε στή θέση καί τόν τρόπο, πού είχε άσφαλίσει τό πλοίο στή 
Σκόπελο, γιά νά άκολουθήσει κατόπιν ή έξέταση τού Ζορμπά:

« Έρ. ήξεύρεις πόσας ήμέρας μετά τήν άναφερομένην παρά τού Μή- 
τρου Λιακόπουλου άφαίρεσιν τής Γούμενας έπεσεν ό Μαρτίγος έ
ξω καί έσυντρίφθη;

Άπ. ήξεύρω ένδεκα ήμέρας ένδεκα.
Έρ. πώς τό Ιξεύρεις;
Άπ. Τρεις ήμέραις άφ’ δτου μέ έφώναξεν ό Καπ(ετάν) Γάτσος διέτριψα 

είς τήν Σκόπελον άνεχώρησα διά τήν ΣκΙαθον καί έκαμα μίαν ή μέ
ραν εις τόν δρόμον, έκε ΐ διέτριψα τέσσαρας ήμέρας ένώ μίαν νύ
κτα έγύρισα είς τήν Σκόπελον μίαν ήμέραν ύστερα άφ’ ού ήλθα 
εις σκόπελον έκαμε φουρτούνα, άπό αυτήν τήν φορτούνα έπεσεν 
έξω τό Μύστικον τού Λιακόπουλου, έπειτα έπεσε ή Σακολέβα τού 
Ψαριανού Βελισσαρίου φερμένη έ κ ε ϊώς λεία άπό τήν Κύμην παρά 
τού Γεώργη Πλατανιώτη άξιωματικού τού Μπίνου- έπειτα έλύθη 
τό παλαμάρι τού βωσσικού Μαρτίγου τού Λουκά Κοροναίου, καί έ
μεινε ν έπάνω εις τήν "Αγγυράν του ώς μίαν ήμέραν καίμισήν κτυ- 
πώντας μέ τήν Πρύμνην είς τά έξω έπειτα έπεσεν έξω είς τήν χώ
ραν είς τά Μαγαζιά.
σημείοσις είπα άνωτέρω δτι έκαμα μίαν ήμέραν νά υπάγω άπό 
Σκόπελον διά Σκιάθον, όμως τό ταξεϊδι τούτο τό έκαμα είς μίαν νύ
κτα ήγουν δώδεκα άλλ’ όχι είκοσιτέσσαρας ώρας.

Έρ. έχεις άποδείξεις δτι ό μαρτίγος έπεσεν έξω μετά ένδεκα ήμέρας;
Άπ. νά έξετάσω καί Ισως ευρώ.
Έρ. έχεις άλλας άποδείξεις δτι έστάθη ό Μαρτίγος είς τήν “Αγκυράν
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του μίαν ήμέραν καί μισήν περίπου;
Άπ. νά έξετόσω καί ήμπορώ Ισως νά εϋρω».

(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).
Χαραχτηριστική στή διατύπωση λεπτομερειών γύρω άπό τήν τελευταία περι

πέτεια τού πλοίου, άποτελεϊ ή ένορκη δμολογία τού Γεράσιμου Τελίνη άπό τήν Κε- 
φαλονιά, πού έδωκε στίς 2 Ιουλίου 1828. Μεταφέρω αύτούσιο τό σημείο έκεϊνο πού 
άναφέρεται στό τέλος τού καραβιού, έπειδή ρίχνει φώς σέ νέα καθέκαστα:

« ...................................................................................................................
ήξεύρω, ότι πέρισυ τόν σεπτέμβριον στοχάζομαι, ευρισκόμενος είς Σκόπε
λον ήκουσα ένα έσπέρας μίαν διαφοράν μεταξύ τού Γεωργίου Ζορπά καί τού 
Γάτσου. Δέν διέκρινα τά λεγόμενό των. διέτριψα είς Σκόπελον περίπου είκο
σι ήμέρας καί όταν έπήγαινα άπό τό σπήτι μου είς τήν άγοράν έβλεπα τόν 
μαρτΐγον δεμένον μέ δύο παλαμάρια είς τήν ξηρόν είς τούς Κολόνας καί μέ 
έν σίδηρον είς τήν θάλασσαν, είς δλον τό Διάστημα τής διατριβής μου έβλε
πα τόν μαρτΐγον πάντοτε είς αύτήν τήν κατάστασιν. μετά όκτώ ή έννέα ήμέ
ρας τής προβηθείσης διαφοράς τού Ζορπά καί Γ άτσου συνέβη άπό τήν ήμέ
ραν άνεμος Γραιοτραμουτάνα καί πρός τό έσπέρας έσφόδρυνε περισσότε
ρον καί τό πρωί περί τάς δύο ώρας τής ήμέρας έκόπησαν τά δύο Παλαμάρια 
καί έμεινεν ό μαρτίγος έπάνω είς τήν "Αγγυραν αυτό τό έβλεπα άπό τόν Κα- 
φενέ όπου έστεκόμην ό μαρτίγος άντεστάθη είς αύτήν τήν κατάστασιν περί
που μίαν ήμισυ ήμέραν κτυπών είς τήν γήν καί έπάλαιε διότι είναι βυχά έκεϊ. 
οί άνθρωποι, ο'ίτινες άπό τήν ξηράν έθεωρούσαν αύτήν τήν κατάστασιν τού 
μαρτίγου έλεγον «δέν είναι κάνεις οίκοκύρης νά μάς πληρώση νά ύπάγωμεν 
νά τόν άσφαλίσωμεν» έρώτησα καί έγώ τότε όταν έβλεπα τόν μαρτΐγον κιν- 
δυνεύοντα τόν Καφετζήν τίνος είναι αύτός ό μαρτίγος όστις κινδυνεύει, καί 
μέ είπε ότι τόν έχουν λεία διά τούτο είναι έτζι άμελημένος. άφ’ ού έστάθη 
μίαν ήμισυ ήμέραν έπάνω είς τήν γούμενα τής "Αγγυρας τελευταϊον έκόπη 
αύτή καί ό μαρτίγος έπεσεν είς τά Μαγαζιά τής Σκοπέλου- έκε ϊ έδραμον ευ
θύς διάφοροι στρατιώται καί τόν κατέκοψαν καί τόν διεμοίρασαν καί σχοι- 
νιάν καί ξύλα του καί όλα...».

Πέρ’ άπ’ αύτά, τίποτ’ άλλο δέ γνώριζε νά καταθέσει ό Τελίνης (Γ.Α.Κ., 
Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).

Δέκα μέρες άργότερα έδωκε ένορκη δμολογία δ συμμαχητής τού Νικολάου 
Κριεζώτη -  ό τελευταίος εϊταν μέ τήν πλευρά τού Λιακόπουλου -  Νικολής Μανιά
της άπό τά Ψαρά. Μ’ αύτή βεβαίωσε πώς, πηγαίνοντας στή Σκύρο μετά τή φαγωμά
ρα Βάσου καί Ζορμπά, άντιλήφτηκε μές στό ζορμπάδικο καράβι δύο γούμενες, άλ- 
λά δέν ένδιαφέρθηκε νά έρευνήσει γιά τήν προέλευσή τους (Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., 
Φάκ. 16).

Στό άντιθαλάσσιο δικαστήριο καταθέσανε κι άλλοι μάρτυρες, πού παραλείπο- 
νται έδώ μιά καί δέ μάς λένε τίποτα περισσότερο, καί στίς 30 Απριλίου 1828 έμφα- 
νίστηκε μέ μακροσκελέστατη άπολογία ό Ζορμπάς.

Αρχικά ό Προμιριώτης ύπόδικος άναφέρθηκε στό Ιστορικό τής άρπαγής τού 
πλοίου άπ’ τό Λιακόπουλο καί τής συντριβής του στό λιμάνι τής Σκοπέλου, μέ πα
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ράλληλη άναγωγή στήν κατηγορία πού τού κόλλησε ό συνάδερφός του, κι ύστερα 
έπιχείρησε μέ υπομνήσεις νόμων καί σειρά συλλογισμών, νά άνατρέψει ένα πρός έ
να τά σημεία τής κατηγορικής άναφοράς τού Λιακόπουλου, τά όποια κι άφοροϋσαν 
όχι μονάχα τόν έαυτό του άλλά καί τή στάση τού άντιδίκου του. Καταχωρώ στή συ
νέχεια περικοπές τής όμολογίας του, πού, πέρ’ άπ’ τ’ άλλα, φωτίζουν καί στιγμές 
τών άγωνιστών στά νησιά:

« ...................................................................................................................
....κατηγορεί λέγων ότι έν άπουσίρ του έμβήκα είς τόν Μαρτίγον τούτον μέ 
τούς στρατιώτας μου, καίήρπασα τήν Γούμενανμέ τήν όποιαν ήτον δεμένον 
άσφαλώς τό πλοΐον, καί τήν πριμάτζαν του, καί οϋτω μεϊναν τό πλοϊον χωρίς 
τήν παραμικρόν άσφάλησιν, έπεσεν έξω άπό μίαν φορτούναν, καί κατεσυ- 
ντρίφθη, έπιφέρων εις τούτο τό ύπ’ άρ 2 Μαρτυρικόν ώς λέγει τής Κοινότη- 
τος Σκοπέλου. Σεβαστοί Δικασταί! Χαρίσατέ μοι παρακαλώ τήν προσοχήν 
Σας διά νά σάς έξηγηθώ περιεστατομένως τήν αίτίαν, διά τήν όποίαν τότε ά- 
προσδοκήτως ύπήγον άπό Σκύρον είς Σκόπελον, καί τόν τρόπον τής συκο
φαντίας. Ή παύσασα άντικυβερνητική έπιτροπή κατά τήν 13 τού Ιουλίου Μη
νάς τού 1827 έτους, διά τού ύπ’ άρ 265 έγγράφου της, διώρισε τό πλοϊον μου 
Βρίκιον, όνομαζόμενον Κένταυρος νά παραπλέη τόν Μαλιακόν Κόλπον, πρός 
άποκλεισμόν τών μερών έκείνων, πρόςδε καί διά τής έπί τών πολεμικών 
Γραμματείας διαταγής ύπ’ άρ. 232 διετάχθην νά δίδω βοήθειαν είς τόν Φρού
ραρχον τής Νήσου Σκύρου, όσάκις λάβει χρείαν διά νά έκτελή τά χρέη του22, 
καί έπειδή πλέον οί καταχρασταί δέν ήδύναντο νά βλάψωσι τελείως τήν Σκύ
ρον, καί τούς Σκυριανούς, φθονήσαντές με δήλ(ον) δτε Καπ(ετάν) Μήτρος 
Λιακόπουλος, μέ τούς σύν αύτώ δηλονότι Γιάτζον καί λοιπούς, έπειδή μάλι
στα ήμην έγώ δλως διόλου φατρία, καί μέρος τού Γ έρου Καρατάσιου, καί αυ
τός έναντίον του, καί έπειδή αύτοί προφανώς δέν ήδύναντο νά μέ βλάψουν, 
συνήργησαν δολίως, ώστε διά τοΰ Βάσου Μαυροβουνιώτου καίάδελφού του 
νά κάμουν έκεϊνο, τό όποίονήθελον, ώς πληροφορεϊσθε άπό τά έγκλειόμενα 
ύπ’ άρ άντίγραφα α.β.γ.δ.ε.στ.ζ.η23 άφ’ ού λοιπόν άπέγδυσαν τούς άνθρώπους 
μου, καί τήν οίκογένειάν μου έβιάσθην ν’ άπεράσω μέ μίαν Βάρκαν είς Σκόπε
λον διά νά ήμπορέσω νά εύγάλω στρατιώτας έναντίον έκείνων οϊτινες κατεϊ- 
χον τήν φαμελίαν μου. Καί έπειδή έφθασα έν καιρώ Νυκτός, χωρίς νά πλησιά
σω διόλου είς τόν διαληφθέντα Μαρτίνον, έκείνην τήν Νύκτα ύπήγον καί έ- 
κοιμήθην είς τό Καΐκι τών Καλαμιδαίων, τό δέ πρωίσύρας τήν βάρκαν μου έ- 
ξήλθον είς Σκόπελον, ό Γιάτζος όμως ών φύσει έχθρός μου, καί θέλων νά σκε- 
πάση έκεϊνο τό όποιον έκαμνον οί σύντροφοί του ώς τό ύπ’ άρ. 1 Μαρτυρικόν 
τού Ίωάννου Νικολάου Μεντζιλιώτου φανερόνει, μοί έπρόσαψεν αύτόν τόν 
μώμον τής συκοφαντίας χωρίς κάνέν Νόημα. Σ(εβαστοί) Δικασταί! στοχασθεϊ- 
τε τό ψεύδος, ό Γιάντζος έν καιρφ νυκτός άπό τήν οίκίαν του μέ είδεν δτι έπά- 
τησα τόν Μαρτίνον, καί άρπαξα τήν Γούμεναν του, καί τόσοι άνθρωποι όπού 
ήσαν είς τά Καΐκια πώς δέν μέ είδον; παρατηρήσατε παρακαλώ δτι είς δλας

22. "Ολα αύτά τά είδαμε στή χρονολογική σειρά τους.
23. Τά είδαμε πιό πάνω.
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τάς μαρτυρίας, κάνεις δέν λέγει παρακαλώ ότι εις δλας τάς μαρτυρίας, κά
νεις δένλέγει ότι μ ’ είδεν, άλλ’ δτι ούτως ήκουσα. μέ τό ήκουσα γίνεται ποτέ 
άνθρωπος ένοχος; έγώ Κύριοι Δικασταί! έπομένως έως δ του νά έκβάλλω στρα- 
τιώτας έκάθισα εις Σκόπελον ήμέρας Ικανός, μάλιστα αυτό τό πλοίον έπεσεν 
έξω μεθ’ ήμέρας ένδεκα τής προσαφθείσης Κατηγορίας μου. πρός δέ μάθετε 
καί τούτο, ότι μετά τήν συκοφαντίαν ταύτην έπάτησεν έπάνω εις τόν διαλη- 
φθέντα Μαρτίνον τό Καΐκι τών Καλαμιδαίων καί έπαλάμισε. Κύριοι Δικασταί! 
εις άνθρωπος κατατρεχόμενος, καί κινδυνεύων νά χαθή ή τιμή, πάσα ή κατά- 
στασίς του, καί ή ύπόληψίς του, δστις έρχεται άπλώς μέ μίαν βάρκαν διά νά 
έκβάλλη στρατιώτας πρός διαυθέντευσίν του, αύτός άρα έχει νούν καί φρέ- 
νας νά κυττάζη διά νά άρπάξη ή σχοινιά, ή άλλα πράγματα; παρατηρήσατε λοι
πόν εις ποιον βαθμόν Κολοφώνος έφθασεν ή κακία τών άνθρώπων. άποσιω- 
πώ τά άλλα, διότι είμαι βέβαιος, δτι τό Σ(εβαστόν) Δικαστήριον θέλει θεωρή
σει τά πάντα άλανθάστως καί έξετάση τό πράγμα έμβριθώς, ώστε νά έξακρι- 
βώση τήν πάσαν άλήθειαν.

Τό ύπ’ άρ 2 Μαρτυρικόν, τό όποιον έπιφέρει, λέγων, ότι είναι τής Κοινό- 
τητος Σκοπέλου, άλλ’ είναι τών Ιδίων του συντρόφων, οϊτινες έχουν ένοχήν 
είς αυτό τό πλοίον, δηλονότι τών Α. Γιάτζου, καί Κ. Μπίνου, καί ή Κοινότης 
τής Σκοπέλου μόνον καί μόνον έπικυρεϊ τάς σφραγίδας τών διαληφθέντων, 
καί δχι τά περιεχόμενα. Θεωρήσατε παρακαλώ προσεχώς αυτό, είδέτε τ ι λέ
γει αύτή ή Κοινότης τής Σκοπέλου περί τής αύτής ϋποθέσεως τού διαλη- 
φθέντος Μαρτίγου εις τό άνά χείράς μου Μαρτυρικόν της ύπ’ άρ 2 καί έξ αυ
τού άναντφρήτως πληροφορείσθε δτι άδίκως καθάπτεται ό άντίδικός μου 
οϋτος τής ύπολήψεως μου, καί ότι εις τήν προκειμένην ύπόθεσιν δέν έχω 
κφμμίαν ένοχήν. είμαι άθώος καί άδίκως έγκαλούμαι. Ή Μαρτυρία τών Κυ
ρίων Α. Γκάτζου, καί Κ. Μπίνου συντρόφων του, ώς πρός έμέ άπό τούς Νό
μους είναι άπαράδεκτος, καθότι μαρτυρία συντρόφων δέν Ισχύει, ό Νοτά
ριος τής Σκοπέλου, ό όποιος ένδεχομένως νά έδωκε καταφατικήν Μαρτυρίαν 
είς τό Δικαστήριον τούτο, είναι σχετικός τής φατρίας τού Λιακοπούλου, καί 
μάλιστα έστάθη καί Γραμματεύς τού Γ κάτζου, ή μαρτυρία αυτού ούσα φα
τριαστική, ή μάλλον είπεΐν σχετική είναι άπαράδεκτος. περί τής προκειμένης 
ϋποθέσεως άναγνώσατε παρακαλώ τό ύπ’ άρ 3 Μαρτυρικόν πολίτου Κων
σταντίνου Φέκια άπό τήν Άργαλαστήν Μαγνησίας διά νά βεβαιωθείτε ότι με
τά τό πέσιμον τού είρημένου Μαρτίγου, όποιοι έπήραν τά λείψανα τούτου, έ- 
ξετάσατε παρακαλώ διά νά μάθετε τίνος άνθρωποι ήσαν. θεωρήσατε πρός 
τούτοις άκριβώς καί τήν ένορκον έξομολόγησιν τού Γ. Αντωνίου Μεντζιλιώ- 
του.
Δον Λέγει πρός τοϊς άλλοις, δτι ό ίδιος Καπ(ετάν) Λουκάς έν συνειδήσει γνω
ρίζει, καθ’ άς έλαβε πληροφορίας βεβαίας κλ. Κύριοι Δικασταί. τό ότι ό 
Καπ(ετάν) Λουκάς έν συνειδήσει γνωρίζει, καθ’ άς έλαβε πληροφορίας τήν ά- 
θωότητά του, έπειδή τό πλοίον του τό άφησε χωρίς κφνέν χαρακτηριστικόν 
ούδετερότητος, τούτο ένδεχόμενον, τό νά όμολογήση όμως, δτι καί τό έφύ- 
λαξεν είναι άπίστευτον. έπειδή μόλον δτι ήτον είς χρέος άπαραίτητον, καί ά
πό τούς Νόμους, καί άπ’ αυτόν τόν όρθόν λόγον, διά νά τό φυλάξη έντελώς,
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μόλον τούτο τό παρημέλησε καίέχάθη έκουσίως. τό νά καθάπτεται πάλιν τόν 
Ζορμπάν, λέγων ότι ό Ζορμπάς καί όνομα καί πράγμα, έγεινεν ή μόνη αΙτία 
τής Συντριβής του. τούτο Νομίζω Κύριοι Δικασταί! ότι άδικεΐ όχι μόνον έμέ
να, καί τήν ύπόληψίνμου, άλλά καί τόν έαυτόν του τόν “Ιδιον, τό ότι πάλινώς 
λέγει, δέν είχε σκοπόν νά τόν σφετερίση, έν ώ άναχωρείάπό Σκόπελον, καί 
τόν άφήνει είς παρακαταθήκην, όταν εύκόλως ήδύνατο νά τόν πωλήση; έρω- 
τώ τό Σ(εβαστόν) τούτο Δικαστήριον, όποιον άλλον περισσότερον σφετερι- 
σμόν ήμπορούσε νά κάμη είς τόν διαληφθέντα Μαρτίγον, άπ’ έκεϊνον, τόν ό
ποιον έκαμαν οΐ Συντρόφοι του, τόν άφησαν σχοινί, τόν άφησαν έξάρτι, ή πα- 
ταράτζον, ή άλλο κφνέν έπιπλον; τόν άφήνει είς παρακαταθήκην, πού; είς τόν 
Μόλον τής Σκοπέλου, χωρίς άνθρώπους, είς τήν διάκρισιν τού τυχό
ντος, τών άνέμων, καί τής θαλάσσης.
Εον Λέγει, ότι ή σύλληφις τού πλοίου τούτου, έγεινε μόνον καί μόνον μέ τήν 
αιτίαν ότι ήτον έχθρικόν, καί ότι ποτέ δέν έφαντάσθη νά κακομεταχειρισθή 
πλοίον ύπ’ ούδετέραν σημαίαν, τούτο δέν τό άρνούμαι καίέγώ, ούτως έχει τό 
πράγμα, πλήν έπειδή καί έκ περιστάσεως έγεινεν ή σύλληψις τού διαληφθέ- 
ντος πλοίου, τό όποιον όπεδείχθη βωσσικόν, άναμφιβόλως ήτον είς χρέος νά 
τό φυλάξη; μέ τόν πλέον εύσχημον τρόπον, διότι αυτό τό πλοίον τώ δντι είς 
τόν άντίδικόν μου ήτον ώς παρακαταθήκη.
ΣΤον "Οτι ώς λέγει τό άνωτέρω συμβάν ήκολούθησε κατά τά 1827 έτη ότε ή 
Έλλινική πολιτεία δέν έδιοικεΐτο άπό Νόμους θετικούς, ούτε άπ’ αύστηρούς 
τύπους διαγωγών, τόσον τών άρχόντων, είτε στρατιωτικών, είτε πολιτικώς, 
καθώς καί τών άρχομένων. είς τούτο όμιλείτήν άλήθειαν, έπειδή είς τήνέπο- 
χήν έκείνην, πολλά τοιαύτα ήκολούθησαν, όχι μόνον είς τούς όλυμπίους, άλ
λά καί είς όλους τούς θαλασσινούς μας. τό νά λογίζεται όμως τόν έαυτόν του 
όλως διόλου άνένοχον, είς τούτο σφάλλει. Ναι μέν ώς καλή πίστει έλαβε τό 
πλοίον, πλήν άφ’ ής ώρας έγνώρισεν, ότι ήτον ούδετέρας δυνάμεως, δέν ή
τον πλέον καλή πίστει, άλλά κατεϊχεν αυτό, ώς είς άποθηκάριος, καί ώς 
τοιούτος ήτον είς χρέος άπαραίτητον νά τό φυλάξη ώς Κόρυν όφθαλμού· τό 
ότι πάλιν ό προβαλλόμενος άπό τόν άντίδικόν του Νόμος, δέν έφαρμόζεται 
τελείως έναντίον τού πράξαντος καλή πίστει. βέβαια ό προβαλλόμενος ού- 
τος Νόμος δέν έφαρμόζεται έναντίον τού πράξαντος καλή πίστει, άλλά κατ’ 
έκείνου, άμελούντος τό χρέος βλάπτει τόν άλλον, κατ’ έκείνου δέ τού όποίου 
λέγει, ότι έν ’ φ τό πλοίον έξασφαλισμένον κλ., είς τούτο ψεύδεται.
1ον τό πλοίον αύτό δέν ήτον έξασφαλισμένον είς τόν Λιμένα τής Σκοπέλου. 
2ον Δέν ήτον είς παρακαταθήκην ώς λέγει υπό τήν έπίσκεψιν τής τοπικής 
Αρχής, τούτο τό ύπ’ άρ 2 άνά χεΐράς μου μαρτυρικόν τής τοπικής Αρχής 
Σκοπέλου, άποδεικνύει καί τήνκατάστασιν τού πλοίου, καί τό ψεύδος τού άν- 
τιδίκου μου.
3ον δέν είμαι έγώ ό πρωταίτιος τής φθοράς του, έπειδή μήτε είς τό πλοίον 
αύτό ποτέ έμβήκα, μήτε άρπαξα κρνέν άπό τά άναγκαία σχοινιά του, άλλά τά 
άρπαξαν οΐ σύντροφοί του.
Ζον Περίστασις τή άληθείςι βέβαια άν έφύλαττε αύτό τό πλοίον, κατά τό ό-
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ποιον χρέος είχε, βέβαια ούτε τό πλοϊον έχάνετο, ούτε ό Καπ(ετάν) Λουκάς 
νομίμως ήθελε ζητεί τήν άποζημίωσίν του, ούτε τό Σ(εβαστόν) τούτο Δικά 
στήριον ήθελε καταγίνεται νά κρίνη τήν διαληφθείσαν ϋπόθεσιν24 .......
...................................................................................................................»

Διαφορετική εϊταν, φυσικά, ή θέση πού πήρε ό Λιακόπουλος άπέναντι στήν ά- 
πολογία τού Ζορμπά. Μέ τά δικά του έπιχειρήματα πήγε ν’ άναποδογυρίσει, στίς 17 
Ιουλίου τού χρόνου έκείνου, τούς ισχυρισμούς τού άντιδίκου του, βεβαιώνοντας δ- 
τι αύτός είναι δ κλέφτης τής γούμενος. Αξίζει νά ίδοϋμε τά έπιχειρήματά του:

« ...................................................................................................................
α°= ότι ή κατηγορία μου έπιστηρίζεται εις δύο θετικός μαρτυρίας τού Κ(υ- 
ρίου) γάτζου, καί Κ(υρίου) μπίνου, καί ότι δλαι αΐ άλλαι μαρτυρίαι έξ άμφοτέ- 
ρων τών μερών συνάδουν, ότι άπ’ έκείνης τής νυκτός καθ’ ήν έκλεψεν ό ζορ- 
μπάς τήν γούμεναν τού μαρτίγου, μέχρι τού τζακισμού του, έφημίζετο καθ’ 
δλην τήν σκόπελον, ότι ό Ζορμπάς έκλεψε τήν γούμεναν καί έξ αίτιας τούτου 
έπεσε ν ό μαρτίγος έξω καίέτζακίσθη. έπεται λοιπόν ότι οί άνθρωποι είδον ό
τι ό μαρτίγος μετά τήν νύκτα έκείνην εύρέθη είς διάφορον θέσιν, καί έκατη- 
γοροϋσαν τά άνωτέρω. καθότι έάνοί άνθρωποι έβλεπον τόνμαρτίγον είς τήν 
Ιδίαν θέσιν, ήθελον τούλάχιστον όλίγοι νά φημίσωσιν (ήθελε νά πει: νά δια
δώσουν, νά πούνε), ότι ή μεταξύ τού γάτζου καί ζορμπά φιλονικία ήτον μα- 
ταία. ή έπιτροπή ήμπορεϊ νά παρατηρήση άκριβώς ότι έν τοιούτον πνεύμα 
δέν φαίνεται διόλου είς ΰλας τάς μαρτυρίας.

ονβ= ότι οί μαρτυρίαι τού Κοντογεώργη καλαμίδα, τού φέκια, καί τού γερασί- 
μου δελίνη, άν καί διόλου άνίσχυρος, δέν δύνανται νά έχουν μ ’ δλον τούτο 
καί τήν παραμικρόν πίστιν. καθότι ό μέν κοντογεώργης καλαμίδας καθώς ό 
“Ιδιος ώμολόγησεν είναι συγγενείς του. ό Κωνσταντίνος φέκιας όμοίως συγ
γενείς του, καθώς ό “Ιδιος Γ. Ζορμπάς είς τήν φωνή μου τού ότι είναι συγγε
νείς, είπεν ένώπιον τής έπιτροπής τούτης μέ αύτήν τήνλέξιν, είναι άδελφός 
ό δέ γεράσιμος δελίνης άπεδείχθη διά τής μαρτυρίας τού σπόρου άρβανιτά- 
κη, ότι ήτον υπό τήν όδηγίαν του. ό Κ. φέκιας πρός τούτοις έδωκε μίαν μαρτυ
ρίαν είς τήν δημόσιον Νοταρίαν, καί άς τήν ζητήση ή έπιτροπή αυτή νά Ίδη ό
τι διόλου δέν συμφωνεί μ ’ έκείνην τήν όποιαν έδωσεν ένώπιον τού δικαστη
ρίου τούτου, δλαι δέ αί μαρτυρίαι υπέρ τού ζορμπά διαφωνούν άλλήλαις, ώ
στε ή μία άναιρεϊ τήν άλλην, καθότι άλλος λέγει ότι ήτον μέν δεμένος ό μαρ
τίγος μέ τήν γούμεναν, άλλ’ έκόπη καί έπεσεν έξω. άλλος ότι δέν είχε γούμε
ναν. άλλος ότι πριν τής μετά τού γάτζου φιλονικίας τού Ζορμπά, είδαν μίαν 
φελούκαν νά φεύγη άποπλησίον τού μαρτίγου μέ τήν Γούμεναν, άλλος ότι ε ί
δαν μετά τόν τζακισμόν τού μαρτίγου τήν γούμεναν, καί άλλος άλλως, δλαι 
δέ έδόθησαν άπό συγγενείς καί συμπατριώτας του,

ονΓ= άποδεικνύεται σαφέστατα άπό τάς μαρτυρίας τού Κ(υρίου) Νικολή μανια- 
τάκη, καί γιάννη άϋβαλιώτη, ότι ή γούμενα ήτις εύρέθη είς τό πλοϊον τού 
Ζορμπά ήτον ή Ιδία αυτή, τήν όποιαν έκλεψεν άπό τόν μαρτίγον. καθότι ήτον

24. Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 16.
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καί αυτή όκτώ πουργάδων σχοινί τούρκικον, καί τό ένπιστότερον κομμένη, έ- 
πειδή έμεινεν έως έξήντα όργειών ή έξήντα πέντε, άς γνωρίση ή έπιτροπή 
αυτή, ότι μόνον εις τά μέρη τής τουρκίας κατασκευάζουν Γούμενες όκτώ 
πουργάδων καί ένενήντα όργειών αί ευρωπαϊκοί όκτώ πουργάδων, τουλάχι
στον πρέπει νά είναι έκατόν είκοσι όργειών. όσον λοιπόν έλιπεν άπό τάς ένε
νήντα όργιάς είχε μείνη είς τόν μαρτίγον μέ τήν άγκυραν, ό άντίδικός μου 
παραλαλών λέγει ότι ήτον ευρωπαϊκή, καί ότι τήν είχε κόψει διά στουπί, άπο- 
δεικνύεται άπό τήν μαρτυρίαν τού Γιάννη άϋβαλιώτη, ότι ήτον τούρκικη, άλ
λα δεδόσθω, ότι ήτονεύρωπαϊκή. ποιος κόπτει τήνμισήν γούμεναν ήτις σταί- 
νει τόσας χιλιάδας γρόσια διά νά κάμη στουπί, τό όποιον ήμπορεϊ ν’ άγορά- 
ση μέ πενήντα γρόσια; ώστε είναι πλέον παρά φανερόν, ότι αύτή ή Ιδία Γού- 
μενα τού μαρτίγου ήτον έκείνη ήτις ώς προεϊπον εύρέθη είς τό πλοϊον του. 
δ=ν ότι ό ζορμπάς μίαν ήμέραν πριν τής κλοπής τής γούμενος έκλεψεν μίαν 
άγκυραν τού Κ(υρίου) άναγνώστη ματζιάτζιου, καί δέν είναι άμφιβολία ότι 
μέ τάς κλοπάς ήθελε ν’ άρματώση τό πλοϊον τό όποιον έκατεσκεύαζε.

ονε= αί άντιφάσεις τέλος πάντων αϊτινες φαίνονται είς τάς όμολογίας καί άνα- 
φοράς του, αί έπιτετηδευμέναι μαρτυρίαι, τάς όποίας έφερεν άπό το στρατό- 
πεδον, καί όλοςμαζύ ό δόλιος τρόπος του, αύτά μόνα χωρίς τών Ίδικών μου 
φανερωτάτων άποδείξεων, τόν καταδικάζουν ώς "Ενοχον τής κλοπής τού
της, καί έπομένως πρωταίτιον τού τζακισμοϋ τού μαρτίγου»25.

Δέν άρκέστηκε δμως σ’ αύτή τήν άναφορά ό Λιακόπουλος. Σέ λίγες μέρες υπό
βαλε κι άλλη στόν Καποδίστρια, έπιμένοντας στήν καταγγελία του, ότι ό Ζορμπάς 
είναι ό κλέφτης τής γούμενος, άλλά καί παραπονούμενος έπειδή καθυστερούσε ή 
άπόφαση τού δικαστηρίου, παρόλες τίς άναγκαιες άποδείξεις πού προσκόμισε26. 
Πάντως τήν ήμέρα πού συντάχτηκε ή άναφορά (8.8.1828), ό Μήτρος Λιακόπουλος 
βρήκε τήν εύκαιρία νά δραπετέψει άπ’ τή φυλακή τής Αίγινας, όπότε ή Κυβέρνηση 
πήρε θέση. Ανάμεσα στίς άλλες άντιδράσεις της, γνωστοποίησε τό γεγονός στόν 
έπίτροπο Βόρειων Σποράδων καί τόν παρακαλούσε νά συλλάβει τό δραπέτη, άν τυ
χόν αύτός άνέβαινε στή Σκόπελο γιά νά δει τήν οίκογένειά του, πού είχε άφήσει 
έκεϊ27.

Μετά τήν έξέταση κι άλλων μαρτύρων άπό τίς δυό πλευρές, ή έπιτροπή τού ά- 
ντιθαλάσσιου δικαστηρίου σύνταξε τό πόρισμά της τήν 1η Νοεμβρίου τού 1828 κι ά- 
πάλλαξε τό Ζορμπά άπό τήν κατηγορία. Ενδιαφέρει έδώ νά παρακολουθήσουμε τή 
σειρά τών συλλογισμών τής έπιτροπής τού δικαστηρίου, πού έκρινε άθώο τόν κατη
γορούμενο:

« ...................................................................................................................
Παρατηρούσα ότι αί μαρτυρίαι τού Α. Γάτσου καί τού Κωνσταντίνου Μπίνου 
δέν είναι όρθαί ούτε κατά τάξιν, ούτε κατά τήν Ικανότητα τών μαρτύρων. Κα
τά τήν τάξιν μέν, διότι δέν είναι άληθεις μαρτυρίαι, ε ί μή αί γινόμενοι ένόρ-

25. Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 16.
26. Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 97.
27. Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 105.
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κως ένώπιον τού Δ ικαστηρίου, όπου τό άντιφερόμενον μέρος έμπορει νά κό
μη τάς χρειώδεις έρωτήσεις, καί ν’ άπολογηθή, καί όπου ό δικαστής αυτός έ· 
ξιχνιάζων τήν άλήθειαν έξάγει άπό μικρόν σπινθήρας τό μέγα φώς καί τού ό
ποιου άποδεικνύεται ή άλήθεια, καί περιπλέον, διότι οΐ μαρτυρίαι αύταίείναι 
μόνον άπλαί Ιδιωτικοί δηλοποιήσεις μή δυνάμεναι ποτέ νά χρησιμεύσουν 
ώς νόμιμος άπόδειξις. Κατά δέ τήν Ικανότητα, διότι άποδεικνύεται άπό τήν 
γενομένην έρωταπόκρισιν τού Λιακόπουλου τής 27 Ιουνίου 1828, ότι όΑ.Γά- 
τσος ήτον είς τών δύο έπιφορτισθέντων διά νά φυλάττωσιν τόνμαρτίγον καί 
διά νά τόν παραδώσουν είς τόν κτήτορα του, όταν οΰτος ήθελε 
παρουσιασθή... "Οθεν έξάγεται ότι συμφέρει είς τόν Γάτσον νά κατηγορήση 
άλλον διά ν’ άπολυθή άπό τόν "Ιδιον του υπεύθυνον.
Προσέτι διότι άποδεικνύεται, ότι ό Μπίνος (έκτός τού ότι άπό διαφόρους ό- 
μολογίας φαίνεται συσχετισμένος μέ τόν Γ άτσον) ύπήρξεν ένας τών κλεψά- 
ντων τήν άποακευήν τού συντριβέντος μαρτίγου, ώς έξάγεται έκ τής όμολο- 
γίας του Κωνσταντίνου Φέκια τής 5ης Ιουλίου 1828.
Παρατηρούσα ότι αί βηθεϊσαι δηλοποιήσεις αί οϋτω λεγόμενοι μαρτυρίαι 
παρουσιάζονται διά προφανής αισχρός άντιφάσεως τών τοπικών άρχών, ό
ποια π.χ. είναι ή ύπάρχουσ’ άντίφασις είς τά μαρτυρικά τής 9 7βρίου 1827 
καί τής 5 Μαρτίου 1828, έκ τών όποιων τό μέν διαλαμβάνει ότι ό Γ. Ζορμπάς έ
λυσε κι έκλεψε τήν κάμιλλον (ςοπτβπα) τού μαρτίγου, τό δέ ότι είναι διόλου ά- 
νύπαρκτος ή παρά τού Ζορμπά κλοπή τής καμίλλου, καί άπό τά όποια μαρτυ
ρικά τό μέν είναι γραμμένον, τό δέ έπικυρωμένον παρά τής δημογεροντίας 
Σκοπέλου.
5. Παρατηρούσα ότι διά νυκτός κραυγαί τού Γάτσου κατά τού Ζορμπά είσελ- 

θόντος είς τόν μαρτίγον δέν άποδεικνύουν ούτε ότι ό Ζορμπάς είσήλθεν, ού
τε ότι έλειψεν ή κάμιλλος.
6. Παρατηρούσα ότι κφνείς αύτόπτης δέν μαρτυρεί, ότι τψόντι έλειψεν ή κά

μιλλος τήν έπαύριον.
7. Παρατηρούσα ότι αί παρουσιασθείσαι καί ληφθείσαι μαρτυρίαι είναι έ ξ ’ 

άκοής περί τής έλλείψεως τής καμίλλου καί περί τού αίτιου αύτής, κ ’ έπομέ- 
νως άνίσχυροι.
8. Παρατηρούσα ότι κατά τής έλλείψεως τής καμίλλου τήν έπαύριον μετά 

τάς κραυγάς ύπάρχουν δύο περιστάσεις πρώτη μέν, ότι ό Γάτσος δέν έκαμε 
κφνέν κίνημα κατά τού Ζορμπά τήν έπαύριον μετά τάς κραυγάς, δευτέρα δέ, 
ότι δέν έκαμεν ούδεμίαν διαμαρτύρησιν κατά τήν έπικρατούσαν τά μάλιστα 
συνήθειαν είς όλας τάς περιστάσεις τού κοινωνικού βίου.
9. Παρατηρούσα ότι οι έξ ’ άκοής μάρτυρες δέν προσδιορίζουν άκριβώς ού

τε χρόνον, ούτε τόπον, ούτε τά πρόσωπα έξ ’ ών ήκουσαν.
10. Παρατηρούσα ότι οι έσχάτως παρουσιασθέντες παρά τού Λιακοπούλου 
μάρτυρες, προσπαθοϋντες ν’ άποδείξουν τήν παρά τού Ζορμπά γενομένην 
είς Σκόρον πώλησιν τής αύτής καμίλλου τού βωσσεμπορικού μαρτίγου, δέν 
άποδεικνύουσι τίποτε.

Ιον Διότι ό Λιακόπουλος ώμολόγησεν ένώπιον τού Δικαστη
ρίου ότι ό Ζορμπάς εΐχεν Ίδικόν του πλοίον.
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2. Διότι ή πώλησις καμίλλου δέν άποδεικνύει ότι ήτον ή αύτή 
έκείνη τού 'Ρωσσεμπορικοϋ ΜαρτΙγου.
3. Διότι λείπει ή άπόδειξις τής ταυτότητος ήτις δέν ήμπορού- 
σε νά είναι γνωστή, είμή εις άνθρώπους γνωρίζοντας τήν τού λε
γομένου κλαπέντος μαρτίγου, καί τήν παρά τού Ζορμπά πωλη- 
θεϊσαν. Καί διότι ή τού Μαρτίγου έπρεπε νά έχη ειδικά γνωριστι- 
κά διά νά διακρίνεται άπό τό γένος καί διά νά έμπορή νά γνωρι- 
σθή.
4. Διότι ή όμολογία τού Λιακόπουλου περί τού τοιούτου ση
μείου περιορίζεται εις τό ότι ή παρά τού Ζορμπά πωληθείσα κά- 
μιλλος ήτο κοντή, ή ευρωπαϊκή. "Οθενή τού μαρτίγου ήτον εύρω- 
παϊκή, καί μακρύ μέρος αύτής έπώλησεν ό Ζορμπάς τό όποιον έ- 
κοψεν κ ’ έπώλησεν.
Άλλ’ ή όμολογία αϋτη γέμει άπό πολλά λάθη.
Πρέπει ν’ άποδειχθή ότι ό μαρτίγος είχε κάμιλλον μακράν κ ’ ευ
ρωπαϊκήν, καί ΰχι Τουρκικήν.
Πρέπει ν’ άποδειχθή ότι εις τήν Ευρώπην δέν κατασκευάζονται 
κάμιλλοι κοντοί καί μακραί. πρέπει ν’ άποδειχθή τό πάχος τής 
μιας καί τής άλλης. Τό τοιοϋτον είναι λόγος καί δχι πράγμα, εί
ναι σημεϊον δι’ ού θέλει ν’ άποδείξη άλλο σημεϊον τό όποιον είναι 
άτοπία. έπειτ’ άντιλέγεται τό πράγμα άπό τήν Μαρτυρίαν τού Γά- 
τσου καί Μπίνου, οϊτινες λέγουν ότι δύο ήσαν αί κάμιλλοι, καί δχι 
μία.

Παρατηρούσα, ότι δέν ύπάρχει κφμμία άπόδειξις, ούτε τού κατά γένος έ- 
γκλήματος, ούτε τού κατ’ είδος, διά τό όποιον νά καταδικασθή νομίμως ό
Ζορμπάς.
Ή έπιτροπή στοχάζεται άνωφελή τήν έξέτασιν τού άν διά τήν κλοπήν τής κα
μίλλου ό κλέπτης ήν υπεύθυνος διά τό μετά 7 ήμέρας ναυάγιον τού μαρτί-
γου.

"Οθεν
Άποββίπτει τήν κατά τού Γεωργίου Ζορμπά αϊτησιν τού Μήτρου Λιακόπου- 
λου τής 22 Μαρτίου 1828. έκρίθη καί άπεφασίσθη τήν πρώτην θεμβρίου τού 
χιλιοστού όκτακοσιοστοϋ εικοστού όγδόου έτους έν Αίγίνη.
ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος έγκρί- 
νει τήν παρούσαν άπόφασιν, καί 
διατάττει τήν άντί θαλασσίου δικα
στηρίου έπιτροπήν νά τήν ένεργήση 
ειδοποιούσα όντινα άνήκει.

(Ύπ.) Ιω. Γ. Γενητάς 
(Ύπ.) Γεώργιος Αθανασίου 
(Ύπ.) Έδουάρδος Μάσσων 
(Σφρ.) ό Γραμ.
(Ύπ.) Ν.Γ. Παγκαλάκης

Έν Πόρω τήν 14 θβρίου 1828
ό Κυβερνήτης 

(Ύπ.) IΑ Καποδίστριας ό Γραμματεύς τής έπικρατείας 
(Ύπ.) Σ Τρικούπης».

(Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 148).
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άντιθαλάσσιου δικαστηρίου, γιά τό Γιώργη Ζορμπά.



228

4. 'Η υπόθεση ληστείας τού πλοίου τού Κουντούρη.

Τίς μέρες τού Πάσχα τού 1827 έπεσε θύμα ληστείας στή Σκύρο τό έμπορικό 
μπρίκι τού Δημητρίου Κουντούρη. Ό  τελευταίος έριξε τά βάρη στό Ζορμπά, μολο
νότι 6 μαχητης δέν εϊταν τότε στό νησί, στό Λιακόπουλο καί τό Βασιλείου κι έγκάλε- 
σε καί τούς τρεις στό δικαστήριο τόν Ιούνιο τού 1828, δταν κατέβηκε στήν Αίγινα. 
Μήν μπορώντας δμως νά περιμένει γιά πολύ έκεΐ δ Κουντούρης, άφηκε πληρεξού
σιο τό Διονύσιο Κούπα κι έφυγε γύρω στις 15 Ιουνίου28. Σύντομα δμως έπανήρθε, 
όπότε (6 Ιουλίου 1828) ζήτησε άπό τό δικαστήριο ν’ άνέβει στή Σκύρο, προκειμένου 
νά προσκομίσει άποδείξεις έναντίον των κατηγορουμένων. Τό δικαστήριο χορήγη
σε τήν άδεια, μά ό Ζορμπάς είταν άντίθετος στήν άπόφαση. Μέσ’ άπ’ τή φυλακή τό
τε διατύπωσε αύτή τή γραφτή παράκληση, προκειμένου νά μεταβεΊ στή Σκύρο άλλο 
πρόσωπο άντί γιά τόν Κουντούρη:

« Πρός τήν Σ(εβαστήν) αντίθαλ(ασσΙου) Επιτροπήν
πληροφορούμαι μετά βεβαιότητος ότι ό Καπ(ετάν) Δημ. Κουντούρης έλαβε 
τήν άδειαν παρά τής Σεβ(αστής) τούτης έπιτροπής διά ν’ άπέλθη είς Σκύρον, 
πρός έρευναν μαρτύρων, διά τήν όποιαν έχει διαφοράν μεταξύ έμού, καί τού 
κ. Μήτρου Λιακοπούλου- τό τοιοϋτον άν έπιτρέπεται άπό τούς Νόμους ά- 
γνοώ. παρακαλώ όμως τό Σ(εβαστόν) τούτο Δικαστήριον νά έμποδίση τήν έ
ξοδόν του, καί άντ’ αύτοϋ άς σταλή άνθρωπός της άδιάφορος μέ τάς Δ ιατα- 
γάς τού Δικαστηρίου έκε ϊ διά νά λάβη τάς άποχρώσας μαρτυρίας καί τούτο 
μάλλον δι’ όσα άτοπα ήμπορούν νά συνέβουν είς τά τοιαύτα, δι’ όλα ταύτα έ- 
πιθυμώ δυνάμει τού δικαιώματος τού έναγομένου νά είμαι άσφαλισμένος 
καθ’ ύλην τήν έκτασιν, τόσον είς τό τής βητής προθεσμίας κεφάλαιον καθώς 
καί διά τά ένδεχόμενα. ύποσημειοΰμαι δέ εύσεβάστως. Έν ΑΙγίνη τή 9 Ιου
λίου 1828.

ό πολίτης
(Ύπ.) Γεώργιος Ζορμπάς».

(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 185. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
"Αγνωστο άν εισακούστηκε ή πρόταση τού Πηλιορίτη καπετάνιου. Πάντως τίς 

μέρες έκείνες κατόρθωσε κι άνακάλυψε τόν άνθρωπο, πού λεηλάτησε τό πλοίο στή 
Σκύρο καί τόν κατάγγειλε μέ τούτη τήν άναφορά:

«Άρ. 21
Πρός τό Σ(εβαστόν) Δικαστήριον

Διά τήν μεταξύ έμού καί Δημ. Κουντούρη διαφοράν παρουσίασα προ
χθές μάρτυρας τούς Κυρίους Σταμ. Άστέρην καί Γιάννην Κουμιώτην, αϊτινες 
ώμολόγησαν ότι οΐ γυμνώσαντες τόν διαληφθέντα ήταν ό Γ εώργιος Όχθο- 
νιάτης καί λοιποί, άλλά έπειδή καί πληροφορούμαι ότι μετά βεβαιότητος ό 
διαλειφθείς Γ εώργιος όχθονιάτης εύρίσκεται ένταύθα κεκρυμμένος είς ένα 
οίκον τόν όποιον γνωρίζωσι καλώς οί διαλειφθέντες σταμάτιος άστέρης καί

28. Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ„ Φάκ. 185.
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Γιάννης Κουμνιώτης, δι' αυτό τούτο παρακαλεΐται ή προσωρινή αϋτη αντί 
θαλ. Δικ. Επιτροπή νά προσκαλέση τούς διαλειφθέντας διά νά όμολογήσωσι 
τό μέρος είς τό όποιον είναι κρυμμένος, καί ν’ άποδείξη καί τούς συντρό
φους τής συνενοχής τής πειρατικής τούτης πράξεως. μένω μ ’ όλον τό άνή- 
κον σέβας.

ΈνΑΙγίνη τή 12 Ιουλίου 1828 
Ό πολίτης

(Ύπ.) γεώργιος ζορμπάς».
(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 185. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Φαίνεται ώστόσο πώς τό δικαστήριο δέν πείστηκε καί προχώρησε στήν έξέτα- 
ση τών μαρτύρων κι άπό τίς δυό πλευρές.

Πρώτος έξετάστηκε 6 Γεώργιος Κουτέπης29, φρούραρχος Σκύρου άπό τήν 21η 
Μαΐου 1827 ώς τό Γενάρη του 1828. "Οταν ρωτήθηκε λοιπόν άν ό Ζορμπάς είχε μί- 
στικο στό νησί τόν καιρό τής ληστείας τού καραβιού, άποκρίθηκε άρνητικά, βεβαίω
σε όμως δτι διάθετε τότε ό μαχητής ένα λατίνι άπό τή Θάσο, πού είχε τραβήξει στήν 
άμμο, κι άκόμα μιάν άλαμάνα καί μιά σκαμπαβία. Τήν τελευταία πήραν πιό ύστερα 
οί Εγγλέζοι στήν "Ιμβρο30.

Αντίθετα ό Ψαριανός Νικολός Χατζηκωστίκα κατάθεσε στις 3 Ιουλίου πώς, 
σύμφωνα μέ μαρτυρίες άλλων, ό κατηγορούμενος είχε μίστικο, παρμένο άπ’ τόν 
Καβίλια.

Τήν Ιδια μέρα θά καταθέσει κι ό Σταμάτης Αστεριού, πώς είδε στή Σκύρο μερι
κούς ναυτικούς καί άτάκτους νά πουλούν καρφί καί βαμπάκι, πού άρπάχτηκαν άπ’ 
τό πλοίο τού Κουντούρη· δέ γνώριζε όμως άν αύτοί είταν άνθρωποι τού Ζορμπά. 
Παράλληλα όμολογεϊ, πώς τόν καιρό έκεΐνο ό κατηγορούμενος άπουσίαζε στή Θά
σο κι ότι είχε άφήσει στό σπίτι του στή Σκύρο μόνο δυό άτομα.

Μά καί ό "Ανθιμος Γαζής, θαυμαστής τής λεβεντιάς τού Προμιριώτη άγωνιστή 
όπως είδαμε σέ προηγούμενο γράμμα του, βεβαίωσε πώς ό κατηγορούμενος βρι
σκόταν σέ έκστρατεία στή Θάσο μ’ όλο τό σώμα του, όταν έγινε ή λεηλασία τού 
πλοίου:

« 5 Ιουλίου 1828 Αίγινα Άρ. 20
ό υπογεγραμμένος μαρτυρώ έν όνόματι τοΰ Θεού, ότι ό Καπ(ετάν) Γ εώργιος 
Ζορμπάς κατά τόν καιρόν όπού έγυμνώθη τό φράγκικον Καράβι εις τό Στόμα 
τής Σκύρου κατά τάς ήμέρας τού Πάσχα 1827 δέν ήτον έκεϊ, άλλά μέ όλους 
τούς άνθρώπους του ήτον παγημένος εις τήν Θάσσον πρό δύο περίπου μη
νών μέ τήν άλαμάνα καί Γολέταν, καί δέν είχεν άφιμένον κφνέν πλοϊον όπίσω 
είς Σκύρον καί μήτε άνθρωπον, έκτός ένός παιδιού καί ένός γέροντος διά ύ- 
περεσίαν τού όσπιτίου του, καί ότι καθόσον γνωρίζω καί καθόσον ήκουσα ό 
βηθείς Γ εώργιος Ζορμπάς δέν ένέχεται τελείως εις αύτήν τήν γύμνωσιν πε
ρισσότερον δέν γνωρίζω έν Αίγίνη τήν Πέμπτην Ιουλίου τού χιλιοστού όκτα-

29. 'Η έξέταση έγινε στίς 2 Ιουλίου 1828.
30. Δέν άναφέρεται πότε. Συμπεραίνουμε πάντως πώς ό Ζορμπάς έφτασε ώς τό νησί αυτό 

(Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ„ Φάκ. 185).
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κοσιοστού είκοστοϋ όγδόου έτους.
(Ύπ.) "Ανθιμος Γαζής». 

(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 186).
Τό ότι έλειπε σέ έκστρατεία 6 Ζορμπάς τόν καιρό τής ληστείας, βεβαιώνουν 

καί οί δημογέροντες Σκοπέλου μέ τούτη τή δήλωσή τους:
« Άρρ. 111 
Έλλ(ηνική) Πολιτεία)

ή Δημογεροντία Σκοπέλου δηλοποιεϊ ότι: 
προσκαλεσθέντες εις τήν ένταϋθα Δημογεροντίαν οί Κύριοι Δημ. Τσεκούρι 
καί Γεώργιος Αύλωνίτης πρόκριτοι τής Νήσου Σκύρου, παρά τού Γεωργίου 
Φιλαρέτου31, Προμυριώτου όμολόγησαν δτι καθ’ έν καιρόν έσυλλήθη παρά 
τών πειρατών εις τόν λιμένα τής Σκύρου, τό ρωσσοεμπορικόν ίμβρίκιον τού 
Καπ(ετάν) Δημ. Κοντούρη Κεφαλωναίου, ό Καπ(ετάν) Γ εώργιος Ζορμπάς έ- 
λειπεν άπό τήν Νήσον τους εις έκστρατείαν μέ όλους τούς ύπό τήν όδηγίαν 
του στρατιώτας καί πλοιάριά του. Τή 2 Αύγ. 1828 Έν Σκοπέλω

οί Δημογέροντες
(Ύπ.) Γ εώργιος Καμπούρης 

ό γραμ(ματεύς) (Ύπ.) Αθανάσιος Νικολάου
(Ύπ.) Γ. Γ ιαλόπουλος (Ύπ.) Άντωνάκης Γ εωργίου

(Ύπ.) Νικόλαος X " Σταμάτη».
(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 185. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Τό Ιδιο θά δηλώσει καί ή δημογεροντία τής Σκύρου μέ έγγραφό της, πού υπο
γράφουν οΐ προύχοντες Δημήτριος Σταματίου, Γιωργής Αύλωνίτης καί Ιωάννης 
Χατζή Αθανασίου στίς 4 Σεπτεμβρίου 1828. Γράφουν κοντά στ’ άλλα:

«...ό Καπ(ετάν) Γ εώργιος Ζορμπάς, ήτον κατά έκείνην τήν έποχήν εις έκστρα- 
τείαν μέ όλους τούς ύπ’ όδηγίαν του στρατιώτας καί πλοιάριά του, καί δέν ε
νέχεται εις τήν γύμνωσιν τούτου τού πλοίου διότι έφθασεν ένταϋθα εις τήν 
Νήσον μας ύστερον άπό ένα σχεδόν μήνα...».

(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 185. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Στό άναμεταξύ ό Ζορμπάς έξακολουθοϋσε νά παραμένει στή φυλακή, κι άπο- 

κεϊ, μέ τήν άπό 7.8.1828 άναφορά του πρός τόν Κυβερνήτη, διαμαρτύρεται γιά τήν 
καθυστέρηση τής δικαστικής άπόφασης· παράλληλα τόν παρακαλεΤ νά μεσολαβή
σει γιά νά άποκατασταθει ή άλήθεια καί νά άπαλλαγεΤ άπό τίς άδικες κατηγορίες.

«έξοχώτατε Κυβερνήτα! -  γράφει άνάμεσα στ’ άλλα -  είσθαι δίκαιοι! καί 
ώς τοιοϋτοι δέν άνέχεσθαι ούδαμώς νά άδικώνται οί πολϊται. Πέντε ήδη σχε
δόν μήνας έχω άπό φύλαξιν τής ένταϋθα φυλακής τής προσωρινής Δ ιοικήσε- 
ως Αίγίνης άναιτίως. ύβρίσθην ύπέρ τών δικαιωμάτων μου δΓ άγάπην τών

31. Πρόκειται γιά τόν πεθερό του Ζορμπά, πού άδραξε κι αύτός τ’ άρματα στό Είκοσιένα κι ά- 
κολούθησε τό γαμπρό του ώς τήν κάτω Ελλάδα.
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Νόμων, ήτιμάσθην παρ’ άνθρώπων οΐ όποιοι άπετέλουν τό δλον, καί σχεδόν 
όλίγου έλειψε νά έκβληθώ τού Δικαστηρίου άτίμως. ύπομείνας ταΰτα πάντα 
δι’ άγάπην τής φίλης ήμών πατρίδας, καί διά τήν στερέωσιν τών Νόμων, πολ- 
λάς πλοκάς καίβαδιουργίας συνέπεσον είς τούτην τήν ύπόθεσιν, τάς όποίας 
άποσιωπώ διά νά μήν ένοχλήσω τήν αυτού έξοχότητα...» (Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 
105).

Τό δικαστήριο πείστηκε πώς ό Ζορμπάς δέ φέρνει καμιά εύθύνη γιά τή ληστεία 
τού πλοίου στή Σκύρο, άφοϋ έλειπε σέ έκστρατεία, καί άποφάνθηκε πώς ή καταγγε
λία έναντίον του άποβαίνει συκοφαντική· γι’ αύτό καί τόν άθωώνει μέ τήν 
24/26.10.1828 άπόφασή του, πού έγκρίνει μέ τήν ύπογραφή του δ Καποδίστριας32. 
Ό  Κουντούρης ώστόσο δέν τή δέχεται, καί στίς 28 Νοεμβρίου ζητάει άπ’ τήν Κυ
βέρνηση τήν άναθεώρησή της, χωρίς δμως νά εισακουστεί. (Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 
137 καί 162).

Αγωγή έπίσης έναντίον τού υπόδικου Προμιριώτη ύπόβαλε κι ό Τζόρτζι Μάζι 
πρός τή Γ ενική Γ ραμματεία τής Επικράτειας, πού τή διαβίβασε στίς 22 Όκτωβρίου 
στό άντιθαλάσσιο δικαστήριο γιά νά έκδικαστεϊ33. Κανένα δμως στοιχείο δέ βρέθη
κε, ώστε νά φωτίζει τόσο τό περιεχόμενο τής άγωγής, δσο καί τήν τύχη της.

5. Ή  διαφορά Γιώργη Ζορμπά καί Μάξιμου Γκίκα.

Τελευταία καταγγελία έναντίον τού Ζορμπά εϊταν τού Μάξιμου Γκίκα γιά τό 
γνωστό έπεισόδιο τού Αίνου Θράκης στίς 25 Όκτωβρίου 1826. Εκεί είχε φτάσει ό 
Ζορμπάς, ϋστερ’ άπό μεγάλη έκστρατεία στό βόρειο Αιγαίο, έφοδιασμένος δπως εί
δαμε μέ έπίσημα χαρτιά πού τοϋδωκαν τό αύστριακό προξενείο Σκύρου, οΐ έπιστά- 
τες τού νησιού κι ό γέρο -  Καρατάσος. Στόν Αίνο συνάντησε τό πλοίο τού Γκίκα 
«Παναγία τής Κύκου» καί πήρε άπ’ αύτό άλειμμα καί άλειμματοκέρια, καί έπιπλέον 
-  σύμφωνα μέ τό κατηγορητήριο -  αιχμαλώτισε δυό συντρόφους τού Γ κίκα, γιά 
νά έξαναγκάσει τόν πλοίαρχο νά τούς έξαγοράσει.

Ό  Γκίκας άναφέρθηκε στά Ιταλικά πρός τόν άντιπρόξενο τής Αύστρίας στήν 
Αίγινα Γρόπιο, κι αύτός ένημέρωσε σχετικά, μέ τήν 27/9/21.10.1828 άναφορά του, τή 
Γ ραμματεία τής Επικράτειας34, ϋποβάλλοντας παράλληλα: 1) Σημείωση τών ζη
μιών, 2) άποδεικτικά τού Ζορμπά γιά τά πράγματα πού πήρε καί 3) γραφτή όμολογία 
τών δυό άνθρώπων τού Γ κίκα, πού έξαγοράστηκαν35.

Ή Γραμματεία διαβίβασε τήν άναφορά στό δικαστήριο, κι αύτό μέ τό 
230/18.10.1828 ειδοποιητήριό του36, γνώρισε τήν κατηγορία αύτή στό Ζορμπά, κα- 
λώντας τον νά άπολογηθεϊ. Χωρίς νά χάσει καιρό κι αύτός, σύνταξε μέσ’ άπ’ τή φυ
λακή τήν άπολογία του, όμολογώντας δτι πήρε πράγματι τό άλειμμα καί τά άλειμ-

32. Γ.Α.Κ., Γεν. Γ ρ., Φάκ. 137.
33. Γ.Α.Κ., Γεν. Γ ρ., Φάκ. 139.
34. Αντί δμως νά άναφέρει τήν πραγματική μέρα τοϊι έπεισοδίου, σημειώνει μόνο μήνα, τόν 
Όκτώβρη.
35. Γ.Α.Κ., Άντιθ. Δικ., Φάκ. 16.
36. Γ.Α.Κ., ’Αντιθ. Δικ., Φάκ. 16.
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ματοκέρια, δέ γράφει δμως άν αιχμαλώτισε ή δχι τούς δυό άντρες τού Γκίκα. Συ
γκεκριμένα τόνιζε τά έξης:

«πρός τήν άντηθαλασσίου δικαστηρίου Σ(εβαστήν) Επιτροπή
Κάπιος Μ. Γ. Γκίκας διά τήν άπο τής 6 βμβρίου άγογή του πρός τον άντιπρό- 
ξένον Κ(ύριον) Γρόπιον, έν Γ Γαλόντας με ότι πέριτας 25 ββρίου 1826 τού ήρ- 
πασα διάφορα ήδει τής Ιδιοκτησίας του, άποτην Ίονικήν Βομβάρδαν, πανα
γίαν τού Κύκου τού πλοιάρχου αθάνασίου Ζούλα, έντός τού λιμένος τής αί
νου. πρός δε πάρουσιάζη καί έν γράμμα μου Μίνο λογούμενον Άπο τήν 25 
ββρίου 182737, εις το οπίον όμολογώ ότι τού έπίρα Μίαν φούςκα Άλυμα, καί 
πενίντα άλυμάτοκέρια. πρός έτι πάρουσιάζη καί έν ένγραφον Μίνο λογούμε- 
νον Άπο 25 ββρίου 182738 τινών Γεωργίου κάραμού καί διμητράκη καμήνου, 
οίτινες μμαρτυροΰσιν, ότι όριθείς Γ κίκας τούς έξαγόρασεν Άποτας χεΐρας 
μου, διά Γρο(σια) 400, τά όπια καί αυτά απετί απεμού, άστε ηζητουμένι άπο- 
ζημήοσις Άναβένι Καταυτού γρώσια 4400 καί διά της ύπάριθ. 2019 τής Γράμ- 
ματείας τής Επικράτειας δί εύθείνσεος πρός το Δ(ικαστήριον) τούτο Νά έ- 
νεργίσι διάτης ύπάριθ. 230 περί αυτής ταδέοντα. Σ(εβαστόν) Δικαστίριον, εις 
άπάντισιν τού Κ(υρίου) Μ. Γ. Γ κίκα Άπολογούμε, ότι δέν έχι ούτος ός λέγι, 
διώτι εις καιρόν όπου εγό επίγα εις Άινου, κατά τά άναχείρας μου, διάβατί- 
ριον, ύποτην αρχήν τήςΣκύρως, καί άντϊπροξένου, Κ(υρίου) Ίωάννου Καρτά- 
λη, καί αρχιγού μου Κάρατάσιου, ό ριθείς (Μ.) Γ. Γ κίκας είτον απόν. διέτριβεν 
είς άνδριανούπολην, σινάζων, είσος, πράγμα, καί μόνον ό πλοίαρχος Κ(ύ- 
ριος) Αθανάσιος ζούλαςεύρέθη εκύ, εις τιν Ίονικύντου Βόμβάρδα άποτονό- 
πίον εζίτιξα Μίαν φούσκαν Άλυμα, διώτι μ ’ ήτον Αναγγέον, καί διά τά οπίον 
μή όντας Καντάρι, τά έλαβα Αζήγιςθο τότε, καί μέτο Να είχα λίψοδοσίαν Ά 
πο χρήματα, τού έδοσα δες καιρέν( = συμφωνητικό, άποδεικτικό) ένσφράγι- 
στον Μέτην βούλαν μου, πρός απόδιξιν τού απόντος έμπορουτου, παρό
ντος καί τού Αντί προξένου τής αίνου δς ύποτο άναχείρας μου Άποδίκτικόν 
του Άποδικνίη, όμήος καί οπλοίαρχος Κ(ύριος) Α. Ζούλας μ ’ έδοσεν δές κε
ράτου, τόν οπίον φέρο καί αυτόν Αναχείρας μου, τοδέ Άλυμα τά έζήγιασα 
Μεταταύτα, και ήρθεν οκ(άδες) 58.

Σ(εβαστόν) δικαστίριον, είς τούτο παράκαλώ Χάρισατέμοι τήν πρόσοχήν 
σας καί άδατε, ότι οκατίγορός μου Μ. Γ. Γ κίκας, άποδεικνήετε όλος διόλου α- 
πάτεόν, διότι μετιν δόλιός άγογίν του, πάςχι Να άπατίσι την δικαίοσίνην έπι- 
δεί "Αν εγό τού ήρπαζα, ός λέγι, διάφορα πράγματα τής Ιδιοκτισίας του, είς 
ποσώτιν Άναβένουσαν Γρό(σια) 4.400, δέν έδιδα δές καιρέν άπο τας χεΐρας 
μου διά νά μεζητή Κάθε καιρόν, πρός έτι παρά καλώ τό Σ(εβαστόν) τούτο δι
καστήριο ν, ότι άν καί δέν αρκούσιν αί παροϋσε μμαρτυρίαι μου, πρός άπόδι- 
ξην τής άθοόσεώς μου, δίδω εγγίυτεϊν άξιόχρεον πέρι αυτής τής ύποθέσε- 
ως, άστε Νάφέρο μμαρτυρίαις καί άποτον όσων Άλων πλοι άρχων σίνεβρέ- 
θησαν τότε εκύ.

37. Τό σωστό: 1826.
38. Τό σωστό: 1826.
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τό Σ(εβαστόν) τούτο Δι(καστήριον) Νά κύνο πιείοι την απάντησίν μου 
πρός τόν Άντιφερόμενόνμου Κ(ύριον) Μ, Γ, Γκίκα, διάνα δώσι και αυτός έτε
ρον εγγιειτείν, διά Νάγνορίζω τα κάθε μέρινάμου ήσερχόμενα έξοδα, καίσι- 
νίγορίαις πρός τρία τάλιρα τιν Κάθε ημέραν, (εκτός των μένζελοίον καί τον ό
σον ήθελεν καιρδίσο,) έος εις τιν Άποπεράτοσιν τής διαδικασίας, καίμένο μ ’ 
όλον το προσίκον Σέβας.

Εν πάρω τή 25 θβρίου 1828
Ό πολίτεις 

(Ύπ.) Γ. ζορμπάς».
(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).

Τήν ίδια μέρα γράφει καί συμπληρωματική άναφορά, γιά νά ύπογραμμίσει τήν 
τραγική του κατάσταση στή φυλακή, κι άπό τήν άλλη νά παρακαλέσει νά άφεθεΐ έ- 
λεύθερος, βάζοντας στή θέση του έγγυητή:

« Πρός τήν Αντιθαλάσσίου Δ(ικαστηρίου) Σ(εβαστήν) έπίτροπή,
ό Κάτωθεν ϋποφενόμενος Γ. Ζορμπάς Ά ναφέρομε ήδει πρός το Δ ικαστί- 

ριον τούτο, ότι Αν καί αι πρόται διάφοροί μου έλλαβαν τέλος όπιας δίποτε 
μορφής, διά τής δίκυς, παράκαλόντας λέγο Νά με δίλοπιείσατε δίαυτάς είς 
ότι άπετεί διώτι εχάθην Κατά ξοδέβον τας εις φύλακήν, καί ήδει τοσούτον 
κερόν Κρινώμενος δίαύτάς κάτεριμάχθην ύςθένισα καίεύθασα εις θάνατον. 
Κε άν μόνον διά τήν Κατιγορείαν τού άντιφέρομένου μου Κ(υρίου) Μ, Γ, Γκί- 
κα, δία κολέβομε είς φύλαξιν, αύτιν τιν άδικος κατίγορίαν μου στοχάζωμε 
δίκεον Νά δόσο έναν άξη όχρέον εγγίειτην. πάρομήος καί ό άντι φερόμενός 
μου, διά Ναγνορίζο τα έξοδαμου κ.λ.π. καί κάθε άλομου δικαίομα διάτην σί- 
κοφαν τήαν τούτην τού κάτιγόρο(υ)μου.

Κεκρίνοντας δίκαιον τιν εγγίεισιν ταύτιν, διατάξατε όπου ανίκη, Νά ε- 
ξέλθο έκτις φύλακής, καί έλθόν αύτόσε Νάθεορίτε είδι αδίκωσί μας. ταύτα 
μεν παράκαλώ τό Σ(εβαστόν) τούτο Δικαστίριον καί μένο Με το προσίκον Σέ
βας έβελπις
Έν πάρω τη 25 θβρίου 1828 Ό πολίτης

(Ύπ.) Γ. ζορμπάς».
(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).

Πρώτος παρουσιάστηκε στό δικαστήριο ό κατήγορος τοϋ Ζορμπά Μάξιμος Γκί- 
κας, πραματευτής έγχώριων προϊόντων, 30 χρονώ, καί κατάθεσε μεταξύ τών άλλων 
καί τούτα:

Ενάγω τόν Γ. Ζορμπάν διά τόν άπερασμένονχρόνο 1826 Όκτώβριονμή
να ήλθεν είς τόν Αίνον, όπου είμαι πραματευτής καί σταθείς εις τήν βάδαμέ 
τήν Γολέτα του καί τήν σακολεύαν έστειλε τήν σακολεύαν εις τά καράβια καί 
έπήρε πραγμάτειες είχα δέ καί έγώ ναυλώσει ένα καράβι μέ διάφορες πρα
μάτειες διά τήν Αλεξάνδρειαν, καί φοβηθείς μή πάρη καί τό πράγμα μου 
βλέπων τά συμβαίνοντα άπό τό μαγαζί. Έπήγα μέ τήν λεύκα μου (= μαούνα
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μου) καί τόν παρακαλοϋσα νά μή πειράξη τό πράγμα μου■ αυτός μέ έζητούσε 
άποδείξεις έάν τό πράγμα είναι ίδικόν μου· έγώ δέ έγραψα τόν Κόνσουλα 
(= πρόξενο) Εγγλέζον Μήρκοβιτς λεγόμενον νά μοϋ στείλλη κόπιαν 
(= άντίγραφο) τού Κοντράτου (= συμβολαίου) καί αύτός ήλθεν ό ίδιος μάλι
στα. καί όταν μέ ύποσχέθη ότι δέν θέλει πειράξει τίποτε μάλιστα έζήτησεν ά- 
πό τόν κόνσολο καίβουσεβόταν(= άπόδειξη παραλαβής) ότι δέν έπείραξε τί
ποτε, καί τού έδωκε μίανήτις διαλαμβάνει ότι είς τήνώραν δέν έπείραξεν. ά- 
φοϋ δμως έφυγεν ό Κόνσουλας, άρχησεν καί έπάρνεν άπό όλα τά καράβια, 
τήν δεύτερην ήμέραν δμως βλέπων δτι δέν φεύγει έπήγα πάλιν μέ ένα καϊκά- 
κι (έπειδή τήν λευκά μου μέ τήν είχε κρατήσει) καί τού έπήγα καί δώρα, καί 
τόν εύρήκα δτι έμάλωνε μέ τόν Καπ(ετάν) Ζούλα τόν όποιον είχα ναυλώσει 
καί τού έπήρεν μερικά σκεύη καί έγώ τόν παρακαλοϋσα νά τ ’ άφήση καί μέ έ- 
πήρενείς τήν γολέττα του καί μέ είπενδτι τήν λεύκαν μου τήν κρατεί έως τήν 
αϋριον μέ τούς τρεις άνθρώπους μου πλήν είχε κρατήσει πρώτον πέντε καί 
τούς δύο τούς έξαργύρωσα έγώ άπό αυτόν πληρώνοντας τά γρόσια εις τόν 
Καπ(ετάν) ζούλαν δστις τά κατέβαλε».

Έδώ, δπως σημειώνεται στό χειρόγραφο, νύχτωσε, καί ή κατάθεση άναβλήθη- 
κε γιά τήν έπομένη, 25 Όκτωβρίου στά 1828. Νά ή συνέχειά της καί τό τέλος:

«Έκ τών τριών δέ όπού άπέμειναν έναν τόν έπώλησεν εις τήν Σύραν εις ένα 
χριστιανόν άνθρωπον, δστις τόν έλευθέρωσε. τούς δέ άλλους δύο άκόμη εις 
τόν Αίνον όντας τούς έντυσα έγώ εις φράγκικα φορέματα καί τούς έπήρα μα
ζί μου ώς έργάτας (;) διατρίψας δέ τρεις ήμέρας, καί πριν άναχωρήση είπεν 
εις τόν Καπ(ετάν) Ζούλαν δστις τού έζήτει βετζεβόταν(= άπόδειξη παραλα
βής) διά τές πραγμάτειες πού έπήρε άπό τό καΐκι ίδικάς μου, δτι δι’ αϋτάς 
τόν δίδει πλήν διά τήν λεύκα καί διά τά τράβια (= τραβέρσες, ξύλα) δέν τού 
δίδη.
Έρ. Τίείδους πραγμάτεια ήτον αύτή όπού έπήρεν άπό τό καΐκι; Άπ. Έπήρε έ
να σκεμπέ(= φούσκα) άλημα, καί καθώς λέγει αύτός καί πέντε όκάδες μόνον 
κηρί, 4 τράβια μίαν λεύκα μέ τά πανιά καί 2 άγκύρας. πρός δέ τούτοις έπήρε 
καί παστραμά (= παστρουμά) καί σουτζούκια πλήν δέν ένθυμούμαι τήν ποσό
τητα. Έρ. Ποιας άποδείξεις έχεις, ότι τά έπήρεν αυτά πού λέγεις; Άπ. πρώ
τον τήν βιτζεβόταν, καί δεύτερον καί αύτός μπορεί νά μαρτυρήση, διά τήν 
λεύκαν. Έρ. είναι Ιδιόχειρος ή βιτσεβότα; Άπ. Έγώ δέν ήμπορώ νά είπώ. ό 
καπ(ετάνιος) μου τήν έδωκεν ώς ίδικήν του είναι δμως ή υπογραφή του καί ή 
βούλα του. Έρ. Ποιαν άπόδειξιν έχεις άπό μέρους τού Καπ(ετάν) Ζούλα δι’ 
αύτόν; Άπ. ό ίδιος ό Καπ(ετάν) Ζούλας μπορεί νά μαρτυρήση. Έρ. είναι αύ
τός έδώ; Άπ. "Οχι άλλά είναι μία λεύκα Αίνίτικη καί αύτής οι άνθρωποι ήμπο- 
ρούν νά μαρτυρήσουν. Έρ. πώς δέν έλαβες άπό τόν Καπ(ετάνιο) καμμίαν ά- 
πόδειξιν δτι σού έπήρεν αύτά ό Γ. Ζιουρ(μπάς) καί πώς δέν τόν έπήγες νά δια- 
μαρτυρηθή αύτός ό ίδιος είς τό Κονσουλάτο μετά τήν άρπαγήν τών πραγμά
των. Άπ. Ποιος ήλπιζεν δτι ό καιρός έμελλε νά φέρη τά πράγματα είς αύτόν 
τόν βαθμόν ώστε νά ήμπορέσω νά τά ζητήσω πλήν όσον διά τήν λεύκα καί τήν 
έξαγόρασιν ό Καπ(ετάνιος) όπου έκαμε τών δύο άνθρώπων ήμπορούν καί οί 
άνθρωποι τού είρημένου αίνίτικου πλοίου νά μαρτυρήσουν καί νά βεβαιώ-
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σουν τήν άλήθεια. Έρ. Μά πώς ό Καπ(ετάν) Ζούλας δέν διαμαρτυρήθη είς αύ- 
τούς ό ίδιος ένφ είχεν χρέος καί μάλιστα τό δικαίωμα νά τά ζητεί Άπ. Αυτός 
μοί έδειξεν ένα χαρτί τήν βιτσεβόταν καί όσον διά τήν λεύκα δέν παραδέχθη 
ότι τήν πήρε. Έρ. Τά έπλήρωσαν αυτοί οί άνθρωποι τά γρόσια ταϋτα κατά τήν 
ύπόσχεσίν των. Άπ. ~Οχι. διότι ήτον πτωχοί, καί ένας άπό αυτούς έπήγενδιά 
τήν Κωνσταντινούπολή καί ό άλλος είς τήν Ελλάδα θαρρώ. Έρ. "Εχεις άπό 
μέρους των ή άπό μέρους του άλλον κανένα έπιτροπικώς διά νά τά ζητήσης. 
Άπ. όχι ό Ζούλας τόν έπλήρωσε καί έγώ τού τά έπέστρεψα».

(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Διαφορετική είχαν ή δήλωση τοϋ πλοιάρχου Ζούλα, σχετικά μέ τήν καταγγελία 

τής αιχμαλωσίας πέντε συντρόφων του άπ’ τόν Προμιριώτη μαχητή. Μέ τή δήλωση39 
τούτη ό Ζούλας έκανε γνωστό, πώς έδωκε στό Ζορμπά τό άλειμμα καί τά άλειμματο- 
κέρια, παίρνοντας υπόσχεση πληρωμής τους, κι δτι ή παρουσία του δέν προκάλεσε 
βάρος κι ένόχληση.

Δήλωση έπίσης γιά τήν καλή συμπεριφορά τού κατηγορούμενου, δταν βρήκε 
τή βομβάρδα τούτη στόν Αίνο, έχουμε καί άπό τόν Μήρκοβιτς.Φέρνει τή λαθεμένη 
ήμερομηνία 540 Όκτωβρίου καί συντάχτηκε στόν Αίνο στήν ιταλική γλώσσα (Γ.Α.Κ., 
Άντιθ.Δικ., Φάκ. 15).

Μά κι ό κουνιάδος τοϋ Ζορμπά, Νικόλαος Φιλάρετος, έδωκε εύνοϊκή κατάθεση, 
ύποστηρίζοντας έπιπλέον ότι σέ μιά συνάντηση Ζούλα καί κατηγορούμενου, άκου- 
σε τόν πρώτο νά εύχαριστεί τόν δεύτερο γιά τή καλή του στάση στόν Αίνο. Κι ή κα
τάθεση τούτη έρχεται τώρα σέ φώς:

«Ένόπιον τοϋ διοικητηρίου πόρου
Πίστοπιώ εγό οκάτωθεν ύπογέγραμμένος Νικόλαος γέωργίου, βολιώ- 

τις ίλυκύα χρόνων είκοσι πέντε41, ότι περί τας είκοσι Ιουλίου τό 1828, έτυχα 
είς Αίγινα ένδον είς τήν φι Λακήν τού δίοι κητιρϊου Αίγίνης πρός Άντάμωσιν 
τών εκύσε... (δυσανάγνωσιη μία λέξη) Καπιταναίων. τή εκήνη δρα ήλθεν κά- 
πιος Κ(ύριος) Άθαν, Ζούλας τόΝομα, πρός χερέτής μόν τού Καπ(ετάν) Γ. Ζορ
μπά, μ(έ) τονόπίον εκέρασθήκανε καί αίνε φάγανε τογεϋμα ός φύλι άκρι. άπο 
τον οπίονΑ. Ζούλα είκουγα Νά ευχάριστή πολά τον Γ. Ζορμπάν ός έβεργέτιν 
του, παρόντον τών άλων Κάπιτανέων, Κέ τού Κ(υρίου) Θ. Θησέα άρχυμανδρί- 
του τοϋ Κύπριου, είς ότι τόν εύρε ής Άινον Άραγμένον μέτον μμαρτύγον 
του, όπου εφόρτονεν εκή πράγματίαις, καί δέν τον επίραξε, ούτε τονενόχλι- 
σεν είς τό παρά μικρόν. Μάλον τον έβοείθηαε καί τον έπισκεϋθη, έος όπου έ- 
φυγεν άπό τον λιμένα εκύνων μ(έ) τήν γολέταν του. έν ταυτό, δέν ήχεν καί 
χάρτζιλήκη ό ριθείς Ζούλας καί τον εδάνισεν ό Γ. Ζορμπάς δίο τάλιρα, ταϋτα 
είκοσα εκ στόματος τοϋ Α. Ζούλα, καίμάρτιρώ έν φόβου θεού καίβάρι τής σί- 
νιδείσεώς μου, καί ύποφένομε

39. Δημοσιεύεται στή σελ. 113.
40. Τό σωστό: 25.
41. Δέν είταν 25, άλλά 23 χρονώ.
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Ένπόρω τή 25 ββρίου 1828 Ό πολίτης
νηκόλαος γεοργίου

Έπικυροϋται τό γνήσιον τής άνωτέρω υπογραφής, καί ή ένδιαλαμβανο- 
μένη μαρτυρία.

τή αύτή ήμερομηνίρ 1828
Έν Πόρο) ό Γραμ. τού (προσωρινού) Διοικ(ητηρίου) Πόρου

(Σφρ.) Α. Ν. Μαριολάκης».
(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).

Κείνες τίς μέρες άρχισε νά κινείται ή διαδικασία τής συμφιλίωσης. Κάποιοι φί
λοι τοϋ Ζορμπά τού οικονόμησαν χρήματα, έβαλε κι αύτός τό ρολόι του καί τό δα- 
χτυλίδι του, κι όλα αύτά παράδωσε στό μηνυτή του, πού τούδωκε άφεση άμαρτιών, 
υπογράφοντας σχετική άπόδειξη. Τούτη έπισύναψε στήν άναφορά του πρός τόν 
Κυβερνήτη τοϋ Κράτους, μέ τήν όποία θέλησε νά τόν ένημερώσει σχετικά42.

Πρώτος θά τονίσει τή συνδιαλλαγή τους ό Γκίκας μέ αύτή τή δήλωση στίς 9 
Νοεμβρίου 1828:

« Διά του παρόντος έξοφλήτικού Γράμματος δίλοποιώ εγό ο κάτοθεν υ- 
ποΓεγραμένος Μ. Γ. Γκίκας, αυστριακός ύπίκουως, ότι διά την διάφορόν ό
που ήχα Μετάξι τού Κ(υρίου) Γέωργίου ζορμπά, διά του Αντιπροξένου μου 
Κ(υρίου) Γρόπειου, είς την Γεν(ικήν) Γράμματείαν τής Έπείκρατείας καί διά 
τω έλλήνικόν Άντιθαλάσσιον Δίκαστίριον, σίμερον έξισάσαμεν οιδοίω όμού 
τήν διάφορόν τούτην, καί έξοφλήω καί δέν έχο Νάζητείσω είς τω εξίς Άπο- 
τον ριθέντα Κ(ύριον) Γεώργιον Ζορμπά τίποτα, αλλά θέλη Μένει Ακάταζήτι- 
τος καί πάντελεύθερος Απεμού. διώ δίδω τώ παρόν μου έξοφλήτικόν είδιω- 
χηρόν μου ενιπόγραφον επει χεΐρας τού ριθέντος Κ(υρίου) Γεώργίου Ζορ
μπά, Κατέμπροςθέν τών εβρεθέντων Άξιοπίστων Μαρτύρων καί υποφένομε.

Έν Πάρω τή 9 9βρίου 1828
Μ. Γ κίκας

Νικολάου Αντονείου σαρί μμάρτυς 
Γεώργιος Κυράνη μμαρτυρώ 
Μιν Ιξεύροντας Νάγράψι ό Γιάννης 
στρατείου (;) πόριωτεις γράφο έγο 
ό Ν. Α. σαρι

Έπικυροϋται το γνήσιον τον υπό Γραφών τού Μ. Γκίκα, τών μμαρτύρων Νικο
λάου Αντονείου σαρί, Γεώργίου Κυράνη καί Ν. Αντονίου σαρί υπο Γραφφέ 
ντως διά τον Γιάννη στρατεί Ποριώτου.
Εν πάρω τη 10 9βρίου 1828 ό ΓραΜατεύσ τού προσ(ωρινοϋ)

Δ(ικαστηρίου) πόρου
Α. Ν. Μαϋριολάκης».

42. Ή άναφορά καταχωρεϊται πιό πάνω στή σειρά τών άναφορών του πρός τόν Καποδίστρια.
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(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).
Τήν άλλη κιόλας μέρα 6 Ζορμπάς άνάφερε τό συμβιβασμό του καί πρός τό ά- 

ντιθαλάσσιο δικαστήριο, τονίζοντας παράλληλα γιά μιάν άκόμα φορά, τά βάσανα 
τής φυλάκισής του. Παραθέτω κι αυτή τήν άναφορά:

«Κύριοι δοικασταί, ήδοποιεϊσθε, δτι τήν διάφορόν όπου ήχα μ(ε) ταξί τού Μ. 
Γ. Γ κίκα τήν ετελιώσαμεν Άναμέ ταξί μας, ώς ύπότο έγκληώμενον φέρο άνα- 
χείρας μου. περιδέ ταΐς πρόϊπάρχου σαι διάφοραίμου, δέν με έκινώποι ήσα- 
ται, τοσοϋτον Κερόν, Καμίαν Απόφασιν, και άπορώ τώ έτιον διά ποιαν πρό- 
φασιν μ ' έμποδείζεται ής φύλακήν, διά της οποίας εχάθειν ’Απο τα έξοδα Ά
δικος, καί προσέτι Άσθένισα Άποτην ταλέπορίαν τής πολύκερίας φύλακόσε- 
ώςμου, καίεύθασα είς θάνατον, καίήδι ευρίςκομε εις έτι κατάκιτος καίκϊνδι- 
νέβο Νάχάαο την ξοεϊν μου. δθεν παρά καλώ Νάδώσιται ταχέως τήν ψόφον 
σας τής διάδικασσίας μου, Νά πάρο μίαν Απόφασιν. Άν Άθοώμε (έννοεϊ: άν 
άθωωθώ) Νά μέτικοίσου αλλού, Νάαλάξο τον Αέρα μου, διώτι χάνομε Κε κά- 
μοιτε το έλε ώσας Νά μίν Άδικόμε καί μένο Μέτο προσίκον Σέβας 
τη 109βρίου 1828 όπολήτεις

Εν πάρω Γ. Ζορμπάς»43.
(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).

Στις 14 Νοεμβρίου παρουσιάστηκε 6 Γκίκας στό δικαστήριο κι όμολόγησε τό 
συμβιβασμό. Υπόγραψε μάλιστα τούτη τήν άνακοίνωση:

«Κατά συνέπειαν τού έκδοθέντος προγράμματος τής 10 θμβρίου 1828.,.44, έ- 
νεφανίσθη ό βηθείς ένάγων Μ. Γκίκας...44, καίώμολόγησενένώπιον τού δικα
στηρίου δτι, διά τήν βηθεΐσαν άγωγήν του εύρισκομένην ήδη εις τούτο τόΔι- 
καστήριον έσυμβιβάσθη μετά τού έναγομένου Γεωργίου Ζορμπά, καί έξό- 
φλησε κατά πάντα καί διά πάντα, ώς άποδεικνόεται άπό τό έγγραφον άναμε- 
ταξό των έξοφλητικόν τής όμβριου 1828, γενόμενον έν Πάρω έμπροσθεν δια
φόρων μαστόρων, καί είς (;) έννοεϊ τόν είρημένον Ζορμπά άκαταξήτητον κατά 
πάντα, δ'ά τήνβηθεϊσαν γενομένην άγωγήν του είς τό Δικαστήριον κατά τού 
αότοϋ Ζορμπά.

Τόν έδείχθη άντίγραφον τού άνωτέρου έξοφλητικού παρουσιασθέν είς 
τό Δ ικαστήριον παρά τού Γ εωργίου Ζορμπά έπικυρωμένον άπό τό Προσωρι
νόν) Διοικ(ητήριον) τού Πόρου, καί ήρωτήθη άν τωόντι είναι τό άληθινόν έξο
φλητικόν τό γενόμενον μεταξύ του καί τού Ζορμπά, καί άναγνωσθέν ώμολό
γησεν δτι είναι τό ίδιον, καί υπάρχει άληθέστατα.

ούτως όπέγραψεν ίδιοχείρως τό παρόν έν Αίγίνη».
(Γ.Α.Κ., Άντιθ.Δικ., Φάκ. 16).

'Ύστερ’ άπό τό συμβιβασμό τους, καμιά άλλη συζήτηση δέν έγινε στό άντιθα-

43. "Ολες οί άναφορές τού Ζορμπά, ή κατάθεση του Νικολάου Φιλάρετου καί οί δηλώσεις 
συμβιβασμού τού πρώτου μέ τόν Γ κίκα, είναι άντίγραφα καί γραμμένες μέ τό Ιδιο χέρι.
44. Παραλείπονται έπειδή έπαναλαμβάνουν γνωστά πρόσωπα καί πράγματα.
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λάσσιο δικαστήριο.

Εναγώνιες έκκλήσεις άπό τή φυλακή

Άφοϋ μάταια περίμενε, τόσους μήνες φυλακή, κάποιαν άθωωτική άπόφαση δ 
Ζορμπάς, στράφηκε τελικά στόν Γδιο τόν Καποδίστρια, καί μέ άναφορές, διεκτραγω
δώντας τό δράμα του καί τήν κακομοιριά του, πάσχιζε νά τόν συγκινήσει, γιά νά έπέμ- 
βει λυτρωτικά στόν πόνο του. 01 δραματικές αυτές έκκλήσεις μέσ’ άπ’ τό σκότος 
τής φυλακής, θαρρώ πώς άξίζει νά καταχωρηθοΰν έδώ, όπως έχουν:

«έξοχώτατε Κυβερνήτα!
πολλάκις άνεφέρθην πρός τήν αυτού έξοχότητα, παριστάνων, τήν ό

ποιαν δοκιμάζω άναιτίως δυστυχίαν, καί ότι κατά τάς διαταγάς της κατ' άμε
σον διαταγήν τού Ναυάρχου Α. Μυαούλη εις τόν διάπλουν μου έξόδευσα διά 
τούς ύπό τήν όδηγίαν μου στρατιώτας εις τροφάς αύτών γρ(όσια) 2799 καί 
κήμμίαν άπόκρισιν δέν έλαβον έχω δίκαιον, ή ου- είμαι είς άμφιβολίαν μή
πως αί δοθεϊσαί μου άναφοραί δέν παρουσιάζονται διά νά άναγνωσθώσιν.

έξοχότατε! ό ένάγωνμε έγεινε δραπέτης, τά δίκαια τής άθωότητός μου 
είναι πασίδηλα, τό νά κάθωμαι άναιτίως είς φυλακοίν χωρίς ένάγοντα, τούτο 
νομίζω μήτε οΐ Νόμοι, ούτε ή δικαιοσύνη, ούτε ή αύτοΰ έξοχότης νά τό ανέ
χεται.

άδικούμαι άδικίαν δυσφόρητον, δέν ήκούσθη άπ’ αίώνος τοιαύτη, ωσάν 
τήν ίδικήν μου, τά τής φυγής τών λοιπών δραπετών, μέ κατέκλεισαν ώσπερ 
κατάδικον, έκτός τής ύστερήσεως τών άναγκαίωνμου, ύστερούμαι καί αύτόν 
τόν ζωτικόν άέρα τής φύσεως, ώστε κινδυνεύω ν’ άποθάνω. Καί κατάδικος άν 
ήμουν, τοιαϋτα βάσσανα δέν έπιτρέπονται είς τά τών εύνομουμένων έθνών 
τάς Κυβερνήσεις.

σ’ όρκίζω είς τό όνομα τής Ίεράς Πατρίδος, καί διά μέσου σου έπικαλοϋ- 
μαι τήν προστασίαν τών Νόμων, ή τών δεινών τούτων διά τής δίκης νά μ ’ ά- 
παλλάξης ταχύτερον όσον, ή ίδιοββύθμως πρόσταξόν με νά σκοτωθώ, διότι 
τό κακόν είναι άφόρητον.

πεινώ, καθότι εϊτι καί άν είχον πλέον τό έπώλησα, οίκονόμησόν μου, άν 
έχω τό δίκαιον διά νά λάβω τά άνωτέρω γρόσια όπου έξόδευσα είς τάς τρο
φάς των.

ή δικαιοσύνη έξοχώτατε είναι άπλή, καί δέν είναι δίκαιον ν’ άναμιγνύε- 
ται μέ περίπλοκός, άν έχω δίκαιον οίκονόμησόν με, είδέ μή, είπέ μοι διά νά υ
πάγω νά πνιγώ, έλεος, έλεος δι’ άγάπην θεού έξοχώτατε, καθότι έχάθην.

ύποσημειούμαι δέ μ ’ όλον τό άνήκον σέβας, καί μέ τήν προσδοκίαν τής 
έλπίδος τής σωτηρίας μου παρά τής έξοχότητός Σας.

έν Αίγίνη τή 17 Αύγούστου
1828 V  Πολίτης

(Ύπ.) γεόργιος ζορμπάς».
(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 111).
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Καμιά δμως άνταπόκριση δέ βρήκε ό φυλακισμένος άγωνιστής· γι’ αύτό κι έπα- 
νέρχεται μέ δεύτερη άναφορά στόν Κυβερνήτη, άπό τίς φυλακές δμως τού Μπούρ
τζι στόν Πόρο, πού κεΤνες τίς μέρες μεταφέρθηκε γιά μεγαλύτερη άσφάλεια κι έπει- 
δή (άν άληθεύει ή πληροφορία) προσπάθησε νά δραπετεύσει άπό τή φυλακή τής 
Αίγινας45:

«Έξοχώτατε Κυβερνήτα!
"Εκαστος άνθρωπος γνωρίζωντας τόν έμαυτόν του άδηκιμένον, κατα- 

φεύγη είς τήν δικαιοσύνην τής Εξοχότητάς Σας, ούτως καίέγώ όρώντας τόν 
έμαυτόν μου καθαρά άδικημένον, ένοχλίζω διά τής παρούσης μου ταπεινής 
τήν ύμετέραν έξοχότητα άναφέρωντας.

Σεβαστέ μοι Κυβερνήτα! Τρεις αί διάφοροί μου, ήδη καί τοσούτων και
ρών κρινόμενος είς Αίγιναν έπαββησιάσθη ή άθωότητά μου καί διά μόνο δύο 
χιλ(ιά)δ(ες) γρόσια, οί (;) ήτον ή άργοπωρία διά νά λάβω τήν έγγραφον φω
νήν τής άθοωτητός μου καί έλευθερίας μου, διά τά όποια γρόσια είχα κατα
βάλλει δεπόζητον (= παρακαταθήκη) 2500 έως δτου γίνη ή τελεία άπόφασις 
παρά τών έντιμων Κρητών τού δηκαστηρίου, (ώς ή έξοχοτητά της ήμπορεί νά 
πληροφωριθεϊ τούτο άπό τόν Κύριον Γιαννιτάν, ύπάρχωντα ένταύθα καί μέ
λος τού δηκαστηρίου) -  όθενήμέρρ τή ήμέρρ περιμένωντας διά νάλάβω τήν 
έγγραφον φωνήν τής άθοωτητός μου, άνελπίστως βλέπω φερνωντάς με έ- 
νταϋθα καί μέ έβαλαν είς τό βούρτζη, κατευαζωντάς με είς τό μπουδρούμη 
είς τό σκότος τής ζοφώδης φυλακής.
έξοχώτατε καί εύσπλαγχνικωτατέ μοι Κυβερνήτα! είμαι βεβαιωμένος ότι 
καμμία άπόφασις διά νά άπολαύσω αύτήν τήν τυρανίαν είς έμέ δέν έγινεν 
παρά τών έντιμων Κρητών τού δικαστηρίου, άλλά νομίζω ότι άλλοι έπιθυ- 
μώντας έχθροικώς τήν άτημίαν καί τυρανίαν μου, άναφέρουν δολίως είς τήν 
έξοχότητά της τά όσα έγώ ούτε λόγος μοϋ έφυγεν ούτε Ιδέα μου άπέρασεν. 
όρκίζωμαι όμως είς τήν ζωήν μου, ότι ή μόνιμος χαρά καί παρηγοριά ύπάρ- 
χη έπιμένωντας τήν τελευταίαν άπόφασιν τής άθοώτητός μου διά νά μήν χά
σω τήν ύπόλυφίν μου καί χαρακτήρα μου. όθενμέ δάκρυα οίκτρά παρακαλώ, 
καί άφοσιώ δλλας μου τάς έλπίδας μέτά τού Θεού είς τήν άγαθήν γήν τής 
καρδίας Σου διά νά δώση Σ(εβαστήν) έπιταγήν, νά μέ έλευθερώσουν άπό έ- 
τούτο τό σκότος καί τυρανίαν τής φυλακής, εύρισκόμενος ώς πρώτερον έως 
έντός όλίγου δώσουν τήν τελευταίαν άπόφασιν παρά τού δηκαστηρίου. Ναί 
Σεβαστέ μοι Κυβερνήτα! ένέργησον τήν ταπεινήν μου αϊτησιν, μήν μίνω έν 
μεγίστη καί άνηκονωμίτω άπορίρ καί μένω μέ βαθύτατον σέβας

τή25η 7βρίου 1828 ύποκλινής
βούρτζη πατριώτης

(Ύπ.) γεοργηος ζορμπας».

45. Δέσπ. Θεμελή -  Κατηφόρη, Ή δίωξις τής πειρατείας..., δπ.π., Μέρος Α', σελ. 151.
"Ισως ή Κατηφόρη κάνει λάθος στήν πληροφορία ή συγχέει τό Ζορμπά μέ άλλον φυλακι

σμένο, πού έπιχείρησε άπόδραση. Πάντως, παρόλες τίς έρευνες, κανένα σχετικό στοιχείο δέ 
βρέθηκε στά Γ.Α.Κ.
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(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 131).
Μαζί μέ τόν Ζορμπά δδηγήθηκε στις φυλακές τού Μπούρτζι κι δ Κωνσταντής 

Ντουμπιώτης, κατηγορούμενος κι αύτός γιά άρπαγές καί πλιάτσικο. Γιά τή μεταφο
ρά όμως των δυό άγωνιστών έκεί, πήρε άντίθετη θέση δ γραμματέας τής Επικρά
τειας Σπυρίδων Τρικούπης, πού μέ έγγραφο πρός τόν έκτακτο έπίτροπο των Δυτι
κών Σποράδων, έχοντας καί τήν έγκριση τού Καποδίστρια, έκφράζει τήν άντίθεσή 
του, έπειδή παρατηρήθηκαν τελευταία στίς φυλακές αύτές άποδράσεις 
φυλακισμένων46.

Δυστυχώς γιά τόν άγωνιστή δλα τά έναγώνια διαβήματά του πήγανε στό βρό
ντο. Τό μόνο πού δέχτηκε δ Κυβερνήτης εΐταν τό αίτημα τής άποζημίωσής του δχι 
μέ τά 2.799 γρόσια, πού ξόδεψε, όπως είδαμε παραπάνω γιά τούς άντρες του πού ό- 
δήγησε στήν Ελευσίνα άπό τή Σκόπελο, καί πού ζητούσε αύτός, άλλά μέ 500 μόνο 
σάν πρώτη δόση. "Αγνωστο όμως, άν τελικά πήρε καί τά ύπόλοιπα δ Ζορμπάς 
(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 132).

Στό μεταξύ δ Καποδίστριας φαίνεται, πώς έλαβε ύπόψη τήν περίπτωση τού δ- 
πλαρχηγοϋ καί τοϋστειλε στή φυλακή παρηγορητική άγγελία μέ έναν άπ’ τούς δυό 
άδερφούς τού Ζορμπά. Κατασυγκινημένος κι αύτός άπ’ τή στάση τού Καποδίστρια, 
πιάνει καί τού γράφει -  μέ ξένο χέρι, δπως πάντα- τούτο τό κείμενο:

«εξοχώτατε Κυβερνήτα 
Πρόςκυνώ

πολάκης Άνιυέρθειν είς την αυτού έξοχότιτα διά ταπινόν μοι άναφορών είς 
τας όποιας Σάς έξηγούμην γιμνήν τήν αλύθειαν, ότι άδικος εκατιγορήθην, 
καί Άδικος δοκυμάζο την τοσαϋτην πολυκερείας πεδία μου (άσφαλώς θέλει 
νά π ε ϊ«παίδευσιν», έννοώντας: βάσανα, ταλαιπωρίες), καθότι καί εις την ει
κοστήν έκτιν τού παρελθόντος Μινός (πρόκειται γιά τό γράμμα πού έγραψε 
στίς 25.9.1828), ενόχλισα τήν έξοχώτιτά της, ϋ αυτού έξοχώτης της, όμως φυ
σικής εϋσπλαχνήας κυνούμενος, μου έδοσεν, Σεβαστίν της άνγγελίαν, Μέ
σον τού αύταδέλφου μου. Μά την ταχέαν ελευθερίαν μου, καί οϋτος χεϊρας 
εκτίνωμε πρός τόν Υψιστον Θεόν, ύμνους εΰχαριστιρίους Άναπέμπο καί διά 
τού δικαστιρίου τήν άπόφασιν τής Άθοώσεός μου. "Οθενμέρα τή ημέρα, πε- 
ριμένοντας τήν φονήν τής ελευθερίας μου, υστερούμενος τον Άναγγέον ε- 
ξόδον μου, καί άπό ένδιαν. μέ έσινέβι πιρετός άνιπόφερτος, έν ταύτότε και 
πάντα (πούντα ήθελε νά γράψει) άστε δέν δίνομε Νά άναπνεύσο Άπό τον στό
μαχον. δθεν κλίνο τήν καρδία μου πρός Θεόν καίμε άναστεναγμόν και δάπα- 
ρά καλώ είς το έλεος τής φυλάν θροπία σου όπος διατάξιτε Νά εξέλθο έκ τις 
κα τα ψίχου καί Νοσώδου φυλακής είς την πώλην ύπό ενός καί τού φύλακος, 
Νά διατυριθό ύπο τού Ιατρού καί άνελλάβο. Νέ Σεβαστέ μοι Κυβερνήτα, επα- 
κουσον την ταπινήν μου αίτισιν επήβλεφον Ίλέω το δμματι κα ίμοίμ Άφύσις 
Νά άποθάνο μέσα είς την σκοτυνήν και Ζοφόδιν φυλακήν, οδέ μισθά ποδώ- 
της Θεός ένεκύνη τη ήμέρα τής άνεκλαλήτου καί άν εκφράστου χαράς, τήν

46. 1) Γ.Α.Κ., -Εκτ. Έπ., φάκ. 53. 
2) Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ„ φάκ. 131.
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ηαντοτηνήν Αγαθώτιτα άξιώσε. Κεμένο μ ’ βαθύτατον Σέβας.
Έν μβούρτζη τη 128μβρίου 1828 ύποκλινής

(Ύπ.) γεώργιος Ζορμπάς».
(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 140).

Δέν ξενοιάζεται δμως σ’ αύτή τήν έπιστολή του. Χτυπημένος άπ’ τήν άρρώστια 
του, χωρίς τήν άναγκαία τροφή, χωρίς παρά στήν τσέπη του, μέσα στό σκότος καί 
τό ψύχος τού κελιού του, κάτω άπό τό βάρος τής άδικίας πού τόν βασάνιζε, παρα
μερισμένος καί περιφρονημένος, θά βάλει ϋστερ’ άπό τέσσερις μόλις μέρες τό 
γραμματικό του νά τού γράψει τούτη τήν άναφορά γιά τόν άρχηγό τού Κράτους:

«έξοχότατε Κυβερνήτα
Διά τούς ύκτιρμούς τού Θεού, λιπήσου με τόν άσθενοϋντα βαρέος, καί 

διέταξον δπος έξέλθω έκ τής φυλακής, είς τά όπιτάλια (= νοσοκομείο), διά 
νά έπισκευθώ καί νά μήνχάσω τινζοήν μου άδικα είς τήν σκοτινήν καί ζοφό- 
διν φυλακήν, λιπίσου τήν οίκογένειάν μου καί πολών συγγενών μου φαμί- 
λοιαις, αΐτινες όρφάνευσαν κατά καιρούς είς τάς μάχας. αί όποϊαι άκαρτε- 
ρούν πρότον άπό τόν Οψιστον θεόν καί δεύτερον άπ’ έμού. δέν έχο κατάστα- 
σιν νά βαστάβο Ιατρόν έξ ίδιον μου. Ό διμόσιος Ιατρός κατά κακήν μου τ(- 
χην, άσθενεϊ. έγώ έμινα έριμος καί έπίξηρού άκμής, τόσον τής χριματικής ό
σον καί άπό τήν ένδιαν, κεμόνον είς τήν πρός Θεόν έλπίδα καί τής έξοχότη- 
τος της παριγοροϋμε άστε νά έκπνεύσο. Σ(εβαστέ) Κυβερνήτα έπακουσόν 
μου τού ταπινού καί έλεησουμε, έπιβλέτον Ιλέο τό σώμματι, καί μένω μέ τό 
βαθήτατον Σέβας.
Έν μβοϋρτζι τή 168/βρίου 1828 ύποκλινής

(Ύπ.) γεόργιος ζορμπάς».
(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 140. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

ΟΙ έλπίδες τού κατάδικου μαχητή άποδείχτηκαν πάλι φρούδες. Στίς 23 Όκτω- 
βρίου έξακολουθεϊ νά βρίσκεται άκόμα φυλακή, δπως βλέπουμε καί στήν 
1025/23.10.1828 άναφορά τού προσωρινού διοικητηρίου Πόρου πρός τή Γενική 
Γραμματεία τής Επικράτειας. Σύμφωνα μ’ αύτή, πού ύπογράφει ό προσωρινός διοι
κητής Πόρου Νικόλας Γκήκα, μαζί μέ τό Ζορμπά έξακολουθεϊ νά είναι φυλακισμέ
νος καί ό Κωνσταντίνος Ντουμπιώτης (Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 143).

Επιστολών Ζορμπά συνέχεια.

ΟΙ άγωγές αύτές έναντίον τού Ζορμπά, πού είδαμε πιό πάνω, εϊταν οΐ τελευ
ταίες πού έκδίκασε τό δικαστήριο. "Αλλη καταγγελία σέ βάρος του δέν ύπήρχε. Αύ- 
τό λοιπόν τό γεγονός έσπευσε νά άναφέρει στίς 19 Νοεμβρίου 1828 ή έπιτροπή 
πρός τή Γ ενική Γ ραμματεία τής Επικράτειας μέ τήν 368 άναφορά της.

"Αν καί άπαλλάχτηκε ώστόσο άπό τίς κατηγορίες ό μαχητής, βρισκόταν άκόμα 
σέ αύστηρό περιορισμό. Τ( νά κάνει λοιπόν κι αύτός, συνεχίζει τήν ταχτική των έπι- 
στολών μέσ’ άπ’ τή φυλακή, τονίζοντας τώρα μαζί μέ τ’ άλλα, καί τό πόσο άκριβά
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πλήρωσε τόν άγώνα σέ αίμα κα( περιουσία, καί γίνεται μιά διαρκής ένόχληση στόν 
Καποδίστρια:

1. «Σ(εβαστέ) Κυβερνήτα
έλεϊμονήσου με τόν δυστυχί καί ταλέπορον. Κάμοιτε το έλεώσας. Αρκεί μου 
ή τοσαύτη πολυκερία πεδεία μου. καί μή με άφίσης να χαθό είς τήν δινώτιν 
(δεινώδη ήθελε νά γράψει) φυλακήν, έχο πολών συγκενων μου, χήρας, καί 
όρφανά εις τόν λεμόν μου, Αιτήνας(άτινα δηλαδή) ώρφάνευσαν άπό άνδρες, 
καί γονείς, είς τούς κατά καιρούς διά τήν πατρίδα μάχας...».

(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 149, έπιστολή 3.9.1828.Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
2. «Έξοχώτατε Κυβερνήτα
Είς τό έλεώ σου Καταφεύγω νά μέ προφθάσης άπό έξοδα ή τουλάχιστον άπό 
ταήνια. διώτι έσωσα άπό έξοδα καθώς είς τήν άπό τάς ένδεκα τού τρέχοντος 
είς τήν άναφοράν μου47 έξηγούμην γυμνήν τήν άλήθειαν τούτο καί αύθις πα- 
ράκαλώ νά μοί με άφήσης άνοικονόμητον διότι χάνομαι, έπειδή θέλι μ ’ άπο- 
ξενοθοϋν οΐ διατηροϋντες με ένεκα τής άσιτείαο καί ώντας άσθενής βέβαια 
άποθάνω. Δέν γνωρίζω κανέν έδικόν μου ένταϋθα διά νά μ ’ ύπερασπισθή είς 
τήν άνάγκην μου. έννέα μήνας ύποφέρω τά δεινά άδίκως έως τώρα καί οΐ φί
λοι μου μ ’ επροφθαναν άπό λίγα έξοδα, τώρα πλέον άδιαφόρησαν καί αυτοί 
οί έδικοίμου. ό ένας αύτάδελφός μου άσθενείβαρέος είς Αίγιναν, ό άλλος έ- 
πληγωθη είς τήν τού Κράβαρα μάχην48 ύπέρ πατρίδος. ένίοτε όλοι χανωμε- 
θα άπό τό σποίτι μου. ’Από τήν καταδρομήν τών συκοφαντών μας μεγάλη εί
ναι ή καταδρομή όπου μ ’ ηύρε. Αρα δέν είμαι κ ι’ έγώ πατριώτης, δέν έθησία- 
σα, κινιτά καί άκίνητα, διά τήν φίλην πατρίδα δέν έχασα έξ όλοκλήρου όλους 
τούς έδικούς μου, Αδέλφια καί συγγενείς ύπέρ τούς έκατών ψυχών49καί τώ
ρα βασανίζομαι ό άλότριος καί έως προδότις τής πατρίδος. Σεβαστέ μοι Κυ
βερνήτα, ήκτιρώνμε, σόσονμε δ ι’ άγάπιν Χριστού, μή με άφήσης νάχαθό είς 
φυλακίν άδικος, άλλά πρόφθασόν μοι άπό χρήματα είς τήν άνάγκην μου καί 
θέλι τά άποδόσω μέ τόν άπαιτουμενον τόκον τους μένω μέ βαθύτατον Σέβας
Ένπόρΐύ τή 16 θβρίου 1828 ύποκλινής

(Ύπ.) Γεωργιος ζορμπά».
(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 155. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Φαίνεται δμως πώς ό μαχητής είχε ένημερώσει, παράλληλα μέ τόν Καποδί- 
στρια, καί τή Γ ενική Γ ραμματεία γιά τήν κατάντια του στίς φυλακές, μιά ένέργεια 
πού βρήκε άπήχηση. 'Η Γραμματεία ύπόβαλε άναφορά στόν Κυβερνήτη, προτείνο- 
ντας νά δοθούν στό φυλακισμένο έπαναστάτη 300 γρόσια μέ τούτα τά λόγια:

47. Ή άναφορά δέ βρέθηκε.
48. Εννοεί τόν άδερφό του Νικόλαο, πού πληγώθηκε πολεμώντας κοντά στό μοναστήρι τής 
Ιερουσαλήμ στόν Παρνασσό. Επομένως άρρωστος τότε εΐταν ό τρίτος άδερφός Κώστας.
49. Εκατό Προμιριώτες συγγενείς τού Ζορμπά χάθηκαν στό Είκοσιένα. 01 περισσότεροι άπ’ 
αυτούς σφάχτηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν στή μεγάλη σφαγή τού Προμιριοϋ τό Μάη τού 1823.
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«Ή Γεν(ική) Γραμ(ματεία) πρός τόν Έξ(οχώτατον) Κυβερνήτην
ό κ. Γεωργιος Ζορμπάς ευρισκόμενος πρό μηνών ήδη είς φυλακήν, ώς 

σάς είναι γνωστόν, στερείται τά πρός τό ζήν. ή Κυβέρνησις τόν έκαμε προλα 
βόντως κάποιαν έξοικονόμησιν, άλλ ώς μικρά, έτελείωσεν (καθώς άναφέρει 
καί έξα ιτεί θερμώς νά τού γίνη νέα καί εύρίσκεται πάλιν είς τήν αυτήν έν
δειαν, ώς πρότερον) Ή Γ(ενική) Γραμ(ματεία) κρίνουσα δίκαιον νά τού γίνη 
καί ήδη μικρά τις έξοικονόμησις, καί, έάν έγκρίνετε διατάξετε νά δοθώσινείς 
τόν ρηθέντα γρόσια τριακόσια Γρ(όσια) 30050.
Έν Πόρψ τήν 20 θβρίου 1828

ό Γραμμ(ατεύς) τής Έπικρατείας 
Σ. Τρ(ικούπης)».

(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 157. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Τίς μέρες έκεΐνες ό Ζορμπάς έστειλε κι άλλη άναφορά στόν Καποδ(στρια, χω

ρίς ήμερομηνία δμως. Ωστόσο άν λάβουμε ύπόψη, πώς τότε συμπλήρωνε όχτώ μή
νες φυλακή, χρονική διάρκεια πού ύπογραμμίζει στό γράμμα, προσδιορίζουμε τή 
χρονολογική τοποθέτησή της. Μ’ αύτή άναμασά τά μόνιμα παράπονά του κι άναφέ- 
ρεται κυρίως στήν παλιά διαφορά του μέ τόν Μ. Γ. Γκίκα, πού, γιά γνώμη του δμως, 
διευθετήθηκε. Παράλληλα ρωτάει νά μάθει γιά ποιό λόγο ή Γ ενική Γ ραμματεία τού 
ζητά χρηματική έγγύηση. Νά κι αύτή ή άναφορά:

«Έξοχώτατε Κυβερνήτα
Πολλάκις άναφέρθην καί καμίαν Άπόκρισιν δέν έλαβα, όκτώ ήδη μήνας 

έβρίσκομε είς φυλακήν κεδιαπιαν αιτίαν δέν ήξεύρο. Μίαν διαφοράν είχα μι- 
ταξί ένός Μ. Γ. Γκίκα, άπό τόν όποιον έλαβα όλίγον "Αλυμι διά παλάμισιν τού 
Καραβιού μου καί τω έχρεωστούσα, έδοσα τό όρολόγι μου, τό δακτυλίδιόν 
μου καί (μέ τή) βοήθειαν τών φίλων μου τόν άποπλήρωσα, ώς τό έγκλειόμε- 
νον έξοφλητικόν του διαλαμβάνει. Περί δέ ταϊς πρωϊπάρχουσες διαφορές 
μου δέν έλαβα καμίαν άπόφασιν άπό τό Άντιθαλάσιον Δικαστήριον παρά μό
νον έκ τής Γεν. Γραμματείας προκαλοϋμε νά δόσω μίαν σημαντικήν έγκϋησιν, 
διά ποίαν αίτίαν ζητείται ή έγκύησις αύτι άγνοώ.
Διώ λοιπόν παρακαλώ τήνΣ(εβαστήν) έξοχότητα, νά μού φανερώσι διά ποίαν 
αίτίαν ζιτείται, διά έγκλήματά μου ή διά χρίματα, καί μίαν άπόφασιν άπό τό 
δικαστήριον δέν έχω δτι κατεδικάσθην νά πλοιρώσω. Μόνων ότι είμαι είς φυ
λακήν γνωρίζω καί χάνομε άπό τά έξοδα ώστε έμινα έπί ξηρού άκμις καί πα
ρακαλώ νά μέ έξοικονομήσης άπο έξαδα διωτι άποθάνω τής πίνας. Πρός δέ 
παρακαλώ νά διατάξετε τό δικαστήριον νά κοινοποιώσι τήν άπόφασιν τής 
διαδικασίας μου ταχέως έπιδεί χανομαι βέβαια, μένω δέ μέ τό βαθύτατον 
Σέβας

Έν Πόρφ τή 9/βρίου 1828 ύποκλινής

50. Δέν είναι γνωστό άν δόθηκαν τελικά. Τό πιθανότερο είναι νά τοϋ χορηγήθηκαν.
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Γ. Ζορμπάς»51.
(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 163. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

Πέρ’ άπ’ τήν άναφορά τούτη, έχουμε κι άλλη άπό τό τελευταίο δεκαήμερο τού 
Νοέμβρη γιά τόν Ιδιο παραλήπτη. Τή γράφει δ Ζορμπάς, γιά νά θυμίσει κυρίως τ( 
τοϋ χρωστούσε ή Κυβέρνηση άπ’ τόν καιρό πού κατέβηκε μέ τούς άντρες του στήν 
Ελευσίνα, γιά νά καταταχτεί στίς χιλιαρχίες- άκόμα γιά νά τού έπιστραφεί ή βάρκα 
πού τοϋ είχε πάρει ό Μιαούλης στή Σκόπελο, δταν πήγε νά ξεσηκώσει τούς Θεσσα- 
λομακεδόνες γιά τή νότια Ελλάδα τό Φλεβάρη τοϋ 1828. Μεταφέρω έδώ κι’ αύτή 
τήν άναφορά:

«Εξοχότατε Κυβερνήτα μου.
Ή κατάστασί μου Γνωστείσας Άπό τός προλαβώντως άναφοράς μου. τούτο 
καί αϋθις Άναφέρομαι, ότι, έπειδή καί έφυλακόθην άδικος τοσοϋτον έκ τών 
δολήως σοικοφάντων μοι, Αικαταξοδεύθειν καί αίκαταχρεώθειν τόσων δσων 
αίκατέφιγα ζητώντας καί συνεισφορράς διώ λιπόν παρά καλό τήν αύτοϋ έξο- 
χότητα Νά διατάξι είς τό νά μού δοθώσιν αίκείνα τά έξοδα, Άπερ αίκαΜα είς 
την μετακόμησιν τών εκατών τρειάντα έξ στρατιοτών, διά ημαίραις είκοσι ά
πό Σκόπαλων, Αι ώς είς Αιλευσήνα Άναβένουσαν είς ποσώτην, Γρόσια 2799, 
ώς ύπό τας Αναφοράς μου ήας αίχο καί διά το Γεν. Φρωντειστίριον είς την 
Γεν. Γραμματείαν μ ’ έσόκληστα ένΓραφα τοΰ Ναβάρχου Μιαούλη. ύπό Αριθ. 
92 καί 95, προσέτι μ ’ Κατακρατεί ό αυτώς Νάβαρχος μία βάρκα τοϋ κάρα- 
βοίουμου τήν όποίαν έλαβεν διά υπερισύαν τοϋ δικρώτου ελλάς. μ(έ) σκοπόν 
ώθεν μ ’ άνταμόσι Νά μου τήν έπιστρέφι είς χείρας μου. τή(ν) όποίαν είχα διά 
Να μου έξικονωμή τά πρός ζοάρκιαν τοϋ οσπιτείου μου. αύτή όμως τοσοΰ- 
των κερών συρώμενι ύποτου δικρρώτου κατεχαλαςθη. Ή όποία μ ’ έκώστισεν 
καί αυτή μ ’ ώλα τις τά αίπιπλα Γροσ. Αριθ. 1700, δστε Ή απαίτισί μου ώλι ά- 
ναβαίνει είς Γρόσ. Αριθ. 4499, καί επειδή εβρήσκομε είς βαρύτατον ήδει χρέ
ος, παράκαλώ θερμός διά νά μή μετά ύστερίσι Ή Σεβαστή μου Κυβέρνησης, 
διά να άπολογιθώ καί έγό είς τους χρέωφυλαίτας μου. καί μένο μ(έ) βαθύτα
το ν Σέβας,
Την 23 9βρίου 1828 εν πάρω ό εύπιθείς πολίτεις

(Ύπ.) Γεώργιως ζορμπάς».
(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 164).

Ή βάρκα τοϋ Ζορμπά

Ή άντίδραση τών άρμόδιων όργάνων, ϋστερ’ άπ’ τήν άνακίνηση τοϋ θέματος 
τής κλεμμένης βάρκας, είταν άμεση. Τήν 1η Δεκεμβρίου ή Γραμματεία Επικράτειας 
διαβίβασε στή ναυτική ύπηρεσία τήν πιό πάνω άναφορά τοϋ Ζορμπά καί ζητούσε τή 
γνώμη της, ειδοποιώντας παράλληλα καί τό Μιαούλη. 'Η ναυτική ύπηρεσία ζήτησε 
άμέσως άπ’ τό ναύαρχο ν’ άπαντήσει, δπως κι έγινε. Μέ τήν άναφορά του άπό τόν

51. Στό πίσω μέρος τής έπιστολής υπογράφει ό γραμματέας τοϋ Ζορμπά Ν. Αναγνώστης.



245

Πόρο στίς 3 Δεκεμβρίου 1828, ό ναύαρχος Ισχυρίστηκε, ότι πήρε τή βάρκα, μαζί μέ 
άλλα πλεούμενα πού χαραχτηρίστηκαν πειρατικά, γιά νά μεταφέρει μ’ αύτή νερό, 
καί συνεπώς δέν είχε καμιά υποχρέωση νά τήν πληρώσει, όπως ζητούσε ό Ζορ- 
μπάς. Στό τέλος πρόσθετε, ότι ή βάρκα βρισκόταν στό καράβι του καί πώς άν έπι- 
στρεφόταν στόν κάτοχό της, θά δημιουργοϋνταν κακό προηγούμενο, γιατί θά ζη
τιόνταν άπ’ τούς ιδιοκτήτες τους καί τ’ άλλα πλοιάρια, πού πήρε στά νησιά52.

Στήν άρχή τού έπόμενου χρόνου ή Ιδια ύπηρεσία ζήτησε άπό τήν έπιτροπή τών 
ναυτικών νά βρεθεί ή βάρκα (Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 180), καί λίγες μέρες άργότερα ή 
έπιτροπή αύτή άνάφερε τό Ιστορικό άρπαγής τού πλοιαρίου. Συγκεκριμένα 
-  παρατηρούσε - , ένώ ό Μιαούλης περιφερόταν στίς Βόρειες Σποράδες, κυνηγώ
ντας τά πειρατικά πλοία τών έπαναστατών, ό Ζορμπάς έστειλε τή βάρκα του στή 
Γλώσσα νά τή γλιτώσει. Έκεϊ δμως τή βρήκε ό ναύαρχος καί τήν πήρε. Τελειώνοντας 
ή έπιτροπή, πρόσθετε πώς ύπήρχαν άρκετές τέτιες βάρκες στό ναύσταθμο καί πώς 
περίμενε διαταγή γιά νά έπιστρέψει στό Ζορμπά τή βάρκα του (Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 
180).

Τελευταία ό Καποδίστριας συμφωνούσε ν’ άποδοθεΐ ή βάρκα στόν Ιδιοκτήτη 
της, δπως φαίνεται άπ’ τή διαταγή πού έβγαλε:

« Ό Κυβερνήτης πρός τό ύπό τών Ναυτικών μέλος τού Γ(ενικοϋ) Φροντ(ι·
στηρίου)

Επειδή κατά τάς πληροφορίας τής έπιτρ(οπής) Ναυτ(ικών) περί τής βάρ
κας τού κ. Ν53. Ζορμπά άπευθυνθείαης είς τήν Κυβέρνησιν παρά τής ύπηρε- 
σίας τούτης διά τής ύπ. άρ. 2772 διαταγής της, ή βάρκα αΟτη φαίνεται δλως 
διόλου άθώα καί άμέτοχος πειρατικών πράξεων, ή Κυβέρνησις κρίνει δί
καιον διά τούτο ν’ άποδοθή είς τόν ίδιον αυτόν διατάττει ή ύπηρεσία αΟτη νά 
έπιτάξη όπου άνήκει διά νά παραδοθή ή ρηθεϊσα βάρκα εις τόν κ. Ζορμπάνό- 
μοϋ μέ τά έν αύτή εύρεθέντα πράγματα, οίον σχοινίον, σίδηρον κ.λ.π.

Έν ΑΙγίνη 8 Ίανουαρίου 1829
Ό Κυβερνήτης I. Α. Κ(αποδίστριας) Σ. Τρ(ικούπης)».

(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 181).
"Ετσι ό Μιαούλης διατάχτηκε νά έπιστρέψει τή βάρκα στό Ζορμπά, δπως καί 

θάκανε, άν καί δέν έχουμε πιά καμιά σχετική πληροφορία (Γ.Α.Κ., Γ εν.Γ ρ., Φάκ. 30).

Ό  Ζορμπάς άποφυλακίζεται

Αφού γιά όχτώμιση περίπου μήνες ό Ζορμπάς άντεξε στό μαρτύριο τής φυλα
κής ύποφέροντας τά πάνδεινα, κηρύχνεται στό τέλος άθώος, άποφυλακίζεται κι έ- 
πιστρέφει στήν έκατονταρχία του. Νά πώς ό Καποδίστριας άνακοινώνει στό στρα
τάρχη Δημήτριο Ύψηλάντη τήν άπόφαση:

52. 1) Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 165, 4 Δεκεμβρίου 1828. 
2) Γ.Α.Κ., Γεν. Φρ., Φάκ. 25.

53. Λάθος· του Γεωργίου πρόκειται.
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« Ό Κυβερνήτης
πρός τόν κατά τήν Ανατολικήν Ελλάδα 

Στρατάρχην Κ(ύριον) Δ. Ύψηλάντην
Κατά συνέπειαν προεκδοθείσης άποφάσεως τής άντί θαλασσίου Δικα

στηρίου Επιτροπής άπολύεται έλεύθερος ό πρώην κατηγορηθείς Κ(ύριος) 
Γεώργιος Ζορμπάς, καί ήδη άνακηρυχθείς άθφος καί άξιος τής πρός αύτόν 
Εμπιστοσύνης τής Κυβερνήσεως έπανέρχεται εις τά στρατιωτικά χρέη του, 
διά ν' άναλάβη τόν όποιον είχε τόπον εις τό κατά τήν Άνατ. Ελλάδα στρατό- 
πεδον. Ταυτα πρός πληροφορίαν σου.

Έν Πόρφ 24 Νοεμβρίου 1828
Ό Κυβερνήτης

I. Α. Κ(αποδίστριας) 
ό Γραμ(ματεύς) τής Επικράτειας 

κ.α.α.
(Ύπ.) Σ. Σκούφος».

(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 160)
Τήν προηγούμενη μέρα ό Α. Οίκονομίδης έγραψε, μέσ’ άπ’ τό καράβι «Ελλάς» 

στόν Πόρο, γράμμα ατό Φίλιππο Ίωάννου, γνωστό Ζαγοριανό μαχητή καί πιό ύστε
ρα καθηγητή Πανεπιστημίου, άπ’ όπου πληροφορούμαστε πώς ό πρώτος δάνεισε 
στό Ζορμπά 256,5 γρόσια «διά νά άπελευθερωθή». Άπό τό γράμμα συμπεραίνουμε 
άκόμα, πώς ό Ζορμπάς είταν πολύ γνωστός καί στούς δυό, στά σίγουρα άπό τήν άρ- 
χή τού άγώνα στή Θεσσαλομαγνησία54 :

54. Γ.Α.Κ., Κ. 25, 216/23.11.1828, γράμμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'

Ό  Ζορμπάς συνεχίζει τή μαχητική του δράση

Στή χιλιαρχία τοϋ Στράτου

Ελεύθερος πιά ό Προμιριώτης άγωνιστής, έπιστρέφει στή μονάδα του κα( ξα
ναπαίρνει τή διοίκηση τής έκατονταρχίας του, πού βρισκόταν τότε στήν περιοχή 
τής Αράχοβας. Μά ό έκατόνταρχος Χρίστος Βάρφης τής χιλιαρχίας τοϋ Τζαβέλα, 
δέν έβλεπε μέ καλό μάτι τό συνάδερφό του καί τού φερνόταν μέ μεγάλη σκληρότη
τα, πράγμα πού άνάγκασε τό Ν. Κανούση, πού είταν τότε ύπασπιστής τοϋ στρατάρ
χη Δημητρίου 'Υψηλάντη, νά διαμαρτυρηθεΐ πρός τόν πρίγκιπα. Ό  Κανούσης μάλι
στα μέ τήν άναφορά του άποκαλεϊ τό Ζορμπά «άποδεδειγμένον, ένάρετον καί φίλο- 
πάτριδα»\

Δυστυχώς ή κρίση πού έκδηλώθηκε άπ’ τήν άρχή τοϋ 1828 στή χιλιαρχία τοϋ 
Στράτου, έξαιτίας τής καθυστέρησης τών μισθών στούς άξιωματικούς καί στρατιώ
τες, καθώς καί τής σκληρής συμπεριφοράς τού χιλίαρχου, πήρε μεγάλες διαστά
σεις έκείνη τή χρονιά. Ή συνοχή τής χιλιαρχίας άδυνάτισε καί έπεσε ό άριθμός τών 
άντρών της, άφοϋ οί περισσότεροι έφυγαν καί πήγαν στή μονάδα Βέρη. Μεταξύ αύ- 
τών είταν καί τούτοι άπό τήν έκατονταρχία τοϋ Ζορμπά: I είκοσιπένταρχος, 3 δωδέ- 
καρχοι, 10 πένταρχοι καί 29 στρατιώτες, πού έξακολούθησαν δμως νά παίρνουν τά 
σιτηρέσιά τους καί νά πληρώνονται άπ’ τή Διοίκηση1 2. Μολαταύτα ό Πηλιορίτης έκα
τόνταρχος συνέχισε άκόμα τήν παραμονή του στό σώμα Στράτου, καί στήν καταμέ
τρηση, στίς άρχές τοϋ Φλεβάρη 1829, βρέθηκε νά όρίζει 98 στρατιώτες. Μαζί του έ
μειναν ώς τότε καί ή Γ  έκατονταρχία τοϋ Γ. Γαλή μέ 95 άντρες, ή Ε' τοϋ Γιάννη Σώ- 
ζου μέ 76 άντρες, ή ΣΤ' τοϋ Μ. Σκυλοδήμου μέ 93 καί ή Θ' τοϋ Θανάση Νικολάου μέ 
100 πολεμιστές3. Αύτή είταν δλη ή δύναμη τής Γ' χιλιαρχίας τήν έποχή έκείνη.

Δέν είταν δμως δυνατό νά παραμείνουν άλλο στή χιλιαρχία τοϋ Στράτου οί ά- 
γωνιστές. "Οσο περνούσαν οί μέρες τόσο περισσότερο προσανατολίζονταν πρός 
τήν Ιδέα τής φυγής ό Ζορμπάς καί οί άλλοι, προκειμένου νά άναλάβουν ένοπλη 
δράση κατά τή δυτική Ελλάδα καί νά μή στέκονται άργοί. Μπροστά σ’ αύτή τήν κα
τάσταση, ό Ύψηλάντης άναγκάστηκε νά στείλει στόν Αύγουστίνο Καποδίστρια τήν 
πιό κάτω άναφορά4 γιά νά τόν ένημερώσει:

1. Ή άναφορά (Αταλάντη 6467/15.12.1828) βρίσκεται στό Άρχ. Φιλ. τής Έθν. Βιβλ.
2. 1) Γ.Α.Κ., Πληρ. Τοπ. Κυβ., Φάκ. 8.

2) Γ.Α.Κ., Γ εν. Φρ., Φάκ. 55, έκθεση λογαριασμού μερίδων Ιουνίου γιά τήν πεντακοσιαρχία 
Βέρη.

3) Γ.Α.Κ., Γεν. Φρ., Φάκ. 65.
3. 1) Γ.Α.Κ., Πληρ. Τοπ. Κυβ., Φάκ. 3.

2) Νικολάου Κ. Κασομούλη, δπ.π., σελ. 146.
4. Παρόμοια άναφορά υπάρχει στό ’Αρχ. Φιλ. τής Έθν. Βιβλ., άριθ. 5186.
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«Άρ. 6170
πρός τόν Πληρ(εξούσιον) Τοπ(οτηρητήν) τής Κυβερ(νήσεως) είς τάς έπαρχίας 

Στερ(εάς) Έλλάδ(ος) καί τό στρατόπεδον
...Ή κατάστασις τής Γ' Χιλιαρχίας περί τής όποιας γίνεται λόγος είς τήν ύπ’ 
Άρ. 107 δέν συμφωνεί διόλου μέ δσα έλάβατε περί αύτής πληροφορίας. Καί 
πρώτον ό πεντακοσίαρχος Ίω. Φαρμάκης δέν δέχεται κατ’ ούδένα τρόπον νά 
τεθή ύπώ τήν όδηγίαν τού Γ' χιλ(ίαρχου) Στράτου...
"Επειτα δέν μένουν ήδη πλησίον τού χιλιάρχου τούτου Στρατιώται καί άξιω- 
ματικοί περισσότεροι τών300. έκτός τούτου ό μέν έκατόνταρχος Γ. Ζορμπάς 
άντιπερισπόται, διά νά συρθή είς άλλο Σώμα καί οί λοιποί όλοι είναι έτοιμοι 
νά λειποτακτήσουν, έπιμένοντες νά κινηθώσι πρός τό μέρος τής Δυτικής Ελ
λάδος. Τάς πληροφορίας αύτάς έλαβον άπό τόν πεντακοσίαρχον Ίω. Μπαϊ- 
ρακτάρην, όσης ήλθεν έδώ, προβάλλων τί μέλλει νά κόμη, διαλυομένης <5- 
λης τής χιλιαρχίας. Συνάγεται λοιπόν άπ’ δλα δτι ή Γ'χιλιαρχία δέν υπάρχει 
έμπράκτως. Πρό ήμερών διέταξα τόν Γ' χιλίαρχον νά κινήση μέ δσους έχει 
πλησίον του καί νά τοποθετηθή είς Κοτομουλάν, χωρίον τής Λεβαδείας κεί
μενον πρός τήν Πέτραν, αύτός δμως δέν έβαλεν είς ένέργειαν τήν Διαταγήν 
μου μένων είς τό Σκάλλωμα τών Σαλώνων, δέν ήξεύρω μέ ποίας έλπίδας 
κ.λπ5.

Έκ τής Λεβαδείας Ό κατά τήν Ά ν. Ελλάδα
τήν 18 Μαρτίου Στρατάρχης

1829 (Σφρ.)Δ. Ύψηλάντης».
(Γ.Α.Κ., Πληρ.Τοπ.Κυβ., Φάκ. 4. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

5. Ένώ κυριαρχούσαν οί διχογνωμίες στήν Γ' χιλιαρχία, έτοιμαζόταν ή Δ' Εθνική Συνέλευση, 
καί ή κάθε περιφέρεια κατάρτιζε καταστάσεις πολιτών γιά τήν έκλογή έκπροσώπων της στήν 
Εθνοσυνέλευση. Στή Σκόπελο έχουμε μιά κατάσταση τών νησιωτών καί προσφύγων Θεσσα- 
λομάγνητων, πού έκλέξανε τούς άντιπροσώπους τους, ύπογραμμένη άπό τόν 
παπα- Νικόλαο Ίωάννου καί τούς πέντε γέροντες Δημήτριο Μπάνη, Εύαγγελινό Δήμου (Δά- 
μιτζα, πατέρα τού Ζορμπά), Γεώργιο Φιλάρετο (πατέρα τού Νικολάου Φιλάρετου), Κωνσταντή 
Καμπούρη καί Ρίζο Ζάμπου. Νά καί τά όνόματα τών έκλογέων, δπως γράφονται στήν κατά
σταση:

«Τόλιος Λαζόπουλος, Κωνστ. Φέκιας (= Άργαλαστιώτης), Γόγος Καλαμήδας 
{= Μιτζελιώτης), Γεώργιος Ιατρός, Αλέξανδρος X" Κανάκη, ΧρήστοςΧ" Παναγιώτου, 
ρίζος Ζάμπου, Αναγνώστης Βελεστήνος, Κυριαζής Καλαμήδας (= Μιτζελιώτης), 
Κωνστ. Άμούντζιας, Στέργιος Ιατρός, Γ εώργιος Φυλάρετου (πατέρας τοϋ Νικολάου 
Φιλάρετου), Εύαγγεληνός Δήμου, Χανταή Ν. Μανιάτης, Άνδρέας Σταματίου, Αλέξαν
δρος Βορδώνης, Κωνστ. Γεωργίου, Ταξιάρης Γγίλης, Δημήτριος ΣΙσκος 
(= Μιτζελιώτης), Παναγιώτης Εϋσταθήου, Γεώργιος διακομής, Αναγνώστης Δημη- 
τρίου, Μηχάλης Χρυσοφοϋ, σπύρος παπαδόπουλος, Νικόλαος Δήμου (=  όδερφός τού 
Εύαγγελινοϋ Δήμου, θείος του Γιώργη Ζορμπά), Κωνστ. Καμπούρη, Εύαγγέλης κοσμά, 
Γεώργιος παπά Άντώνη, Ιωάννης Εύαγγεληνάρας, Ίω. Κόπανος, Εύαγγέλης Άντω- 
νήου, Ιωάννης θληβερός, βήγας σκεντεράνης (= Μιτζελιώτης), Ιωάννης Παρούτσι-
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Πότε άπομακρύνθηκε άπό τή χιλιαρχία τού Στράτου κι ό Γιώργης Ζορμπάς, 
δέν είναι γνωστό. Πάντως ϋστερ’ άπό τ(ς 5 Μαΐου τής χρονιάς αύτής. Τότε οΐ άξιω- 
ματικοί πού άποσκίρτησαν Ιωάννης Μπαϊρακτάρης, Άποστόλης Σπόρου, Κώστας 
Ζορμπάς, Αναγνώστης Νικολοϋ, Νικόλαος Φιλάρετος κα( άλλοι, στέλνουν άπό τόν 
Κουτουμουλά μιάν άναφορά στόν Κυβερνήτη νά τόν ένημερώσουν πού έφυγαν, έ- 
πειδή είταν δυσαρεστημένοι άπ’ τό χιλίαρχό τους καί νά τοϋ ζητήσουν τροφές, για
τί πεινούσαν. Ό  πληρεξούσιος δμως τοποτηρητής τής Κυβέρνησης Αύγουστίνος

κος, Εύαγγέλης Άγγελή, Άνδρέας Αθανασίου, Γεώργιος στεφάνή, σταμούλης Ίωάν- 
νου, Ιωάννης Νικολάου, Βαϊτσης Ίωάννου, Πανταζής Κυριαζή, Σωτήρης Εύσταθήου, 
Δημήτριος Μπάνης, Αλέξανδρος Λελιοϋ. Εύστάθηος Αποστόλη, Αλέξανδρος Τσια- 
γκαράκη, Δημήτριος σέγκας, Νικόλαος Αποστόλη σεραφή, Ιωάννης Χρυσάφης, Αθα
νάσιος Βλάχος, Κωνστ. Γεωργίου, Δημήτριος Μοσχοβάκης (= Κεραμιδιώτης), αωτή- 
ρης Τσιαγκαράκης, Νικολός Δημητρίου, Νικολής κιρμιλή, Γεώργιος Γαλάνης 
(= Λαυκιώτης;), Δημήτριος Θεοδώρου, Ζήσις Στεφάνου, Άναστάσης γεωργίου, Γεώρ- 
γιος Τάρπος, Στεφάνής κιρμιλή, Παναγιώτης Λιτρίνης, Δημήτριος Αλεξάνδρου, Εύαγ- 
γέλης Μηχαλάκη, Νικόλαος Χρηστοδούλου, Κώστας Στέργιου, Γεώργιος πρααόπου- 
λος, Άποστόλης Γεωργίου, Δημήτριος μηχάλη, Θεοδωρής παπά γεώργη, Ιωάννης Ά- 
ναστάση, Ιωάννης Γ εωργίου, Χρήστος Κώστας, Γ ιάννης Χρηστοδούλου, βίξος Δήμου, 
Κώστας Χρηστοδούλου, Σίμος Δημητρίου, Κώστας Δημητρίου, Βασίλεις Αναστασίου, 
Εύαγγέλης γεωργίου, Θανάσης Παναγιώτου, Δημήτριος ράπτης όγιοργίτης (ίσως άπό 
τόν Ά ι -  Γ ιώργη Νηλείας Βόλου), Δημήτριος Γεωργίου, Δημήτριος Ίωάννου, Γ εώργιος 
Βελησσαρίου, Δημήτριος Σταίτχιότης, Δημήτριος Κωνστ(αντίνου), παπά Νικόλας Ίω
άννου, Άντώνηος Δημητρίου, Δήμος Δημητρίου, Νικόλαος Αντωνίου, Δημήτριος Γ ε
ωργίου, Γεώργιος Νικολάου, Τσίκας Γεωργίου, Άποστόλης Νικολάου, Ιωάννης Τρια- 
νταφίλη, Νικόλαος X" Κωνστ(αντίνου), Φίλιππος Αντωνίου, Ρίζος Νικολάου, Δημή- 
τριος Κυριαξή, Δημήτριος Εύσταθήου, Δημήτριος Ίωάννου, Γεώργιος Δούλου, Ιωάν
νης Νικολάου, Γ εώργιος Στέργιου, Γ εώργιος Εύαγγέλη, Ιωάννης ΕύαγγελινοΟ 
(= έξάδερφος τού Ζορμπά), Αντώνιος Δημητρίου, Νικόλαος Βάρδας, Πανταξής Εύ
σταθήου, Κωνστ. Άλεξανδρή, Νικόλαος άδάμου, Νικόλαος ρίξου, Ιωάννης Πολίξου, 
Ιωάννης Εύσταθήου, Ιωάννης Άγγελέτου (= Ζαγοριανός;), Άθανάσης Κωνσταντί
νου), Γεώργιος Παναγιώτου, Άδάμος Αναστασίου, Γεώργιος Γιαλόπουλος 
(= Ζαγοριανός;), παπά Θεόφυλος, Δημήτριος Λαξόπουλος, Δήμος Νικολάου, Γιαννού
λης Μαντσιάρης, Άλέξης Φούρναρης, Νικόλαος Τουρπέτας, Χρηστόδουλος Πατέρας, 
Εύστάθηος Κιρμιλή, Γ ιάννης Βάρδας, Μηχάλης Θεοδωρή, Καλογιάννης, Μηχάλης Θα- 
νατχιότης, Γ εώργιος Κυριαξή, παπά Άποστόλης Βολιότης (= άπ’ τό Βόλο).

Τή 26 Απριλίου 1829 
Έν Σκοπέλω ».

(Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Πρακτικά έκλογής πληρεξουσίων Δ' Έθνοσυνελεύσεως 1829,
Φάκ. 200).

Ώ ς πάροικοι Σκοπέλου στις 2 Απριλίου 1829 φέρονται ό Γ ιώργης Ζορμπάς, Ορίζοντας 4 
πρόσωπα (2 άντρες καί 2 γυναίκες), ό Προμιριώτης έμπορος Εύαγγελινός Γ εωργίου, πού Ορι
ζε 5 πρόσωπα (2 άντρες, πού ένας είταν στρατιώτης, καί 3 γυναίκες) κι ό έπίσης Προμιριώτης 
καί γνωστός στρατιώτης Γ εώργιος Φιλάρετος μέ 6 άτομα στή φαμίλια του (3 άντρες καί 3 γυ
ναίκες) (βλ. Έθν. Βιβλ., Άρχ. Φιλ., άριθ. 8685, Κατάλογος παροίκων τής νήσου Σκοπέλου 
1829, τή 2 Απριλίου έν Σκοπέλω, σελ. 17).
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Καποδίστριας δχι μόνο δέν άνταποκρίθηκε στό αίτημά τους, άλλά καί τούς διάταξε 
νά έπιστρέψουν στήν έδρα τους, γιατί διαφορετικά θά έκοβε τούς μισθούς τους κι 
δ,τι άλλο είταν νά παίρνουν (Γ.Α.Κ., Πληρ. Τοπ.Κυβ., Φάκ. 6).
Παρόλ’ αύτά δμως, συνέχισαν νά κινιόνται πέρ’ άπ’ τή χιλιαρχία τους. "Εχοντας 
πιά όργανωθεϊ σέ ξέχωρο σώμα μέ διοικητή τόν πεντακοσίαρχο Γιάννη Μπαϊρακτά- 
ρη, προσπαθούσαν νά οικονομήσουν τρόφιμα καί νά άναγνωριστοϋν άπ’ τήν Κυ
βέρνηση. Πήγαν στή Σκάλα τών Σάλωνων (τή σημερινή Ιτέα) μήπως βρούνε τρο
φές, τίποτα®. Αναγκάστηκαν νά γυρίσουν στό στρατόπεδο τής Θήβας, άπ’ δπου 
στίς 31 ΜαΤου ό πεντακοσίαρχος ένημέρωσε μέ έπιστολή του τόν Ύψηλάντη γύρω 
άπό τίς κινήσεις τού σώματός του, καί ζητούσε τρόφιμα. Ό  στρατάρχης τής Ρούμε
λης συνηγόρησε γιά τήν παροχή τους, έπειδή άναγνώρισε, πώς ό Μπαϊρακτάρης εΐ- 
ταν φτωχός καί καλός πατριώτης, παρότι έγκατάλειψε τή μονάδα του (Γ.Α.Κ., Πληρ. 
Τοπ.Κυβ., Φάκ. 7).

Στό άναμεταξύ ό άδερφός τού Γιώργη Ζορμπά, Νικόλαος άποχώρησε άπό τίς 
τάξεις τού στρατού, ίσως έξαιτίας τής άποσύνθεσης στή χιλιαρχία τού Στράτου, καί 
στίς 22 Απριλίου 1829 παρακάλεσε μέ αίτηση τήν Κυβέρνηση νά τόν διορίσει σέ κά
ποια δημόσια θέση. Επειδή ή άναφορά παρουσιάζει ένδιαφέρον, παίρνει τή θέση 
της έδώ:

«Έξοχώτατε, Επειδή καί ό υποφαινόμενος άπό τήν άρχήν τής Έπαναστάσε- 
ως μετά τών λοιπών δύο άδελφών μου έδείξαμεν κάθε προθυμίαν είς δλους 
τούς άγώνας τής πατρίδος, καί έθυσιάσαμεν ύπέρ αύτής, έξοδευόμενοι καί 
καταφανιζόμενοι είς τάς διαφόρους μεταβολάς τής Πατρίδος, τών όποιων 
τήν ζωήν μέχρι τούδε ή εύχή τής Ιδίας Πατρίδος διεφύλαξεν. Έξοχώτατε 
Σάς είναι γνωστόν δτι διά τόν άφανισμόν κι άμηχανίανμου προστρέχω είς τό 
έλεός Σας, δπως διά τής Πατρικής Κηδεμονίας καί δικαιοσύνης εύαρεστηθή- 
τε είς τό νά καταταχθώ είς κήνέν υπούργημα δασμοτελωνιακόν, ή κατά τήν 
Πελοπόννησον, ή άλλαχοϋ, δθεν εύαρεστηθήτε ώστε διά τούτου καί τόν έαυ- 
τόν μου νά σώσω άπό τά δυστυχήματα καί διά τής προθύμου έκδουλεύσεώς 
μου, καί τό έθνικόν ταμεϊον νά ώφελήσω, όφελούμενος καί έγώ. Είμί έν το- 
σούτω τής Αύτής Έξοχότητος
ένΑίγίνη τή 22 Απριλίου 1829 ταπεινός καίέξηρτημένος δούλος

(Ύπ.) Νικόλας ζορμπάς»6 7.
(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 196. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

6. Φαίνεται πώς έκείνη τήν έποχή διαπράξανε οί μαχητές τού Μπαϊρακτάρη, δπως καί τών άλ
λων άξιωματικών, διάφορες ληστείες στήν περιφέρεια γιά τή συντήρησή τους, σύμφωνα μέ 
μιά καταγγελία τών δημογερόντων τού χωριού «Πάβλανη» Λαμίας,Ίωάννη Ζαχαράκη, Ανα
γνώστη Παπαλεξίου, Θανάση Τσάγγα καί τού γραμματέα Δ. Δημητριάδη άπό 22 Όκτωβρίου 
1829. Σ’ αύτή βλέπουμε τί πράγματα άρπαξε ό καθένας. ΟΙ άντρες τού Ζορμπά πήραν 27 όκά- 
δες κριθάρι πού έκτιμήθηκε πρός 35 παράδες ή όκά, 17 γίδια πρός 20 γρόσια τό ένα, μιά βε- 
λέντζα τής Άγγέλως Γέργω(;) άξίας 30 γροσίων καί μιά φλοκάτα τής Ιδιας, 18 γροσίων 
(Γ.Α.Κ., Γεν. Φρ., Φάκ. 67).
7. 'Ο Καποδίστριας έξέτασε μέ εύμένεια τήν αίτηση καί πρότεινε τό διορισμό τού Νικόλα Ζορ-
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Ό  Ζορμπάς στίς μάχες τής Θήβας. Σκοτώνεται τ ’ άλογό του.

Είχε μπεΤ ό Ιούνιος τού 1829 καί γύρω άπό τήν τουρκοκρατούμενη Θήβα έδι
ναν τό παρών μεγάλες δυνάμεις τού Ύψηλάντη, δ Ρούκης, ό Στράτος, δ Χατζηχρί- 
στος, ό Εύμορφόπουλος, ό Σκουρτανιώτης, δ Βελέντζας, δ Σπυρομήλιος, ό Μανσό- 
λας, ό Μπαϊρακτάρης, οΐ Ζορμπάδες καί άλλοι®. Άπό τήν άλλη πλευρά καί οί Τούρ
κοι εΓταν στό πόδι, κι δπως οί "Ελληνες όχυρώνονταν στήν περιοχή, δέν έπαυαν κι 
αύτοί νά άνοίγουν χαρακώματα καί νά πιάνουν θέσεις μπροστά στούς άντιπάλους 
τους. ΟΙ μικροσυμπλοκές είταν συχνές, άλλά λίγες μέρες πιό ύστερα δ άγώνας πή
ρε διαστάσεις. Τούρκοι καί Ρωμιοί έριξαν στή μάχη δ,τι καλύτερο είχαν έκεϊ άπό τό 
πεζικό καί τό Ιππικό τους. Ήρθε στό μεταξύ κι δ Στράτος καί άργότερα, ϋστερ’ άπό 
τρίωρη μάχη, πλάκωσαν δ Μπαϊρακτάρης μέ τό Ζορμπά καί τ ’ άσκέρια τους, ένώ οί 
Τούρκοι είχαν ένισχυθεΐ άπό δυνάμεις πού έστειλε ό Όμέρ πασάς τής Εύβοιας. Ό  
άγώνας συνεχίστηκε μέ πείσμα, κι οί έπαναστάτες μπόρεσαν νά τρέψουν σέ φυγή 
τούς έχθρούς καί νά τούς πάρουν φαλάγγι ώς τούς Αγίους Θεοδώρους. Στή μάχη 
τούτη ό Προμιριώτης έκατόνταρχος άγωνίστηκε καβαλάρης, άλλά κατά τή διάρ- 
κειά της σκοτώθηκε τ’ άλογό του, καθώς καί τό άλογο τού πεντηκόνταρχου Θ. Τζι- 
μπίτη. Στίς 9 Ιουλίου ό στρατάρχης Δημήτριος Ύψηλάντης, άνάφερε τά καθέκαστα 
στόν πληρεξούσιο τοποτηρητή, παρακαλώντας νά δοθεί καί στούς δυό ή άναγκαία 
άποζημίωση. "Εγραφε τότε άνάμεσα στ’ άλλα:

«...Είς τάς Μάχας τού Ιππικού ήκολούθησαν έφιπποι πολλάκις μέ τά ίδια άλο
γά των διάφοροι άξιωματικοί τού Στρατού. Δύο άπό τούτους: δηλονότι ό έκα
τόνταρχος Γ. Ζορμπάς καί ό Πεντηκόνταρχος Θ. Τζιμπίτης, άφησαν σκοτωμέ
νους τούς ίππους των είς τόν κάμπον τής Μάχης. Κατά τήν γενομένην συγκα- 
ταβατικωτέραν έκτίμησιν έκ μέρους τού Ιππάρχου (Χατζή Χρήστου) ό ίππος 
τού πρώτου έτιμάτο είς γρ. 500 καί τού δευτέρου είς γρ. 600. Καί οί δύο οϋ- 
τοι, καί πολύ περισσότερον ό δεύτερος, ύστερούνται τά χρηματικά μέσα· καί, 
διότι τά άλογά των έθανατώθησαν είς τάς Μάχας, στοχάζομαι δίκαιον καθ’ 
όλους τούς λόγους τό νά πληρωθώσι, διά νά μή παραπονώνται, ώς έζημιω- 
μένοι...»9.

(Γ.Α.Κ., Πληρ.Τοπ.Κυβ., Φάκ. 8).

μπά στή θέση τού δασμοτελώνη στή Βόνιτσα. Τήν άπόφασή του αυτή κοινοποίησε μέ τό 
11805 διάταγμά του στήν « έ π ί τ ή ς  ο ι κ ο ν ο μ ί α ς  έ π ι τ ρ ο π ή ν », πού έδωκε καί τυπι
κά τήν έγκρισή της γιά τό διορισμό τήν 24η Μαΐου 1829 (Γ.Α.Κ., Γ εν. Γ ρ., Φάκ. 202, άριθ. έγγρ. 
6127).
8. Στίς άρχές Ιουνίου 1829 έγινε μιά μάχη στό Πιρί, μεταξύ Θήβας καί Λιβαδιάς, δπως άνα- 
γράφει ή «Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος» (15.6.1829). Πολέμησαν έδώ καί τά σώματα τού 
Στράτου καί τοϋ Μπαϊρακτάρη, πού άκολουθοϋσαν κι οί Ζορμπάδες.
9. Τελικά ό στρατάρχης έδωκε διαταγή στόν άρμόδιο ταμία νά πληρώσει τό Ζορμπά, παρόλο 
πού ό τελευταίος ζητούσε περισσότερα γρόσια άπό κείνα πού πρότεινε ό Ύψηλάντης. Άλλά 
καί πάλι ό ταμίας, μήν έχοντας χρήματα, δέν άποζημίωσε τό Ζορμπά, κι αύτός τότε άναγκά- 
στηκε ν’ άναφερθεί σχετικά στόν Κυβερνήτη, γράφοντας τούτα:

« Εξοχότατε!
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Μία άπ’ αύτές τις μάχες τών Θηβών είχε κι ένα άλλο χαραχτηριστικό: Γιά μιά 
περίπου ώρα οι άντίπαλοι πολέμησαν μέ τις πέτρες, κι είχαν τις έξης άπώλειες άπό 
τήν πολύωρη σύγκρουση: Τούρκοι σκοτωμένοι καί πληγωμένοι 250, "Ελληνες νε
κροί 4 καί τραυματισμένοι 15. Τρεις έξάλλου σημαίες τών έχθρών έπεσαν στά χέρια 
τών πατριωτών10.

"Υστερ’ άπ’ τίς μάχες τών Θηβών ό Ζορμπάς μέ τούς άντρες του11 ρίχτηκε στή 
σύγκρουση τού Μεσοβουνιοϋ (21 καί 22 Ιουνίου), δπου διαπρέψανε ό Μπαϊρακτά- 
ρης, ό Ρούκης κι ό Λιακόπουλος, πού τραυματίστηκε βαριά καί πέθανε σέ λίγες μέ
ρες. Ή έλληνική παλικαριά βγήκε κι έδώ νικήτρια, κι ένα μεγάλο μέρος τής άνατο- 
λικής Στερεός κέρδισε τή λευτεριά του.

Δυό περίπου μήνες άλώνιζαν τήν περιφέρεια τών Θηβών οί στρατιώτες τού 
Μπαϊρακτάρη, μαζί μέ τ’ άλλα σώματα, καί τό Ζορμπά βέβαια, πολεμώντας καί τσα-

είς Ίππος Ιδιόκτητός μου έφονεύθη είς τήν κατά τάς Θήβας μάχην έκτιμηθείς άπό τόν 
Στρατάρχην διά Γρ. 550 πρός ζημίαν μου, ένώ ήγοράσθη διά Γρ. 1200, δτε ό Στρατάρ
χης διέταξε τόν Ταμία Κ(ύριον) Έλαιών νά μέ πληρώση διά τής άναχείρας μου προ- 
σκλήσεως τού Στρατάρχου άρ. 8434 εύρέθη έλλειπής χρημάτων, έλθών λοιπόν ένταύ- 
θα παρακαλώ νά διατάξετε τήν πληρωμήν μου καί μέ δλον τό σέβας μένω.

Έν Ναυπάκτφ τήν4 όκτωβρ. 1829 εύπειθής
ό έκατόνταρχος (Ύπ.) Γεωργ. ζορμπάς».

Ή άναψορά διαβιβάστηκε στήν έπιτροπή οικονομικών τοϋ στρατού, προκειμένου νά έξε- 
ταστεί ή περίπτωση καί άνάλογα νά Ικανοποιηθεί τό αίτημα (Γ.Α.Κ., Γ εν. Φρ., Φάκ. 65. Άντιγρ. 
Άλέκου Δάμτσα). Βλ. άκόμα:

1) Σχετική διαταγή τοϋ Ύψηλάντη πρός τήν έπιτροπή οίκονομίας τοϋ στρατοπέδου, Χρυ
σός 25.7.1829, άρ. 8434 καί

2) άπάντηση τοϋ ταμία δτι δέν έχει χρήματα νά πληρώσει, Ναύπακτος 9.10.1829, άρ. 902 
στόν Γδιο Φάκελο.

Ωστόσο στίς 11 Όκτωβρίου 6 πληρεξούσιος τοποτηρητής τής Κυβέρνησης διάταξε τήν 
παραπάνω έπιτροπή νά πληρώσει στό Ζορμπά τά 550 γρόσια, δπως κι έγινε. Ό  ίδιος ό Προμι- 
ριώτης βεβαιώνει μέ τό χέρι του τήν παραλαβή στήν ίδια σελίδα τής διαταγής:«έλαβα τά ανο- 
θέ γρόσια 550 καί ηποφένομαι» (Γ.Α.Κ., Γ εν. Φρ., Φάκ. 65, άρ. 1347). Βλ. έπίσης καί κατάσταση 
πληρωμής άπό 29.3.1830 στά Γ.Α.Κ., Στρ. -  Ναυτ., Φάκ. 27.
10. ’Από περιγραφή τής μάχης πού έκανε ό Ύψηλάντης στίς 23 Ιουνίου 1829 (Γ.Α.Κ., Πληρ. 
Τοπ. Κυβ., Φάκ. 7). Βλ. καί Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα, δπ.π., σελ. 298. Καταχωρώντας 
έδώ δ Μακρυγιάννης τή φωτογραφία τών μαχών γύρω άπ’ τήν Θήβα, δπως τή σύνθεσε δ Πα
ναγιώτης Ζωγράφος, άναφέρει καί τούς Ζορμπαίους δτι πολέμησαν στίς μάχες αύτές.
11. Τήν έποχή αύτή άναφέρονται στή 10η έκατονταρχία τού Ζορμπά οί στρατιώτες Γεώργιος 
Αποστόλου, 17 χρονώ άπ’ τό Νεοχώρι, Γεώργιος Ίωάννου, έπίσης 17 χρονώ άπ’ τά Μπιτώλια 
καί Παναγιώτης, 18 χρονώ άπό τήν Αθήνα (Γ.Α.Κ., Γεν. Φρ., Φάκ. 56).

Τό δτι δ Ζορμπάς πολεμούσε στό διάστημα αύτό, βλέπουμε καί άπό τόν 8685/2.4.1829 κα
τάλογο τών παροίκων Σκοπέλου, δπου εϊταν γραμμένος μαζί μέ έναν άπ’ τούς δυό άδερφούς 
του, τή γυναίκα του καί μιά άκόμα, Ισως τή μάνα του. Καί οί τέσσερις βρίσκονταν τότε στόν 
πόλεμο (βλ. Κατάλογο τών παροίκων τής Σκοπέλου, σελ. 17 τοϋ Άρχ. Φιλ. στήν Έθν. Βιβλ. 
Άκόμα καί Κασομούλη, δπ.π., σελ. 53). Έδώ παρουσιάζεται δ Ζορμπάς νά έχει ένα ή δύο ή 
τρία καράβια.
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κίζοντας τόν έχθρό12. Μέσ’ άπ’ αύτή τήν πολεμική άτμόσφαιρα πιάνουν καί γρά
φουν οΐ άξιωματικοί μιάν άναφορά γιά τόν Κυβερνήτη -  σάν άπάντηση δικής του 
ένθαρρυντικής γραφής πού έστειλε σ’ αύτούς - , γιά νά τού έμπιστευτοϋν τήν έλπί- 
δα στήν άντάμειψη τών υπηρεσιών τους, νά έκφράσουν τήν άπόφαση έμμονης στόν 
άγώνα τους καί τήν άγάπη τους πρός τό πρόσωπό του. 'Η έπιστολή είναι άξιοπρό- 
σεχτη καί καταχωρειται στή συνέχεια μέ δλες τ(ς ύπογραφές πού άκολουθοϋν:

«Έξοχώτατε καί Σεβαστέ Κυβερνήτα!
Ό Προοιμιώδης Λόγος τής Εξοχότητάς Σας, συντροφευμένος μέ τήν 

ύπ’ Άρ. 7533 Εγκύκλιον τού κατά τήν Ά. Έ. Στρατάρχου, μάς έγχειρίσθη 
χθές, καί άνεγνώσθη εις έπήκοον όλων τών Στρατιωτών, ή όδηγία τών ό
ποιων μάς ένεμπιστεύθη.

Όμολογοϋμεν, ώς χρέος μας Ιερόν, πρός τήν Εξοχότητά Σας τήν άπε- 
ριόριστον χαράν, ή όποια διεχύθη είς τά πνεύματα όλων. Μάς έζωογόνουν 
μέχρι τινός ύποσχέσεις, άποβλέπουσαι τήν άνταμοιβήν τών έκδουλεύσεων 
καί τήν περίθαλψιν ένός έκάστου. Αλλά τολμώμεν ήδη νά παρατηρήσωμεν, 
δτι αί περί ήμών προσπαθήσεις τής Εξοχότητάς Σας σηκώνουσι τελευταΐον 
κάθε άμφιβολίαν περί τής μελλούσης καταστάσεώς μας, καί θέλομεν νά πι- 
στεύσωμεν, δτι αύτά ταϋτα τά προβληματικά ήδη μέτρα θέλουν περιστοιχι- 
αθή άπό τήν λευκήν ψήφον τής προκειμένης Έθνοσυνελεύσεως.

Έξοχώτατε! Διαδοχικά δυστυχήματα έννέα χρόνων χαρακτηρίζουν τόν 
Πατριωτισμόν καί τήν έπιμονήν μας είς τά υπέρ Πατρίδος δπλα. ΟΙ Αγώνες 
μας δέν έστάθησαν έφήμεροι καί τήν άλήθειαν αύτήν δέν ήμπορεϊ κφνείς νά 
άπαρνηθή. Τά πολεμικά μας χρέη έκπληρώσαμεν καί καθ’ δλην τήν προτέραν 
σειράν καί είς τήν τελευταίαν τωρινήν έκστρατείαν μ ’ δλην τήν δυνατήν έκ 
τών περιστάσεων πειθαρχίαν καί εύταξίαν. Τής διαγωγής μας αύτής είναι 
μάρτυς αύτός ό Στρατάρχης μας καί κφνείς ζώϋλος δέν θέλει δυνηθή νά 
σπείρη τήν διαφθοράν, καθ’ δσον άποβλέπει τήν σφαίραν τού Στρατοπέδου 
μας. Μένει άνίσχυρον κάθε τοιούτον πνεύμα έμπροσθεν τής έμπιστοσύνης 
τού Στρατάρχου καί τής ξεχωριστής ειλικρίνειας μας. είμεθα υπήκοοι έπί 
ζωής μας κατά πάσαν τήν έκτασινείς τάς Σ(εβαστάς) Διαταγάς τής Εξοχότη
τάς Σας, καί δέν θέλομεν ύποφέρη νά παύσωμεν άπό τά δπλα, είμή μέ αύτήν 
τού πολέμου τήν παϋσιν. Είς τό θυσιαστήριον τού Άγώνος έπροσφέραμεν 
θύματα τόσα- τά όσπήτια μας άπετεφρώθησαν άπό τήν όλομέλειάν μας έμει
ναν λείψανά τινα, καί αύτά άτενίζουν είς μόνην τήν δικαιοσύνην τής έξοχότη- 
τός Σας.

Εύγνωμονοϋμεν, είς τήν όποίαν δεικνύετε είλικρινή τών δικαιωμάτων 
μας προστασίαν. Καυχώμεθα νά άναγνωρίσωμεν τήν Εξοχότητά Σας Ιδιαί
τερον Πατέρα, ώς προσπαθοϋντα έντελώς είς τήν φυσικήν περίθαλψίν μας. 
Ένθαββυνόμεθα δέ είς τήν Ιδίαν εύμένειαν τής 'Υ. Έ. νά ύποστήσωμεν τήν έ- 
πιθυμίαν μας ώς πρός τήν όγλίγωρον πραγματικότητα τών μέσων, δσα ευχα
ριστούντο καθένα άναλόγως τών έκδουλεύσεων καί θυσιών του, θέλουσι χο- 
ρηγήση τόν βέβαιον πόρον τής ζωής του.

12. Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ.. Φάκ. 212.
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ΑΙ πολυειδεϊς δυστυχίαι μας έκορυφώθησαν ή κατάστασίς μας έφθα- 
σεν άνοικονόμητος, καί έξαιτούμεθα διά τούτο συγγνώμην, <5ν παραβαίνω- 
μεν τούς όρους, τού όποίου όφείλομεν πρός τήν Εξοχότητά Σας βαθυτάτου 
σεβάσματος.

Έκ τού Στρατοπέδου τών Θηβών κτλ. 
τήν 20 Ιουλίου 1829

01 ύποσημειούμενοι Ευπειθέστατοι
Χιλίαρχοι Χατζή Χρίστος Αρχηγοί Πεντακοσίαρχοι
ό Βος χιλίαρχος καί ε/ς Δ. Εύμορφόπουλος γεωργάκης βάγιας
άπουσίαν του Κ.Γ.ρούκις Ίω. σπι. μπαιρακτάρις

νικολαος κριεζιοτις Σπύρος μήλιος κοστοντη μπινοι
είς άπουσίαν τού Δ'
χιλιάρχου Τόλιος Λάζου Τόλιας νικολαου

Νάκος Πανουριάς
ΟΙ Εκατόνταρχοι οΐ του Ιππικού

Εύθύμιος Στορνάρης δημήτρης τραπαλης ταξιαρχις σαντα
Χρηστός Βάρρης τζόρτζος Λαζάρου Δούκας φύλου
Νικόλαος Κ. Κασσουμόλη νηκολαος μαλαούρας διοχάρης παναγιοτης

Θομό νηκολός Θανάσι βιλιοτις
μπαφα
γιανής γγουλεμάτις

σπόρος Ζήτζας Κ. φαρμάκυς κοστϊς Λιανού
Μανόλης Ιωα. συχνής Πανος διαμαντής Γ.στυλιοδιοτη
Ιωάννης Παρίση μίτρος Σκιλοδιμου ΒασΤλιος κόλιας
αβγουστής μινουηλ Γ.ζορμπας Ψ.κόλιας
Άνδρέας ΠαΤζης Θανάσης Βαλτινός κυρυακος(;) δοκος(;)
Νικολας Παπαδάτος Ιωάνης Βελένζας Κ.ζερβας

Γιάννης Φραγκίστας

Ιωάννης ΚρΙτζαλης

(Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ„ Φάκ. 212).

αναστάσις...(δυσανάγνωστο 
έπώνυμο) 

στάθης πελιάρις ή σελιάρις».

Τήν άναφορά ύπόβαλε στόν Κυβερνήτη μέ μιά δική του 6 στρατάρχης, γιά νά 
πλέξει τό έγκώμιο τής μαχητικής έπιμονής τών στρατιωτών του, γράφοντας τούτα: 

« Άρ. 7,679
Έξοχώτατε!

Λαμβάνω τήν τόλμην νά παρουσιάσω πρός τήν έξοχότητά Σας τήν έ
γκλειστον Αναφοράν τών Αξιωματικών τού ύπό τήν διεύθυνσίν μου Στρα
τού.

Όμολογούσιν οϋτοι τήν άνήκουσαν εϋχαρίστησιν καί ευγνωμοσύνην 
τών έπί τάς περί τών Δικαιωμάτων των προσπαθήσεις τής έξοχότητός Σας. 
Ή άνάγνωσις τού Προοιμιώδου Λόγου καί τής πρός έμέ ύπ’ ’Αρ. 13.371 Σ(ε- 
βαστής) Διαταγής τής έξοχότητός Σας τούς ένέπνευσεν άπεριόριστον τήν 
χαράν καί βάσιμον πλέον τήν Ιδέαν τής δικαίας περιθάλψεώς των.

ΟΙ άξιοι οϋτοι Μαχηταί τής Πατρίδος καί όλος ό έμπιστευθείς Στρατός
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έπί τήν όδηγίαν των άγωνίζονται έπί τά χρέη των μέ τελείαν έμπιστοσύνην 
καί προθυμίαν. Βεβαίως τρανωτέρα τής διαγωγής των αυτής δένήμπορεϊ νά 
προβληθή άλλη παρά τά έκχυνόμενα καθημέραν αίματά των. Εύρίσκονται 
μακράν, καί μήτε θέλουσί ποτέ νά ένδώδωσιν είς όποιονδήποτε ταραχοποιόν 
πνεύμα, άνκαί τά μίασμα τής Ναυπάκτου έκινδύνευσε νά σαλεύση τήν σταθε
ρότητά των, ύποχρεώνον καί έμέ είς τόσα βίαια μέτρα.

Παρουσιάζω λοιπόν όλους τούτους πιστούς έπί τάςΔιαταγάς τήςΣ(εβα- 
στής) Κυβερνήσεώς των, προθύμους είς τήν έκπλήρωσιν τών χρεών των καί 
έκφραζομένους μέ ειλικρίνειαν έντελή καθ’ δλας τάς διαλαμβανομένας θέ
σεις έπί τήν Αναφοράν,των. Δέν έχουσιν άλλον, καί καυχώνται νά έχωσι τήν 
έξοχότητά Σας Προστάτην καί Κηδεμόνα παντοτεινόν τών Δικαίων καί τής 
καταστάσεώς των.

Ύποσημειούμαι μέ βαθύτατον σέβας 
έκ τού Στρατοπέδου τών Θηβών

τήν27 Ιουλίου 1829 Ευπειθέστατος
ό κατά τήν ’Α. Ελλάδα 

Στρατάρχης 
(Ύπ.) Δ. Ύψηλάντης».

(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 212).

'Ο Ζορμπάς στή Σαλαμίνα

Δυστυχώς τό πνεύμα τής άποσύνθεσης είχε άρχίσει νά διαβρώνει τά στρατεύ
ματα τών Θηβών. Σάν βασική α1τ(α είταν τό παράπονο τών πολεμιστών, δτι έγκατα- 
λείφτηκαν στό έλεος τού Θεού άπ’ τήν Κυβέρνηση, πού καθυστερούσε τούς μι
σθούς τους. Άπ’ αύτή τήν άφορμή παρουσιάστηκαν πολλά δείγματα άπειθαρχίας 
στούς στρατιώτες κυρίως, στό μαχητικό έκεϊνο δίμηνο, κι άκούστηκαν βλαστήμιες 
καί κατακραυγές τόσο έναντίον τού Κυβερνήτη, δσο κι έναντίον τού στρατάρχη, 
πού τοϋστησαν κι άνάθεμα στό τέλος. Στίς άρχές Αύγούστου κορυφώθηκε τό πνεύ
μα τής άντίδρασης, κι ό στρατός άρχισε πιά νά διαλύεται. Μάταια ό στρατάρχης καί 
οί άξιωματικοί πάσχιζαν νά κρατήσουν κοντά τους τούς νικητές τών Θηβών καί τού 
Μεσοβουνιού. Στό τέλος έγκαταλείψανε τά αίματοποτισμένα μέρη, συμπαρασύρο- 
ντας καί τούς έπικεφαλής τους στό δρόμο τής ύποχώρησης.

ΟΙ περισσότεροι άπ’ αύτούς, μαζί κι ό Γιώργης Ζορμπάς, πήγαν στή Σαλαμίνα 
κι άλλοι στή Ναύπακτο, γιά νά ζητήσουν έπιτακτικά τούς μισθούς τους. Μόνο ό Ύ
ψηλάντης δέ δεχόταν νά όπισθοχωρήσει. Είδαν κι έπαθαν τότε οί έπιτελεϊς του δσο 
νά άναγκάσουν κι αύτόν στή φυγή, γιά νά μήν πέσει στά χέρια τών έχθρών μόνος 
καί άπροστάτευτος. Τέλος πήγαν κοντά του ό Ρούκης, ό Μπαϊρακτάρης, ό Εύμορ- 
φόπουλος, ό Σπυρομήλιος κ.ά. καί τόν σταμάτησαν στήν Κάζα, δπου κι έστησε τό 
στρατόπεδό του. Άποκεί δέν παράλειψε, παρόλο τό χάλι τού στρατού, νά έγκωμιά- 
σει μέ τήν 7680/27.7.1829 άναφορά του τή χαραχτηριστικήάντρεία δλων τών σωμά
των πού άγωνίστηκαν στήν περιοχή, κρούοντας συγχρόνως καί τόν κώδωνα τού 
κινδύνου μπροστά στήν κατάσταση πού δημιουργήθηκε τότε (Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 
212).
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Μέ τήν ύποχώρηση ιού έλληνικοϋ στρατού, άνοίχτηκε ό δρόμος στούς Τούρ
κους, πού έτρεξαν καί ξαναπήραν τά μέρη πού έχασαν. Δέν τόλμησαν δμως νά ζυ
γώσουν στήν Κάζα.

Τώρα ή Κυβέρνηση, βλέποντας τή διάλυση τού στρατού, άναγκάζεται νά άντι- 
δράσει. Χορηγεί μισθούς, γιά νά έγκαρδιώσει άξιωματικούς καί στρατιώτες. Στίς 8 
Αύγούστου έγκρίνει καί τή χορήγηση 3.452,20 γροσίων γιά μισθούς τής Γ' τριμη
νίας τού χρόνου έκείνου στούς άντρες τού Ζορμπά· έγκρίνει άκόμα κι άλλα 2.025 
γρόσια γιά τό άπόσπασμά του πού μεταπήδησε στήν πεντακοσιαρχία τού Κώστα 
Βέρη13. Δυό μάλιστα άντρες τού Ζορμπά βρίσκονταν στίς 13 Αύγούστου στή 
Ναύπακτο· εΤταν ό είκοσιπένταρχος Γεώργιος Γιαννή καί ό στρατιώτης Δημήτριος 
Παναγιώτου14(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 57).

Πλησίαζε νά κλείσει ό Αύγουστος, κι ό Ζορμπάς είταν άκόμα στή Σαλαμίνα. 
Στίς 26 τού μήνα τόν βρίσκουμε στή Φανερωμένη τού νησιού νά ζητάει άπό τό γενι
κό άποθηκάριο είκοσι όκάδες άλεύρι. Γιά τή παραλαβή του έστειλε τόν τσαούση 
του μέ τούτο τό σημείωμα, πού έγραψε ό ίδιος ό Ζορμπάς μέ τό χέρι του:

13. 1) Γ.Α.Κ., Γεν. Φρ., Φάκ. 57.
2) Γ.Α.Κ., Γεν. Φρ., Φάκ. 62.

14. Δημήτριος Παναγιώτου υπάρχει καί σήμερα στό Προμίρι. Ό  Ιδιος δμως άποκλείει κάθε 
σχέση μαζί του.
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«πρός τόν γενικόν αποφικάριον (= άποθηκάριον) κήρ(ι)ον ά(θα)νάσιον 
αύτουέρθετε ο τζαουσης μου και περικαλήσε νά του δόσης ήκοση οκάδις α- 
λέβρη παστρικό διατι ήμε ανήπορος(= άνήμπορος) ενοσοναγιρέψο15 νάα πε- 
ράσο ης τα χρέη μου καί ηγιενετε

τι 26 αβγούστου 1829 οεκατόνταρχος
(Ύπ.) Γεόργιος ζορμπάς».

Ό  άττοθηκάριος έδωκε μόνο δέκα όκάδες στόν τσαούση, πού βεβαιώνει τήν 
παραλαβή στό κάτω μέρος τής σημείωσης τοϋ Ζορμπά16 (Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φρ. 58).

Ό  Ζορμπάς στην τελευταία μάχη τοϋ άγώνα

Μπροστά στόν κίνδυνο νά διαλυθεί δ στρατός τής Ρούμελης, άναγκάοτηκε ή 
Κυβέρνηση νά συντομέψει τήν καταβολή τών μισθών στούς άξιωματικούς καί τούς 
στρατιώτες. Ικανοποιημένοι κι αύτοί, έγκαταλε[πανε τή Σαλαμίνα κι άνέβαιναν νά 
συναντήσουν τό στρατάρχη, πού κατάστρωνε τά σχέδια γιά τή μάχη στήν Πέτρα. 
Μαζεύτηκε κεΤ δλο τό πολεμικό άνθος τής Στερεός κάπου τρεις χιλιάδες άντρες, 
γιά νά έμποδίσουν τό πέρασμα τών Όθομανών πρός τή Λαμία17.

Στά στενά τής Πέτρας κατασκεύασαν ταμπούρια κι άναπτύχτηκαν, σύμφωνα 
μέ τό σχέδιο τοϋ Ύψηλάντη. Βρέθηκαν έκεί μέ τούς άντρες τους, άνανεωμένοι μέ
σα σέ πνεύμα ένότητας καί αισιοδοξίας, ό Χατζηπέτρου, ό Στράτος, ό Λάζος, ό 
Σκουρτανιώτης, δ Σπυρομήλιος, δ Διοβουνιώτης, ό Πανουριάς, δ Κριεζώτης, δ Εύ- 
μορφόπουλος καί άλλοι. Ό  στρατάρχης έμεινε στόν "Αγιο Νικόλαο, κι ό Μπαϊρα- 
κτάρης μέ τούς τρακόσιους του, πού άνάμεσά τους εΐταν καί οί Ζορμπάδες, έπιασε 
τόν τόπο τοϋ μοναστηριού τής Παναγίας στόν Έλικώνα.

Τή νύχτα τής 10ης Σεπτεμβρίου 1829 έφτασε άπ’ τήν Αθήνα καί τή Χαλκίδα, 
καί στρατοπέδεψε άπέναντι στούς "Ελληνες στρατιά άπό όχτώ χιλιάδες Τουρκαλ- 
βανούς, καβαλαρία καί πεζούρα, μέ ηγέτες τούς Ότζάκαγα καί Μουχουρδάρη. Τήν 
έπαύριο έξέτασαν τό έδαφος καί τήν άλλη μέρα, 12 Σεπτέμβρη, χύθηκαν στά τα
μπούρια τών Ελλήνων, κι άναψε ό πόλεμος. Οί πατριώτες, πού είχαν βρει τόν πα
λιό έαυτό τους, άντιστάθηκαν γενναία κι άνατρέψανε τούς έχθρούς.

Φρύαξαν άπό τό κακό τους οί άγάδες, κι ό Μουχουρδάρης, συγκεντρώνοντας 
κοντά του δυό χιλιάδες άντρες, όρμάει γιά δεύτερη φορά πάνω στά όχυρώματα 
τών άγωνιστών. Μά οί γενναίοι μαχητές τούς άποκρούουν ξανά, όπότε ρίχνονται 
στόν άγώνα καί οί άλλοι Τούρκοι, καί ή μάχη γενικεύεται. Κατά τ’ άπόγευμα φτά
νουν έκεί οί έφεδρικές δυνάμεις τού Ύψηλάντη, κι όλοι μαζί οί πατριώτες, άφήνο- 
ντας τά ταμπούρια, χυμοϋν έναντίον τών έχθρών, τούς τσακίζουν, παίρνουν αιχμα
λώτους καί πολεμικό υλικό καί τούς τρέπουν σέ άτακτη φυγή.

15. Εννοούσε άσφαλώς δτι εΐταν άρρωστος καί ζητούσε νά έχει άλεύρι δσο νά γιατρευτεί.
16. Ό  τσαούσης ύπογράφεται: α λ ε ξ α ν τ ρ ι ς  σ τ ε ρ γ ε  ( = Στέργιου;) λ ο ρ ( η ς ;). Ό  
Λώρης εΐταν Προμιριώτης καί κατατάχτηκε άπό τούς πρώτους στό σώμα τοϋ Ζορμπά στίς πα
ραμονές τού πηλιορίτικου ξεσηκωμού.
17. Καί τή φορά αύτή οί καταχρήσεις δέν έλειψαν. Σύμφωνα μέ μιά κατάσταση (Σάλωνα 7 
Μαρτίου 1830), πού έστειλε δ έκτακτος έπίτροπος Κ. Μεταξάς πρός τή Γραμματεία τών Στρα



259

Στίς νικηφόρες τούτες συγκρούσεις, πού κράτησαν όλη μέρα, λάβανε μέρος 6 
Ζορμπάς μέ τόν άδερφό του Κώστα18, 6 Φιλάρετος19 καί τρεις -  τέσσερις χιλιάδες 
άλλοι, πού πολέμησαν παλικαρίσια, «μέ τήν ίδια άντρεία, μικροί καί μεγάλοι στρα
τιώτες, άπλοι καί φημισμένοι καπετανέοι»20.

Τήν έπαύριο τής μάχης ύποβλήθηκε τούτη ή άναφορά πρός τόν Κυβερνήτη τής 
Ελλάδας:

«Άρ. 886 Ελληνική Πολιτεία
Πρός Τόν έξοχ. Κυβερνήτην τής Ελλάδος 

Έξοχώτατε
Ταύτην τήν στιγμήν ήλθεν άνθρωπος άπό τήν Πέτραν θεατής τής χθεσι

νής μάχης, καί τής σημαντικής νίκης τών ήμετέρων. Αύτός διηγείται τά άκό- 
λουθα. "Οτι χθές άνατείλοντος τού ήλιου έσυνάχθησαν όλοι οί Τούρκοι τα
κτικοί καί άτακτοι είς τήν θέσιν τού Σιάχου, άπέχουσαν μισήν ώραν άπό τήν 
θέσιν τής Πέτρας, καί μετά δύω ώρας έκινήθησαν έναντίον τών ήμετέρων είς 
τήν Πέτραν.

Ό Άσλάνμπεης μέ έξακοσίους Αλβανούς ώρμησε πρώτος έναντίον τού 
ώχυρώματος τού χιλιάρχου Στράτου, τό όποιον κατείχετο άπό περίπου 150 
έλληνας. οί έχθροί έπλησίασαν έως δέκα βήματα είς τούτο τό ώχύρωμα. 
Άλλ’ ο1150 ούτοι έλληνες ευθύς μετά τήνπρώτην τουφεκοβολήν, εύγήκαν ά
πό τό όχύρωμα βοηθούμενοι κα ίέκ τών άλλων ώχυρωμάτων, καίκατεδίωξαν 
τούς Τούρκους έως κοντά είς τό στρατόπεδόν των είς τό Σιάχο, καί όλίγον έ- 
λειφε νά ζωγρήσωσι καί τόν Άσλάνμπεην.

Μετά τούτα οί Τούρκοι ώρμησαν είς τό ώχύρωμα τού Πεντακοσιάρχου 
Σκουρτανιώτου Αλβανοί καί τακτικοί. Αλλά κ ’ έκεϊθεν άπεκρούσθηααν μέ 
μεγάλην των φθοράν, έν τφ μεταξύ τότε έκατέβη ή φρουρά τού στρατάρχου

τιωτικών, οί χιλιαρχίες βίαζαν τούς κατοίκους τής περιοχής Λιβαδιάς γιά νά παίρνουν τρόφι
μα. Στό χωριό Κακόσι ό Ζορμπάς πήρε 5 όκάδες όλεύρι καί 13 όκάδες κριθάρι. (Γ.Α.Κ., 
Στρ. -  Ναυτ., Φάκ. 24).
18. 1) Μεγάλη Στρατιωτική καί Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια.

2) Εγκυκλοπαίδεια Πυρσού.
19. 1) Βιογραφία μετά σημειώσεων..., δπ.π.

2) «Στρατιωτικόν φϋλλον μητρφου Νικολάου Φιλαρέτου», πού βρέθηκε στό άρχείο Καρα- 
βία στήν Αθήνα.

ΟΙ δυό τούτες πηγές άναφέρουν μόνο τό δνομα τού Νικολάου Φιλάρετου, μιά καί γρά
φτηκαν είδικά γιά νά ύπογραμμίσουν τή δράση του. Είναι δμως γνωστό, πώς ή είκοσιπενταρ- 
χία τού τελευταίου υπαγόταν στήν έκατονταρχία τού Ζορμπά. Αλλά καί τό γεγονός δτι αύτός 
δ Ιδιος βεβαιώνει μέ πιστοποιητικό, έπικυρωμένο μάλιστα άπ’ τό χιλίαρχο Στράτο (βλ. σχετι
κά πιό πάνω), τήν πολεμική δράση τού Νικολάου Φιλάρετου κατά τήν έκστρατεία στή Στερεά 
καί τή γενναιότητα πού έδειξε στή μάχη τής Πέτρας, έξυπονεϊ καί τή συμμετοχή καί τού Ζορ
μπά στή μάχη αύτή. "Αν δέν έπαιρνε μέρος, ούτε αύτός θά πιστοποιούσε τή δραστηριότητα 
τού Φιλάρετου, ούτε καί ό Στράτος θά έκανε τήν πιστοποίηση. Μά καί δ Μακρυγιάννης τονίζει 
τή δράση τού Ζορμπά σέ διάφορα μέρη τής Ρούμελης τήν έποχή έκείνη (Απομνημονεύματα, 
δπ.π., σελ. 298).
20. Κώστα Καλαντζή, Ιστορία τής μεγάλης έλληνικής Έπαναστάσεως, τόμ. Β', σελ. 535.
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πρός βοήθειαν, άλλ’ οΐ έχθροί Ίδόντες, δτι ή φρουρά έστάθη χωρίς ώχύρω- 
μα ώρμησαν όλοι έναντίον τής φρουράς, καί τότε ή μάχη έστάθη πεισματώ
δης, καθότι έτρεξαν άπό δλα τά ώχυρώματα πρός βοήθειαν τής φρουράς. Τέ
λος έτρεψαν τούς έχθρούς εις φυγήν καί τους κατεδίωξαν έως τόν κά
μπον όπου τούς έσωσε τό Ιππικόν των. Ή μάχη των προσβολών τούτων διήρ- 
κησεν άπό τάς τρεις ώρας τής χθεσινής ήμέρας, έως εις τάς έπτά. Ό άνθρω
πος οϋτος διηγείται, δτι έπρόφθασε καί είδε 5 κεφαλάς, τάς όποιας έφερον 
πρός τόν Στρατάρχην, δύω σημαίας, καί ένα αιχμάλωτον τακτικόν, τόν ό
ποιον άμέσως έστελε ό Στρατάρχης πρός τόν Νιζέμ Πασιάν μέ πρόβλημα τά
χα νά τού δώση μίαν άποζημίωσιν άπό 50 χιλιάδες γρόσια, καί όμήρους διά 
νά μήν άφανίση τά γεννήματα τού κάμπου, καί οϋτω νά παραχωρήση τήν διά- 
βασίν του. καί έπειτα άνεχώρησε διά τά έδώ. συμπεραίνει δμως "Οτι έγεινεν 
ύπερβολική φθορά εις τούς έχθρούς.

01 έν Λεβαδίρ έως έξακόσιοι άριθμούμενοι Τούρκοι έκατέβησαν εις τόν 
κάμπον, καί 150 έξ ’ αύτών Ιππείς άνεχώρησαν διά τά έπάνω μέρη. Ό αιχμά
λωτος τακτικός έχων όμολογήση, δτι δλοι οι τακτικοί άριθμούνται περί τάς 5 
χιλιάδας καί οΐ Οπό τόν Άσλάνμπεην έως έξακόσιοι, έπειδή τούς λοιπούς 
τούς είχε διεσκορπισμένους εις τάς θέσεις τών Θηβών, εις τάς Αθήνας, καί 
εις Λεβαδίαν, δτι ή έπίθεσις αϋτη έγεινε κατά μεγάλην παρακίνησιν τού Άσ- 
λάνμπεη, καί δτι ό Όμέρ Πασιάς δέν τούς δίδει τροφός.

Καταδεχθήτε έξοχώτατε εις τήν άποδοχήν τής μέ δλον τό Σέβας καί τήν 
ύποταγήν ύποσημειώσεώς μου.
Έν βάχοβα Τής Υ. Έξοχότητος
τή 13 7βρΙου 1829 Ταπεινότατος Δούλος

Έν άπουσίρ τού Προσωρινού Διοικητού Λεβαδίας κτλ.
(Σφρ.) ό Γραμματεύς

Γρηγόριος Κ. Πέρταληςί;)
(Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 219)

Μέ τή μάχη τής Πέτρας έπισφραγίζεται ό μέγας άγώνας τών Ελλήνων, καί ή έ- 
λευθερία φτερουγάει στή Ρούμελη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ

ΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΖΟΡΜΠΑ

Ό  άγωνιστής ώς άξιωματικός στόν έλληνικό στρατό

Είχε τελειώσει πιά ό μεγάλος άγώνας, κι ό Γιώργης Ζορμπάς έξακολουθοϋσε 
νά παραμένει στήν πεντακοσιαρχία τού Μπαϊρακτάρη μέ τόν ίδιο βαθμό τού 
έκατόνταρχου1 δπως βλέπουμε άπό μιάν άχρονολόγητη κατάσταση τής έποχής έ- 
κείνης μέ δλα τά όνόματα τών άξιωματικών τού στρατού τής άνατολικής Ελλάδας. 
Μέσα σ’ αύτή βρίσκουμε καί τούτα, πού άφορούσαν τό παραπάνω σώμα τού Σου
λιώτη χιλίαρχου:

«Πεντακοσιαρχία Ίω. Μπαϊρακτάρη!1 2
1. Ίω. Μπαϊραχτάρης Σούλι Πεντακοσίαρχος
2. Μήτρος Σκυλοδήμου Βάλτος έκατόνταρχος
3. Γεώργιος Ζορμπάς μπρομίρι όμοίως (δηλ.έκατόνταρχος)
4. Στέφος καραγκούνης “Ολυμπος Πενήνταρ(χος) σημαιοφόρος
5. Άποστόληςάχυργιάτηςξηρόμερος »
6. γιώτης Κοραμουρά Αλβανός »
7. Κωνστ. Ζορμπάς μπρομίρι »
8. μήτρος Χριστοδούλου “Αγραφα »

Τό δλος τής Γ ενικής τούτης καταστάσεως
4 Χιλίαρχοι 128 Πεντηκόνταρχοι
4 Αρχηγοί 10 ύπασπισταί

14 Πεντακοσίαρχοι 12 σημαιοφόροι
70 Εκατόνταρχοι Ιππικού δλοι 15»

1. Στίς 11 Όκτωβρίου τής χρονιάς αυτής ύπογράφει στή Σαλαμίνα πιστοποιητικό, πού κυρώ
νει ό Μπαϊρακτάρης, γιά τήν πολεμική δράση τού στρατιώτη Πολυχρόνη Αγαπητού (Γ.Α.Κ., 
Σ τρ - Ναυτ., Φάκ. 14).
2. Υπάρχει κατάσταση τών μερίδων πού δόθηκαν στούς άξιωματικούς τής πεντακοσιαρχίας 
αύτής γιά 254 μέρες άπό 1η Όκτωβρίου 1828 έως 30 Απριλίου 1829 καί άπό 11 Ιουλίου 1829 
έως 1 Αύγούστου 1829. Σύμφωνα μ’ αύτή τήν κατάσταση, ή έκατονταρχία τού Ζορμπά είχε τό
τε τήν έξής σύνθεση: 1 έκατόνταρχος, 1 πεντηκόνταρχος, 2 δωδέκαρχοι, 1 ώς δωδέκαρχος, 3 (;) 
πένταρχοι καί 20 στρατιώτες (Γ.Α.Κ., Στρ. -  Ναυτ., Φάκ. 6). Φυσικά ύπήρχαν κι άλλοι, πού δέν 
άναφέρονται.

Γιά τούς μισθούς έξάλλου καί τά σιτηρέσια τής Ε' τριμηνίας τών άξιωματικών καί ύπαξιω- 
ματικών δόθηκαν στήν έκατονταρχία Ζορμπά, στίς 28 Όκτωβρίου 1829, 5.028 γρόσια καί 30 
παράδες (Γ.Α.Κ., Στρ. -  Ναυτ., Φάκ. 2).
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(Γ.Α.Κ., Πληρ.Τοπ.Κυβ., Φάκ. 15, 21-31 Δεκεμβρίου 1829. Άντιγρ. Άλέκου 
Δάμτσα).

'Ο Ζορμπάς ύποταγματάρχης

Τό καλοκαίρι τού 1829 δ Καποδίστριας βγάζει διάταγμα μετατροπής τών χι
λιαρχιών σέ έλαφρά τάγματα καί τόν Όκτώβρη, δεύτερο διάταγμα γιά τή διάλυση 
τών χιλιαρχιών. "Ενα μεγάλο μέρος τών άγωνιστών τότε -πολλοί άποχώρησαν 
καί γύρισαν σπίτια τους- συγκεντρώθηκαν στά δυό κέντρα έπιλογής, τή Ναύπα
κτο καί τήν Ελευσίνα, γιά νά διεκδικήσουν θέση στά νέο στρατό. Ό  Ζορμπάς μέ 
τήν έκατονταρχία του καταστάλαξε στή Σαλαμίνα.

Τό τελευταίο δεκαήμερο τού Όκτώβρη άρχισε κεΐ ή όργάνωση τού νέου στρα
τού σέ τάγματα μέ βάση τίς όνομαστικές καταστάσεις, πού κατάρτιζε ό πληρεξού
σιος τοποτηρητής Αύγουστίνος Καποδίστριας. Πολλοί άγωνιστές όμως τότε, είτε 
γιατί δέν είταν τής έμπιστοσύνης τής Πολιτείας, είτε έπειδή δέ διαθέτανε τά κατάλ
ληλα προσόντα, είτε γιατί είταν προχωρημένης ήλικίας, παραμερίστηκαν καί δέν 
προτιμήθηκαν στό στράτευμα. Τό άποτέλεσμα είταν νά δημιουργηθοϋν κύματα δυ
σαρεσκειών καί άντιδράσεων, πού, δπως θά δούμε στή συνέχεια, όδήγησαν σέ έ- 
πεισόδια καί συγκρούσεις. Ό  έκατόνταρχος Γιώργης Ζορμπάς, ό άδερφός του Κώ
στας, ό Νικόλαος Φιλάρετος κι άλλοι τής έκατονταρχίας τους, έμπνέοντας τήν έ- 
μπιστοσύνη τού Αύγουστίνου, προτάθηκαν γιά τό Δ' τάγμα, ό πρώτος μέ τό βαθμό 
τού ύποταγματάρχη, δ δεύτερος μέ τού άνθυπολοχαγού καί ό τρίτος μέ τό βαθμό 
τού λοχία. Ειδικότερα προτιμήθηκαν ώς διοικητές καί ύποδιοικητές τών έξι ταγμά
των πού συγκροτιόνταν τότε, οΐ έξής μαχητές:

1) Β' τάγμα, ταγματάρχης Ρούκης, ύποταγματάρχης Γιάννης Βελέντζας.
2) Δ' τάγμα, ταγματάρχης Γ ιάννης Μπαϊρακτάρης, ύποταγματάρχης Γ ιώργης 

Ζορμπάς ή δ Κομνάς.
3) ΣΤ' τάγμα, ταγματάρχης Τόλιος Νικολάου, ύποταγματάρχης Σκουρτανιώ-

της.
4) Η' τάγμα, ταγματάρχης Σπυρομήλιος, ύποταγματάρχης Γεράσιμος Φωκάς.
5) Γ τάγμα, ταγματάρχης Νάκος Πανουργιάς, ύποταγματάρχης Μπούσπας καί
6) ΙΒ' τάγμα, ταγματάρχης Βάσος Μαυροβουνιώτης, ύποταγματάρχης Τρια- 

ντάφυλλος Τζουράς3.
Άπό τήν άλλη πλευρά, έκείνοι πού παραγκωνίστηκαν ή θεώρησαν τόν έαυτό 

τους άδικημένο στή νέα σύνθεση τού στρατεύματος, τάβαλαν μέ τόν Καποδίστρια. 
Ή άντίδραση πήρε διαστάσεις στίς 4 Δεκεμβρίου 1829, δταν δ Κυβερνήτης πέρασε 
στή Σαλαμίνα. Τότε δ στρατός τού νησιού χωρίστηκε στά δυό. Τό ένα μέρος πού έκ-

3. 1) Γ.Α.Κ., Πληρ. Τοπ. Κυβ., Φάκ. 11, Κατάσταση.
2) Βιογραφία μετά σημειώσεων..., δπ.π.
Σέ μιά κατάσταση, πού υπογράφεται στό Μεσολόγγι άπό τό φρούραρχο τής πόλης I. Πίσ

σα στίς 25 Όκτωβρίου 1829, άναγράφεται δτι άπό τό άπόσπασμα τής έκατονταρχίας τού 
Γιώργη Ζορμπά, (τής πεντακοσιαρχίας Κώστα Βέρη), είταν παρόντες τότε 1 είκοσιπένταρχος,
3 δωδέκαρχοι, 10 πένταρχοι, 34 στρατιώτες καί 2 παιδιά.
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προσωποϋσε ό Νικόλαος Κασομούλης ούτε κάν ήθελε νά άντικρίσει τόν "Αρχοντα 
κι είταν άντίθετο στή συνάντηση μαζί του. Τό άλλο μέρος μέ τόν Παλαιολόγο καί τό 
Ζορμπά, πού βρισκόταν τότε στή Σαλαμίνα, ζητούσε τήν έπαφή μέ τόν Καποδί- 
στρια. Τά πνεύματα έτσι όξύνθηκαν, κι έκεϊ πού ό Παλαιολόγος τρωγόταν μέ τόν 
Κασομούλη γιά τό θέμα πού άνάκυψε, μπήκε στή μέση ό Ζορμπάς κι άναψε περισσό
τερο τά αίματα στούς άντιδίκους. Πάνω στήν έκρηξη τής όργής του ό Γεώργιος Κα
σομούλης σήκωσε τό ντουφέκι νά χτυπήσει τόν Προμιριώτη μαχητή. Τήν τελευταία 
δμως στιγμή μεσολάβησαν άλλοι καί καταπράυναν τά πνεύματα προτού χυθεί αίμα.

Τελικά παρουσιάστηκε στόν Καποδίστρια μιά άντιπροσωπεία πατριωτών, άλλά 
γίνηκε δεκτή μέ περιφρόνηση καί όργή άπό τόν ίδιον, μέ άποτέλεσμα νά όξυνθοϋν 
τά πράγματα, καί ή άντιπροσωπεία νά διωχτεί βίαια. Πάνω στό θυμό του ό Κυβερνή
της, άφαίρεσε τότε κάθε έξουσία τών άξιωματικών αύτών καί προσπάθησε νά πάρει 
μέ τό μέρος του τούς άντρες τους, άλλά δταν ήρέμησε τό Ιδιο βράδι, μετάνιωσε καί 
ζήτησε τή συνδρομή τους. Τούς κάλεσε μάλιστα νά έτοιμαστοϋν γιά νά τόν υποδε
χτούν έπίσημα, πράγμα πού έγινε δεχτό άπ’ δλους, κι έτσι γεφυρώθηκε τό χάσμα4.

Παραμονές Χριστουγέννων τού χρόνου έκείνου ό Ζορμπάς έξακολουθούσε νά 
παραμένει στή Σαλαμίνα, έχοντας άκόμα τό βαθμό τού έκατόνταρχου. Στίς 20 Δε
κεμβρίου μάλιστα βεβαιώνει μέ δήλωσή του τή μαχητική δράση τού άδερφού του 
Νικολάου, πού έπικυρώνει ό πεντακοσίαρχος Γιάννης Μπαϊρακτάρης5.

Τρία έπίσης πιστοποιητικά θά ύπογράψει ώς έκατόνταρχος πάλι στίς 3 Ια 
νουάριου 1830 στό νησί, γιά νά βεβαιώσει, μέ τό καθένα χωριστά, τή στρατιωτική 
θητεία τών έξης πολεμιστών:
1) Τού δωδέκαρχου Κωνσταντίνου Πολυχρόνη, 2) τού πένταρχου Ιωάννη Άκρίβου 
καί 3) τού στρατιώτη Κωνσταντίνου Τζιαούση6.

Στίς 11 Ίανουαρίου ό Γιώργης Ζορμπάς προτάθηκε άπό τόν έπιστάτη τροφών 
Αντώνιο Γεωργαντά νά πάρει, μαζί μέ τόν άδερφό του Κώστα, άπ’ τόν άποθηκάριο 
Άθ. Κοντακτζή 27,5 όκάδες άλεύρι γιά τό πρώτο δεκαήμερο τού Γενάρη. Ό  αύτός

4. Νικολάου Κ. Κασομούλη, δπ.π., σελ. 258 κ.έξ.
Έδώ δ Γιάννης Βλαχογιάννης, σχολιάζοντας τόν Κασομούλη, υποστηρίζει -λαθεμένα- 

πώς ό Ζορμπάς δέν κατατάχτηκε μέ τούς πρώτους δταν έγινε ή όργάνωση τών χιλίαρχων.
Τό δτι βρισκόταν τότε καί δ Ζορμπάς στήν περιοχή έκείνη, βλ. καί Άπ. Ε. Βακαλόπουλου, 

Τά έλληνικά στρατεύματα τού 1821, Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 263.
5. Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 59.

Κοινή δήλωση γιά τό έργο τού Νικολάου Ζορμπά έχουμε κι άπό τούς Βασίλειο Μαυρο- 
βουνίτη -  τό γνωστό μας Βάσο -  Ιωάννη Σπ. Μπαγιακτάρη, Ιωάννη Κλίμακα, Τριαντάφυλλο 
Τζουρά καί Άποστολάρα (Σαλαμίνα 15 Νοεμβρίου 1830). Καί γιά τίς δυό δηλώσεις βλ. Γ.Α.Κ., 
Γρ. Στρ., Φάκ. 59, 17 “Ιανουαρίου 1831 .

Στό Φάκελο έξάλλου 15 (Γ.Α.Κ., Πληρ. Τοπ. Κυβ., 21 -31 Δεκεμβρίου 1829) υπάρχει Ονο
μαστική κατάσταση τών άξιωματικών στρατού τής άνατολικής Στερεός άπό τό τελευταίο δε
καήμερο τού Δεκέμβρη, δπου άναγράφονται καί τά δνόματα τών άξιωματικών τής πεντακο- 
σιαρχίας Μπαϊρακτάρη: Πεντακοσίαρχος Μπαϊρακτάρης, έκατόνταρχοι Γιώργης Ζορμπάς, 
Μήτρος Σκυλοδήμος κ.ά., πενήνταρχοι Κώστας Ζορμπάς, Στέφος Καραγκούνης, Άποστόλης 
Άχυριάτης κ.ά.
6. Γ.Α.Κ., Στρ.-Ναυτ., Φάκ. 14.
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έξάλλου έπιστάτης, ΰστερ’ άπό τή 13/10.1.1830 γραφτή έντολή τής δργανωτικής έ- 
πιτροπής (Νικόλαος Κριεζώτης, Γ. Διοβουνιώτης καί Γιάννης Ράγκος), έδωκε διατα
γή στόν άποθηκάριο νά παραδώσει σέ τρεις στρατιώτες τού Ζορμπά 9 όκάδες καί 
30 δράμια άλεύρι (Γ.Α.Κ., Στρατ. -  Ναυτ, Φάκ. 11).

Στίς 24 πάλι τού ίδιου μήνα ό Ζορμπάς ύπόγραψε άλλα δυό πιστοποιητικά, πού 
έπικυρώθηκαν, δπως καί τά άλλα τού Γενάρη, άπ’ τόν Μπαϊρακτάρη. Τό ένα γιά τόν 
πένταρχο Γεώργιο Κομπούρα, πού παραιτήθηκε κείνες τίς μέρες καί τό άλλο γιά τό 
στρατιώτη Παναγιώτη Τσαρούχα (Γ.Α.Κ., Στρατ. -  Ναυτ., Φάκ. 14).

Στό μεταξύ τά έξι τάγματα, πού είχαν όργανωθεΐ ώς τότε, διατάχτηκαν νά συ
ναχτούν στή Σαλαμίνα, γιά νά δώκουν τόν όρκο. Μαζεύτηκαν λοιπόν έκεί (20 Ια 
νουάριου 1830) άξιωματικοί, ύπ,αξιωματικοί καί στρατιώτες κι όρκίστηκαν μπροστά 
στόν Καποδίστρια, πού άμέσως κατόπι παράδωσε μέ τά χέρια του τίς σημαίες σ’ δ- 
λους, φιλώντας χωριστά τόν καθένα, σύμφωνα μέ τήν παράδοση τού γαλλικού 
στρατού. “Ολοι άναλύθηκαν σέ ζητωκραυγές κι άδειασαν άπ’ τόν ένθουσιασμό τά 
δπλα τους στόν άέρα. Όπωσδήποτε κι ό Ζορμπάς, μαζί μέ πάμπολλους άλλους συ- 
ναδέρφους του, έδωκε έδώ δρκο, άν καί δέν άναφέρεται, άπό τόν Κασομούλη, πού 
διασώζει τά καθέκαστα.

Στό τέλος ό Κυβερνήτης έφαγε μαζί μέ τούς άξιωματικούς στή Σαλαμίνα μέσα 
σέ άτμόσφαιρα έγκαρδιότητας καί εύθυμίας7.

Τήν 27η Φεβρουάριου 1830 ό ίδιος πάλι ό Ζορμπάς ύπόβαλε άναφορά στόν Κυ
βερνήτη καί τόν παρακαλοϋσε νά τού όρίσει ώρα συνάντησης γιά νά τού «είπή όλΐ- 
γα τινά», δπως σημείωνε, χωρίς δμως νά είναι γνωστή ή συνέχεια8.

Είχαν περάσει τέσσερις μήνες άπό τότε πού έπιλέχτηκε κι ό Ζορμπάς ώς ύπο- 
ταγματάρχης, καί μόλις τώρα, άρχές Μαρτίου 1830, πήρε τήν καινούργια του θέση. 
Τοποθετήθηκε δχι στό Δ' τάγμα, δπως άρχικά προτάθηκε, άλλά στό ΙΒ', πού άριθ- 
μοΰσε τότε 400 πάνω-κάτω άντρες, μέ διοικητή τόν ταγματάρχη Τριαντάφυλλο 
Τζουρά9, καί παράμεινε στή Σαλαμίνα. Μέσα τού Μάη πιστοποιούσε άπ’ τό νησί, μα-

7. Νικολάου Κ. Κασομούλη, Ενθυμήματα..., τόμ. Γ', σελ. 290-291.
8. Πιθανό νά τόν παρακαλέσει νά βάλει τόν άδερψό του Κώστα Ζορμπά στό Τυπικό.
9. Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 1, 9 Απριλίου 1830.

Ό  Κασομούλης (Ενθυμήματα..., δπ.π., τόμ. Γ', σελ. 305) γράφει λαθεμένα δτι ό Τζουράς 
καί Ζορμπάς άνάλαβαν τό Στ' τάγμα.

Στό μητρώο τού τάγματος τής έποχής δέν άναγράφεται κανένα άπ’ τά γνωστά δνόματα 
τής δμάδας Ζορμπά. Μόνο μερικοί Άργαλαστιώτες άναφέρονται (Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 4).

Στόν 25 Φάκ. τών Στρ. καί Ναυτ. τών Γ.Α.Κ. καταχωρειται όνομαστική κατάσταση τού 
12ου τάγματος άπό τή Σαλαμίνα, ύπογραμμένη άπ’ τόν Τζουρά καί Ζορμπά, δπου άναγράφο- 
νται οί Άργαλαστιώτες δεκανείς καί στρατιώτες Στάθης Χατζηστεφανής, Γεώργιος Γκέκου, 
Δημήτριος Γ εωργάκης, Νικολός Στάθη, Γ ιάννης Στεφάνή, Χατζηγιάννης Κωνσταντή καί Κων- 
σταντής Στάθη. Ό  τελευταίος είταν 25 χρονώ, ξανθός μέ μάτια γαλανά καί μέ μιά πληγή στό 
σαγόνι.

Στόν Ιδιο Φάκελο καταχωρείται καί δεύτερη κατάσταση έπιτελών τού τάγματος άπό 17 
Μαρτίου 1830, υπογραμμένη πάλι άπό Τζουρά καί Ζορμπά.

Μιά οίκονομική κατάσταση τού τάγματος έπίσης άπό τήν έποχή αύτή βρίσκεται στόν 131 
Φάκ. τού Ύπ. ΟΙκ. τών Γ.Α.Κ.
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ζί μέ τό χιλίαρχο Γιάννη Στράτο, τή μαχητική δράση του Νικόλαου Φιλάρετου στόν 
καιρό τής Επανάστασης10.

Κίνημα έναντίον τού Ζορμπά

Ή ένταξη τών άτάκτων στό νέο στράτευμα καί ή έφαρμογή τών νέων στρατιω
τικών κανονισμών περιόρισε, όπως είταν έπόμενο, τήν παλιά έλευθερία τους, ένώ 
τό σύστημα πληρωμής τών άξιωματικών καί τών στρατιωτών πού έγκαινίασε 6 Κα- 
ποδίστριας, άλλαξε τήν ψυχολογία τους καί δημιούργησε κίνητρα πού είταν άγνω
στα παλιότερα. 'Η προσδοκία τού χρήματος θόλωσε τήν καθαρότητα τών σκοπών. 
Γι’ αύτό καί τό παράπονα πολλών στρατιωτών, δτι δέν πληρώνονται άνάλογα μέ τίς 
ύπηρεσίες πού προσφέρουν, ή δτι άδικοϋνται άπό τή θέση τους στίς μονάδες, ή ά- 
κόμα πώς καθυστερεί, κάποιες φορές, ή καταβολή τών μισθών είταν συχνά. Παλιές 
έξάλλου διαμάχες μεταξύ δπλαρχηγών κυρίως, είχαν άφήσει ίχνη στίς ψυχές τους, 
πού κάποτε ύποκινοϋσαν σέ έπιζήμιες ένέργειες. Ό  πρώτος έλληνικός στρατός 
δέν είχε καλλιεργήσει άκόμα τό στοιχείο τής πειθαρχίας.

Στό τάγμα τού Τζούρα καί Ζορμπά σοβούσε μιά άντίδραση στρατιωτών ένα
ντίον τών άρχηγών τους, καί κυρίως έναντίον τού Ζορμπά, γιατί αύτός υιοθετούσε 
τόν νέο κανονισμό τού στρατού, άντίθετα μέ τούς περισσότερους στρατιώτες του, 
μέ τούς όποιους έρχόταν σέ στενότερη έπικοινωνία μαζί τους. Ή άντίδραση τούτη, 
πού τόνωναν παρασκηνιακά ό Βάσος κι ό Μιχαλάκης Γρίβας, έφόσον κι αύτοί άντι- 
δρούσαν στήν καινούργια ταχτική τού στρατού, δέν άργησε νά ξεσπάσει. Στίς 15 
Ιουνίου 1830, κι ένώ ό Ζορμπάς, έπιθεωρώντας τό τάγμα του στήν Ελευσίνα, ζήτη
σε νά βγάλει έναν στρατιώτη άπ’ τήν παράταξη, έπειδή είχε ύποψίες έναντίον του, 
ξεσηκώθηκαν δλοι σχεδόν οί άντρες καί τάβαλαν μαζί του. Σκούζοντας καί φωνά- 
ζοντας δτι θά πετούσαν τ’ άρματα κι δτι δέ δέχονταν νά γίνουν τακτικοί, χύθηκαν ά- 
πάνω στόν ύποταγματάρχη τους κι άρχισαν νά τόν χτυπούν μέ τίς πέτρες. Ή κατά
σταση έκτραχύνθηκε, κι ό Προμιριώτης άξιωματικός παραλίγο νά πάει χαμένος. 
Τήν κρίσιμη έκείνη ώρα πού άπειλούνταν άμεσα ή ζωή του, έτρεξαν ό άρχηγός τών 
τεσσάρων ταγμάτων τής περιοχής Γιάννης Ράγκος, ό έπιθεωρητής στρατού Δημή- 
τριος Αθανασίου κι ό ταγματάρχης Τόλιος Νικολάου, πού βρίσκονταν κοντά, γιά 
νά προφτάσουν τό κακό. Παρόλ’ αύτά, τά πράγματα χειροτέρευαν, καί ό Ράγκος ά- 
ναγκάστηκε νά πάρει τό Ζορμπά καί νά τόν πάει σπίτι του. Δέν πέρασε δμως ώρα, 
καί δύναμη 150 ένοπλων στρατιωτών άπ’ τό ίδιο τάγμα ξεσηκώθηκε καί πολιόρκησε 
τό σπίτι μέ άγριες διαθέσεις, ζητώντας άπ’ τόν άρχηγό νά παραδώσει τό Ζορμπά ή 
νά τόν διώξει. Μά οί άξιωματικοί άντιδράσανε. Μάζεψαν τούς στρατιώτες πού είταν 
έκεΐ γύρω γιά νά κρατήσουν άμυνα, κι έτσι ή σύγκρουση γενικεύτηκε- άντί γιά δπλα 
δμως, χρησιμοποιήθηκαν πέτρες. Τελικά οί στασιαστές άποχώρησαν, άφού πήραν 
τήν ύπόσχεση τού άρχηγού Ράγκου, δτι θά φυγαδευτεί ό Ζορμπάς, δπως κι έγινε. 
Τήν άλλη μέρα ό έπιθεωρητής Δημήτριος Αθανασίου υπόβαλε άναφορά στή Γ ραμ

ί 0.1) Πιστοποιητικό τοϋ Ζορμπά άπό 15.5.1830, δπ.π.
2) Γεωργίου Π. Κρέμου, δπ.π., σελ. 1123. Λαθεμένα παρουσιάζεται έδώ δ μαχητής ώς ταγ

ματάρχης.
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ματεία τής Επικράτειας, έκθέτοντας τά γεγονότα καί παρατηρώντας δτι «τό κίνημα 
τής αύθαδείας ταύτης τού ΙΒ' τάγματος» δέν μπορεί νά ξεκινάει άπ’ τά παράπονα 
των στρατιωτών έναντίον τού Ζορμπά, άλλά άπό άλλα πρόσωπα πού δέν τόν χώ
νευαν. Τέλος παρακαλοϋσε τή Γραμματεία νά έπέμβει γιά νά άνακαλύψει τούς υπο
κινητές καί νά τούς τιμωρήσει (Γ.Α.Κ., Γρ.Στρ., Φάκ. 19, άριθ. 29).

Στίς 17 Ιουλίου δ Αθανασίου έπανέρχεται μέ άναφορά πρός τό γραμματέα 
τών Στρατιωτικών συνταγματάρχη Π. Γ. Ρόδιο, ζητώντας νά τού άνακοινώσει τίς έ- 
νέργειές του γιά τήν έπισήμανση τών ταραχοποιών τής 15ης Ιουνίου. Συγκεκριμέ
να γράφει, πώς άποκαλύφτηκαν μερικοί κι έξετάστηκαν τόσο άπό τόν ίδιον, δσο κι 
άπό τό Ζορμπά, πού έξακολουθοϋσε νά παραμένει στή Φανερωμένη, μακριά άπό τό 
τάγμα του, άλλά δέν δμολόγησαν τίποτα σχεδόν. Πάντως δ Αθανασίου προσανα
τολιζόταν στήν άπόφαση νά πάρει τόν ύποταγματάρχη καί νά τόν παρουσιάσει στό 
τάγμα, ζητώντας τήν άποκατάσταση τής γαλήνης καί τής εύταξίας (Γ.Α.Κ., Γρ.Στρ., 
Φάκ. 20).

Πίσω άπ’ τούς ταραξίες κρυβόταν ό ίδιος ό Βάσος, πού είταν κι αύτός άντίθε- 
τος στά νέα μέτρα τού στρατεύματος. Τούτο φαίνεται καθαρά κι άπ’ τήν άπολογία 
τού στρατιώτη τού ΙΒ' τάγματος Δημήτρη Χαντζή άπ’ τό Μενίδι, πού έπικυρώνουν 
στό τέλος δ άρχηγός Ράγκος κι δ ύποταγματάρχης Ζορμπάς. Αξίζει, θαρρώ, ν’ ά- 
κούσουμε τή σχετική περικοπή:

«...μετέβικα είς τά άμπελάκια (= τής Σαλαμίνας) είς τόν βάσιον διά ναλάβο ά- 
ποδηχτικόν τής έκδουλευσιως μου διότι αύτόν είς τάς χηλιαρχήας είχομ(εν) 
άρχηγόν οστις ευθύς μέ έρότισεν πός έγηνεν ή ταραχή...».

Άφοϋ περιγράφει τά καθέκαστα, όμολογεί τί τού άπάντησε δ Βάσος:
«...μοϋ εΐηεν βρέ παλαβέ διά ηήαν έτίαν δέν σκοτοσεται καί τόν άρχηγόν τόν 
κέρατά (έννοεϊ τό Ράγκο) πότε έκαμεν αύτός μέ στρατεύματα καί θά κάμι καί 
τάρα όπου αύτός όστα έχθές ήτον μέ τούς Τούρκους... καί μέ αύτάς τάς εί- 
βρις ότι έσεϊς τά άσκέρια είστε όλη έδικοίμου τή φοβάστε νά σκοτόσεται τόν 
κέρατά τόν ράνγκον τόν κέρατά ζορμπά άπ’ είθέλον νά σάς κάμουν τακτή- 
κούς καί ταληπά...» (Γ.Α.Κ., Γρ.Στρ., Φάκ. 25).

’Από τήν άπολογία τού Χαντζή, κατάλαβε ό Ζορμπάς τήν άθωότητά του καί τόν 
άφησε νά γυρίσει στό τάγμα του. Τόσο αύτή ή άπολογία δσο καί οί άλλες ύποβλή- 
θηκαν άπό τό Ράγκο στήν Κυβέρνηση, γιά νά διατάξει άνάλογα (Γ.Α.Κ., Γ ρ.Στρ., 
Φάκ. 25).

Ξαναγυρίζει στό τάγμα του

Στίς 5 Αύγούστου 1830 βρίσκουμε ξανά τό Ζορμπά στή θέση τού ύποταγματάρ- 
χη τού ΙΒ’ τάγματος. Τή μέρα τούτη τού στέλνει δ λοχαγός του Στάμος Μαυροδή- 
μου άναφορά, προκειμένου νά ένεργήσει γιά νά καταταχτεί στήν τάξη τού στρατιώ
τη ό ψυχογιός Χατζηστάμου. Καί τούτο, έπειδή ό άδερφός τού Σωτήρη Χατζηστά- 
μου, στρατιώτης δντας τού Μαυροδήμου, σκοτώθηκε άπό άπροσεξία στίς 4 Ιου
λίου κι άφησε γριά μητέρα στή φτώχια. Ό  Ζορμπάς τήν ίδια κιόλας μέρα προώθησε 
τήν άναφορά στόν ταγματάρχη του (Γ.Α.Κ., Γ ρ.Στρ., Φάκ. 24).
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Λίγες μέρες πιό ύστερα θά κάνει τό ίδιο μέ τήν άναφορά τού στρατιώτη Γεωρ- 
γίου Άραμπάνου, πού πληγώθηκε στό πόδι καί ζητούσε βοήθεια (Γ.Α.Κ., Γρ.Στρ., 
Φάκ. 26).

Μά κι 6 ίδιος θά ένδιαφερθεί γιά ένα στρατιώτη του, τόν Πανούση Γιάννη, πού 
είχε μαζί του δταν άνάλαβε ύποδιοικητής τού ΙΒ' τάγματος καί τόν κατάταξε «ώς 
παϊδα στρατού» σ’ αύτό. Μέ γράμμα του λοιπόν τόν στέλνει στόν άρχηγό Ράγκο, 
πού τόν παρακαλεϊ νά προωθήσει τόν Πανούση ώς τή Γραμματεία, γιά νά κατατα
χτεί στρατιώτης καί νά παίρνει μισθό.

Τήν ίδια μέρα ό λοχαγός του Ιωάννης Κοντούλης τού άναφέρει γιά τό στρα
τιώτη Γ ιάννη Καμπόλη, πού έπεσε στά χέρια τών Τούρκων στόν 'Α ι-  Γιάννη11, τό 
χωριό τών Μεγάρων.

Λίγο άργότερα δ Ζορμπάς υποβάλλει αίτηση στό Ράγκο, παρακαλώντας νά κα
ταταχτεί στό σώμα του 6 στρατιώτης Γιάννης Ήλία (Γ.Α.Κ., Γρ.Στρ., Φάκ. 31).

Στό διάστημα 1 -1 6  Όκτωβρίου 6 Προμιριώτης άξιωματικός βρίσκεται μέ ά
δεια στήν Εύβοια11 12 καί στίς 7 Νοεμβρίου πιστοποιεί τήν αίτηση τού στρατιώτη τού 
τάγματός του Γεωργίου Ραμπάνου, πού σακατεμένος άπό τά τραύματα στήν’Επανά- 
σταση, ζητούσε ν’ άπολυθεί13.

"Οντας στό στρατόπεδο τής Ελευσίνας ό Τζουράς κι ό Ζορμπάς, είχαν, άνάμε- 
σα ατούς άλλους, κι αύτούς τούς Πηλιορίτες μαχητές:

1) Στάθη Στεφάνή, δεκανέα άπ’ τήν Άργαλαστή.
2) Γεωργάκη Λίγκα, στρατιώτη άπ’ τήν Άργαλαστή.
3) Νικόλαο Στάθη, στρατιώτη άπ’ τήν Άργαλαστή.
4) Δημ. Γεωργάκη, στρατιώτη άπ’ τήν Άργαλαστή14.
5) Γ ιάννη Στεφάνή, στρατιώτη άπό τήν Άργαλαστή.
6) Κωνσταντή Χατζηγιάννη, στρατιώτη άπό Άργαλαστή.
7) Ιωάννη Κατσαρό, δεκανέα άπό Ζαγορά.
8) Παν. Ίωάννου, στρατιώτη άπό Ζαγορά.
9) Γιώργο Κωνσταντή άπό Ζαγορά.

10) Γ ιάννη Δίγκου, στρατιώτη άπό Νεχώρι τού Πηλίου καί
11) Θεοδωρή Στάμου, στρατιώτη άπ’ τή Σκιάθο15.

11. Τό γράμμα καί ή άναφορά βρίσκονται στά Γ.Α.Κ. (Γρ. Στρ., Φάκ. 29).
Στίς 27 Αύγούστου ό Κώστας Ζορμπάς βρισκόταν στή Σαλαμίνα, φέρνοντας τό βαθμό 

τού πεντηκόνταρχου (Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 29). Τόν ξαναβλέπουμε έκεί καί τά Χριστούγεννα 
τοΰ 1830 (Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 53).
12. Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 65.
13. Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 44.
14. 01 τρείς τελευταίοι λιποτάχτησαν στίς 21 Αύγούστου 1830.
15. Στό Β' λόχο έξάλλου τών Καλαμιδαίων, τού 14ου τάγματος, υπηρετούσαν κι αύτοί οί Πη- 
λιορίτες άγωνιστές:
Παν. Άποστολόπουλος, Σταγιάτες Βόλου, Ρήγας Ίωάννου,Ζαγορά, Δημ. Ναούμ, Πορταριά, 
Ίω. Δημητρίου, Νεχώρι Πηλίου, Άθαν. Γενιτσόπουλος, Νεχώρι Πηλίου, Ίω. Νικολάου, Μα- 
κρινίτσα, Κ. Χρίστου, "Αγιος Λαυρέντης, Ν. Αλεξίου, Άργαλαστή, Βαγγέλης Τυμπανόπου- 
λος, Άργαλαστή, Ε. Κωνσταντή, Άργαλαστή, Ίω. Δασκαλάκη, Άργαλαστή, Κ. Φαλκόπουλος,



269

(Γ.Α.Κ., Γρ.Στρ., Φάκ. 55).
Πέρ’ άπ’ αύτούς, στήν έκατονταρχία τού Προμιριώτη ύποταγματάρχη ύπηρε- 

τοϋσε τότε κι 6 είκοσιπένταρχος Δήμος Δημητρίου, πού περιλήφτηκε στή 218 κατά
σταση πληρωμής, γιά νά πάρει τότε 2025 γρόσια (Γ.Α.Κ., Στρ.Ναυτ., Φάκ. 8).

Κάτω άπό τίς όδηγίες του έπ(σης βρισκόταν τότε, κι ως τά 1831, καί ό Δημή- 
τριος Κωνσταντίνου, πού στά 1841 κατοικούσε στόν Κάλαμο τού Πειραιά, όπως φαί
νεται άπό τούτη τήν ιδιόγραφη σημείωση τού Ζορμπά16 17 18:

«ό ηπαλεός στρατηότης(= ό Δημήτριος Κωνσταντίνου, πού άναγράφεται πιό 
πάνω) εχρημάτησε ηπό οδηγηαν μου ης το αλαφρόν δοδέκατον τάγμα ής τα 
άπο τατρηαντα (= 1830) εός τρηανταένα (= 1831).

(Ύπ.) Γεοργηος Ζορμπάς 
ταγματάρχης».

'Ο Ζορμπάς στό Τυπικό στό Ναύπλιο

Τό Γενάρη τού 1831 ό ύποταγματάρχης Γιώργης Ζορμπάς άποσπάται, ϋστερ’ 
άπό αίτησή του πού έγκρίθηκε άπό τόν Καποδίστρια, στό Τυπικό τάγμα Ναυπλίου 
γιά έκπαίδευση17. Στίς 21 Ίανουαρίου έπικυρώνει, μαζί μέ τόν άλλοτε χιλίαρχό του 
Γιάννη Στράτο, τή μαχητική δραστηριότητα τού Προμιριώτη Μανόλη 
Γιαννόπουλου18 καί στίς 27 Φεβρουάριου τού ίδιου χρόνου πιστοποιεί μέ τούς Ν. 
Κριεζώτη, Γ. Σκουρτανιώτη, Ιωάννη Κότα, Β. Μαυροβουνιώτη, Εύστάθιο Κατσικο- 
γιάννη καί Χρ. Χατζηπέτρου, τή συμμετοχή στόν άγώνα τού ύπολοχαγοϋ Δημ. Ύψη- 
λάντη άπό τήν Πέλλα19.

Άργαλαστή, Άγγελής Παναγιώτου, Λαϋκος, Ίω. Δημητρίου, Προμίρι, Αλέξιος Ίωάννου, 
Δράκια, Ιωάννης Κυριάκού, Παλιά Μιτζέλα, Ν. Αθανασίου, "Αγιος Γεώργιος, Γ, Κωνσταντί
νου, Κερασιά (Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 45, Κατάσταση άπό 12.11.1830).

Τέλος έχουμε κι άλλους Θεσσαλομάγνητες άγωνιστές, πού υπηρετούσαν τότε στόν Δ' 
λόχο τού Δ' τάγματος:

Γιώργος Δήμου, Βόλος, Ζαχαρίας παπα Δημητρίου, Βόλος, ’Αλέξης Παναγιώτου, Βόλος, 
Άλέξης Ζήσου, Πορταριά, Γιώργος Δημητρίου, Δράκια, Νικόλας Γ. Φιλάρετος, Προμίρι, Ίω. 
Εύαγγελινοϋ, Προμίρι.

Ό  τελευταίος έδώ άγωνιστής, έξάδερφος τού Γιώργη Ζορμπά, είναι ό ίδιος ό Γιαννάκης 
ή Ιωάννης Δάμτσας ή Ζορμπάς, πού θά δούμε σ’ άλλες σελίδες. Έδώ παρουσιάζεται νά έχει 
ήλικία 24 χρόνων. Επομένως είχε γεννηθεί το” 1806. (Γ.Α.Κ., Γ ρ. Στρ.,Φάκ. 45, δπ.π.).
16. Είναι γραμμένη κάτω άπό τό 15820/9.11.1841 πιστοποιητικό τού Μακρυγιάννη (Άρχ. 
Ι.Ε.Ε.Ε.).
17. Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 68, Κατάσταση.

Μαζί μέ τό Ζορμπά, ύπηρετοϋν στό Τυπικό καί οί Κασομούλης, Διαμαντίδης, Στράτος καί 
Κοντογιάννης. Αργότερα θά καταταχθοϋν έπίσης στό Τυπικό καί τ ’ άδέρφια του Κώστας καί 
Νικόλαος.
18. ’Από τό 21394/21.1.1831 πιστοποιητικό, πού βρίσκεται στό Άρχ. Άγ. τής Έθν. Βιβλ.
19. Άπό μιά αίτηση τού άγωνιστή (Μάιος 1846), πού είναι καταχωρημένη στό πιό πάνω Αρ
χείο.

Σύμφωνα μέ μιά κατάσταση κρατήσεων, κρατήθηκαν τότε άπ’ τό μισθό τού Ζορμπά γιά



Μιά κατάσταση, άπό τις 30.12.1830, μέ άξιωματικούς, πού ύπηρετουν στό Τυ
πικό. Έδώ άναγράφονται καί οι τρεις άδερφοί Ζορμπάδες.
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Τόν έπόμενο μήνα στέλνει στή Γραμματεία Στρατιωτικών άναφορά καί παρα- 
καλει νά δοθεί ατό λοχία σιτιστή τοϋ τάγματός του Κωνσταντή Ίωάννου, πού βρι
σκόταν κι αύτός στό Τυπικό, 6 βαθμός τοϋ έπιλοχία, έπειδή τοϋ άξιζε (Γ.Α.Κ., 
Γρ.Στρ., Φάκ. 65).

"Οντας στό Ναύπλιο, κατακρατούσε 23 γρόσια άπ’ τό μισθό τοϋ υπηρέτη του 
ψυχογιού στό ΙΒ' τάγμα Νικόλα Στεφάνή, κι δταν ό τελευταίος τά ζητούσε, δεχόταν 
τίς βρισιές του καί τήν άρνηση μέ τή βεβαίωση, άτι ή Κυβέρνηση έχει διατάξει νά 
μένουν στούς άξιωματικούς οΐ μισθοί τών ψυχογιών. 'Ύστερ’ άπ’ αύτά 6 Στεφάνής, 
πού ύπηρετούσε κι αυτός στό Τυπικό, άνάφερε τά καθέκαστα στή Γραμματεία τών 
Στρατιωτικών, κι αυτή διαβίβασε τό αίτημα στό διοικητή τού τάγματος, γιά ν’ άπο- 
φασίσει σχετικά (Γ.Α.Κ., Γ ρ.Στρ., Φάκ. 75).

Τόν Ιούνιο έξακολουθεΐ άκόμα τήν έκπαίδευσή του στό Ναύπλιο, άπ’ δπου καί 
συντάζει (22.6.1831) άντάμα μέ τό Γιάννη Βελέντζα, τόν Παπαδόπουλο, τό Θανάση 
Βασιλείου καί τόν Ιωάννη Χριστοφόρου, ένα πιστοποιητικό γιά τό πέραμα τοϋ Δη- 
μήτρη Καραπαρίση, πού άρπαξε τό Μάρτη τού 1828 δ Μιαούλης στή Σκιάθο, χωρίς 
νά τό έπιστρέψει ως τότε* 20.

Τόν Ιδιο μήνα παίρνει άπό τήν Κυβέρνηση 120 φοίνικες γιά τό ένοίκιο πού έδω- 
κε, δταν έμεινε στό Ναύπλιο21. Τέλος πριν κλείσει δ Ιούνιος, δλοκληρώνεται ή έκ
παίδευσή του καί έπανέρχεται στήν Ελευσίνα, μαζί μέ τρεις λοχίες, τρεις δεκανείς 
καί πέντε στρατιώτες, πού είχαν περάσει κι αύτοί τήν έκπαίδευσή στό Τυπικό, καί ά- 
ναλαμβάνει πάλι υπηρεσία στό τάγμα του. Ό  ίδιος άναφέρει τήν παρουσία του στίς 
7 Ιουλίου 183122.

Λίγες μέρες άργότερα ό έπιθεωρητής στρατού Δημήτριος Αθανασίου διατά
ζει τόν έπιστάτη τών άποθηκών Σαλαμίνας νά στείλει στήν Ελευσίνα τέσσερις κα
σέλες πολεμοφόδια, γιά νά τίς παραλάβει ό Ζορμπάς23.

Στή σύγκρουση μέ τούς Υδραίους

Ανάμεσα σ’ έκείνους πού εϊταν άντίθετοι μέ τήν πολιτική καί τό πρόσωπο τοϋ 
Ιωάννη Καποδίστρια, βρίσκονταν καί οί Κουντουριώτηδες τής "Υδρας. "Αντρες μέ 
δνομα καί έπιβολή, φανάτισαν τούς Υδραίους καί κατόρθωσαν νά σηκώσουν κύμα
τα άντιδράσεων έναντίον τοϋ Κυβερνήτη, παρασύροντας καί πολεμιστές μέ τό μέ
ρος τους. Τέτιες άντιδράσεις μέ φανερό πιά τό στοιχείο τής άνταρσίας, έκδηλώθη- 
καν άφότου πήραν μαζί τους τόν Τζάμη Καρατάσο, πού είταν δυσαρεστημένος τότε 
μέ τήν Κυβέρνησα, καί τόν -Άντρέα Μιαούλη. Παλικάρια κι οί δυό, ύποτάχτηκαν μέ

τό Γενάρη καί Φλεβάρη, 60 γρόσια, πού άντιπροσώπευαν τήν άξΙα τών φαρμάκων, τά όποια 
πήρε ό άγωνιστής άπό τήν κεντρική φαρμακαποθήκη Ναυπλίου. Ανάλογες κρατήσεις έγιναν 
καί άπό τό μισθό τών Κασομούλη, Διαμαντίδη, Στράτου, Κοντογιάννη κ.ά., πού κι αύτοί υπηρε
τούσαν τότε ώς άξιωματικοί στό Τυπικό (Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 68).
20. Γ.Α.Κ., Ύπ. Πολ., 1831.
21. Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 95.
22. 1) Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 109.

2) Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 144.
23. Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 100.
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τό δέλεαρ τών ύποσχέσεων καί σήκωσαν δπλα έναντίον τής νόμιμης έξουσίας.
Στίς 13 Αύγούστου 1831 λοιπόν δυό ύδραίικα καράβια πολεμικά, έχοντας μέσα 

τούς άποστάτες Δημήτριο Κριεζή, Τζάμη Καρατάσο, Ιωάννη Σοϋτσο, Μιχάλη Γρί
βα, Ιωάννη Χατζημελέτη καί άλλους, παρουσιάστηκαν στή θάλασσα τής Σαλαμί
νας,όπου πιάνοντας τρία πλοιάρια πού πλέανί: στήν περιοχή, τάσυραν σέ ξερονήσι 
τού κόλπου νά τά κάψουν. Είχε προηγηθεΐ τό άτυχο κίνημα τού Τζάμη στήν Ατα
λάντη, καί τώρα έρχόταν 6 ίδιος έδώ, νά καταλύσει τήν τάξη καί νά χτυπήσει τό νό
μιμο Κράτος. Πάλι δέν κατάφερε τίποτα. Τό νησί κήρυξε συναγερμό, καί σηκώθη
καν ό Τζουράς, ό Ζορμπάς,ό Κριεζώτης μέ στρατιώτες καί πολίτες ν’ άντιμετωπί- 
σουν τήν πρόκληση. Στάλθηκαν καί δυό καράβια μέ ένοπλους καί κατόρθωσαν ν’ ά- 
ποσπάσουν άπ’ τά χέρια τών Υδραίων τά αιχμάλωτα πλοιάρια. Λύσσαξαν τότε οί έ- 
πιδρομεΐς κι έπλευσαν μέ άγριες διαθέσεις πρός τό λιμάνι τών Άμπελακίων Σαλα
μίνας. Στή στιγμή όμως χύθηκαν κατακεί ό Κριεζώτης κι ό Τζουράς μέ τό Ζορμπά, 
καί ταμπουρώθηκαν στά όχυρώματα πού κατασκεύασαν, κι όταν ζύγωσαν τά πειρα
τικά, τά φώναξαν νά άπομακρυνθοϋν. ΟΙ καταδρομείς δέν άνταποκρίθηκαν κι άδεια- 
σαν στούς στρατιωτικούς τά κανόνια τους καί τά λιανοτούφεκα. Βρόντηξαν κι άπ’ τήν 
ξηρά τά δπλα, καί γιά μιάμιση περίπου ώρα συνεχίστηκε τό κακό, μέ άποτέλεσμα νά 
πληγωθούν κάμποσοι Υδραίοι καί νά πάθουν φθορές τά πλοία τους. Άπ’ τούς 
στρατιωτικούς κανείς δέν έπαθε τό παραμικρό. Τελικά τά πειρατικά, ξανοίχτηκαν 
στά βαθιά παίρνοντας μαζί τους καί τό ένα άπό τά τρία πλεούμενα πού λευτερώσα
νε πρίν οί πατριώτες. Ωστόσο δέν έλεγαν νά έγκαταλείψουν τά σχέδιά τους. “Ηθε
λαν καί προσπαθούσαν νάρθουν σ’ έπαφή μέ τή δημογεροντία τού νησιού καί τίς 
άλλες Αρχές, ώστε νά σπείρουν κι έδώ τό σπόρο τής άντιπολίτευσης καί νά πετύ- 
χουν άπόβαση στό νησί, γιά ν’ αύξήσουν τήν κυριαρχία τους. Κανείς όμως άπ’ τή 
Σαλαμίνα δέ δεχόταν μιά τέτια συνάντηση καί κανείς δέν έφευγε άπ’ τό ταμπούρι 
του. Μαντεύοντας τά δόλια σχέδιά τους, μείνανε πιστοί στό χρέος νά προστατέ
ψουν τό νησί. ’Από τήν άλλη πλευρά οί στασιαστές άλώνιζαν τή θάλασσα, πιάνο
ντας πλοία κι άνθρώπους καί σκορπίζοντας τόν τρόμο. Τά πράγματα εΓταν πολύ ά
σχημα γιά τούς κατοίκους τού νησιού.

Μπροστά στόν κίνδυνο τότε νάρθουν καί νέα ύδραίικα καράβια γιά νά μπλοκά- 
ρουν τή Σαλαμίνα, πέρασε ό Τζουράς στήν Ελευσίνα νά φέρει κι άλλες δυνάμεις, ά- 
φήνοντας ώς άρχηγό τής άμυνας στ’ Άμπελάκια τό Γιώργη Ζορμπά.

Τήν άλλη μέρα οι συνωμότες έπανήρθαν καί προσπάθησαν νά βγάλουν στ’ ’Α- 
μπελάκια δυνάμεις, άλλά οι τακτικοί τού Ζορμπά τούς άντιμετώπισαν μέ έπιτυχία. 
Παρόλ’ αύτά έπαναλάβανε τήν έπιχείρησή τους τόσο τήν ίδια μέρα, όσο καί τήν έ- 
πόμενη δίνοντας τράκο μέ τούς άντρες τού Ζορμπά, πού ένισχύθηκε στό μεταξύ μέ 
νέους δπλοφόρους τού Τζούρα, χωρίς νά πετύχουν κανένα άπό τά άνατρεπτικά 
τους σχέδια. Είδαν κι άπόειδαν στό τέλος κι έφυγαν. Τό νησί τής Σαλαμίνας σώθη
κε, χάρη στήν άποφασιστική έπέμβαση τών Τζούρα, Ζορμπά καί Κριεζώτη24.

24. Άπό: 1) Τήν 895/13.8.1831 άναφορά του τοποτηρητή Σαλαμίνας Αναγνώστη Διδασκάλου 
πρός τή Γραμματεία Επικράτειας (Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 273).
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Μόλις ή Κυβέρνηση πληροφορήθηκε τήν πατριωτική στάση καί τή γενναιότητα 
τών στρατιωτικών τής Σαλαμίνας, έστειλε δυό έπαινετικές έγκυκλίους (15 καί 16 
Αύγούστου 1831) μέ τήν ύπογραφή τού γραμματέα τής Επικράτειας, γράφοντας 
καί τούτα:

«... Ή Κυβέρνησις ήσθάνθη μεγάλην εύχαρίστησιν διά τόν πατριωτισμόν καί 
τόν ζήλον τών έν Σαλαμϊνι Αρχών καί Ιδιαιτέρως τήν γενναιότητα τών ταγ
ματαρχών Τριανταφύλλου καί τά πατριωτικά αισθήματα τού όπλαρχηγοϋ 
Κριεζώτου τών όποιων δείγματα έδόθησαν εις τήν κρίσιμον τούτην περίστα- 
σιν...» (Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 273).

Καί στή δεύτερη έγκύκλιο:
«...τοιαύτας ειδήσεις έλάβομεν άπό Σαλαμίνα καί άχρι ώρας καί είναι λυπη
ρόν, πλήν οί πολίται θέλουν ϊδει ότι είς τήν Σαλαμίνα όλοι έδειξαν διά τής 
διαγωγής των πόσον είναι είληκρινή καί άληθή τά φρονήματα τού έθνους, 
διά ταϋτα προθυμούμεθα νά έκφράσωμεν τήν ευγνωμοσύνην μας πρός τόν 
Τοποτηρητήν, τόν Έκτ(ακτον) Αστυνόμον τής Σαλαμϊνος, τόν Χιλίαρχον 
Κριεζώτην, τόν ταγματάρχην Τριαντάφυλλον Τζουράν, τούς έπιτελεϊς* 25 καί 

τούς στρατιώτας...» (Γ.Α.Κ., Γ εν. Γρ., Φάκ. 273. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Στίς 24 Σεπτεμβρίου ό Ζορμπάς πήρε 150 φοίνικες έναντι τού μισθού του γιά 

τήν Γ' τριμηνία, όπως φαίνεται άπό τό σχετικό σημείωμα, πού έστειλε 6 γραμματέ
ας τής Κυβέρνησης στά Στρατιωτικά, πρός τόν προσωρινό ταμία Σαλαμίνας Χρ. 
Μιλιώνη26 (Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ, Φάκ. 173).

Ό  Ζορμπάς στίς άδερφοκτόνες συγκρούσεις τού "Αργους

Τρεις μέρες άργότερα ό Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας έπεσε θύμα τού 
μίσους τών Μαυρομιχαλαίων, καί ή άναρχία έβαλε τή σφραγίδα της στήν πολιτική 
καί στρατιωτική ζωή τού έθνους. Μέσ’ άπό τέτιο κλίμα άναταραχής προγραμματί
στηκε ή Ε' συνέλευση τών άντιπροσώπων γιά τίς 5 Δεκεμβρίου 1831 στό "Αργος. 
Στήν πόλη διατάχτηκε καί παραβρέθηκε καί τό τάγμα τού Τζούρα καί Ζορμπά μέ 
τούς 400 άντρες του, κι άνάλαβε τήν άσφάλεια τής συνέλευσης, μαζί μέ τό τάγμα 
τού Μπαίρακτάρη.

Μαζεύτηκαν λοιπόν έκει στρατιωτικοί καί πολιτικοί, καί φούντωσε ό άναβρα- 
σμός. Κείνη τή μέρα, προτού ν’ άρχίσουν οί έργασίες, ό είκοσιπένταρχος Νικόλαος 
Φιλάρετος, ό κουνιάδος τού Ζορμπά, κι ένώ τό σώμα εϊταν παραταγμένο στήν πλα

2) Τήν 138/14.8.1831 άναφορά τοϊι έκτακτου άστυνόμου Σαλαμίνας Γεωργίου Κλήρη 
πρός τόν Κυβερνήτη (Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 273).

3) Τήν 898/15.8.1831 άναφορά τού πιό πάνω τοποτηρητή πρός τή Γραμματεία Επι
κράτειας (Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 273).
25. Ανάμεσα σ’ αύτούς εϊταν κι ό Γιώργος Ζορμπάς.
26. Στίς 16 Νοεμβρίου βεβαιώνει ό Ζορμπάς, μαζί μέ τόν Τζουρά καί τό λοχαγό Ιωάννη Κο
ντούλη, ότι ό στρατιώτης τού τάγματος Δημήτριος Γιάννη Μαρούγκα θέλει νά παραιτηθεί, έ- 
πειδή έχει οίκογένεια καί δέν τού φτάνει ό στρατιωτικός μισθός (Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 47).
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τεία, έψαλε τά μύρια σέ άξιωματικό πού θέλησε νά παρατηρήσει τούς στρατιώτες 
πού ειρωνεύτηκαν τόν τοποτηρητή τού "Αργους Βασιλειάδη27. Τά πάθη είχαν πολύ 
έξαγριωθεΊ άνάμεσα στίς φατρίες, μέ άποτέλεσμα νά έπακολουθήσουν θλιβερά έ- 
πεισόδια, πού δδήγησαν σέ ένοπλη ρήξη καί νά χυθεί αίμα. Στρατός καί άντιπρόσω· 
ποι διχοτομήθηκαν, κι δλος έκεϊνος 6 κόσμος χωρίστηκε στούς κυβερνητικούς καί 
στούς άντικυβερνητικούς, πού είχαν γίνει τυφλά δργανα τού Κωλέτη. Μέ διάφορες 
ύποσχέσεις λοιπόν αύτός, όνομάζοντας τούς δικούς του «συνταγματικούς» καί 
τούς άντίθετους «άντισυνταγματικούς», τά κατάφερε καί πήρε τούς μέχρι τότε κυ
βερνητικούς Γιώργη Ζορμπά καί Νικόλαο Φιλάρετο, κι άκόμα τούς Άντρέα (Βαρνα- 
κιώτη;), Τζούγκα, Μακρή, Γιολντάση, Γρίβα, Κώστα Μπότσαρη, Νότη Μπότσαρη, 
Χρίστο Φωτομάρα μέ τόν πατέρα του, Νικόλαο Ζέρβα, Σωτήρη Στράτο, Εύαγγέλη 
Κοντογιάννη, Κατσικοστάθη, Κλίμακα, Κριεζώτη, Βάσο, Χριστόδουλο Χατζηπέ- 
τρου, Μακρυγιάννη, Σκουρτανιώτη, Γεώργιο Βάγια καί άλλους πολλούς, άξιωματι- 
κούς καί στρατιώτες28. "Ετσι, ποντάροντας στούς ύποστηριχτές του καί μέ τά άντι- 
πολιτευτικό του μένος, όργάνωσε καί δική του συνέλευση, χωρίς νά κατορθώσει δ- 
μως νά έπιβληθεϊ στούς καποδιστριακούς.

"Υστερ’ άπό τήν άποτυχία τής πρώτης συνεδρίας, συνάχτηκαν πάλι στί 7 Δε
κεμβρίου οί άντιπρόσωποι καί σύνταξαν ένημερωτική προκήρυξη γιά τήν άρχή τών 
έργασιών τους, πού τοιχοκόλλησαν στούς δρόμους. Αλλά ό είκοσιπένταρχος Νικό
λαος Φιλάρετος, περιφρονώντας τήν προκήρυξη, άνοιξε ντουφέκι, μαζί μέ άλλους 
τού σώματος29, έναντίον τής περιπόλου τού Τζούρα πού είχε πάει μέ τόν Αύγουστί- 
νο. Άπό τίς ντουφεκιές άναστατώθηκαν οί σύνεδροι, πού κινήθηκαν νά φύγουν, άλ- 
λά δ άρχηγός τής φρουράς Τζαβέλας τούς καθησύχασε καί τούς συγκρότησε.

Σέ δυό μέρες δημιουργεΐται σοβαρότερο έπεισόδιο στό "Αργος. 01 «συνταγμα
τικοί», ένθαρρυμένοι άπ’ τόν Κωλέτη, έστρεψαν τά δπλα πάνω στήν κυβερνητική 
φρουρά, πού άπάντησε μέ τόν ίδιο τρόπο, καί ή σύρραξη πήρε διαστάσεις, γιά νά 
ένταθεϊ ό πανικός καί νά φύγουν κακήν - κακώς οί κάτοικοι μέ τούς άντιπροσώπους. 
Γιά καλή δμως τύχη δλων έπιασε δυνατή βροχή καί σταμάτησε ή σύγκρουση30.

Τά κακό συνεχίστηκε καί στίς 10-11 Δεκεμβρίου μέ θύματα καί άπό τίς δύο πλευ
ρές, όπότε ό Κωλέτης βλέποντας τό μάταιο τής προσπάθειάς του — έφόσον ή Συ
νέλευση έβγαλε νέα Κυβέρνηση χωρίς αύτόν — πήρε τούς «συνταγματικούς»

27. Νικολάου Κ. Κασομούλη,δπ.π., σελ. 471, 475.
28. Άπό άναφορά (16.12.1831) τοϋ έκτακτου άστυνόμου Σαλαμίνας Γεωργίου Κλήρη πρός τή 
Γραμματεία τής Επικράτειας (Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 281).
29. 1) Νικολάου Κ. Κασομούλη, δπ.π., σελ. 477.

2) Ίω. Βλαχογιάννη, Αρχεία τής νεωτέρας έλληνικής Ιστορίας, δπ.π., σελ. 190-191.
30. Νικολάου Κ. Κασομούλη, δπ.π., σελ. 479.

Υπάρχει κατάσταση (Γ.Α.Κ., "Εκτ. Έπ., Φάκ. 99,10.12.1831) τών Οπλαρχηγών, πού πυρο
βόλησαν στίς 9 Δεκεμβρίου 1831 έναντίον τών κυβερνητικών στρατευμάτων, υπογραμμένη ά
πό τόν καταλυματία τού Άργους Δ. Λουκόπουλο. Έδώ άναγράφονται μέ τή σειρά τά όνόμα- 
τα: Θεόδωρος Γρίβας, Σωτήριος Στράτος, Ιωάννης Στράτος, Εύαγγελινός Κοντογιάννης, 
Γαρδικιώτης Γρίβας, Γριζιώτης, Βάσος, Μακρυγιάννης, Γεώργιος Βάγιας, Χριστόδουλος Χα- 
τζηπέτρου, Παναγιώτης Νοταράς, Ζορμπάς (πρόκειται γιά τό Γεώργιο), Δ. Μελετόπουλος, 
Πάνος Ντάρας καί Κωνσταντής Λαμπροβέικος.

Γιά τό έπεισόδιο βλ. καί «Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος», 16 Ίανουαρίου 1832, άριθ. 4.
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του, δπου άνήκε κι δ Ζορμπάς, κι έφυγε άπό τό "Αργος. "Εξω άπό τήν πόλη σχημάτι
σε πενταμελή έπιτροπή μέ τούς Δανιήλ Πανά, Νικόλαο Φιλάρετο, Ν. Μαυρολιθαρί- 
τη κ. ά., πού ώς άντιπρόσωποι δύο χιλιάδων στρατιωτών, άναθεμάτισαν τή συνέ
λευση τού Αύγουστίνου καί τόν ίδιον, άποφασίζοντας συγχρόνως νά άγωνιστοϋν 
γιά δημοκρατικές τάχα κατακτήσεις31.

Άπό τό "Αργος πήγαν καί κυρίεψαν τό Μπερμπάτι καί τό Άγιονόρι, ένώ τήν έ- 
παύριο μπήκαν όλοι στήν Κόρινθο, κι ϋστερ’ άπό τρεΊς μέρες έφυγαν όλοταχώς γιά 
τό Μέγαρα, καί τό πήραν μέ έφοδο. Ήρθαν έδώ οί «στρατηγοί»32 Θοδωράκης Γρί- 
βας, Νικόλαος Κριεζώτης, Βάσος, Γαρδικιώτης Γρίβας, Γιώργης Ζορμπάς33 καί άλ
λοι, ένώ οί στρατηγοί Ν. Μπότσαρης, Κώστας Μπότσαρης, Άνδρέας Ίσκου, Ιωάν
νης Στάϊκος, Ιωάννης Στράτος, Ζαπετάκης Γρηγοράκης, Π. I. Καπετανάκης, Ν. Ζέρ- 
βας, Χρ. Χατζηπέτρου, Μακρυγιάννης, Γ. Βάγιας, Κ. Μπίνος, Μήτρος Δεληγιωργό- 
πουλος, Κουτσαγγέλος, Κ. Παλαιολογόπουλος καί άλλοι, πήγαν στήν Περαχώρα. 
Στά Μέγαρα σχημάτισαν δική τους Κυβέρνηση άπό τό Γεώργιο Κουντουριώτη, Άν- 
δρέα Ζαΐμη καί Ιωάννη Κωλέτη, στήν πραγματικότητα όμως ή έξουσία διευθυνόταν 
άπό τόν φίλαρχο Κωλέτη, γιατί οί άλλοι δυό έμειναν στήν Ύδρα. "Ετσι ή Ελλάδα 
διάθετε τώρα δυό Κυβερνήσεις, τή μία στά Ναύπλιο μέ τόν Αύγουστίνο Καποδί- 
στρια καί τήν άλλη στά Μέγαρα μέ τήν τριαντρία τού Κωλέτη. Ό  άναβρασμός καί ή 
άναταραχή είχαν φουντώσει γιά καλά, κι όλα έδειχναν πιά, ότι ή Ελλάδα όδηγιό- 
ταν σέ νέο αιματοκύλισμα.

Μολαταύτα ό Κωλέτης εϊταν άνυποχώρητος στίς θέσεις του, πιστεύοντας στήν 
τελική έπικράτησή του, κι έκανε ό,τι τού κατέβαινε. Είχε συγκεντρώσει όλο τό 
στρατό του στήν περιοχή τών Μεγάρων καί τής Περαχώρας, καί φούσκωνε τά μυα
λά όλων μέ ύποσχέσεις καί βαθμούς. Τό Ζορμπά μέ τόν Καζάνη τοποθέτησε στή 
Μάντρα34.

Πέρ’ άπ’ αύτούς, είχε στή διάθεσή του καί ύδραίικα καράβια, πού έπλεαν δπου 
ήθελαν καί διεκπεραίωναν, κοντά στ’ άλλα, καί τήν άλληλογραφία τών άξιωματι- 
κών μέ τίς οίκογένειές τους. Οί κινήσεις όμως αύτές έγιναν γνωστές στόν άστυνό- 
μο τής Σαλαμίνας Κλήρη, πού καποδιστριακός όπως εϊταν, έκανε ό,τι μπορούσε γιά 
νά άσφαλίζει τό νησί, μήν παραλείποντας νά ένημερώνει μέ άναφορές τόν Κυβερ
νήτη καί νά καταγγέλνει τούς άντικυβερνητικούς τής περιοχής του.

Μιά τέτιαν άναφορά έστειλε περί τά τέλη Δεκεμβρίου, γιά νά δηλώσει μέ όρκο

31. 1) Αλεξάνδρου Σούτσου, Ό  έξόριστος τού 1831, κωμικοτραγικόν Ιστόρημα, 1835, σελ. 
189.

2) Ίω. Βλαχογιάννη, Αρχεία...., δπ.π., σελ. 190-191.
32. Στρατηγούς τούς όνομάζει ή φιλοκωλετική έφημερίδα «Άθηνά», 12 Μαρτίου 1832. Γε
γονός πάντως είναι, δτι δ Κωλέτης τούς φόρτωνε βαθμούς γιά νά τούς καλοπιάνει.
33. 1) Έφημ. «Άθηνά», δπ.π. Πρβλ. καί «Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος», 16 Ίανουαρίου 
1832, άριθ. 4.

2) Αλέξανδρου Σούτσου, δπ.π., σελ. 195.
3) Ίω. Βλαχογιάννη, δπ.π., σελ. 192.

34. Έφημ. «Άθηνά», δπ.π.



276

πίστη στόν Αύγουστίνο, νά τονίσει τίς ύποπτες κινήσεις των «συνταγματικών», νά 
καταδώσει όρισμένους υπαλλήλους τής Σαλαμίνας πού ύποψιαζόταν, άλλά καί νά 
έκφράσει τόν τρόμο του μήπως πέσει στά χέρια τους (Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 281).

Μπροστά σ’ αύτή τήν κατάσταση, ή νόμιμη Κυβέρνηση τής χώρας άντέδρασε 
Αφού προσπάθησε άρχικά, χωρίς άποτέλεσμα δμως, νά φέρει στόν έθνικό δρόμτ 
τόν Κωλέτη μέ διακηρύξεις καί μεσολαβητικές ένέργειες, άποκήρυξε κατόπιν τούς 
πρωτεργάτες τής άποστασίας, κι ύστερα έδωκε σ’ δλους άμνηστία. "Ελπιζε έτσι, 
πώς θά καταθέτανε τά δπλα- γελάστηκε δμως.

Ό  Ζορμπάς τραυματίζεται

'Η άρχή τού 1832 βρίσκει τόν καπετάνιο τού Προμιριοϋ στά Μέγαρα. Έκει έμει
νε κι ό Χριστίδης, γραμματέας ύπουργού, στόν όποιο έγραψε γράμμα ό Βάσος Μαυ- 
ροβουνιώτης άπό τή Μάντρα στίς 13 Γενάρη 1832, παρακαλώντας τον νά δώσει χαι
ρετίσματα στά Ζορμπά καί νά τού πει νά παραδώσει τό ντουφέκι τού μαχητή Δρίτζα 
Κουντουριώτη (Αρχεία Ι.Ε.Ε.Ε.).

Ένώ λοιπόν στήν περιφέρεια Μεγάρων -  Μάντρας οί «συνταγματικοί», συνέ
χιζαν τήν παραμονή τους, λίγα χιλιόμετρα πιό πέρα, στήν περιοχή τής Ελευσίνας, 
είχαν στρατοπεδέψει τά κυβερνητικά στρατεύματα, καί οί προκλήσεις μέ τίς μικρο- 
συμπλοκές δέν είταν σπάνιες. Μιά τέτια σύγκρουση έγινε στίς 23 Γενάρη, δταν 
έξι -  έφτά καβαλάρηδες άποστάτες άπό τή Μάντρα, δρμησαν πρός τήν Ελευσίνα, 
δπου βρίσκονταν δυό κυβερνητικά τάγματα, κι άρχισαν νά ρίχνουν καταπάνω τους. 
Στή στιγμή τότε ξεσηκώθηκαν άπ’ αύτά καμιά διακοσαριά πολεμιστές καί κυνήγη
σαν τούς καβαλάρηδες ως τή Μάντρα, σκοτώνοντας τέσσερις καί τραυματίζοντας 
τό Γιώργη Ζορμπά, πού πήρε μέρος στή συμπλοκή μέ μερικούς άλλους35. Αύτός 
πού -  άπ’ δ,τι είναι γνωστό -  δέν άγγίχτηκε ποτέ ώς τότε άπό τούρκικη σφαίρα, 
δέχεται τώρα βόλι άπό ντουφέκι άδερφού! Έδώ όδηγούνε τά πάθη καί τά μίση.

Στίς 28 Ίανουαρίου τόν συναντά δ Μ. Σούτσος στή Μάντρα καί τού δίνει ένα 
γράμμα τού Χριστίδη νά τό παραδώσει στά Βάσο. Άποκεί ό Σούτσος άνεβαίνει 
στήν Αθήνα, δπου βρίσκει πολεμοφόδια φερμένα άπό τήν Ύδρα, μέ προορισμό τό 
στρατόπεδο τών «συνταγματικών»36

Τό δτι ό Ζορμπάς είχε κατασταλάξει, ϋστερ’ άπό σχετικές έντολές τού Κωλέτη, 
στή Μάντρα, μαζί μέ τούς συναδέρφους του Θ. Καζάνη καί Αθανάσιο Βελιώτη, φαί
νεται κι άπό έπιστολή τού ίδιου τού Κωλέτη (Περαχώρα 8 Φεβρουάριου 1832) πρός 
τούς δικούς του στά Ναύπλιο, Σωτήρη, Κουρκουμέλη καί Βρισθένη. Δεύτερο σώμα 
είχε τοποθετήσει στά «Χασιώτικα Καλύβια». "Ολη ή δύναμή του στήν περιοχή τού
τη τής Αττικής άνερχόταν σέ πεντακόσους37.

Εκείνες τίς μέρες σημειώθηκαν ύποπτες κινήσεις τών κυβερνητικών δυνάμε
ων τόσο στήν ξηρά (Μαγούλα, Ελευσίνα) μέ τά τάγματα τών Κονδούλη καί Ζάχου

35. Άπό τήν 1131/26.1.1832 άναφορά του τοποτηρητή Σαλαμίνας πρός τή Γραμματεία Επι
κράτειας (Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 183). Πρβλ. καί «Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος», δπ.π.
36. Άπό έπιστολή τού Σούτσου πρός τό Χριστίδη (Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ. (Άρχ. Παλαμήδη) Φάκ 
255).
37. Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., (Άρχ. Παλαμήδη), Φάκ. 255.
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Μήλιου, δσο καί στή θάλασσα ("Αγιος Νικόλαος) μέ όχτώ καράβια. Γι’ αύτό καί οί δ- 
πλαρχηγοί Θ. Κοζάνης καί Γ. Ζορμπάς ένημέρωσαν μέ έπιστολή τους τό διοικητή 
Μεγαρίδας Κώστα Δούκα στίς 16 Φεβρουάριου38, καί τήν έπαύριο έπανήρθαν πάλι 
μέ γράμμα τους πρός τούς όπλαρχηγούς τής Μάντρας, γιά νά τούς πληροφορή
σουν, δτι μέσα στήν Ελευσίνα βρίσκονταν δλοι οί άξιωματικοί, έκτός άπό τό Ζάχο 
Μ ήλιο39.

Επεισόδιο μέ τό Ζορμπά

Στίς 16 Φεβρουάριου δ Δούκας άναφέρει στόν Κωλέτη δτι στή Μάντρα «είναι 
τρομακτική διαίρεσις μέ τόν ζουρμπάν», χωρίς δμως νά διευκρινίζεται τίποτ’ άλλο. 
Έξαιτίας τούτης τής φασαρίας, ό Δούκας πρότεινε νά διοριστεί σ’ άλλη θέση δ 
Προμιριώτης όπλαρχηγός, γιά νά ήρεμήσουν τά πνεύματα40. Ωστόσο αύτός έξακο- 
λούθησε νά μένει στό πόστο του.

Στό Ναύπλιο καί τό "Αργος

Μέ τήν άποστασία τού Κωλέτη είχε παραλύσει πιά κάθε έννοια τάξης καί νό
μου στήν έλεύθερη χώρα. Τά πνεύματα είχαν πολύ έρεθιστεΐ κι άπό τίς δυό πλευ
ρές, καί κάθε τόσο δέν έλειπαν τά μικροεπεισόδια. Πιάνονταν στά χέρια οί άντίπα- 
λοι δπου σμίγανε, σκότωναν καί σκοτώνονταν, καί χυνόταν άδερφικό αίμα. Γιά ένα 
διάστημα μάλιστα οί κωλετικοί, άπλώθηκαν ως τόν Ισθμό τής Κορίνθου καί, παίζο
ντας τό παιχνίδι τού κλεφτοπόλεμου, δέν έλεγαν νά σκύψουν κεφάλι. Ό  Κωλέτης 
τάπαιζε δλα γιά όλα καί δέ νοιαζόταν γιά τίς συμφορές πού έπισώρευε στόν τόπο, 
άρκεΐ νά γινόταν τό δικό του.

Σάν είδε, λοιπόν δτι κέρδισε έδαφος καί σταθεροποιήθηκε στή Στερεά, θέλησε 
νά πατήσει μέ τό στρατό κι αύτή τήν πρωτεύουσα τού Κράτους, γιά νά έξοντώσει 
τούς άντιπάλους του καί νά πάρει μέ τό «έτσι θέλω» τή γενική έξουσία στά χέρια 
του. Πειθαρχώντας τυφλά καί οί άντρες του, κίνησαν γιά τ’ Άνάπλι, καί στίς 21 
Μαρτίου 1832, πέρασαν τόν ισθμό, άνατρέποντας τίς κυβερνητικές δυνάμεις τού 
Καλέργη, τού Νικηταρά καί τού Τυπικού τάγματος, πού άντιστάθηκαν στήν περιοχή 
Κορίνθου. Τό σώμα τού Ζορμπά μέ τόν άρχηγό καί τούς λοιπούς άξιωματικούς, άκο- 
λουθούσε κι αύτό.

Αποδώ καί κάτω ό δρόμος είταν άνοιχτός γιά τόν Κωλέτη. Ό  Κολοκοτρώνης, 
άηδιασμένος άπό τό έθνικό τούτο κατάντημα, τράβηξε γιά τήν καρδιά τού Μόριά, έ- 
νώ οί κωλετικοί έμπαιναν πανηγυρικά στό "Αργος σάν έλευθερωτές, τάχα, άπό τά 
δεσμά τού Αυγουστίνου. Βλέποντας κι ό τελευταίος νά χάνει πιά τό παιχνίδι, τρά
βηξε τήν παραίτησή του (30 Μαρτίου) κι έφυγε άπό τό Ναύπλιο, παίρνοντας μαζί 
του καί τό ταριχευμένο πτώμα τού άδερφοϋ του. Λίγες ώρες πρίν έμπαινε στήν 
πρωτεύουσα ό Κωλέτης μέ τό στρατό του, άντιμετωπίζοντας μιάν άποθεωτική υπο
δοχή, πού ό Ιδιος φρόντισε νά έτοιμάσει άπό πρίν!

Στό Ναύπλιο έδιωξε όλους τούς άντιπάλους του καί σχημάτισε δική του Κυ

38. Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., (Άρχ. Παλαμήδη), Φάκ. 255.
39. Γ.Α.Κ., ’Αρχ. Βλαχ., (Άρχ. Παλαμήδη), Φάκ. 255.
40. Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., (Άρχ. Παλαμήδη), Φάκ. 255).
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βέρνηση μέ πρόεδρο τό Γεώργιο Κουντουριώτη κι έξι μέλη, μέ πρώτο καί καλύτερο 
τόν έαυτό του. "Ολοι αύτοί άποτέλεσαν τή Διοικητική Επιτροπή, πού άνάλαβε νά 
κυβερνήσει τήν Ελλάδα.

Τώρα πιά δ Κωλέτης, πού μπήκε στήν Κυβέρνηση περισσότερο γιά νά βλάψει 
παρά νά ώφελήσει, πίστεψε πώς ήρθε ή ώρα νά έξοντώσει μιά γιά πάντα τούς έ- 
χθρούς του. Ποντάροντας στό στρατό του, άρχισε νά τόν όργανώνει σέ νέες βά
σεις, δπως αύτός ήθελε, κι έταζε μισθούς καί άξιώματα σ’ δλους, γιά νά τούς έχει 
τυφλά δργανά του. Μέ τό δέλεαρ τών ύποσχέσεων έβγαλε καπεταναίους στό Μό
ριά, σκοπεύοντας νά τσακίσει τόν Κολοκοτρώνη μέ τούς όμοϊδεάτες του, κι έγινε έ
τσι ό κύριος υπεύθυνος τών καταπιέσεων, τής άνακατωσούρας, τών άρπαγών καί 
τών άδικιών σέ βάρος τών Πελοποννησίων.

Ό  Ζορμπάς άρχηγός τοϋ θεσσαλομαγνητικού σώματος

Άπ’ τόν καιρό άκόμα τοϋ Ιωάννη Καποδίστρια οί Θεσσαλομάγνητες στρατιω
τικοί πάσχιζαν νά όργανωθοϋν σέ ξεχωριστό σώμα μέ τ’ δνομα τής έπαρχίας τους. 
Κυριαρχημένοι άπό έντονο τοπικιστικό πνεύμα, δέν άντεχαν νά βλέπουν τούς συμ
μαχητές τους όργανωμένους χωριστά κατά περιφέρειες, κι αύτοί νά είναι σκόρπιοι 
σέ διάφορες μονάδες. Αποτάθηκαν λοιπόν άρχικά στόν Καποδίστρια, παρακαλώ- 
ντας τον νά τούς περιμαζέψει δλους καί νά τούς τοποθετήσει σέ ένα σώμα μέ δική 
του σημαία καί μέ τ’ δνομα τής Θεσσαλομαγνησίας ή τοϋ Πηλίου. Μά ό Καποδί- 
στριας έγραψε στά παλιά του τά παπούτσια τούτη τήν πρόταση. "Αλλαξαν στόχο ύ
στερα καί θυμήθηκαν τόν Πηλιορίτη δάσκαλο Γρηγόριο Κωνσταντά. Τοϋγραψαν 
γράμματα, μεταφέροντας τόν καημό τους καί ζητώντας τή μεσολάβησή του στόν 
Κυβερνήτη, γιά νά πετύχουν τό ποθούμενο. Ούτε κι ό συμπατριώτης τους Κωνστα- 
ντάς έδωκε, φαίνεται, σημασία στή λαχτάρα τών Θεσσαλομάγνητων άγωνιστών, 
πού στά χαμένα περίμεναν νά γίνουν σώμα ξεχωριστό41. Σάν είδαν κι άπόειδαν, ά- 
ποφάσισαν νά δράσουν πραξικοπηματικά. Αφού δηλαδή παρασύρθηκαν κι αύτοί 
στήν Πελοπόννησο άπ’ τόν Κωλέτη, γιά νά κυνηγήσουν τούς πολιτικούς άντιπά- 
λους του, άποχωρίστηκαν άπό τή μάζα τοϋ άλλου στρατού καί τράβηξαν στό "Αρ
γος. Μαζεύτηκαν κάπου τετρακόσοι, γνωστοί καί άγνωστοι πολεμιστές τής Μαγνη
σίας καί συγκροτήθηκαν σέ δικό τους σώμα, προκειμένου -  έλεγαν- νά ύποστηρί- 
ξουν τά δίκαια τής Ιδιαίτερης πατρίδας τους. Ώ ς άρχηγό διάλεξαν κι έβαλαν τό 
Γιώργη Ζορμπά. Γιά νά άναγνωριστοϋν μάλιστα σύνταξαν κι ύπόβαλαν στήν Κυ
βέρνηση Κουντουριώτη -  Κωλέτη, στίς 14 Απριλίου 1832, τούτη τήν άναφορά, πού 
ύπόγραψε ό καθένας μέ τό δικό του χέρι:

«Αρ. 108 Πρός τήνΣ. Διοικητικήν Επιτροπήν τής Ελλάδος 
Συνελθόντες είς εν άπαντες οί Θετταλομάγνητες, έκρίναμεν άξιον νά έ- 

κλέξωμεν ένα Αρχηγόν έκ τού αύτοϋ μέρους, πρός ώραν, μέχρι δήλον τής έ- 
ξεταστικής Επιτροπής. Διό καί έξελέχθη ό Κύριος Γεώργιος Ζορμπάς.

41. Άπό τήν άνέκδοτη μελέτη μου, πού τυπώνεται στήν Αθήνα, «01 θεσσαλομάγνητες άγωνι- 
στές πρός τόν Ία>. Καποδίστρια καί τό Γρ. Κωνσταντά. -  Πέντε άνέκδοτες έπιστολές».
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"Οθεν παρακαλεϊται ή Σ(εβαστή) Επιτροπή φτινι άν τρόπω διατάττη τά 
λοιπά σώματα, τφ αύτφ νά διατάττη καί τούτο τό Θεσσαλομαγνικόν κατ’ Ι
δίαν.

Έκ τού άτι, πολλοίδντες έκ τής Θετταλομαγνησίας, δέν δεχόμεθα νά εύ- 
ρίσκεται έπικεφαλής ήμών άλλος, είμή έκ τής αύτής Θετταλομαγνησίας άν
θρωπος.

Καίέπί τούτφ άναπαρακαλεϊται ή Σ(εβαστή) Επιτροπή νά ένεργήση τού
την μας τήν αίτησιν.

Καί Εύέλπιδες εις τούτο, ύποσημειούμεθα μέ τό βαθύτατον Σέβας, 
τήν 14 Άπριλλίου 1832 ΟΙ όπλαρχηγοί Θετταλ(ομαγνησΙας)

Απόστολος Καλαμίδας 
Γ: Γκριζάνος 
Ζησι άθανασίου 
Γ. Καλαμίδα 
Νικόλαος Γ. Φιλάρετος 
κώστας Ζήσης 
Αλέξανδρος Καλαμίδας 
δημητρήος στέργιου μοσκοβάκη 
Ειωανις γιοργηου 
κώστας παπαδιμητροπουλος 
Νικόλαός δίμου 
Νικολας Ζέρβας 
γιάνις σκαμάκις 
μητρος σωμος

(Γ.Α.Κ., Γρ.Στρ., Φάκ. 145).
Μά κι 6 ίδιος δ Ζορμπάς, ύπογραμμίζοντας τήν έκλογή του, άναφέρει στόν Κω- 

λέτη τήν πρωτοβουλία τών Θεσσαλομάγνητων, αιτιολογώντας τήν ένέργειά τους, 
καί παρακαλεϊ γιά τήν έγκριση τού θεσσαλομαγνητικοϋ σώματος. Τού έγραφε λοι
πόν:

« Εκλαμπρότατε!
ΟΙ Κύριοι συμπατριώταί μου Θετταλομάγνητες, άποχωρισθέντες τών άλλων 
σωμάτων, καί συνελθόντες εις έν, άπεφάσισαν νά γένη καίένσώμα Θετταλο- 
μαγνικόν, έχον Αρχηγόν (δικόν του. διότι διά τήν μέχρι τούδε άσυμφωνίαν 
μας τά δικαιώματά μας καταμαυρωθέντα, κατεχώθησαν εις τό χάος τής γής 
καί δέν έξήλθον ήδη είς φώς. "Οθεν, διά νά άπολαύσωμεν τούς καρπούς τών 
άγώνων μας μέ τό νά παρατηρηθούν είς τά δικαιώματα όλης Έν γένει αύτής 
τής Θετταλομαγνησίας, διώρισαν έμέ Αρχηγόν, καί μή δεχόμενοι νά εϋρί- 
σκεται έπικεφαλής αυτών άλλος, άλλ’ είς τών Θετταλομαγνήτων καί διά νά 
γνωρισθώσιν ώς σώμα καί τής Θεσσαλομαγνησίας τά τέκνα.

Διό Παρακαλώ καί τήν Ύμετέραν Εκλαμπρότητα νά συμπράξετε είς τού
το.

Γενομένης τελείως τής δεήσεώς μου ταύτης διατάξατε τό συγκεντρω-

έν "Αργεί 
κοστα(ν)τη βενιτας 
αναστασις γεωργιος 
Παναγ. Αρβανίτης
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θέν τούτο σώμα είς όποιανδήποτε Επαρχίαν, συνιστάμενον πρός τό παρόν 
περίπου άπό Τετρακοσίους.

Διά τού όποιου τάς μερίδας ή Διοικητική Επιτροπή έλπίζομεν ότι θέλει 
διατάξει τόν φροντιστήν, νά τάς δίδη εις αστό κατ’ Ιδίαν. Καί ύποσημειοϋμαι 
μέ τό βαθύτατον Σέβας
τήν 12ην Άπριλλίου 1832 Ό Ευπειθής

έν "Αργεί (Ύπ.) Γεώργιος ζορμπάς».
(Γ.Α.Κ., Άρχ.Βλαχ.- Άρχ. Παλαμήδη-, Φάκ. 255. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).

'Η Κυβέρνηση άναγνώρισε πράγματι τό σώμα μέ προσωρινό άρχηγό τό 
Ζορμπά42, πού τόν όνόμασε χιλίαρχο, καί τό διάταξε (22.4.1832), παράλληλα μέ τό 
σώματα τού άρχηγοϋ Ν. Ζέρβα καί στρατηγού Τζάμη Καρατάσου, νά μεταβεϊ στήν 
έπαρχία τού Μιστρά καί νά καταλάβει ξεχωριστή θέση μέ σκοπό νά διαφυλάξει κι 
αύτόν τόν τόπο άπό κάθε έχθρική εισβολή (Γ.Α.Κ., Γεν.Γρ., Φάκ. 288). Ακόμα ή Κυ
βέρνηση διάθεσε άμέσως 650 γρόσια «διά λογαριασμόν τών στρατιωτικών μι
σθών». Τά γρόσια παράλαβε στή Λιβαδιά δ Νικόλαος Φιλάρετος άπό τόν έκτακτο 
διοικητή άνατολικής Ελλάδας Κωνσταντίνο Δούκα, ύπογράφοντας σχετική άπό- 
δειξη, καί τά παράδωσε στό Ζορμπά (Γ.Α.Κ., Αρχείο Δούκα, Κ. 27στ). Παράλληλα έ- 
φοδίασε τόν άρχηγό καί μέ 10.470 όκάδες άλεύρι γιά τούς μήνες Ιούνιο καί Ιούλιο 
τού 1832 (Γ.Α.Κ., Φάκ. 177, έγγραφο άπό 6.9.1832)

"Αγνωστο άν τελικά πήγε 6 Ζορμπάς μέ τή νέα δύναμή του στό Μιστρά· κανένα 
έγγραφο δέ μάς ένημερώνει. Στίς 29 τ’ Απρίλη πάντως είναι στό Ναύπλιο κι άναφέ- 
ρει στό Υπουργείο Εσωτερικών, ότι υπηρετεί στό σώμα του 6 είκοσιπένταρχος Ά- 
ποστόλης Δανιήλ (Γ.Α.Κ., Γρ.Στρ., Φάκ. 148).

Αλλά καί δ κουνιάδος του Νικόλαος Φιλάρετος, ταγμένος κι αύτός στό σώμα 
τού γαμπρού του, εϊταν τότε στό Ναύπλιο μέ τό βαθμό τού ταγματάρχη, καί έχο
ντας έκατό άντρες στίς διαταγές του, ζητούσε άπ’ τήν Κυβέρνηση τούς μισθούς 
τους43. Πράγματι σέ λίγες μέρες πήρε 200 φοίνικες έναντι τών μισθών44, άλλά καί 
κατηγορήθηκε άπό τόν άρχηγό Θοδωράκη Γρίβα, ότι έκλεψε πρόβατα άπ’ τήν πε
ριοχή έκείνη45. Οί κλεψιές πάλι τότε έκαναν θραύση, γιατί τά στίφη έκεΐνα έπρεπε 
νά τρώνε, καί χρήματα δέ διάθεταν. Ό  Κωλέτης, έχοντας άδεια ταμεία, καθυστε
ρούσε πάντα τούς μισθούς.

Στήν άνατολική Στερεά

'Η παραμονή τόσων στρατιωτικών μονάδων στήν περιοχή τού Ναυπλίου δξυνε 
τό πρόβλημα τής διατροφής τους, γι’ αύτό καί συχνά παρατηρούνταν κρούσματα 
λεηλασιών μέ τά συνεπακόλουθα παράπονα τών κατοίκων. Γιά νά άποσυμφορηθεί,

42. Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 145, άριθ. 88.
43. Άπό άναφορά του πού βρίσκεται στά Γ.Α.Κ., Γ ρ. Στρ., Φάκ. 148.
44. Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 149, 2 -4  Μαΐου 1832, διαταγή τής διακυβερνητικής έπιτροπής.
45. Άπό άναφορά τού Γ ρίβα πρός τή Γ ραμματεία Στρατιωτικών. Μ’ αυτή καταγγέλνει καί τόν 
άξιωματικό τού Ζορμπά Αλέγρα, δτι, πηγαίνοντας ατούς Μύλους γιά υπηρεσία, έπικεφαλής 
στρατιωτών, έκανε καταχρήσεις κι άλλα άνομολόγητα πράγματα (Γ.Α.Κ., Γ ρ. Στρ., Φάκ. 149, 
2 -4  Μαΐου 1832).
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λοιπόν ό τόπος άπ’ τά στοατεύματα, άλλά κυρίως γιά νά έπιβάλει τήν κυριαρχία του 
ό Κωλέτης καί στή Ρούμελη, διάταξε καί τόν Πηλιορίτη καπετάνιο*8 νά πιάσει τήν ά- 
νατολική Στερεά καί νά φυλάξει τόν τόπο άπό τούς «άντισυνταγματικούς».

Ό  Ζορμπάς ήρθε κι έγκαταστάθηκε στήν περιφέρεια τής Λιβαδιάς, άλλά κανέ
νας δέν είχε δρεξη νά κάνει τό κέφι τού Κωλέτη. "Εβλεπαν τώρα δλοι δτι έγκαταλεί- 
φτηκαν άπ’ αύτόν κι έμειναν χωρίς τρόφιμα καί μισθούς. Πού πήγαν οί ύποσχέσεις, 
πού τούς έδινε, γιά νά τούς έχει άπό κοντά του; Ή έλλειψη κάθε Ιχνους ένδιαφέ- 
ροντος πύκνωσε τίς διαμαρτυρίες τους καί χαλάρωσε τήν πειθαρχία τους. Αναγκά
στηκε τότε ό Ζορμπάς νά πάρει θέση καί νά ένημερώσει τήν Κυβέρνηση, παρακα- 
λώντας συγχρόνως νά έπισπευτεϊ ή άποστολή τών μισθών μέ τούτη τήν άναφορά:

« Άρ. 24
Πρός τήν Σεβαστήν Κυβερνητικήν Επιτροπήν τής Ελλάδος 

Παρακαλοϋμεν τήν Σ.Δ.Ε. καθώς καί πρό ήμερων σάς είδεάσαμεν δτι ή διο
ρία τών Στρατιωτών εϋφθασεν καί οί Στρατιώται βλέποντες δτι ούτε Επιθε
ωρητής ήλθεν ούτε χρήματα, έγιναν άλλος έξ άλλου έσυνάχθησαν οί Στρα- 
τιώται δλοι καί μάς έχουν εις άθλίαν κατάστασιν, έπειδή λέγουν δτι έως τώ
ρα έφυλάξαμεν τήν εύταξίαν τώρα δέ θέλομεν τούς μισθούς μας.

Διά τούτο λοιπόν παρακαλοϋμεν τήν Σεβαστήν Κυβέρνησιν δσον τάχι
στα ήμπορέσει νά οίκονομήση τούς μισθούς. Διότι έάν οί άνθρωποι ούτοι έλ
θουν χωρίς κανέν φώς, θά διαλυθούν τά Στρατεύματα καί θά κάμουν μεγά
λος καταχρήσεις. Μένω δέ μέ τό άνήκον σέβας.

τή 25 Μαίου 1832 Ό άρχηγός
Έν Πετρομαγούλρ, τής Λεβαδείας (Ύπ.) Γεώργιος Ζορμπάς».

(Γ.Α.Κ., Γρ.Στρ., Φάκ. 154. Άντιγρ. Άλέκου Δάμτσα).
Μέ'τό Ιδιο πνεύμα γράφει πρός τήν Κυβέρνηση καί ό ταγματάρχης Νικόλαος 

Φιλάρετος άπό τή Λιβαδιά στίς 26 Μαίου46 47, κι έτσι ή Κυβέρνηση άναγκάστηκε τόν 
άλλο μήνα νά στείλει κατακεϊ τό γενικό έπιθεωρητή τού στρατού Ν. Χρυσοβέργη 
γιά νά καταγράψει δλους τούς στρατιώτες μέ σκοπό τή μισθοδοσία τους. Στήν έπι- 
θεώρηση συνόδευαν τό Χρυσοβέργη οί Βάσος, Γ. Διοβουνιώτης, Γ. Βάγιας καί Γ. 
Ζορμπάς (Γ.Α.Κ., Γρ.Στρ., Φάκ. 160).

Στίς 7 Ιουλίου έπιθεωρήθηκε καί τό σώμα τού Ζορμπά. "Εγινε ή καταμέτρηση 
καί ή καταγραφή τών άντρων, καί καθορίστηκε άπό τόν έπιθεωρητή τό ποσό τών 
84.012,08 γροσίων γιά τούς μισθούς τών άξιωματικών καί τών στρατιωτών, πού πα- 
ράλαβε ό άρχηγός στή Λιβαδιά, στίς 16 Ιουλίου, άπό τή διεύθυνση τού γενικού έπι- 
θεωρητηρίου τής άνατολικής Ελλάδας, άφού ύπόγραψε άπόδειξη48. Δεύτερη άπό-

46. Άπό τήν 16759/5204/7.4.1832 διαταγή τής Γραμματείας Στρατιωτικών πρός τό Γιάννη Βε- 
λέντζα ατό Φάκ. τοϋ άγωνιστή ατό Άρχ. Άγ. τής Έθν. Βιβλ.
47. Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ„ Φάκ. 154.
48. Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 177.

Στό Φάκ. 163 (11 -2 2  Ίουλ(ου) υπάρχει δεκαπεντασέλιδη κατάσταση τοϋ άρχηγοΟ Ζορ
μπά μέ τά όνόματα τών έπιτελών καί στρατιωτών του Αποστόλη Καλαμίδα, Γεωργίου Γριτζά- 
νου, Ζήση Αθανασίου, Νικολάου Φιλάρετου, Δημητρίου Αλέγρα καί Αθανασίου Νικολαΐδη,
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δειξη έπίσης ύπόγραψε σέ τρεις μέρες γιά 160 γρόσια πού πήρε άπό τήν Ιδια διεύ-

καθώς κα( μέ τά ποσά πού είχε νά παίρνει 6 καθένας. Μεταξύ τών άλλων άναγράφονται καί τά
όνόματα τών θεσσαλών:
Α’ Κύρια δύναμη Γιώργη Ζορμπά, άρχηγού, ταγματάρχη, Μαγνησία (Προμ(ρι).

Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ύποταγματάρχης, Μαγνησία (Προμίρι)
Δημήτριος Μοσχοβάκης, υπασπιστής, Άγιά 
Ιωάννης Εύαγγελινού, λοχαγός, Μαγνησία 
Ζαχαρίας παπά ΔημητρΙου, λοχαγός, Βόλος 
Κωνσταντίνος παπά ΔημητρΙου λοχαγός, Βόλος 
Δημήτριος Ναουμίδης, ύπολοχαγός, Μαγνησία 
Βασίλειος παπά Εύαγγελίου, Θεσσαλία
Αθανάσιος Γίφτζάς, ύπολοχαγός, Άμπελάκια (Θεσσαλίας ή Σαλαμίνας)
Χατζή Γιόννης Τζικρικάς, ύπολοχαγός, Ζαγορά 
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, ύπολοχαγός, Άγιό 
Γεώργιος ΚωνσταντινΙδης, ύπολοχαγός, Ζαγορά 
Εμμανουήλ Ίωάννου, λοχαγός, Μαγνησία 
Νίκος Καλογιάννης, λοχίας, Ελασσόνα 
Γ εώργιος Σκεργιόννης, λοχίας, Μακρινίτσα 
Εύστάθιος Νικολάου, δεκανέας, Άγιό 
Άγγελής Ίωάννου, λοχίας, Μαγνησία 
Κωνσταντίνος Άθ. Ντόβα, στρατιώτης, Άργαλαστή 
Ιωάννης Άθ. Ντόβα, στρατιώτης, Άργαλαστή

Β' Μονάδα Αποστόλη Καλαμίδα
Τόλιος Καλαμίδας, ταγματάρχης, Μαγνησία (Παλιά Μιτζέλα)
Αλέξανδρος Καλαμίδας, ύποταγματάρχης, Μαγνησία (Παλιά Μιτζέλα)
Ιωάννης Άθανασόπουλος, λοχαγός, Μαγνησία 
Γ εώργιος ΔημητρΙου, ύπολοχαγός, Μαγνησία 
Άποστόλης ΔημητρΙου, ύπολοχαγός, Μαγνησία 
Τριαντάφυλλος Πριόβολος, ύπολοχαγός, Μαγνησία 
Νικόλαος Αθανασίου, ύπολοχαγός, Κεραμίδι 
Γ εώργιος Δεκαντούς (;), λοχίας, Κεραμίδι 
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, λοχίας, Λάρισα 
Νικόλαος Ζαγοριανός, λοχίας, Ζαγορά 
Ιωάννης Νικολάου, λοχίας, Μαγνησία 
Γεώργιος Τζιλιμίνγκας, λοχίας, Μαγνησία 
Γεώργιος Εύαγγελινού, λοχίας, Μαγνησία 
Στάθης Δημητρίου, λοχίας, Μαγνησία 
Νικόλαος Κυριαζή, στρατιώτης, Θεσσαλία 
Δημήτριος Γεωργίου, στρατιώτης, Μαγνησία 
Γεώργιος Τριανταφύλλου, δεκανέας, Μαγνησία

Γ' Μονάδα Γεωργίου Γριζάνου, χιλίαρχου, Μαγνησία
Γ εώργιος Βασιλείου, λοχαγός, Θεσσαλομαγνησία 
Ίωάννής Σκαμάνγκας, λοχαγός, Θεσσαλομαγνησία 
Κωνσταντίνος Γ εωργίου, λοχαγός, Μαγνησία 
Δημήτριος Πολυμέρου, λοχαγός, Μαγνησία
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θυνση γιά μισθούς τών στρατιωτών Ακριβού Θεοδώρου καί Ιωάννη Γεωργίου, οί

Εύατάθιος Στέριου, λοχαγός, Αλμυρός
Παρίσης Γαλανόπουλος, ύπολοχαγός, Θεσσαλομαγνησία
Εύατάθιος Κυριαζή, λοχίας, Θεσσαλία
Κωνσταντής Κοντογιάννης, λοχίας, Μαγνησία
Νικόλαος Δημητρίου, δεκανέας, Θεσσαλομαγνησία
Σταμάτης Αντωνίου, λοχίας, Σκόπελος
Δημήτριος Στέριου, λοχαγός, Κεραμίδι
Γιάννης Πανταζή, λοχίας, Θεσσαλία
Κωνσταντίνος Δημητρίου, ύπολοχαγός, Κεραμίδι
Κωνσταντίνος Αρβανίτης, ύπολοχαγός, Ζαγορά
Ιωάννης Δημητρίου, λοχίας, Ζαγορά
Αθανάσιος Δημητρίου, λοχίας, Κερασιά
Κωνσταντίνος... (δυσανάγνωστο τό έπώνυμο), λοχίας, Κεραμίδι
Αθανάσιος Δημητρίου, δεκανέας, Κεραμίδι
Γεώργιος Δημητρίου, δεκανέας, Κερασιά
Κωνσταντίνος Γεωργίου, δεκανέας, Άγιά
Δημήτριος Πανταζή, δεκανέας, Κεραμίδι
Θεόδωρος Στέριου, στρατιώτης, Σοφάδες
Ιωάννης Νικολάου, λοχίας, Θεσσαλομαγνησία
Άποστόλης Παναγιώτου, λοχίας, Θεσσαλομαγνησία
Παναγιώτης Δημητρίου, στρατιώτης, Θεσσαλομαγνησία
Στεφάνής Ίωάννου, δεκανέας, Θεσσαλομαγνησία
Δημήτριος Γ εωργίου, στρατιώτης, Κερασιά
Πέτρος Αντωνίου, λοχίας, Καρίτζα
Γεώργιος Εύσταθίου, Θεσσαλομαγνησία

Δ' Μονάδα Ζήση Αθανασίου, ταγματάρχη, Βόλος
Νικόλαος Γεωργίου, λοχίας, "Αγιος Γεώργιος Βόλου 
Βασίλειος Στέριου, δεκανέας, Τούρναβος 
Δημήτριος Παναγιώτου, δεκανέας, Τούρναβος 
Κωνσταντίνος Δημητρίου, δεκανέας, Σαρτζιλάρ 
Δημήτριος Αθανασίου, στρατιώτης, Σαρτζιλάρ

Ε' Μονάδα Νικολάου Γ. Φιλάρετου, ταγματάρχη, Μαγνησία (Προμίρι)
Κυριάκος Δανολόπολος, λοχαγός, Θεσσαλομαγνησία 
Κωνσταντίνος παπά Κούβλου, καταλυματίας, Μαγνησία 
Κωνσταντίνος Γεωργίου, Μαγνησία 
Εύατάθιος Ίω. Ντόβας, πενήνταρχος, Άργαλαστή 
Ιωάννης Δασκαλάκης, ύπολοχαγός, Μαγνησία 
Ιωάννης Γ εωργίου, λοχαγός, Μαγνησία 
Κωνσταντίνος Εύσταθίου, λοχαγός, Μαγνησία 
Εύατάθιος Ίωάννου, λοχίας, Μαγνησία 
Δημήτριος Γεωργίου, λοχίας, Μαγνησία 
Ιωάννης Ρήγα, λοχίας, Μαγνησία 
Βαγγέλης Τυμπανόπουλος, λοχίας, Μαγνησία 
Δημήτριος Βελσιώτης, ύπολοχαγός, Θεσσαλομαγνησία
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όποιοι δέν είχαν πληρωθεί άπ’ τό Γενάρη τοϋ 1832* 49. Τήν ίδια μέρα πάλι θά πάρει 
ό Ζορμπάς άλλα 180 γρόσια γιά τόν Όλύμπιο λοχία του Ιωάννη Άθανασόπουλο 
πού άπό λάθος είχε μισθοδοτηθεί ώς δεκανέας, ένώ εϊταν λοχίας50. (Τέσσερις μέ
ρες πιό πρίν δανείστηκε άπό τό γνωστό καί σήμερα μοναστήρι τοϋ "Οσιου Λουκά 
1200 γρόσια, υπογράφοντας άπόδειξη51). Στίς 20 Ιουλίου έπίσης ό έκτακτος διοικη
τής τής άνατολικής Ελλάδας Δούκας Κ. Δούκας έστειλε γραφτή διαταγή στόν ύπε- 
νοικιαστή Κάπου ρνας Αναγνώστη Παπασταθόπουλο νά μετρήσει στόν άρχηγό 
Ζορμπά 650 γρόσια γιά μισθούς. Ό  Ζορμπάς έστειλε στήν Κάπουρνα τόν κουνιάδο 
του όπλαρχηγό Νικόλαο Φιλάρετο καί τά πήρε, άφοϋ υπόγραψε άπόδειξη52. -

Δυό δμως άγωνιστές, ό Μήτρος Παναγιώτου δεκανέας κι ό Γεώργιος Παπαϊω- 
άννου, δέ βρίσκονταν στήν έπιθεώρηση, έπειδή ό πρώτος εϊταν άρρωστος κι ό δεύ
τερος σέ άδεια. Τούτα άναφέρει ό Ζορμπάς άπό τό Καινούργιο Χωριό στόν έπιθεω- 
ρητή μέ τήν ύπόσχεση, πώς δταν γυρίσουν στή μονάδα τους, θά τούς παρουσιάσει 
στό έπιθεωρητήριο (Γ.Α.Κ., Γρ.Στρ., Φάκ. 162).

Αλλά κι ό ταγματάρχης Γιώργης Καλαμίδας άνάφερε (15.7.1832)στόν άρχηγό

Αναγνώστης Γεωργίου, ύπολοχαγός, Μαγνησία 
Ιωάννης Κατζιούρας, λοχίας, Μαγνησία 
Χατζή Γ εώργιος Τιρνικόπουλος, ύπολοχαγός, Βόλος 
Κωνσταντίνος Ρήγα, λοχίας, Μαγνησία 
Κωνσταντίνος Χρίστου, δεκανέας, Θεσσαλία 
Βάιος Άγγελή, δεκανέας, Φάρσαλα 
Εύστάθιος Γεωργίου, στρατιώτης, Μαγνησία 
Νικόλαος Ίωάννου, στρατιώτης, Μαγνησία 
Στέριος Χατζή, δεκανέας, Βελεστίνο 
Αθανάσιος Ίωάννου, στρατιώτης, Ελασσόνα 
Δημήτριος Χατζή Παλούκη (;), στρατιώτης, Θεσσαλία

ΣΤ' Μονάδα Δημητρίου Αλέγρα, ύποταγματάρχη, Θήβα 
Χασάνης - , λοχίας, Φάρσαλα
Σταμάτης Γεωργίου, στρατιώτης, Νεοχώρι (Μαγνησίας;)

Ζ' Μονάδα Αθανασίου Νικολαΐδη, χιλίαρχου, Μακεδονία 
Κανένας άπό τή Θεσσαλία.

(Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 163)

49. Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ, Φάκ. 117, έγγραφο τού γενικού έπιθεωρητή τής άνατολικής Ελλάδας Ν. 
Χρυσοβέργη πρός τόν έκτακτο διοικητή τής άνατολικής Ελλάδας άπ’ τό Καινούργιο Χωριό, 
11.7.1832.

50. Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 177, έγγραφο τού παραπάνω γενικού έπιθεωρητή, πού ύπογράφει κι 
ο Γ. Ζορμπάς, άπό Λιβαδιά, 19.7.1832.

51. Γεωργίου Π. Κρέμου, Φωκικά: Ή Ιστορία τής μονής Όσιου Λουκά, σελ. 113.
Έδώ δ Κρέμος γράφει τό 1831. Σωστότερο είναι, νομίζω, τό 1832, μιά πού τότε ό Ζορ

μπάς βρισκόταν σέ κείνα τά μέρη.
52. Γ.Α.Κ, Κ. 27 ΣΤ', Άρχ. Δούκα Κ. Δούκα, έγρ. 886/20.7.1832, Λιβαδιά.
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του Ζορμπά μιά περίπτωση άδικίας σέ βάρος τού λοχία του Καραγιάννη, πού κατά 
τήν έπιθεώρηση άπό άπροσεξία τόν φέρανε ώς δεκανέα. Τήν άναφορά έστειλε μέ 
τόν Ιδιο τόν Καραγιάννη στό Ζορμπά, κι αύτός τήν προώθησε, στίς 16 Ιουλίου άπό 
τή Λιβαδιά, στό γενικό έπιθεωρητήριο, συνηγορώντας γιά τήν άποκατάσταση τού 
δικαίου (Γ.Α.Κ., Γρ.Στρ., Φάκ. 163).

Μιά πατριωτική χειρονομία τών άγωνιστών

Ό  φατριασμός τών έπαναστατών, οί ληστείες οΐ καταπιέσεις, οΐ καταχρήσεις 
καί τά δργια τού Κωλέτη είχαν βυθίσει τήν έλεύθερη χώρα στό χάος. Τό καλοκαίρι 
δμως έκεϊνο πραγματοποιείται ένα καλό βήμα γιά τήν κατάπαψη τού έμφύλιου πο
λέμου. Όπλαρχηγοί κι άπό τίς δυό παρατάξεις, βλέποντας τώρα πού όδηγοϋνε τά 
μίση καί οί τσακωμοί, συγκεντρώνονται στό Δίστομο, δίνουν τά χέρια κι όρκίζονται 
νά σταματήσουν τόν άλληλοσπαραγμό καί νά έργαστοϋν γιά τό καλό τής πατρίδας. 
Συντάζουν μάλιστα καί δυό προκηρύξεις μέ άνάλογο περιεχόμενο, πού υπογράφει 
κι ό Ζορμπάς -  τή μιά πρώτος καί τήν άλλη τελευταίος - .  Νά ποιά εΐταν ή δεύτερη:

«Συνελθόντες είς έν οί υποφαινόμενοι όπλαρχηγοί τής Ανατολικής Ελλά
δος καί πόσης τάξεως στρατιωτικοί, καί παρατηρήσαντες τήν κατάστασιν 
τής Πατρίδος μας, καί τάς άναμεταξύ των διαιρέσεις, προερχόμενοι άπό φα
τριαστικά κινήματα, τά όποια έσχάτως μάς διήρεσαν έως σήμερον, καί ή 
διαίρεσίς μας αϋτη έπροξένησε τόσας χύσεις αίμάτων τών συναδέλφων μας, 
καί άφανισμόν είς τούς συμπολίτας μας "Ελληνας, χωρίς άναμεταξύ μας νά 
υπάρχει ούτε πάθος, ούτε Ιδιοτέλεια, καίέξηγηθέντες είληκρινώς καί άμερο- 
λήπτως όλα ταϋτα καί τά έκ τής διαιρέσεως έπαπειλούμενα δεινά, τόν παντε
λή τής Πατρίδος μας όλεθρον, καί μετά τούτο τήν στέρησιν τών δικαιωμάτων 
μας, τά όποια άποκτήσαμεν διά τήν ύποστήριξίν του μέ τόσους άγώνας καί 
θυσίας, κοινή γνώμη καί ένόρκως άπεφασίσαμεν τ ’ άκόλουθα.

Α'. Λήθη τών παρελθόντων γενικώς.
Β'. "Ενωσιν είληκρινή καί άμοιβαίαν άναμεταξύ μας, χωρίς τίς έξ ήμών 

νά μεθέξη είς όποιανδήποτε φατρίαν, είμή είς τά γενικά τής Πατρίδος συμ
φέροντα.

"Οποιος έξ ήμών ήθελε λάβει μέρος είς τάς ένεστώσας διατρεχούσας 
φατρίας, θά θεωρείται ώς προδότης άτιμος, καί έπίβουλος τών γενικών συμ
φερόντων, καί θέλει κατατρέχεται έξ όλων ήμών.

Ταϋτα πάντα μέ άμοιβαίαν εύχαρίστησιν καί ένόρκως συμφωνήσαντες 
οί ύποφαινόμενοι ύποσχόμεθα τήν άμετάτρεπτον καί είληκρινή διατήρησιν 
τών άνωτέρω, καί ύποφαινόμεθα.
Τή 22 Ιουλίου 1832 έν Διστόμω.

Δούκας Κωνσταντίνου, Α. Βιτζιάβης, Διαμαντής Νικολάου, Ίω. Φραγκί- 
στας, Ίωάν. Κλήμακας, Ίω. Βελέντζας, Κομνής Τράκας, Βασίλειος Μποϋσ- 
γος, Μήτρος Τριανταφυλίνης, Ντάλιας Νικολάου, Β. Μπαλετζός, Μ. Γ. Γρηγό- 
ρης, Στ. Κόντος, Γεροπανουργιάς, Βάσος Μαυροβουνιώτης, Ίω. Γούρας, Ίω. 
'Ρούκης, Γ. Διοβουνιώτης. Δ. Εύμορφόπουλος, Νάκος Πανουργία, Σπϋρος
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Μήλιος, Γ. Βάγιας, Γεώργιος Ζορμπάς»53.
Τήν ίδια μέρα οΐ καπεταναϊοι έγραψαν ατούς συναδέρφους τους τού Μόριά γιά 

νά τούς ένημερώσουν άπάνω στήν ένέργειά τους αύτή, προτείνοντας συνάντηση 
καί μ’ αύτούς, ώστε νά σταματήσει κάθε διαμάχη μεταξύ τους54.

Τό καλοκαίρι τής χρονιάς αύτής ξέσπασε μιά άναταραχή στό σώμα τού Ζορ- 
μπά. Δέν είναι δμως γνωστή ούτε ή αιτία ούτε ή έκταση πού πήρε. Άπό άναφορά 
του πάντως (Θήβα 29.9.1832) πρός τή Γραμματεία Στρατιωτικών, φαίνεται καθαρά 
πώς έπεσε ψυχρότητα στίς σχέσεις του μέ τούς Καλαμιδαίους, άλλά δέ διευκρινίζε
ται ή αιτία. Τόσος είταν 6 θυμός τών Καλαμιδαίων, ώστε σηκώθηκαν καί έφυγαν άπ’ 
τή δύναμή του, δπου βρίσκονταν ταγμένοι. Κι δχι μόνο αύτό, άλλά κατηγόρησαν 
τόν άλλοτε συναγωνιστή τους στή Γραμματεία Στρατιωτικών, κι αύτή τόν παρατή
ρησε αύστηρά. Τότε δ Ζορμπάς, θεωρώντας άστήριχτες τίς κατηγόριες έναντίον 
του, σύνταξε τήν πιό πάνω άναφορά (Θήβα 29.9.1832), γιά νά διαμαρτυρηθεί. "Εγρα
φε, μεταξύ τών άλλων:

«Θεωρώ μέ άκραν μου λύπην, ότι σφαλεροί πληροφορίαι έδωσαν άφορμήν 
εις τήν Γραμίματείαν) νά προσβάλη τόν χαρακτήρα άνθρώπου, τόν όποιον ή 
διαγωγή του εις τάς περιστάσεις ταύτας μάλιστα, έκαμνε νά έλπίζη άπό τήν 
Κυβέρνησιν εύνοιαν καί έπαίνους, άντί έπιπλήξεων αυστηρών καί προσόψε
ων άνυπάρκτων έγκλημάτων....οΐ ρηθέντες άποκαθιστώσι σφαλερός δλας
τάς είς τήν Κυβέρνησιν δοθείσας πληροφορίας, τό όποιον καί ή Γραμματεία 
έξετάζουσα, θέλει εύαρεστηθή νά μή μεταχειρίζεται άδίκως, ώς έχθρός τής 
κοινωνίας, καί μάστιγας τής άνθρωπότητος άνδρας παντάπασιν άμετόχους, 
τών όποιων τόν χαρακτήρα προσβάλλει Ικανώς μόνη ή υποψία, δτι συνήργη- 
σαν ή άσυλον έδωσαν είς άνθρώπους τούς όποίους βδελύττονται»55.

Ποιά ή συνέχεια τής διαμάχης, μάς είναι άγνωστο. Καμιά πηγή δέ μάς λέει τί
ποτα. Πάντως δ Ζορμπάς έξακολουθοϋσε νά παραμένει στήν άνατολική Στερεά, 
χωρίς δμως νά μπορούμε νά παρακολουθήσουμε πιά τή δράση του, γιατί λείπουν οί 
πηγές. Τό μόνο γνωστό είναι πώς, ϋστερ’ άπό διαταγή τής Πολιτείας, έτρεξε μέ τή 
μονάδα του στό χωριό Μορλοβό τής άνατολικής Ρούμελης νά κυνηγήσει τούς λη
στές, πού έκαναν έκεΐ τήν έμφάνισή τους»56.

Παράλληλα μέ τή ληστεία στήν ξηρά, δργίαζε βέβαια καί ή ληστεία στή θάλασ
σα. Θύμα μιάς τέτιας πειρατείας στή Σκύρο έπεσε (Μάης 1832) κι αύτός ό ίδιος ό

53. 1) Έθν. Βιβλ., Άρχ. Φιλ., άριθ. έγγρ. 7994/22.7.1832.
2) Έφημ. «Άθηνά», 3 Αύγούστου 1832.

54. Γ.Α.Κ., Γεν. Γρ., Φάκ. 294.
55. Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 174, 29.9.1832. Βλ. έπίσης καί τήν 2041/1.9.1832 άναφορά τής Γραμ
ματείας Στρατιωτικών πρός τή Γραμματεία Επικράτειας στό 296 Φάκελο τής Γενικής Γραμ
ματείας άπό 1.9.1832.

Στόν 181 Φάκελο τής Γραμματείας Στρατιωτικών, μέ ήμερομηνία 28.3.1832, υπάρχει μιά 
κατάσταση (Λιβαδιά 22.11.1832), δπου άνάμεσα στ’ άλλα, σημειώνεται: « Ό  Γ. Ζ ο ρ μ π ά ς  
μ ί α ν  δ μ ο λ ο γ ί α ν  1566  γ ρ (  όσια) ». Μ’ αύτό δμως δέν ξεκαθαρίζεται τίποτα.
56. Βιογραφία μετά σημειώσεων..., δπ.π.
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Χριστόφορος Περραιβός, όταν άνέβαινε γιά τή Σκόπελο ν’ άναλάβει τή διοίκηση 
τών Βόρειων Σποράδων. Αλλά τό πειρατικό καράβι έπισημάνθηκε, ωστόσο - 
σύμφωνα μέ τήν καταγγελία τού Περραιβοϋ πρός τήν Κυβέρνηση- ό Γιώργης Ζορ- 
μπάς κι ό συνάδερφός του Γιάννης Χιμευτός έμπόδιζαν τήν κατάσχεσή του. Εΐταν 
— συνέχιζε ό Περραιβός — Ιδιοκτησία τους τό καράβι καί οί πειρατές δικοί τους 
άνθρωποι, καθώς καί τοΰ Άποστολάρα, γ ι’ αύτό καί οί δύο πρώτοι πήραν τή μερίδα 
τού λέοντος άπό τήν πειρατεία: 52.000 γρόσια ό καθένας, ένώ τό μερίδιο του κάθε 
πειρατή εΓταν μόνο 13.000 γρόσια57.

57. Κωστή Α. Κωνσταντινίδη, Μιά πειρατεία στίς τρείς Μπούκες, έφημ. «Σκυριανά Νέα», Ιού
λιος 1982.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'

'Ο Ζορμπάς στό νέο στρατό τού ’Όθωνα. Εναντίον της ληστείας

"Οπως είναι γνωστό ένα μέγα μέρος τών έπαναστατών τού ΕΙκοσιένα πέρασε 
στό στρατό τοϋ έλεύθερου Κράτους, ένώ τό ύπόλοιπο δέν έγινε δεχτό άπό τίς διά
φορες έπιτροπές έπιλογής. "Ετσι δμως ένας μεγάλος άριθμός άγωνιστών βρέθηκε 
στό δρόμο, κι έμεινε μέ τό φαρμάκι τής άδικίας στήν ψυχή. Πολλοί πάλι άπ’ αύτούς, 
πάνω στήν έξαρση τού ένθουσιασμοϋ τους, είχαν πουλήσει στό διάστημα τοϋ άγώ- 
να τίς περιουσίες τους γιά τίς μεγάλες άνάγκες πού άντιμετώπιζαν, κι άλλοι βρέθη
καν χωρίς νά όρίζουν γή, έπειδή τά χωράφια τους δεσμεύτηκαν ή άρπάχτηκαν άπ’ 
τούς Τούρκους. Πώς θά ζοϋσαν κι αύτοί καί οί φαμίλιες τους;

Μπρός στήν άπόγνωση, άναγκάστηκαν πολλοί άπ’ τούς άδικημένους άγωνι- 
στές, νά πάρουν τά βουνά καί νά γίνουν κλέφτες. Εϊταν βέβαια καί ή γοητεία τής 
παλιάς κλεφτουριάς καί τής άνυπόταχτης ζωής, σπουδαίο κίνητρο γιά τήν έξαρση 
τής ληστείας τότε. Τό φαινόμενο πήρε τρομαχτικές διαστάσεις, καί τό νεαρό Κρά
τος παρουσίαζε εικόνα άξιοθρήνητη.

"Οταν ήρθε λοιπόν στήν Ελλάδα ό πρώτος Βασιλιάς "Οθωνας, τό Γενάρη τοϋ 
1833, είχε ν’ άντιμετωπίσει -  κοντά στ’ άλλα - καί τό βασανιστικό πρόβλημα τής 
ληστείας, πού παρόλες τίς προσπάθειες τής Πολιτείας, εϊταν άδύνατο νά έξαλει- 
φτεΐ. Μέ τόν έρχομό τού "Ανακτα, διαλύονται τά τάγματα καί γίνεται ή άνασυγκρό- 
τηση τοϋ στρατού, ένώ παράλληλα Ιδρύεται καί τό σώμα τής χωροφυλακής άπ’ 
τούς Βαυαρούς τήν ίδια χρονιά. "Ετσι άρχίζει ή συστηματική άντιμετώπιση τής λη
στρικής δραστηριότητας, πού πήγαινε όλοένα νά καταλύσει τήν έννοια τής τάξης 
καί τής εύνομίας στό Κράτος.

Ανάμεσα ατούς άλλους, προτιμήθηκε στόν καινούργιο στρατό καί ό Γιώργος 
Ζορμπάς μέ τ’ άδέρφια του, πού έδρασε κι αύτός έναντίον τής ληστείας, άλλά πού 
δέν μπορούμε νά παρακολουθήσουμε τά βήματά του άπό έλλειψη πηγών. Θά τόν 
ξαναβρούμε στίς 20 Όκτωβρίου 1835 στό Ναύπλιο μέ τό βαθμό τοϋ ταγματάρχη1.

'Η παραμονή του στό Ναύπλιο εϊταν προσωρινή. Φεύγει λοιπόν, καί στίς 30 Δε
κεμβρίου περνάει άπ’ τήν Αθήνα, όπου παραδίνει ένα πιστοποιητικό στή μητέρα 
τοϋ άλλοτε στρατιώτη του Γιάννη Στέριου άπό τόν Άσπροπόταμο τής Πίνδου. Ό  
Στέριος έπεσε πολεμώντας μαζί του στό Τρίκερι τό Νοέμβρη τοϋ 18271 2.

Στό μεταξύ διορίστηκε στίς βόρειες έπαρχίες τοϋ Κράτους μέ έδρα τή Λαμία, 
καί τό Δεκέμβρη τοϋ 1835 προτάθηκε άπ’ τό σύμβουλο τής Επικράτειας Δρόσο

1. Άπό τό 5402/20.10.1835 πιστοποιητικό γιά τή δράση τοϋ όπλαρχηγοϋ στό 1821 Δημητρίου 
Μοσχοβάκη, πού καταχωρεϊται στό Άρχ. Άγ. Έθν. Βιβλ.
2. Γ.Α.Κ., Όθ. Άρχ., Φάκ. 68, 30 Δεκεμβρίου 1835.
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Μανσόλα πρός τόν κόμητα "Αρμανσμπερκ ώς άπαραίτητος γιά τήν καταδίωξη τών 
ληστών, μαζί μέ τούς Παπακώστα άπό τήν "Αμφισα, τόν Πράπα άπό τό Λιδορίκι καί 
τό Βαγγέλη Κοντογιάννη άπ’ τήν Υπάτη3.

Στήν καταδίωξη τών ληστών

Ύστερ’ άπ’ τήν έπιλογή του γιά τή δίωξη τών ληστών, ό Ζορμπάς άκολούθησε 
τό Βάσο στίς έκκαθαριστικές έπιχειρήσεις στήν περιοχή τών Άγράφων4. "Οταν ό
μως τά στρατεύματα έφτασαν στήν Τριφύλα, πήρε διαταγή ό Βάσος νά γυρίσει στή 
Φθιώτιδα, γιά νά ξεπαστρέψει τά τελευταία λείψανα τών ληστών στόν τόπο. Δέν 
πήγε ώστόσο ό ίδιος. Προτίμησε νά στείλει τό Ζορμπά κατακεί, κι έτσι, χωρίς νά χά
σει καιρό ό τελευταίος, παίρνοντας μαζί του καί τό λοχία Σ. Εύσταθίου, ρίχτηκε 
στήν καταδίωξη τών ληστρικών όμάδων τής Φθιώτιδας ώς τίς παραμεθόριες περιο
χές. Πρώτα διατάχτηκε καί πήγε στόν Κλειτσό τού Φουρνά, όπου άναστάτωνε τήν 
περιοχή ή συμμορία τού Κυριάκου καί Γεωργίου Χαμχούγια. Ή έπέμβαση τού στρα
τού εΐταν άποτελεσματική, καί οί ληστές ϋστερ’ άπό μάχη έγκαταλείψανε τόν τόπο. 
"Ετσι τά άποσπάσματα τράβηξαν σ’ άλλα μέρη, κι ό Ζορμπάς, παίρνοντας 100 ά
ντρες, άνηφόρισε γιά τό Φτελιό τής Θεσσαλομαγνησίας. Στό χωριό Γάβριανη τό ά- 
πόσπασμά του συγκρούστηκε (22.3.1836) μέ ληστές καί σκότωσε τόν άρχιληστή Δη- 
μήτριο Μακρή5. Ήρθε κατόπι στίς Νιές, κυνηγώντας τή συμμορία τού Βασίλη Μπαϊ- 
ρακτάρη. Εκεί έστησε καρτέρι σέ μιά πηγή, κι όταν οί ληστές ζύγωσαν στό νερό, 
χύθηκε καταπάνω τους ό Ζορμπάς,πετυχαίνοντας τό στόχο του: Διάλυσε τούς κλέ
φτες, τραυματίζοντας καί μερικούς. Μπόρεσε μάλιστα νά πιάσει καί τόν Ιδιο τόν 
Μπαϊρακτάρη, πληγωμένον στό χέρι, μαζί καί τόν ξακουστό ληστή Διονύση Γ ίαμά 
καί νά λευτερώσει άκόμα δυό "Ελληνες, πού έσερνε αίχμαλώτους μαζί της ή συμμο
ρία.

Είταν ή 26η Μαρτίου 1836, μέρα Μεγάλης Πέμπτης6.
Τό χτένισμα τής περιοχής συνεχίστηκε μέ καλά άποτελέσματα: Δυό άκόμα λη

στρικά μπουλούκια τού Κώστα Κραβαρίτη καί τού μουσουλμάνου Σκόδρα, δια
σκορπίστηκαν άπ’ τό άπόσπασμα τού Προμιριώτη άξιωματικοΰ7, πού ώς σημαιοφό
ρος πιά ύπηρετοϋσε άπ’ τίς άρχές τού 1836 στήν Α' τετραρχία Λαμίας8. Τόν Απρίλη

3. Γ.Α.Κ., Όθ. Άρχ., Ύπ. Έσ., Φάκ. 176, 3, Γ - γ  Ασφάλεια. Ή άναφορά είναι γραμμένη καί 
ατά γερμανικά.
4. Στίς 30 Μαρτίου 1836 ό Ζορμπάς εΓταν «άποσπασμένος άπ’ τούς έλέγχους τής τετραρχίας» 
όπως άνάφερε τότε στή Στρατιωτική Βασιλική Γραμματεία τής Επικράτειας ό διοικητής της 
συνταγματάρχης Ν. Πανουριάς (Γ.Α.Κ., Μ. Α., Φάκ. 418).
5. Έφημ. «Άθηνά», 5.4.1836. Σύμφωνα μέ τό δημοσίευμα τής έφημερίδας, δ λήσταρχος έντα- 
φιάστηκε στό μοναστήρι τού Άι-Γιάννη «είς τό Τουρκικόν Σύνορον»
6. Νικολάου Κ. Κασομούλη, 'Ημερολόγιον, έπιμέλεια -  είσαγωγή -  σχόλια Έμμ. Γ. Πρωτο
ψάλτη, Άθήναι (1968), σελ. 72.
7. Γ.Α.Κ., Όθ. ’Αρχ., Φάκ. 96, αίτηση τού Σ. Εύσταθίου άπό 23.5.1861.
8. Τή διοίκηση τής Α’ τετραρχίας Λαμίας άποτελοϋσαν τότε οί: Νικολάκης Κοντογιάννης άντι- 
συνταγματάρχης, Δήμος Λιούλιος ταγματάρχης, Τριαντάφυλλος Άποκορίτης ταγματάρχης 
καί Γεώργιος Ζορμπάς λοχαγός (άπό κατάσταση τών τετραρχιών (Αθήνα 17.2.1836) στά
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Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 2).
"Αλλη πάλι κατάσταση (Αθήνα 31.8.1836) μάς πληροφορεί, πώς 6 Γ. Ζορμπάς, πού προβι- 

βάστηκε στό μεταξύ σέ ταγματάρχη, Επαιρνε μηνιαίο μισθό 140 δρχ. κι Επιπλέον 40 δίστηλα 
τό χρόνο ώς Επίδομα στολής καί δυό μερίδες καθαρό άλεύρι τήν ήμέρα (Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φάκ. 420).
9. «Έφημερίς τής Κυβερνήσεως», 10.6.1836, άριθ. 26.
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«ΟΘΩΝ
ΕΛΕΩ, ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗ Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Χιρηγήοαντες τόν κατά τήν 18/30 Σεπτεμβρίου 1835 συστηθέντα άργυροϋν 
Σταυρόν εις τόν Κύριον Γεώργιον Ζορμπάν Λοχαγόν ώς έντίμως μεθέξαντα 
τού ύπέρ τής άνεξαρτησίας τών Ελλήνων άγώνος μέ τήν άδειαν τού νά φέρη 
τό έντιμον τούτο παράσημον εις πάσαν περίστασιν, παρέχομεν είς αυτόν πρός 
πιστοποίησιν τούτου τό παρόν Δίπλωμα, ύπογεγραμμένον παρ’ Ημών Ίδίαχει- 
ρί καί έσφραγισμένον μέ τήν Ήμετέραν μεγάλην Σφραγίδα τού Κράτους.

Έν Άθήναις τήν 20 Φεβρουαρίου/3 Μαρτίου 1836».
(Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 293, 1836).

"Οταν πληροφορήθηκε τις έπιτυχίες αύτές τό Υπουργείο Εσωτερικών, υπό
βαλε στόν ’Όθωνα τήν 3663 -  3664/30.3.1836 (11.4.1836) τετρασέλιδη άναφορά στή 
γαλλική γλώσσα10 11, νά τόν ένημερώσει γιά τά καθέκαστα καί νά έξάρει τήν αύτοθυ- 
σία καί τήν άφοσίωση τού Ζορμπά11, ώστε νά άναγνωριστεΐ καί έπίσημα τό έργο 
του. Συνεχίζοντας τό Υπουργείο, έγραφε πώς οί ληστές αύτοί άνήκαν σέ συμμορία 
40 άντρών, πού είχε τό όρμητήριό της στό τουρκικό έδαφος, κι δ,τι πολύτιμο άρπα
ζαν άπ’ τό έλεύθερο Κράτος, πήγαιναν καί τό πουλούσαν στά χωριά Βρύνενα καί 
Δρυμώνα τής περιοχής Αλμυρού. Τέλος μέ τήν άναφορά τό Υπουργείο πληροφο
ρούσε τόν "Οθωνα, πώς ένας Τούρκος στρατιώτης σκότωσε δυό έθνοφρουρούς, 
πού βρίσκονταν στό έλληνικό στρατόπεδο τού Κούρνοβου, έπειδή τούς βρήκε δή
θεν νά ληστεύουν.

Στίς 15 Απριλίου θά τόν συναντήσουμε πάλι μιά ώρα δρόμο έξω άπ’ τή Σούρ- 
πη, νά συνεχίζει τό κυνηγητό τών ληστών, πού λυμαίνονταν τόν τόπο. Κείνη τήν ή- 
μέρα ό Ζορμπάς πού παρακολουθούσε τήν κίνησή τους, έπικεφαλής τού Α' λόχου, 
άνάγγειλε στό άπόσπασμα τού Κασομούλη, πού έφτασε στό μεταξύ έκεί, δτι δμά- 
δες ληστών βρίσκονταν στόν Δρυμώνα, Κοκοτούς καί Βρύνενα κι έτοιμάζονταν νά 
περάσουν στό Πήλιο.

Τόν καιρό έκείνο δμως ό Προμιριώτης στρατιωτικός έδειχνε άγριες διαθέσεις 
πρός τούς άξιωματικούς καί στρατιώτες του, φτάνοντας στό σημείο νά δέρνει καί 
άντρες του, πράγμα πού έκανε τούς πρώτους νά διαμαρτυρηθοΰν στούς άνωτέ- 
ρους του. Νά πώς ό Νικόλαος Κασομούλης12, πού βρισκόταν τότε στήνίδια περιοχή 
μέ τό Ζορμπά, διατυπώνει τά γεγονότα:

« Τό έσπέρας (σημ. 15 Απριλίου 1836) οί άξιωματικοί έξέφρασαν τά πα
ράπονά των άπό τόν ταγματάρχην Ζορμπάν, ότι καταχράται τήν άξιοπρέ- 
πειανκαί τά καθήκοντά των, ότι δέρνει τούς στρατιώτας χωρίς λόγον διά τήν 
ύπηρεοίαν, ότι έξ αίτιας τούτου έμελλον πολλοί νά πηγαίνουν μέ τούς λη- 
στάς, ότι οί άξιωματικοί τούς έβάσταξαν νά ύπομείνουν έως νά έλθη ό αρχη
γός, καί ότι έξ αίτιας τούτου έλιποτάκτησε ένας άπό τόν λόχον τού Στάμου-

10. Είναι καταχωρημένη στά Γ.Α.Κ., Όθ. Άρχ., Ύπ. Έσ., Φάκ. 162.

11. Λαθεμένα παρουσιάζεται έδώ ώς λοχαγός· είναι πιά ταγματάρχης.
12. Νικολάου Κ. Κασομούλη, Ήμερολόγιον, δπ.π., σελ. 88 -  89.
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δτι, διαπραγματευόμενοι μέ τούς ληστάς νά ζητήσουν τό έλεος τής Α.Μ., 
τούς ζήτησεν χρήματα δώρον καί ώς έκ τούτου, ύηοπτεύσαντες, 
άποσύρθηκαν 6τι καί τόν προσκυνήσαντα τόν άφώπλισε καί τόνβαστοϋσεν 
ύπό φύλαξιν, ένώ ό Μιχαλίτζης τόν έδιδε έγγύησιν περί τής διαγωγής του 
ώς πρός τήν Ελλάδα, καί ότι έφθασε νά τού είπή ό υπηρέτης (τού) Ζορμπά νά 
τόν δώση δύο τάλληρα- καί άφού τά οικονόμησε νά έλευθερωθή, τόν έζήτη- 
σεν έξ. Αύτά δλα ό άρχηγός τά άκουσε μέ άγανάκτησίν του καίέπήρε τά κατ’ 
αύτοϋ μέτρα νά τόν τραβήξη άπό τήν θέσιν.
16 Απριλίου (1836) -  ήμέρα Πέμπτη.
Έπαρρησιάσθη ό στρατιώτης τού Αου Λόχου εις τόν άρχηγόν κτυπημένος 
είς τήν χείρα καί είς τό σώμα δλον καί καταπλακωμένος μέ έμπλαστρα, πα- 
ραπονούμενος, κλαίγων, άπό τόν Ζορμπάν, δτι σταλθείς νά κόψη μαυραγκα- 
θιές παρά τού Ιδιου διά τζερνίκια, άφ’ ου μέ κόπον μεγάλον μιάς ήμερός έ- 
φερεν έν δεμάτι, διότι έδωσεν είς τόν λοχίαν σιτιστήν δύο έξ αύτών, τόν έδει
ρε κατά κόρον. Τού τά είπεν έμπροσθεν είς τόν νομάρχην».

Τήν Γδια μέρα πήρε διαταγή νά παραδώσει τή διοίκηση τού λόχου στόν ύπολο- 
χαγό Μήτρο Λάππα, χωρίς νά ξέρουμε τό γιατί13, ούτε άν ή διαταγή έκτελέστηκε. 
Πάντως έκεϊνο τό βράδι έφαγε στό Ιδιο τραπέζι ό Ζορμπάς μέ τόν Κασομούλη καί 
τούς λοιπούς κι άντάλλαξε γνώμες γύρω άπό θέματα πειθαρχίας τών στρατιωτών 
(Νικολάου Κ. Κασομούλη, δπ.π., σελ. 89).

Σέ λίγες μέρες (Κυριακή 26 Απριλίου 1836) ό ίδιος βρισκόταν στή Λαμία ώς 
ταγματάρχης πάλι, χωρίς νά διευκρινίζεται άν είχε κάτω άπό τίς όδηγίες του μονά
δα στρατού, καί πρόσφερε τραπέζι στόν Κασομούλη καί τούς άλλους άξιωματι- 
κούς. Στή διάρκεια τού φαγητού συζητήθηκαν καί θέματα σχετικά μέ τήν πρόοδο 
τής Νέας Μιτζέλας τού Αλμυρού (Νικολάου Κ. Κασομούλη, δπ.π., σελ. 97).

Στίς 18 Ιουνίου έξακολουθούσε νά φέρνει τό βαθμό τού ταγματάρχη καί νά 
παίρνει τό μισθό του (Νικολάου Κ. Κασομούλη, δπ.π., σελ. 118,123). Λίγες μέρες άρ- 
γότερα, σύμφωνα μέ μαρτυρία πάλι τού Κασομούλη (δπ.π., σελ. 126), ειδοποιείται ό
τι άπό τήν 1η Μαΐου 1836 θά λαβαίνει τό μισθό του στή Φάλαγγα14. Πάντως τόν Αύ
γουστο τής ίδιας χρονιάς ό Ζορμπάς άνήκε στήν Α' τετραρχία καί μέ τό βαθμό τού 
ταγματάρχη έπαιρνε μισθό 140 δρχ. τό μήνα. (’Από μιά κατάσταση τής Α' τετραρ- 
χίας -  31.8.1836 -  πού ύπογράφεται άπ’ τό διοικητή συνταγματάρχη Ν. Πανουριά 
στά Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φάκ. 420 (1836)).

Στή Λαμία15, δπου είχε τή βάση του, θά ξαναβροϋμε τό Ζορμπά στίς 27 Σεπτεμ-

13. Πιθανότατα έπειδή έγιναν δεχτά τά παράπονα τών άντρων του.
14. Τό δτι κατατάχτηκε ό Ζορμπάς στή Φάλαγγα, τό βλέπουμε κι άπό τή «Γενεαλογία» (δπ.π.)· 
δχι δμως μέ τό βαθμό του άντισυνταγματάρχη, δπως άναγράφεται σ’ αύτή, άλλά μέ τού ταγ
ματάρχη.
15. Πότε άκριβώς τοποθετήθηκε στή Λαμία, μάς είναι άγνωστο. Ό  Κασομούλης άναφέρει τό 
1836. Πάντως τό Νοέμβρη του 1836, κάτοχος κτήματος πλάι στό Κουρσούμ τζαμί τής Λαμίας, 
παρουσιάζεται νά άγοράζει καινούργιο στήν ίδια τοποθεσία (άπό πιστοποιητικό τού είρηνοδί- 
κη Λαμίας μέ χρονολογία 22.6.1864, πού βρήκε ό Άλέκος Κ. Δάμτσας σέ άθηναϊκό άρχείο).
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βρίου τοϋ Ιδιου χρόνου, όταν ώς ταγματάρχης πάλι, έπικυρώνει τήν έπαναστατική 
δράση τοϋ Κωνσταντή Ράγκου, παράλληλα μέ άλλους όπλαρχηγούς, μέ τούτο δώ 
τό πιστοποιητικό:16

« Πιστοποιοϋμεν οΐ κάτωθεν ϋποφαινόμενοι ότι ό Κ(ύριος) Κωνσταντής 
βάγκος έδούλευσεν άπό τήν άρχήν τοϋ Ίεροϋ άγώνος στρατιωτικός τήν πα
τρίδα μέ ζήλον καί έμπιστοσύνην έπαραβρέθη είς διάφορες μάχας έδειξεν ά- 
ξιώτητα καί πατριωτισμόν είχεν βαθμόν πεντακοσιάρχου τόν κατακαιρόν 
Κυβερνήσεων καί έσχάτως έπί καπουδήστρια έλαβεν βαθμόν ταγματάρχου 
έφύλαξεν τά στρατιωτικά του χρέη μέ δλην τήν εύπήθειαν καί ύπακοήν είς 
τούς άνωτέρους του.

διό τοϋ δίδεται τό παρόν μας πιστοποιητικόν διά νά τοϋ χρησιμεύ- 
ση όθεν άνήκει.

ό συντ(αγματάρ)χις
(Ύπ.) Γιαννάκις βάγκος
(Ύπ.) Χρηστόδουλος X " πέτρου
(Ύπ.) Ν. Πανοριάς
(Ύπ.) Διμος λιουλιας
(Ύπ.) Γεόργιως Ζορμπάς».

έν Καμία 1836 
κο (=27) σεπτεμβρ.

ό συντ(αγματάρχης) 
ό συντ(αγματάρχης) 
ό ταγμ(ατάρχης) 
ό ταγματάρχης)

Στις 4 Ίανουαρίου τοϋ 1837, όντας πάλι στή Λαμία, θά προσφέρει γεύμα στό 
Νικόλαο Κασομούλη καί τούς συντρόφους του, πού τόν έπισκέφτηκαν έκεϊ17. Τέλος 
στίς 20 Μαΐου, διατηρώντας άκόμα τή θέση του στή Φάλαγγα μέ τόν Ιδιο βαθμό, έ- 
παινεϊται άπό τήν Κυβέρνηση «διά τήν όποίαν έδειξε είς τάς ιδίας περιστάσεις γεν
ναιότητα, ζήλον καί άφοσίωσιν είς τόν θρόνον» («Έφημερίς τής Κυβερνήσεως», 30 
Μαΐου 1837, άριθ. φύλ. 20).

Προηγούμενα όμως (13/25.3.1837) ζήτησε μέ άναφορά του πρός τή διοίκηση 
τής Α' τετραρχίας τής Β' Φάλαγγας, όπου υπαγόταν, είκοσι μέρες άδεια γιά νά πάει 
στήν Αθήνα, «έπειδή -  όπως έγραφε -  καί ίδιαιτέραις του Υποθέσεις άναγκαιοϋν 
νά μεταβή...»·Ή άναφορά του υποβλήθηκε «πρός τήν έπί των Στρατ(ιωτικ)ών Βα- 
σιλ(ικήν) Γραμματείαν τής Επικράτειας» (Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φάκ., 527, 1836 - 1837) καί 
πρέπει νά έγινε δεχτή, άφοϋ στίς άρχές Μαΐου ό Ζορμπάς βρίσκεται στήν Αθήνα. 
Τότε καί υπόγραψε, μαζί μέ τόν Τζάμη Καρατάσο, ένα «άποδεικτικόν έκδουλεύσε- 
ων» τοϋ μικροκαπετάνιου στήν Επανάσταση Άργύρη Δήμου Φαρμάκη άπ’ τό Φτε
λιό τοϋ Άλμυροϋ (Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φάκ. 427, 1836-1837). Τόν Ιούνιο είναι πάλι στή Λα- 
μίακαί βεβαιώνει, μαζί μέ τούς Γιάννη Ράγκο, Νικόλαο Κοντογιάννη καί Γιαννάκη 

Γιολτάση, τό έπαναο,ατικό έργο τοϋ Γεωργίου Τριαντάφυλλου (Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φάκ., 
427, 1836-1837)18.

16. Γ.Α.Κ.. Όθ. Άρχ., Φάκ. 54.
17. Νικολάου Κ. Κασομούλη, δπ π., σελ. 213. Τόν Απρίλη έκείνης τής χρονιάς έγιναν σεισμοί 
στήν "Υδρα καί διενεργήθηκε έρανος. Ό  Ζορμπάς έδωκε 10 δρχ., τό Ιδιο κι ό Χρ. Περραιβός. Ό 
Φθιώτιδας Ιάκωβος πρόσφερε 30 δρχ., δ Τριαντάφυλλος Τζουράς 50 δρχ., ό Νάκος Πανουρ- 
γιάς κι δ Άδάμ Δούκας άπό 30, δ Τράκας 20 κλπ. (έφημ. «Άθηνά» 24.4.1837).
18. Υπάρχει μιά κατάσταση (Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φάκ. 236) άπ’ τίς 21 Ιουνίου 1837 μέ 73 δνόματα ά- 
ξιωματικών τής τετραρχίας Λαμίας, πού προτείνονται γιά διπλώματα. Ή κατάσταση ύπογράφε-



297

Στ(ς 10 Όκτωβρίου τοϋ ίδιου χρόνου θά ζητήσει άλλες είκοσιπέντε μέρες ά
δεια, γιά νά κατεβεϊ πάλι στήν Αθήνα, «έπειδή οικιακοί τινες υποθέσεις τόν βιά
ζουν ν’ άπέλθη εις Αθήνας...» (Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φάκ. 527, 1836 -1837). Α ντί όμως γιά εΙ· 
κοσιπέντε μέρες, τοϋ χορηγήθηκε άδεια ένός μηνός.

Άναρρωτικές άδειες

Κείνο τόν καιρό ό Προμιριώτης ταγματάρχης άντιμετώπιζε προβλήματα υ
γείας κι έπαιρνε φάρμακα.

Έπισκεφτόταν μάλιστα καί τό γιατρό τής διοίκησης Φθιώτιδας Χ.Ι. Δροσινό, * 1

ται άπ’ τό συνταγματάρχη-διοικητή Νάκο Πανουργιά καί περιλαμβάνει καί τό Γιώργη Ζορμπά.
Συγκεκριμένα άναγράφονται:
1. Συνταγματάρχης Νάκος Πανουργιάς. 2. Συνταγματάρχης Χριστόφορος Περραιβός, 

(Ευρισκόμενος είς τήν Πρωτεύουσαν άγνωει ή Διοίκησις άν έχη δίπλομα ή όχι), 3. Άντισυ- 
νταγματάρχης Νικόλαος Κοντογιάννης, 4. Ταγματάρχης Δήμος Λουλιάς, 5. Ταγματάρχης Εύαγ- 
γέλης Κοντογιάνης (Ευρισκόμενος είς τήν Πρωτεύουσαν άγνωει ή Διοίκησις άν έχη Δίπλομα 
ή όχι), 6. Ταγματάρχης Όλύμπιος, 7. Ταγματάρχης Κομνάς Τράκας, 8. Ταγματάρχης Γεώργιος 
Ζορμπάς, 9. Λοχαγός Μάρκος ΓΙλης, 10. Λοχαγός Κόστας Ταράτζας, 11. Ύπολοχαγός Ιωάν
νης ΦραγγΙστας, 12. Ύπολοχαγός Ιωάννης Κουτρούπις, 13. Ύπολοχαγός Αθανάσιος Βλάχο- 
μιχάλης, 14. Ύπολοχαγός Θωμάς Μπρέσσαρης, 15. Ύπολοχαγός Δημίτριος Γάτζος, 16. Ύπο- 
λοχαγός Κονσταντίνος Μπίνος, 17. Ύπολοχαγός Γ εώργιος Γριτζάνος, 18. Ύπολοχαγός Γ εώρ- 
γιος Καραλύμπας, 19. Ύπολοχαγός Μάρκος Κοσκόνις, 20. Ύπολοχαγός Κόστας Φραγκογια- 
νάκις, 21. Ύπολοχαγός Άναγνώστις Καλαμάρας, 22. χαρακτήριον(;) Νίκος Γεωργίου, 23. Χα
ρακτήρων (;) Καραστάθης Μπαρλάς, 24. Άνθυπολοχαγός Μανόλις Βέρριος, 25. Άνθυπολο- 
χαγός Αθανάσιος Σαραφιανός, 26. Άνθυπολοχαγός Ιωάννης Καρπούζης, 27. Άνθυπολοχα- 
γός Ζήσις Αθανασίου, 28. Άνθυπολοχαγός Δημίτριος Χριστοδούλου, 29. Άνθυπολοχαγός 
Βασίλιος Ζουλούμις, 30. Άνθυπολοχαγός Ιωάννης Άντοννίου, 31. Άνθυπολοχαγός Γεώρ
γιος Κόντος, 32. Άνθυπολοχαγός Αθανάσιος Σούτας, 33. Άνθυπολοχαγός Άνέστις Αθανα
σίου, 36. Άνθυπολοχαγός Καραγιάννης Έμανουήλ, 37. Άνθυπολοχαγός Γεώργιος Καλαμίδας, 
38. Άνθυπολοχαγός Χρήστος Ν. Χορμοβίτης, 39. Άνθυπολοχαγός Νικόλαος Τζατζαρόνις, 40. 
Άνθυπολοχαγός Θεώδορος Άνδρέου, 41. Άνθυπολοχαγός Αθανάσιος Χη- 
νόπορος, 42. Άνθυπολοχαγός Νικόλαος Μακρίς, 43. Άνθυπολοχαγός Δρόσσος Σκουτεράκος, 
44. Άνθυπολοχαγός Λουκάς Κόστας, 45. Άνθυπολοχαγός Τριαντάφιλος Ακρίδας, 46. Άνθυ- 
πολοχαγός Άντόννιος Ίωάννου, 47. Άνθυπολοχαγός Άναγνώστις Οικονόμου, 48. Άνθυπο- 
λοχαγός Δημίτριος Χαλκόνις, 49. Άνθυπολοχαγός Δημίτριος Σκούρας, 50. Άνθυπολοχαγός 
Αθανάσιος Κυράνος, 51. Άνθυπολοχαγός Δημίτριος Πανοργιάς, 52. Άνθυπολοχαγός Μη- 

χαήλ Μ. Δράμαλις, 53. Άνθυπολοχαγός Μήτρος Ν. Αρβανίτης, 54. Άνθυπολοχαγός Νικόλαος 
Κολέτζις, 55. Άνθυπολοχαγός Τριαντάφιλος Μάνδαλος, 56. Άνθυπολοχαγός Ιωάννης Ίγγλέ- 
ζος, 57. Άνθυπολοχαγός Εύθήμιος Ίω. Μπέιμος, 58. Άνθυπολοχαγός Δρόσσος Κουτρογιορ- 
γόπουλος, 59. Άνθυπολοχαγός Εύστάθιος X. Πέτρου, 60. Άνθυπολοχαγός Λάμπρος Πρί- 
φτης, 61. Άνθυπολοχαγός Αναστάσιος Στεφάνου Πρεμέτις, 62. Άνθυπολοχαγός Γάκις X. 
Κόστας, 63. Άνθυπολοχαγός Γεώργιος Σκαντζίς, 64. Άνθυπολοχαγός Κόστας Φασίτζος, 65. 
Άνθυπολοχαγός Γεώργιος Περελίγκος, 66. Άνθυπολοχαγός Σέβας Δημιτρίου, 67. Αθανά
σιος Χρ. Σημαιοφόρος, 68. Άνθυπολοχαγός Ιωάννης Γαλής, 69. Άνθυπολοχαγός Αθανάσιος 
Αλεξάνδρου, 70. Άνθυπολοχαγός Ιωάννης Μπαλατζούρας, 71. Άνθυπολοχαγός Αλέξιος 
Άντοννίου, 72. Άνθυπολοχαγός Άγγελής Θεωδόρου, 73. Άνθυπολοχαγός Αλέξανδρος Κα- 
λαμίδας».
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πού έκανε τή διάγνωση, πώς δ Ζορμπάς έπασχε «άπό χολερικός σκοτοδυνίας καί 
άμβλιοπίαν» καί είχε άνάγκη 10-12 μέρες, δσο νά άναρρώσει (άπό βεβαίωσή του 
-22.4.1838- στά Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φακ. 528).

Τό κακό γΓ αύτόν δμως εϊταν δτι κείνες τίς μέρες ή τετραρχία του πήρε διατα
γή νά κινηθεί γιά τό Ναύπλιο, ένώ αύτός άδυνατοϋσε νά άκολουθήσει. Τήν άδυνα- 
μία του αύτή τόνισε μέ αίτησή του (24.4.1838) πρός τή μονάδα του, δπου ύπόβαλε 
καί τή γνωμάτευση τού γιατρού. Παράλληλα, μέ τήν ίδια αίτηση, ήθελε νά τού έπι- 
τραπεί ή κάθοδός του στά Ναύπλιο ϋστερ’ άπό δέκα μέρες, όπότε έλπιζε πώς θά θε
ραπευόταν (Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φα'κ., 528),

Αντί γά τό Νάυπλιο δμως βρίσκουμε τό Ζορμπά - 30.5.1838 - στήν Αθήνα, νά έ- 
ξετάζεται άπό άλλο γιατρό. "Ετσι διαπιστώθηκε πώς έπασχε άπό χρόνιους ρευματι
σμούς τών ποδιών του, δπως βεβαίωνε ό γιατρός:

«Σήμερον έπισκέφθην ό υποφαινόμενος τόν Ταγματάρχην της Πρώτης 
Τετραρχίας Κ(ύριον) Γεώργιον Ζορμπάν, Θετταλομάγνην, έτών 51, όρθόδο- 
ξον έγγαμον δστις πάσχει πρό τεσσάρων μηνών άπό Ρευματισμούς χρονι
κούς τών ποδών. Έξετάσας αύτόν άκριβώς διέταξα τήν άνήκουσαν θερα
πευτικήν Ιατρικήν μέθοδον, καί φρονώ άναγκαϊον πρός ",Ιασίν του νά μετα- 
χειρισθή τά μετταικά λουτρά διά τήν Ρευματικήν του κατάστασιν καθώς έπί- 
σης καί παύσιν έργασιών τουλάχιστον διά μήνας δύω.

Έν Άθήναις τήν 30 Μάϊου 1838
Δ.Α.Ι.Κλάδος
Στρατιωτικός Ιατρός τού α β,
Ελαφρού Τάγματος».

(Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φάκ. 528).

Τή βεβαίωση έπισύναψε σέ αίτησή του, πού έγραψε τήν ίδια μέρα, γιά νά τήν 
υποβάλει στά άνώτερο βασιλικό φρουραρχείο Αθηνών καί Πειραιά, ώστε νά τού 
δοθεί τρεις μήνες άδεια και'νά κάνει λουτρά (Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φακ. 528). Τελικά ή «έπί 
τής ύγείας τού στρατού Β(ασιλική) Επιτροπή» άποφάνθηκε μέ έγγραφο της 
(1.6.1838), πού ύπογράφει ό έπίατρος Άρ. Τσέλερ καί ό ύποταγματάρχης Δ. Νήδερ, 
δτι καλά θά εϊταν νά πήγαινε ό Ζορμπάς στά λουτρά Υπάτης ή Κυθνοϋ (Γ.Α.Κ., Μ.Α., 
Φάκ. 528).

Τήν άλλη κιόλας μέρα σύνταξε άλλη άναφορά γιά τό φρου ραρχείο, ζητώντας 
πάλι άδεια τριών μηνών μέ πλήρεις άποδοχές (Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φάκ. 528). Τό φρουραρ- 
χειοπαράπβμψε τήν αίτηση, μαζί και τό πιστοποιητικό τής ύγείας του, πρός τή Γραμ- 
ματεία τής Επικράτειας γιά νά άποφανθεί σχετικά. Αύτή δμως έπέστρεψε τά χαρ
τιά μέ τήν παρατήρηση πώς τό πιστοποιητικό ύγείας δέν είχε όλες τίς ύπογραφές 
τών μελών τής έπιτροπής, καί έπομένως δέν μπορούσε νά έγκρίνει τήν άδεια 
(Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φακ. 528). Παράλληλα διάταξε τήν έπιτροπή νά έξετάσει πάλι τό Ζορ
μπά καί νά άναφέρει σχετικά. Πραγματικά, ή έξέταση έγινε καί συντάχτηκε ή «Έπι- 
γνωμοδότηση» στίς 17/29 Ιουνίου 1838, πού υπόγραψαν ό άρχίατρος Έρ. Τραΐμ- 
περ, ό ύποϊατρός καί γραμματέας Κάρολος Ράινχολδ καί άλλοι δυό άκόμα. "Ολοι
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αύτοί έδωκαν πίστη στή γνωμάτευση τοϋ γιατρού Λαμίας X. Δροσινού καί πρότει- 
ναν νά δοθεί στόν άρρωστο άξιωματικό άδεια έξι έβδομάδων (Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φακ. 
528). Ή άδεια δόθηκε πράγματι, δπως βλέπουμε στήν άπό 20 Ίουνίου/3 Ιουλίου 
1838 διαταγή τής Γραμματείας τών Στρατιωτικών πρός τό φρουραρχείο Αθηνών 
καί Πειραιά (Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φάκ. 528).

Ο Ζορμπάς κ.ά. βεβαιώνουν τήν μαχητική δράση 
άγωνιστών στήν Επανάσταση

Άπ’ τή Λαμία πού βρισκόταν δ Γιώργης Ζορμπάς θά βάλει πάλι τήν ύπογραφή 
του, κοντά στίς άλλες άλλων όπλαρχηγών, σέ κείμενα βεβαιωτικά τής δράσης τών 
πολεμιστών στήν Επανάσταση:
1) Εύσταθίου Ριζόπουλου άπ’ τό Έλευθεροχώρι (συνυπογράφουν οΐ Χριστόφορος 
Περραιβός καί Διαμαντής Νικολάου) στίς 10 Μαΐου 184019.
2) Εύθυμίου Βλαχόπουλου (προσυπογράφει 6 δήμαρχος Λαμίας Ίω. Πετρόπουλος) 
στίς 4 Ιουνίου 1840 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 54).
3) Αθανασίου Χασιώτη (συνυπογράφουν οί Β. Λέκας, Βάσος Μαυροβουνιώτης καί 
Νικόλαος Κριεζώτης) (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 48).
4) Αναγνώστη Χατζηαλεξίου άπ’ τή Στυλίδα (συνυπογράφουν οί Βάσος Μαυροβου
νιώτης μέ δυό άλλους λοχαγούς) στίς 30 Δεκεμβρίου 1840 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 
69).

Πάντως κι αύτή τή χρονιά ό Γιώργης Ζορμπάς έξακολουθεί νά υπηρετεί στή 
Φάλαγγα, κι είναι γραμμένος στήν άπό 14 Αύγούστου 1840 κατάσταση δλων τών 
φαλαγγιτών άξιωματικών. Ανήκει στήν Γ' τετραρχία καί παίρνει μηνιαίο μισθό 250 
δρχ. (Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φάκ. 456).

Στίς 2 Ιουνίου τού 1841 έπικυρώνει τό πολεμικό έργο τού Μακεδόνα Εμμανου
ήλ Πίππα, μαζί μέ άλλους τρεις άξιωματικούς, μέ τούτο τό πιστοποιητικό:

«Πιστοποιοϋμεν οί ύποφαινόμενοι διά τόν Πίππαν Εμμανουήλ έκ τής Μακε
δονίας τής Επαρχίας Ναούσης (;), κάτοικος ήδη τής νέας Πέλης τού Δήμου 
Αταλάντης ότι δέν δυνάμεθα νά άποσιωπίσωμεν τάς πρός τήν Πατρίδα πα
λαιός έκδουλεύσεις, τάς όποιας κατέβαλλε εις τόν υπέρ άνεξαρτησίας ιερόν

19. Ό  Ριζόπουλος έδωκε τό παρών -  σύμφωνα μέ τό πιστοποιητικό -  στίς μάχες τής Αλαμά
νας μέ τό Διάκο, τής Γραβιάς μέ τόν Άντροΰτσο καί τών Βρυσακίων τής Εύβοιας μέ τό Δια
μαντή Νικολάου. Ήρθε καί στή Θεσσαλομαγνησία κι έλαβε μέρος στίς μάχες τής «Πανα
γιάς» (Μάης 1823), τής Γατζέας (Μάης 1823), τών Καλών Νερών (θά πρόκειται γιά όψιμαχία, γι’ 
αύτό καί δέν άναφέρεται άλλου· τό πιθανότερο είναι νά έγινε ϋστερ’ άπό τή μάχη τής Γ ατζέ
ας), τής Σκιάθου (Όκτώβρης 1823), τού Χόρτου καί τής Μιλίνας. (Πιστεύω πώς ή μάχη 
Χόρτου -  Μιλίνας είναι αύτή πού έδωκε ό Ζορμπάς έναντίον τού Δράμαλη τόν Ιούνιο τού 
1821. "Αλλη μάχη στήν περιοχή δέν είναι γνωστή). Θά βρούμε άκόμα τό Ριζόπουλο στίς συ
γκρούσεις τής "Αμπλιανης Παρνασσού (1824) καί τού Κρεμμυδιού στήν Πελοπόννησο (1825) 
μέ τό γέρο -  Καρατάσο (Έθν. Βιβλ., Άρχ. Άγ.).

Γ ιός του ή πατέρας του είταν ό Δήμος Ριζόπουλος, πού κι αύτός παρουσιάζεται στίς πα
ραπάνω μάχες τής Θεσσαλομαγνησίας, καί έπιπλέον στίς άλλες τής Αταλάντης (Νοέμβρης 
1826), τής Αθήνας μέ τό Βάσο καί Κριεζώτη, τού Τρίκερι (Νοέμβρης 1827) καί τής Πέτρας (Σε
πτέμβρης 1829) (άπό άναφορά τού γιοϋ του Επαμεινώνδα Δ. Ρίζου στό Άρχ. Άγ. τής ’Εθν. Βι- 
βλ·).
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άγώνα, ό όποιος δέν έλλειψε άπό τήν στιγμήν καθ’ ήν ή Πατρίς... (δυσανά
γνωστη μιά λέξη) διά τήν άνεξαρτησίαν της καί ήχησεν ή κοινή σάλπιξ είς τά 
ώτα τών Ελλήνων, νά τρέχη πανταχόθεν όπου ή Πατρίς είχεν άνάγκην, πα- 
ρευρεθείς δέ είς διαφόρους μάχας, έφάνη πάντοτε Γενναϊος καί έφερεν 
πολλάκις τόν έαυτόν του είς κίνδυνον, ώστε νά χύση καί τήν μικράν ήανίδα 
τού αίματός του.

"Οθεν δι’ αύτό τούτο δίδομεν τό παρόν είς τόν είρημένον κατ’ αίτησίν 
του διά (νά) τόν χρησιμεύση όπου δει.

ενλαμίρ τή 2 Ιουνίου 1841 (Ύπ.) ΓεόργιοςΖορμπάς
(Ύπ.) Δ ιαμαντής Νικολάου ταγματάρχεις

(Ύπ.) Γ. Κοσταντις (;) (Ύπ.) ’Α. Παπαδόπο(υ)λος
λοχαγός λοχαγός

Έπικυρούνται αί άνωθεν τέσσαραι ύπογραφαί ότι είσί γνησίαι.
Έν Λαμίρ τήν 13 Ιουνίου 1841

ό Δημοτ. Αστυνόμος Λαμίας 
(Ύπ.) Κ. Άπ. ΜωραΊτης».

(Αρχεία Ι.Ε.Ε.Ε.).

Στίς 9 Νοεμβρίου πάλι θά σημειώσει άπό τήν Αθήνα ώς ταγματάρχης σέ αύτό- 
γραφη ένθύμηση, κάτω άπό τό 15.820/9.11.1841 πιστοποιητικό τού Μακρυγιάννη, ά
τι είχε στίς διαταγές του στό ΙΒ' τάγμα τό στρατιώτη Δημήτριο Κωνσταντίνου άπό 
τό 1830 ώς τό 183120.

Τήν άλλη μέρα πιστοποιεί πάλι άπό τήν Αθήνα, μαζί μέ τούς Μακρυγιάννη, 
Ντουμπιώτη καί Γ. Κίτσο τή συμμετοχή τοϋ Μακεδόνα Αναγνώστη Κωνσταντίνου 
στόν άγώνα (Έθν. Βιβλ., Άρχ. Άγων., Φάκ. «Αναγνώστης Κωνσταντίνου», πιστο
ποιητικό 10.11.1841).

Κοντά σ’ αύτά τά πιστοποιητικά θά ύπογράψει κι άλλα ό Πηλιορίτης άξιωματι- 
κός γιά τήν έπαναστατική δράση γνωστών του συμμαχητών, δπως:

1) Γιαννάκη Αντωνίου άπό τήν Άμβρακία (συνυπογράφει ό Διαμαντής Νικολάου 
Όλύμπιος) στίς 16 Σεπτεμβρίου 1841 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 90).
2) Δημητρίου Ρήγου (συνυπογράφουν οΐ Μακρυγιάννης, Θ. Γρίβας καί Χριστόφο

ρος Χατζηπέτρου) στίς 24 Όκτωβρίου 1841 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 87).
3) Κωσταντή Λάμπρου άπό τήν Κρήτη (συνυπογράφουν οί Μακρυγιάννης καί Γιάν- 

νης Κώστα) στίς 5 Νοεμβρίου 1841 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 87).
4) Νικολάου Δημητρίου21 άπ’ τή Χαλκίδα (συνυπογράφει ό Νικόλαος Κριεζώτης) 

στίς 8 Νοεμβρίου 1841 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 87).
5) Αναγνώστη Κωνσταντίνου άπό τή Βέροια, υπασπιστή τού γέρο - Καρατάσου

20. Άρχ. Ι.Ε.Ε.Ε. Ή ένθύμηση καταχωρείται στή σελ. 269.
21. Μέ τό ίδιο όνομα συναντούμε κι άλλον άγωνιστή άπ’ τή Λοκρίδα, πού πολέμησε κάτω άπ’ 
τίς διαταγές τών Α. Γεωργαντά, Βερούση, Όδυσσέα καί Γιώργη Ζορμπά. Η σχετική βεβαίω
ση βρίσκεται στά Γ.Α.Κ. (Αριστεία, Φάκ. 90). Τό πιστοποιητικό γιά τό Μιχαήλ Γεωργίου βρί
σκεται στά Γ.Α.Κ. (Αριστεία, Φάκ, 155).
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στό ’21 (συνυπογράφουν οΐ Γ.Κίτσου, Μακρυγιάννης κα( Κ.Δουμπιώτης) στ(ς 10 Νο
εμβρίου 1841 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 282).
6) Γιώργου Παραδείση (συνυπογράφουν δ Νικόλαος Κριεζώτης καί ό Κώστας 
Ζορμπάς γιά λογαριασμό τού άδερφοϋ του Γιώργη Ζορμπά) στίς 13 Νοεμβρίου 
1841 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 87).
7) Νικολάου Κούκουζα(συνυπογράφουν οί Νικόλαος Κριεζώτης καί Κώστας Ζορ

μπάς γιά λογαριασμό τού άδερφοϋ του Γιώργη Ζορμπά) στίς 13 Νοεμβρίου 1841 
(Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 87).
8) Κωνσταντίνου Νικολάου (συνυπογράφει ό Νικόλαος Κριεζώτης) στίς 14 Νοεμ

βρίου 1841 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 87).
9) Δημητρίου Γεωργίου Ζέρβα άπό τόν Ά ι - Λαυρέντη Βόλου (συνυπογράφουν οί 

Διαμαντής Νικολάου Όλύμπιος καί Χριστόφορος Περραιβός) στίς 19 Δεκεμβρίου 
1841 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 162).
10) "Αγγέλου Διαμαντή (συνυπογράφει ό Διαμαντής Νικολάου Όλύμπιος) στίς 20 
Δεκεμβρίου 1841 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 148).
11) Ιωάννη Δημητρίου άπό τόν Όλυμπο (συνυπογράφει ό Διαμαντής Νικολάου Ό- 
λύμπιος) στίς 27 Δεκεμβρίου 1841 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 148).
12) Παν. Μαυοοδή άπό τό Μοσχοχώρι (συνυπονοάΦουν οί Διαμαντής Νικολάου Ό- 
λύμπιος καί Χριστόφορος Περραιβός) στίς 27 Δεκεμβρίου 1841 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, 
Φάκ. 148).
13) Ελευθέριου Φιλίππου άπό τόν Όλυμπο (συνυπογράφει ό Διαυαντής Νικολάου 
Όλύμπιος) στίς 30 Δεκεμβρίου 1841 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 166).
14) Γιάννη Δημητρίου άπ’ τ’ "Αγραφα (συνυπογράφει ό Διαμαντής Νικολάου Όλύ- 
μπιος) στίς 21 Φεβρουάριου 1842 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 163).
15) Γεωργίου Μοραΐτη (συνυπογράφει ό Εύάγγελος Κοντογιάννης) στίς 20 Απρι
λίου 1842 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 169).
16) Χρίστου Εύσταθίου άπ’ τόν Άσπροπόταμο (συνυπογράφει ό Χριστόφορος Περ
ραιβός) στίς 30 Απριλίου 1842 (Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 167).

Τό θέρος τοϋ 1843 ό Ζορμπάς έξακολουθεΐ νά είναι έγκαταστημένος στή Λαμία 
άλλά στίς 20, 24 καί 29 Όκτωβρίου τοϋ ίδιου χρόνου βρίσκεται στήν Αθήνα, δπου 
ύπογράφει μέ άλλους όπλαρχηγούς τρία άκόμα πιστοποιητικά, ένδεικτικά τής δρά
σης τών άγωνιστών Σοφαδίτη Ιωάννη Κυριαζή, Μιχαήλ Γεωργίου καί τοϋ Προμι- 
ριώτη Εύαγγελινοϋ Δάμιτσα στόν ξεσηκωμό τοϋ 182122. Μεταφέρω έδώ τό πρώτο:

«7733
Ποιστοποιώ ό υποφαινόμενος δτι ό φέρων το παρόν μου Ίοάννις Κυριαζης 
Σοφαδίτης θεταλός κάτικος είς τόν ΔΙμον Λαμίας έχριμάτισεν ύπό τήν όδη- 
γίαν μου Στρατιοτικώς. Τέσερα κατασυνέχιαν δτι έπί τής έπαναστάσεος Ά- 
γονιζόμενος Διά τήν έπολευθέροσιν τής Πατριδος Παρευρεθής εις Διαφό
ρους μάχας εις τα βρισάκια μέ μιρμιργιόνι Πασά στήν Σκιάθω μέ τοπάλπασα

22. Βλ.: 1) Τό 7738/20.10.1843 πιστοποιητικό στό Άρχ. Άγ. Έθν. Βιβλ. καί 2) τό 
24396/29.10.1843 πιστοποιητικό στίς Αίτήσεις καί τά Μητρώα τών Αγωνιστών στή Βαλλιάνειο 
Βιβλιοθήκη τής Αθήνας. Γ ιό τόν Σοφαδίτη βλ. καί αίτησή του στό Άρχ. Άγ. τής Έθν. Βιβλ.
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ε/ς θεταλομαγνησίαν μέ όλιόπασαν στήν αγιομαρίνα της ύφθιότιδος καί είς 
Διαφόρους άλας μάχας έδιχθι άνδρίος καθόσονέφάνει καί εύπιθείς ε/ς τούς 
άνοτέρους του αξιοματικούς Διό Δίδεται τό Παρόν είς χυρας του Δια νά του 
χρισιμεύσι Πρός άμιβήν του αγόνος ώς θανάτου

ένάθήνας τήν20 θβρίου 1843 (Ύπ.) Γ. ζορμπάς
ταγματάρχις 

(Ύπ.) Τσαμής καρατάσος
Έπικυροϋται ή γνησιότης τών άνω δύο ύπογραφών

Άθήναι τήν 23 θβρίου 1843 
Ό

Δήμαρχος Αθηνών 
καί α.α.

Ό
Δημαρχ. πάρεδρος 

(Ύπ.) Σ. Βενιζέλος».
Άπό τ(ς 13 Μαρτίου 1844 καί πέρα ό Ζορμπάς παραμένει στή Λαμία. "Οντας έ- 

κει, ύπόγραψε ώς ταγματάρχης, γιά μιάν άκόμα φορά, μαζί μέ άλλους δπλαρχη- 
γούς τοϋ άγώνα, τά πιό κάτω πιστοποιητικά, γιά νά κυρωθεί τό πολεμικό έργο γνω
στών του μαχητών τοϋ 1821, πού ζητούσαν κι αύτοί άποζημίωση άπ’ τήν Κυβέρνη
ση:

1) Τού Γιαννάκη Κουμπάρη άπό τό χωριό Ντερβένι Φούρκα τού δήμου Λαμίας 
(1660/26.1.1844, Αριστεία, Φάκ. 249).

2) Τοϋ Εύάγγελου Μητρόπουλου άπό τήν Πρεμετή (13.3.1844, Άρχ., Άγ. Έθν. 
Βιβλ.).

3) Τού Βασιλείου Βασιλείου άπό τήν Πρέβεζα (16472/14.3.1844, Άρχ. Άγ.).
4) Τού Αθανασίου Εμμανουήλ, άγωνιστή τού τάγματος Άποστολάρα (27046/20.4. 

1844, Άρχ. Άγ.).
5) Τού Δημητρίου Μακρόπουλου άπ’ τή Μακεδονία (1.7.1844, Γ.Α.Κ., Αριστεία, 

Φάκ. 290).
6) Τοΰ Κώνστα Δήμου άπό τή Ζαγορά23.
7) Τού Κυριαζή Κώστογλου24, γνήσιου άνιψιοϋ τού Ρήγα Φεραίου (20522/17.9.1844, 

Άρχ. Άγ.).
8) Τοϋ Αναγνώστη Παπαϊωάννου άπό τό χωριό Κούρεντι Λαμίας (29.9.1844, Άρχ. 

Άγ.).
9) Τοϋ Βασιλείου Λάζου άπό τό Χόρμοβο (4.10.1844, Άρχ. Άγ.).

23. Ό  Δήμου πολέμησε: 1) Στήν πολιορκία τοϋ κάστρου Βόλου τό Μάη τοϋ 1821 κάτω άπό τίς 
όδηγίες τοϋ Κυριάκου Μπαστέκη' 2) στήν Κασάνδρα μέ τό Μήτρο Λιακόπουλο- 3) στά Βρυσά- 
κια μέ Άγγελή Λήμνιο' 4) στήν Κάρυστο τό 1822 μέ Νικόλαο Κριεζώτη· 5) πάλι στά Βρυσάκια 
μέ Διαμαντή Νικολάου· 6) στό Τρίκερι τό 1823 μέ Μήτρο Μπαστέκη· 7) στή Σκιάθο μέ 
Λιακόπουλο- 8) στήν Αθήνα μέ Όδυσσέα Άντροϋτσο· 9) στήν περιοχή Θήβας μέ Λιακόπουλο 
κ.ά. (Έθν., Βιβλ, Άρχ. Άγ., άριθ. 25670/Ίούλιος 1844).
24. Γιά πρώτη φορά έφερα στή δημοσιότητα τόν Κώστογλου στή «Θεσσαλική Εστία», Μάιος 
-  Ιούνιος 1974, σελ. 456.
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ΑΡ1Θ. V.

Ι Ι Μ Μ 1 1  ΙΙίΙΒ
ΔΙΛ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ.

’ Έ τ  Ά θ λ ια ς , τηγ 3 Φιβ( οραρίου 1845.

ι-1>ϊί
Δημοσιεύονται εις τόν στρατόν αϊ κατά συνέπειαν 

Ύών ϊψ . Διαταγμάτων άπό 28 Ιανουάριου λαβοϋσαι 
χώραν εις τόν στρατόν μεταβολαί.

ϊόν άογυροϋν σταυρόν των ιπποτών 
τού Σωτήρος ίλαβον·

Είς τν,ν Φάλαγγα 
ό άντισυνταγματάρχης 

ϊταυριανός Καπετανάκν,ς τής 4. τετραρχίας.
Οί ταγματάρχαι 

ϊταμάτ/.ς Μίτζας *
ίΐλία; Πανάς τ ϊ?  Α· τ£Τ?α?/-ι3!’-
Γίώργιο; Ζορμπδς 
Αντώνιος Κοντοσσόπουλος 
Χταϋρος Κόντος 
Δτ,μίτριος Λρζμαλνι;
Γεώργιος Καραμ-ίνν,ς
ΧριστοίοΛος Καπτ,τανάχ.ςς τής 4. τετραρχίας.

Οί χαρ. ταγματάρχαι 
Μάρκος Ι'κίλν,ς τί,ς 1. τετραρχίας, 
ϊωάννν,ς Κουτζονίκας τ ίς  2. τετραρχίας.

Οί λοχαγοί 
βασιλείες Ζαπαντιώτν,ς \
Πέτρος Μπουσπουρέλν,ς .  ,
Κότζο; Μονάστν.ρλίς ( Κ τετ?αίΆ'·α;'
Χττζή Χρίστος Κεσσαρεΰς :

τ ίς  3. τετραρχίας,

ι ί ς  2. τετραρχίας,
Γεώργιος Χταύρ-,υ 
Αθανάσιο; Σοΰλος 
Κωνσταντίνος Δερβίσσν,ς 
Ιωάννες Ιΐαπ.ταλεξόπουλος τ ίς  3. τετραρχίας. . .

Οί Οπολογ αρ οί
Δϊ,μητριός Αλασσώνας τ ίς  1. τετραρχίας,
Κοντογιάννν,ς Νάτζη; )
Κωνσταντίνος Ζ. ΐζαβίλας / „ _

, . } τν,ς 2. τετραρχίας,1 εωργιυ; Βασσν,ς ( 1 Γ/*
Σωτήριος Τ,όκας )

ύ  χαρακτηρισμένος Οπολοχαγός Αναστάσιος Νίκου, 
καί ό προικοδότημένος Οπολοχαγός τ ίς  ψάλαγγος Χρί
στος Νικολαίδης.

Πίς τ ί ' χωροφυλακήν 

ο! μοίραρχοι

Νικόλαος ΙΙανταζόπουνος,
Κωνσταντίνος Γενοοέλης,
Νικόλαος Τζαλακώστας. 

ςΟί υπομοίραρχοι 2. τάξεως τού σώματος τ ίς

χωροφυλακής
Ξαοέριος ΙΙαβασκώλ προσωρινός ύπαιπιστί; τού 

σώματος τ ίς  χωροφυλακής,
Λτμί-ριο; Ίζώρτζν·,; /..·;· Γεώργιος Κουτζοϋκος.
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10) Τοϋ Νικολάου Άλικιαρούλη άπ’ τή Λαμ(α (11.10.1844, Γ.Α.Κ., Κ 47, Φάκ. 76).
11) Τοϋ Νικολάου Αλεξίου Μαρούλη, λοχία άπό τή Λαμία (11.10.1844, Άρχ. Άγ.).
12) Τοϋ Βασιλείου Λάζου άπό τό Χόρμοβο (β' πιστοποιητικό, 10.11.1844, Άρχ. Άγ.)

Τό Γενάρη τού 1845 τοϋ άπονέμεται «άργυροϋς σταυρός Ιπποτών τού τάγμα
τος τού Σωτήρος25», καί στίς 20 Μαΐου τοϋ ίδιου χρόνου δημοσιεύεται ή προαγωγή 
του σέ άντισυνταγματάρχη. Προάγεται στόν ίδιο βαθμό μαζί μέ τό Γιάννη Βελέντζα 
καί τό Γιάννη Παλάσκα καί σύγχρονα τοποθετείται στήν Γ' τετραρχία τής 
Φάλαγγας26.

Σέ διάσταση μέ τή γυναίκα του

"Υστερ’ άπό δεκαεννιά χρόνια συμβίωσης, ό Γιώργης Ζορμπάς καί ή γυναίκα 
του Χρυσούλαχωρίζουν, καί ή τελευταία έγκαταλείπει τόν άντρα της κι άποσύρεται 
στό Ξηροχώρι τής βόρειας Εύβοιας, κοντά στόν άδερφό της, τό γνωστό άγωνιστή 
Νικόλαο Φιλάρετο. 'Η Ιδια μάλιστα θά κινήσει τή διαδικασία γιά τήν έκδοση διαζυ
γίου μέ δικηγόρο τόν Κωνσταντίνο Γαβαθά, δπως βλέπουμε σέ περίληψη αίτησής 
της (Λαμία 9.11.1838), πού δημοσιεύτηκε στήν έφημερίδα «Ελληνικός Ταχυδρόμος» 
(27.4.1839) καί πού σάν αίτία τοϋ χωρισμού προβάλλονται «ουσιώδεις λόγοι». Πιό 
κατατοπιστικός δμως ό άνιψιός της Νικόλαος Κ. Ζορμπάς, θά σημειώσει άργότερα 
στή «Γενεαλογία» (δ.π.), δτι τό άντρόγυνο ήρθε σέ διάσταση «ένεκα τοϋ άσυμβι- 
βάστου τοϋ χαρακτήρος των».

Τελικά τό διαζύγιο δέν έκδόθηκε ποτέ, άλλά ή Χρυσούλα συνέχισε νά παρα
μένει κοντά στόν άδερφό της, άπορρίπτοντας πάντα τίς προτάσεις τοϋ άντρα της 
νά ξαναγυρίσει κοντά του. Ζοϋσε στό Ξηροχώρι χωρίς παιδιά, γιατί τό μοναδικό κο
ρίτσι πού άπόχτησε, είχε πεθάνει σέ μικρή ήλικία (Γ.Α.Κ., Μητρώο Γ. Ζορμπά).

Αντίδραση κατά τοϋ δραπέτη Νικ. Κριεζώτη

Τήν τελευταία μέρα τοϋ Ιουλίου 1847 δραπετεύει άπό τίς φυλακές Χαλκίδας, 
δπου είχε κλειστεί γιά άντικυβερνητική δράση, ό στρατηγός Νικόλαος Κριεζώτης. 
Χωρίς νά χάσει καιρό τρέχει στά χωριά, συγκεντρώνει όπαδούς καί σηκώνει έπανά- 
σταση κατά τοϋ καθεστώτος.

Ή άντίδραση τοϋ Κράτους είταν άμεση. Πρώτος ό κουνιάδος τοϋ Ζορμπά υπο
μοίραρχος Νικόλαος Φιλάρετος, πού υπηρετούσε τότε στή Χαλκίδα, παίρνοντας 
μαζί του τόν άνθυπολοχαγό Γ. Κουρινοντάκη, χωροφύλακες κι άλλους, δλους ό
λους 36, τρέχει καί συγκρούεται μέ τόν Κριεζώτη- πολεμάει γενναία καί τραυματί- * 2 3

25. 1) Έφημ. «Αίών», 23 Μαΐου 1845, άριθ. φύλ. 624.
2) «Έφημερίς τής Κυβερνήσεως», 29 Μαΐου 1845.
3) Γ.Α.Κ., Μ.Κ., Φάκ. 91, 1845, έγγραφο.

26. 1) «Έφημερίς τής Κυβερνήσεως» (Έκτακτο παράρτημα Β’ φύλλου), 23 Ίανουαρίου 1845. 
2) Έφημ. «Αίών», 10 Φεβρουάριου 1845, άριθ. φύλ. 598.I

3.) Γ.Α.Κ,Μ.Δ., Φάκ. 264, Μητρώο,τού Γ. Ζορμπά. Αντίθετα ή «Γενεαλογία» (δπ.π.) καί ό Γεώρ- 
γιος Ν. Φιλάρετος (Σημειώσεις..., δπ.π., σελ. 2) θά μάς πουν άργότερα, πώς τ’ άντρόγυνο εΤ- 
ταν άκληρο.
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ζεται στό πόδι, καθηλώνοντας τόν άντίπαλο ατό άχυρό του ώς τήν ώρα πού έφτα
σαν δλλες κυβερνητικές δυνάμεις μέ ήγέτη τόν ύπασπιστή τού "Οθωνα Γαρδικιώτη 
Γρ(βα27.

Στό μεταξύ ό υπουργός τών Στρατιωτικών Κ(τσος Τζαβέλας μέ γράμμα του πα- 
ράγγελνε στό Ζορμπά στή Λαμία νά στρατολογήσει 100 άντρες, μέ τήν ύπόσχεση 
πληρωμής τους, καί νά τρέξει στή Χαλκίδα ώστε νά ένισχύσει τόν άγώνα τών κυ
βερνητικών δυνάμεων έναντίον τών έπαναστατών τοϋ Κριεζώτη. Τήν Γδια μέρα κι 
ό ύπουργός Εσωτερικών Ρήγας Παλαμήδης έστειλε διαταγή στούς νομάρχες Φθιω- 
τιδοφωκίδας καί Εύβοιας, γιά νάρθουν σέ έπαφή μέ τό Ζορμπά καί νά τόν διευκολύ
νουν στή συγκέντρωση τών στρατιωτικών. Μαζί μέ τή διαταγή ό Παλαμήδης έστει
λε καί 1000 δρχ. γιά τήν έπιτυχία τής στρατολογίας καί δρισε σέ 40 - 60 δρχ. τό μήνα 
τό μισθό τών άξιωματικών καί σέ 25 δρχ. τών στρατιωτών.

(Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Ύπ. Έσωτ., Φάκ. 138, 5 Αύγούστου 1847).

Ό  Ζορμπάς, δντας άκόμα άντισυνταγματάρχης στήν Γ' τετραρχία τής Φάλαγ
γας, βάλθηκε πράγματι νά συγκεντρώσει τούς στρατιώτες, άλλά δέν κατάφερε 
πολλά πράγματα, έξαιτίας τών άντιδράσεων πού συνάντησε. Εξάλλου ό νομάρχης 
Φθιώτιδας διόρισε στό μεταξύ άλλους γιά τό έργο τής στρατολογίας, κι ό Προμι- 
ριώτης άξιωματικός άναγκάστηκε νά στείλει, μέ δική του δαπάνη, άνθρώπους του 
στά περίχωρα τής Λαμίας γιά τή συνάθροιση στρατιωτών, χωρίς πάλι νά τό πετύ- 
χει. Νά πώς άναφέρεται σχετικά στό Υπουργείο:

«Έν Λαμίρ τή 12 Αύγούστου 1847
ό

Άντισυνταγματάρχης τής Γ' Τετραρχίας τής Φάλαγγος Γ. Ζορμπάς 
πρός Τό έπί τών Στρατιωτικών Ύπουργεϊον

ΕΙς Αθήνας
Αναφέρω εύσεβάστως ό υποφαινόμενος πρός τό Ύπουργεϊον τούτο ότι 

άμα έλαβον τήν ύπουργικήν διαταγήν του διά νά στρατολογήσω 100 στρα- 
τιώτας ένταϋθα καί μεταβώ είς Εύβοιαν ώς έπικουρικόν Σώμα τών έκεϊ εύρι- 
σκομένων Βασιλικών στρατευμάτων κατά τού Αντάρτου ύποστρατήγου 
Κριεζώτου, δέν έχασα ούδέ στιγμήν καιρού τού νά καταβάλω πάσαν προσπά
θειαν πρός έκτέλεσιν τοϋ βηθέντος σκοπού. Ά λλ ’ εϋρον μεγάλην άντενέρ- 
γειαν έκ τών παρά τής δημοτικής Αρχής καί παρ’ άλλων τούς όποιους παρα
σιωπώ, διά τόν λόγον ότι ό Κ(ύριος) Νομάρχης Φθιώτιδος έδιόρισε τόνΘεμι- 
στοκλήν πεββαιβόν καί Γ. Ζαχίλαν νά στρατολογήσωσι καί οϋτοι διά τόν αυ
τόν σκοπόν, καί ώς έκ τούτου δέν ήδυνήθην νά συναθροίσω πολλούς έκ τής 
πόλεως ταύτης καί έβιάσθην νά μισθοδοτήσω έξ Ιδίων μου άνθρώπους τινάς 
καί τούς έπεμφα είς τά περίχωρα τής έπαρχίας διά νά στρατολογήσουν, ώ
στε άνή προρηθεϊσα σκηνή δέν έτελείωνεν έν διαστήματι δύω ήμερών άκόμη 
ήθελον συναθροίσειν έπέκεινα τών 100 άνδρών καί άπέλθουν κατά τήν ό-

27. Βιογραφία μετά σημειώσεων..., δπ.π.

Γ '
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ποίαν είχον διαταγήν είς Εύβοιαν, έβιάσθην δέ νά παυσω τήν στρατολογίαν 
ταύτην κατά συνέπειαν τού ϋπ’ Άρ. 4970 έγγράφου τής ένταύθα Νομαρχίας, 
άντίγραφον τού όποιου έπισυνάπτω.

Ά λλ ’ έν τούτοις Σόν Ύπουργεϊον διά νά πράξω δλα ταϋτα καί ένεκα τής 
όποιας άπήντησα άντενεργείας ώς προεϊπον, έβιάσθην νά έξοδεύσω ίδιά 
μου χρήματα έπέκεινα τών 300 δραχμών, τάς όποιας είμαι εύελπις είς τήν δι
καιοσύνην Σας, Κ(ύριε) Υπουργέ, δτι δέν θέλετε άνεχθή νά ζημιωθώ, άφού 
μάλιστα έδειξα τοσαύτην προθυμίαν καί άφοσίωσιν είς τόν υ(μέτερον) Θρό
νον τής Α.Μ. ώστε ήμην έτοιμος νά χύσω καί αύτήν τήν τελευταίαν βανίδα 
τού αίματός μου, άν ή χρεία τό καλούσε.

Έξαιτούμαι δθεν νά διαβιβασθή ή παρούσά μου πρός τό Ύπουργεϊον 
τών έσωτερικών διά ν’ άποζημιωθώ τάς όποιας έξόδευσα χάριν τού δημο
σίου συμφέροντος 300 δραχμάς.

εύπειθέστατος 
(Ύπ.) Γεόργιος ζορμπάς 

(Σφρ.) άντησυνταγματάρχις».
Τό Υπουργείο διαβίβασε τήν άναφορά στό άλλο τών Έσωτερικών κι αύτό στό 

Νομάρχη Φθιώτιδας καί Φωκίδας Άλ. Γεωργαντά, μέ τήν έντολή νά έξεταστεΤ τό αί
τημα τοϋ Ζορμπά, κι άν πράγματι ό τελευταίος ξόδεψε τά χρήματα, νά ύποβάλει αι
τιολογημένη κατάσταση28. Σέ άπάντηση ό νομάρχης, έπιβεβαίωσε τίς ένέργειες 
τοϋ άντισυνταγματάρχη γιά τή συγκέντρωση στρατιωτών καθώς καί τήν καταβολή 
232 δρχ. άπ’ τόν Ιδιον καί δχι 300, δπως αύτός είχε δηλώσει. Τέλος ό νομάρχης συ
νηγόρησε νά σταλούν τούτα τά χρήματα στό Ζορμπά, γιά νά μή μένει ζημιωμένος.

Μολαταύτα ό υπουργός Παλαμήδης δέ δέχτηκε τό αίτημα, μέ τή δικαιολογία δτι 
τά έξοδα πού έκανε ό Ζορμπάς γιά τή στρατολογία, δέ στηρίζονταν σέ «τακτικά ά- 
ποδεικτικά».

Παράλληλα ό νομάρχης ένημέρωσε σχετικά τό Ζορμπά, κι αύτός τοϋ έδωκε τίς 
άποδείξεις τών έξόδων, πού ύπόβαλε στίς 20 Όκτωβρίου 1847 στό Υπουργείο τών 
Έσωτερικών, μαζί μέ κατεπείγουσαν άναφορά. Τ( έπακολούθησε, μάς είναι 
άγνωστο29 .

Εναντίον τών άποστατών

Εκτός άπ’ τό Κριεζώτη, κινιόνταν άνατρεπτικά τότε καί διάφοροι άλλοι άπο- 
στάτες σέ διάφορα μέρη, δπως ό Βελέντζας κι ό Μπαλατζός, πού τρομοκρατούσαν 
τά χωριά, κλέβοντας καί ληστεύοντας, καί κρατούσαν σ’ άνησυχία τόν έθνικό στρα
τό καί τή χωροφυλακή τής περιοχής. ΕΙταν λοιπόν συχνές οΐ συγκρούσεις τους μέ 
τίς δυνάμεις τού Κράτους, πού άναγκάζονταν νά βγαίνουν έξω καί νά κυνηγούν 
τούς άντάρτες.

Τόν Απρίλη τοϋ 1848 κινήθηκε κι ό Ζορμπάς έναντίον τών παραπάνω άποστα-

28. Γ.Α.Κ. Άρχ. Βλαχ., Ύπ. Έσ., Φάκ. 138.
29. Άπό τήν 5433/1.10.1847 άναφορά τοϋ νομάρχη Φθιωτιδοφωκίδας πρός τό Υπουργείο τών 
Έσωτερικών καί τήν 4427/11.10.1847 άπάντηση τοϋ ύπουργοϋ (Γ.Α.Κ., ’Αρχ. Βλαχ., Ύπ. Έσ., 
Φάκ. 138).
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τών τής Ρούμελης κα( πολέμησε μέ γενναιότητα στίς μάχες τού Σαρμουσακλί (16 
Απριλίου) καί τής «Μεγάλης Βρύσης» (18 Απριλίου), άν καί είταν τότε 60 χρονώ.Γιά 
τήν άντρεία του αύτή κα( τήν άφοσίωση στό καθεστώς, προτάθηκε γιά έπαινο, μαζί 
μέ άλλους συναδέρφους του, άπό τόν άρχηγό τών βασιλικών στρατευμάτων στή 
Φθιώτιδα καί Εύρυτανία Μαμούρη, τό γνωστό σάν Ιωάννη τού Γκούρα30.

Τήν έπαύριο τής μάχης στή «Μεγάλη Βρύση» τόν βρίσκουμε νά κινιόται κι αύ- 
τός άπ’ τό Μαυρίλο στό Τσιουλάκι, κυνηγώντας τόν έπαναστάτη Γεωργιάδη.

Πάντως ή κατάσταση πού είχε δημιουργηθεϊ κείνες τίς μέρες, έξαιτίας τής 
δράσης τών άποστατών, είταν άπελπιστική. Δυό χιλιάδες άνυπόταχτοι μέ ήγέτες 
τούς Μπαλατζό, Βελέντζα καί Γιαννάκη Κοντογιάννη πολιόρκησαν τή Λαμία, πού 
φυλαγόταν τότε άπό 300 περίπου στρατιώτες, κι έκαναν θραύση. Σκότωσαν πολλές 
δεκάδες καί τραυμάτισαν άρκετούς. Άπό τήν άλλη πλευρά ό Παπακώστας πέρασε 
μέσα στά Σάλωνα μέ χίλιους άποστάτες, ό Φαρμάκης στό Κράβαρι κι ό Ταργαζίκης 
στό Άπόκορο. Ή Ρούμελη αιματοκυλίστηκε γιά μιάν άκόμα φορά31.

Δυστυχώς δέ μάς είναι γνωστή στίς λεπτομέρειες της ή δράση του στόν καιρό 
τούτο τής έξέργερσης τών άντιπάλων τού καθεστώτος, γιατί δέν έχουμε πηγές. 
Πάντως ό Ζορμπάς βρίσκεται στίς άρχές Ιουνίου 1848 πάλι στή Λαμία, όπότε κα- 
ταγγέλνεται δτι χτύπησε καί έξύβρισε τό δικηγόρο Κωνσταντίνο Γαβαθά, έπειδή ό 
τελευταίος «ήθέλησε νά όμιλήση εύσχημόνωςπερί τών καταχρήσεων έκ μέρους 
τής έξουσίας...» (Έφημ. «Ελπίς», 5.6.1848, άριθ. φύλ. 462). Καταγγελία έπίσης θά 
γίνει στήν ίδια πάλι έφημερίδα (3.6.1848), έπειδή, δπως έλεγαν στή Λαμία, ό Ζορ
μπάς ύποκίνησε κάποιο έπεισόδιο άνάμεσα στόν Γαβαθά καί σ’ ένα χωροφύλακα.

Τό καλοκαίρι τού 1850 θά ξαναβρούμε τόν Πηλιορίτη άξιωματικό, μέ τόν ίδιο 
βαθμό τού άντισυνταγματάρχη, νά δίνει στό γραμματέα τού "Οθωνα, Βέτλαντ, ένα 
φύλλο χαρτιού μέ τ’ όνομά του καί τό βαθμό του. Στό ίδιο χαρτί καταχωρεϊται καί 
μιά άκατάληπτη γραφή στά γερμανικά άπό τίς 6 Αύγούστου 1850, άπ’ δπου συμπε
ραίνουμε, πώς ό Ζορμπάς παρουσιάστηκε στά άνάκτορα καί μίλησε μέ τό γραμμα
τέα τού Βασιλιά (Γ.Α.Κ., Όθ. Άρχ., Φάκ. 7).

Πιθανότατα μέ τήν έπίσκεψή του αύτή στό Παλάτι, ήθελε νά παρακαλέσει γιά 
τήν προαγωγή του σέ συνταγματάρχη, σάν έπιβράβευση τής προσφοράς του 
στόν άγώνα ένάντια στούς άποστάτες τού 1847 καί 1848. Τό αίτημα τούτο είχε ύπο-

30. Βλ. τήν άπό 8 Μαΐου 1848 κατάσταση «τών Άριστευσάντωνείς τάς Μετά τών Άποστατών 
Μάχας Σαρμουσακλί, Μεγάλης Βρύσης...» στά Γ.Α.Κ. (Άρχ. Βλαχ., Ύπ. Έσ., Φάκ. 141).

Περιγραφή τής μάχης τοϋ.Σαρμουσακλί καί τής «Μεγάλης Βρύσης» ύπάρχει: α) Σέ τετρα
σέλιδη άναφορά (Λαμία 18.4.1848, άριθ. πρ. 2545) τού νομάρχη Φθιωτιδοφωκίδας, πού βρίσκε
ται στά Γ.Α.Κ. (Άρχ. Βλαχ., Φάκ. 140). β) Στήν έφημερίδα «Ελπίς» (22.4.1848, άριθ. φύλ. 455), 
δπου 6 Γιώργης Ζορμπάς παρουσιάζεται, λαθεμένα, ώς συνταγματάρχης, γ) Στήν έφημερίδα 
«Ό Φίλος τού Λαού» (5.5.1848), άπ’ δπου πληροφορούμαστε δτι δ Ζορμπάς διακρίθηκε στή 
μάχη, δ) Στήν Ιδια έφημερίδα τής 1.7.1848, δπου δ φρούραχος Λαμίας Σκένδερ άναφέρει καί 
τή συμμετοχή τού Ζορμπά στή μάχη.
31. 1) Άπό τήν 24451/19.4.1848 έπιστολή, άπό Γυφτοχώρι, τού Εύαγγέλη Μ. Κοντογιάννη 
πρός τούς Σκαμπαρδώνη καί Μηνογιάννη (Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Ύπ. Έσ., Φάκ. 139).

2) Άπό τήν 8.6.1848 κατάσταση τών άξιωματικών πού προτάθηκαν γιά έπαινο (Γ.Α.Κ., Άρχ. 
Βλαχ., Ύπ. Έσ., Φάκ. 141).
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βάλει καί πιό πρίν στήν Κυβέρνηση, χωρίς νά βρεί άνταπόκριση. Άφοϋ λοιπόν βα
ρέθηκε νά περιμένει, έβαλε στίς 8 ΜαΓου 1850, κάποιον καλαμαρά νά τοϋ συντάξει 
άναφορά κατευθεία πρός τό Βασιλιά, γιά νά υπογραμμίσει τή δράση του σ’ αύτόν 
τόν άγώνα καί νά ζητήσει τόν προβιβασμό του. "Ελεγε δηλαδή:

«Μεγαλειώτατε!
Γονυκλιτώς προσπίπτων ένώπιον τού Θεοσυντηρήτου Θρόνου Σας, παρακα
λώ θερμώς συγκατανύσατε ν’ άναγνώσητε μέ τήν συνήθως Ιλαρότητα τήν τα
πεινήν ταύτην αΐτησιν τοϋ εύπειθεστάτου ύποφαινομένου.

Γαληνότατε "Αναξ, όταν έξεράγησαν αΐ κατά τά έτη 1847 καί 1848 άνταρ- 
σίαι, έλαβον τά όπλα κατά τών άποστατών καί ύπέρ τών καθιστότων (κάθε- 
στότων ήθελε βέβαια νά γράψει) μ ’ όσους ήδυνήθην νά στρατολογήσω όπλο- 
φόρους, μισθοδωτών αύτούς έξ Ιδίων μου, παρακολουθών τόν τότε Νομάρ
χην Φθιώτιδοφωκίδος Γεωργαντάν πρός καταδίωξιν τών Στασιαστών, πα- 
ρευρέθην είς τάς μάχας Σαρμουσακλίου καί Ίσάρου(;) Χοκάμπου καί άντιπα- 
ρετάχθην διά τε τών όπλων καί λοιπών μέσων κατά τών άποστατών τούτων 
...θείς (δυσανάγνωστη ή λέξη) προθυμότατος υπηρέτης τού θρόνου καί τών 
καθιστότων. Αξιόπιστοι μάρτυρες τής διαγωγής μου ταύτης είναι τό έπισυ- 
νημμένον πιστοποιητικόν. Δίς έσπευσα ν’ άναφέρω διά τής ΊεραρχικήςόδοΟ 
έξ αϊτών είς άνταμοιβήν τών έκδουλεύσεων μου καί έξ Ιδίων μου έξόδων τόν 
προβιβασμόν μου, ώς άλλοι πολλοί άνταμοίφθησαν είς τήνπερίστασιν τού
την, άλλά δέν είσηκούσθην. "Ενεκα τούτου τολμώ νά καθυποβάλλω απευ
θείας εύσεβάστως τήν ταπεινήν ταύτην αίτησίνμου ύπ’ ύφιν πρός τήνΑ.Μ. ΐ- 
να εύδοκίση ότι έγκρίνη

(Ύπ.) Γεόργηος ζορμπάς 
άντήσηντάγματά(ρ)χης

(Γ.Α.Κ., Μ.Α., Φάκ. 511).
Τό αίτημά του δέ βρήκε άπήχηση, κι ό Ζορμπάς κράτησε αύτό τό βαθμό Ισαμε 

τό θάνατό του.
Άπό τόν Αύγουστο τοϋ 1850 κι ώς τίς 2 Όκτωβρίου 1852 άγνοοϋμε κάθε κίνη

σή του καί ένέργεια. Τήν ήμέρα τούτη θά ύποβάλει στό φρουραρχείο Λαμίας αίτη
ση, γιά νά τοϋ δοθεί μηνιαία άδεια, ώστε νά κατέβει στήν Αθήνα γιά κατεπείγουσες 
οικογενειακές του ύποθέσεις, δπως ύπογράμμιζε. Τό φρουραρχείο έστειλε τήν αί
τηση στό Υπουργείο Στρατιωτικών μέ τήν παράκληση νά γίνει δεχτή (Γ.Α.Κ., Μ.Α., 
Φάκ. 536).

Τό τελευταίο άνταποκρίθηκε καί χορήγησε τήν άδεια, δπως φαίνεται άπό τήν 
16.761/8.10.1852 διαταγή του πρός τό φρουραρχείο Λαμίας. Στό ίδιο φύλλο τής δια
ταγής άναγράφεται καί σχετική άναφορά πρός τή βασίλισσα, ώστε νά ένημερωθεί 
ή τελευταία γιά τήν άδεια πού πήρε ό Ζορμπάς. Νά τ( άκριβώς περιλάβαινε ή άνα
φορά:

«Μεγαλειωτάτη!
Αναφέρω μετά βαθυτάτου σεβασμού τή Υ.Β.Μ. ότι τφ χαρακτηρισμένη 

Άντισυνταγματάρχη τής 1ης Τετραρχίας τής Φάλαγγος Γ. Ζορμπρ έχορήγη- 
σα μηνιαίαν κανονικήν άδειαν άπουσίας διά νά μεταβή είς τήν πρωτεύουσαν
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χάριν Ιδιαιτέρας του ύπόθεσιν.
Άθήναι 8 ’Οκτωβρίου 1852» 

Γ.Α.Κ., Άρχ. Βλαχ., Ύπ. Έσ„ Φάκ. 141).
Αποδώ κα( πέρα, κι ώς τίς άρχές τού 1854 χάνουμε ξανά τά χνάρια τοϋ Πηλιο- 

ρίτη άξιωματικοϋ. Θά τόν ξαναβροϋμε στή Λαμία μέ τόν Γδιο βαθμό τού άντισυνταγ- 
ματάρχη τό Φλεβάρη τοϋ χρόνου αύτοϋ. Θά τόν βρούμε νά ζεϊ στήν πόλη μακριά 
βέβαια άπ’ τή γυναίκα του32.

Ό  Ζορμπάς καί ή πηλιορίτικη έπανάσταση τοϋ 1854

Υπηρετώντας ό άγωνιστής στήν πόλη, κινιόταν μυστικά γιά τήν όργάνωση κι
νήματος στό Πήλιο μέ στόχο τήν άπελευθέρωση τής Θεσσαλίας πρώτα καί τής Μα
κεδονίας άργότερα. Τό Φλεβάρη λοιπόν τοϋ 1854 στέλνει έπιστολή στόν κουνιάδο 
του Νικόλαο Φιλάρετο, μέ τήν όποία τοϋ έκμυστηρεύεται τήν άπόφασή του νά ξεκι
νήσει γιά τόν άγώνα καί παράλληλα τόν προτρέπει νά συνεργαστούν γιά τόν Ιερό 
αύτό σκοπό. Τό ένδιαφέρον τούτο γράμμα, πού άγόρασε άπό άθηναϊκό άρχείο ό Ά- 
λέκος Κ. Δάμτσας, μεταφέρω έδώ καί σέ φωτοτυπία:

«έν Λαμία τήν 27ην Φεβρουάριου 1854.
Αδελφέ Φιλάρετε σάς άσπάζομαι έκ ψυχής.
Διά τού παρόντος μου έρχομαι νά έρωτήσω περί τής πολυπόθητης μοι ύ- 

γείας σας, καί ταυτοχρόνως νά σάς ειδοποιήσω, δτι καγώ χάρι τή θεϊω κα
λώς έχω. Τό αύτό τούτο έπιθυμώ νά άκούω καί περί Υμών.

Αδελφέ έγώ έτοιμάζομαι νά έκκινήσω πρός άπελευθέρωσιν τής Πατρί- 
δος μας. ή εύγενεία σου όμως νά έτοιμάζεσαι καί νά συνεννοηθοϋμεν διά νά 
έκκινήσωμεν άντάμα, καί συνάμα μετά τοϋ Κυρίου Καρατάσιου ΰστις Θέλει 
μάς βοηθήσει καί τόν βοηθήσωμεν διά νά μεταβή είς τήν πατρίδα του. θέλο- 
μεν φέρει έτσι καλόν υπέρ τοϋ σκοπού μας.

Τούτο μόνον σέ παρακαλώ νά φροντίσης νά γράψης έγκαίρως πρός σ
πόντας τού φίλους μας καί συγγενείς μας όπως κι έγώ θέλω φροντίσει τό 
αύτό νά πράξω τούς είς Άμαλιάπουλιν εύρισκομένους.

Πρόσφερε τούς γλυκείς άσπαζμούς μου καί είς τήν συζυγόν μου Χρυ- 
σούλαν.

Σέ παρακαλώ νά φροντίσης νά τήν καταπείσης άδελφέ νά έλθή είς τό 
σπήτη της καί ήναι νικουκερά καθώς ήτον καί πρότερον. καί άφοϋ δεχθή τού
το, τότε γράψε μου άμέσως νά φροντίσω νά στείλω καίκη καί άνθρωπόν μου

32. Ό  Σταμούλης Γ. Μαμάς μοΰ έλεγε, πώς ό Ζορμπάς έκεϊνα τά χρόνια εϊταν φρούραρχος 
Λαμίας καί είχε χωρίσει άπ’ τή γυναίκα του. Τό πρώτο καμιά Ιστορική πηγή δέν τό έπικυρώνει. 
Τό δεύτερο άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα. Φρούραρχος πάντως τής Λαμίας στά 1856 
εϊταν δ άδερφός του Κώστας Ζορμπάς (βλ. έφημ. «Φάρος τής "Οθρυος», 26 Μαΐου 1856. Πρβλ. 
καί Γιώργου Θωμά, Ό  Πηλιορείτης άγωνιστής Κώστας Ζορμπάς, δπ.π., σελ. 61).
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νά τήν συνοδεύσουν ή έσύ ό Ίδιος διά νά άνταμωθώμεν καί συνομιλήσωμεν 
τού σκοπού τόν όποιον σάς γράφω.

Σέ άσπάζομαι άδελφικώς μέ 
πρός τήν συζυγόν σας Κοκόνα Μαριγίτσα 
γλυκείς μου άσπασμους.

ό άδελφός σας 
(Ύπ.) Γ. ζορμπάς».

Τό γράμμα δέν είναι γραμμένο μέ τό χέρι τού άγωνιστή33. Μονάχα ή υπογραφή 
είναι δική του. Άποχτά δμως ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί άποκαλύπτεται, γιά μιάν ά- 
κόμα φορά, ή φιλελεύθερη ψυχή του κι άπό τήν άλλη καθρεφτίζεται ή βαθύριζη ά- 
γάπη πρός τήν πατρίδα του. Ακόμα γίνεται φανερό πώς δΠρομιριώτης άξιωματι- 
κός, άν καί είταν τότε 66 χρονώ, είχεν έρθει σέ συνεννόηση μέ τόν Τζάμη Καρατάσο 
καί συμφώνησε μαζί του γιά τήν άνάληψη πατριωτικής δράσης. Εξάλλου μέ τήν έ- 
πιστολή φωτίζεται γιά πρώτη φορά κι ό παρακινητικός ρόλος πού άσκησε ό Ζορ
μπάς στό Φιλάρετο γιά τή νέα έπανάσταση στή Θεσσαλία, στοιχείο πού άφαιρεί ά
πό τόν Καρατάσο τό μέχρι τώρα μονοπώλιο τών ένεργειών του πρός τό Φιλάρετο 
γιά καινούργια έπαναστατική δραστηριότητα. Γιατί είναι γνωστό πώς ό Μακεδόνας 
άγωνιστής είχε γράψει στις 31 τού Γενάρη 1854 γράμμα στό Φιλάρετο μέ τήν ίδια 
προτροπή, καί συνεπώς αύτός παρουσιαζόταν ως σήμερα νά ξεσηκώνει τόν Προμι- 
ριώτη έπαναστάτη. Λαβαίνοντας μάλιστα ύπόψη πώς ό τελευταίος κήρυξε τή σχε
διασμένη έπανάσταση στό Πήλιο, είκοσιπέντε μόλις μέρες άργότερα (24-25 Μαρ
τίου 1854), συμπεραίνουμε τό βαθμό τής άπήχησης τής έπιστολής Ζορμπά στόν 
κουνιάδο του.

Κείνες τίς μέρες έπίσης έγραψε καί πρός τόν έξάδερφό του καί συγχωριανό 
Γιάννη Εύαγγελινό (Δάμτσα), άλλά τό γράμμα δέ βρέθηκε. Συμπεραίνουμε όμως, ά
πό τήν πληροφορία πού μάς δίνει ό Εύαγγελινός σέ υστερόγραφο τής έπιστολής 
του πρός τό Φιλάρετο, πώς άναψερόταν στόν ίδιο σκοπό. Στήν έπιστολή του αύτή ό 
Εύαγγελινός, άπαντώντας στό πατριωτικό γράμμα τού Φιλάρετου, τονίζει (Χαλκίδα

33. "Αν 6 Ζορμπάς ήξερε νά γράφει καλά καί μέ εύχέρεια, δέ θά έβαζε άλλον νά γράψει μιά τέ- 
τια έπιστολή. Εκτός άν είταν άρρωστος τότε.
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6 Μαρτίου 1854) δ τ ι«... έγώ είμαι έτοιμος κατά πάντα καί έχω σχεδόν πάρει τήνηα- 
ραΐτησίν μου όθεν άμα μέ θέλεις είμαι κατά πάντα έτοιμος»34.

Ό  Φιλάρετος τόν δέχτηκε, κι δταν στίς 24 Μαρτίου 1854 άποβιβάστηκε στόν 
Πλατανιά τού Προμιριοϋ, είχε καί τόν Εύαγγελινό μαζί του, δπως βλέπουμε σέ κα
τάσταση στρατιωτών στό Φάκελο 49ΚΗ τοϋ Αρχείου Φιλάρετου τών Γ.Α.Κ.

1 ό άντίθετο συνέβη μέ τό Γιώργη Ζορμπά. Μολονότι κινήθηκε παρασκηνιακά 
γιά τήν όργάνωση τής έπανάστασης35 καί πήρε τήν άπόφαση νά σηκωθεί κι αύτός, δ 
παλαίμαχος άγωνιστής άπουσίασε άπ’ τόν άγώνα έκεΐνο. ΟΙ λόγοι τής άποχής του 
παραμένουν άγνωστοι. Είναι άνεξήγητο πώς ένας τόσο θερμός πατριώτης πού έ
γραψε στό ένεργητικό του λαμπρές σελίδες πολεμικής Ιστορίας καί πού μέ τόση ά- 
ποψασιστικότητα σημείωνε πιό πρίν, δτι έτοιμαζόταν γι’ άπελευθερωτικό κίνημα 
στό Πήλιο, νά μήν κινηθεί μέ τό Φιλάρετο στό καινούργιο χρέος! Πρέπει κάποιο σο
βαρό κώλυμα νά τόν έξανάγκασε στήν άπουσία του. Εξάλλου άς μήν ξεχνάμε, πώς 
είταν τότε 66 χρονώ.

Ό  σοβαρότερος πάντως λόγος τής άποχής του πρέπει νά εϊταν, νομίζω, ή έπι- 
δείνωση τής παλιάς άρρώστιας του. ΟΙ χρόνιοι ρευματισμοί, πού τόν ταλάνιζαν άπό 
τό 1838, δπως είδαμε σ’ άλλη σελίδα, τοϋ είχαν δημιουργήσει τώρα καινούργια

34. Γ.Α.Κ., Άρχ. Φιλάρετου, Φάκ. 49ΚΗ.
Άπό τήν άπάντηση τοϋ Εύαγγελινού, δτι είχε πάρει τήν παραίτησή του, καταλαβαίνουμε 

δτι καί ό Προμιριώτης αύτός υπηρετούσε τότε σέ κάποιο στρατιωτικό σώμα.
Πιστεύω πώς δ άγωνιστής είναι ό Ιωάννης Δόμτσας (Ζορμπάς), πού βρήκαμε καί σ’ άλ

λες σελίδες.
Είχε γεννηθεί τό 1806 στό Προμίρι, πήρε μέρος στήν Επανάσταση τοϋ ’21 παρά τό νεαρό 

τής ήλικίας του, όκολουθώντας τόν έξάδερψό του Γ ιώργη Ζορμπά, καί τάχτηκε κι αύτός στό 
στρατό τοϋ Καποδίστρια, γιά νά συνεχίσει ώς άξιωματικός τή θητεία του άγνωστο Ισαμε πό
τε. Τό Μάρτη τοϋ 1844 διαμένει στήν Αθήνα καί τό Μάρτη τοϋ 1854, δπως είδαμε, στή Χαλκί
δα (Γ.Α.Κ., Γρ. Στρ., Φάκ. 45, Κατάσταση στρατιωτικών τοϋ Δ' λόχου τοϋ Δ' τάγματος άπό 
12.11.1830 καί Αριστεία, Φάκ. 271, Κατάσταση 68 στρατιωτικών άπό 15.3.1844, άριθ. 3239). Ό- 
πωσδήποτε δ άγωνιστής θά είναι δ Ιωάννης Ζορμπάς, πού άναφέρεται κι άπ’ τόν Κορδάτο ( Ι 
στορία..., δπ.π, σελ. 877, πρβλ. καί έφημ. «Λαϊκή Φωνή» Βόλου 19.7.1934) δτι πολέμησε στήν έ- 
πανάσταση τής Θεσσαλομαγνησίας τό 1878.

Τόν Ιωάννη ή Γιαννάκη Ζορμπά γνώρισε γύρω στό 1888 στό Πρ«μ(ρι, πού έπισκέφτηκε ά
γνωστο γιατί, ό παπούς μου Γιάννης Δ. Χατζής. Φορούσε, λέει, φουστανέλα μακριά καί λερω
μένη, είταν ψηλός κι έφερνε σέ πολλά σημεία τοϋ σώματός του, καί στό πρόσωπο άκόμα ση
μάδια άπό τραύματα μαχαιριών κυρίως, πού δέχτηκε στούς πολέμους. Είχε ένα παρουσιαστι- 
κό παράξενο, γι’ αύτό καί στούς δρόμους τοϋ χωριοϋ τόν άκολουθοϋσε λιανομαρίδα. ΕΙτανε 
καί λογάς καί γεμάτος περηφάνια έλεγε στήν πλατεία, πώς άν έρχονταν πάλι οί Τούρκοι, 
πρώτος θά άρπαζε τό ντουφέκι νά τούς πολεμήσει, παρόλα τά γεράματά του!

Ό  Γιαννάκης Ζορμπάς είναι άπ’ τούς έλάχιστους άν δχι κι ό μοναδικός πατριώτης, πού 
μπόρεσε καί πήρε μέρος καί στίς τρεϊς έπαναστάσεις: Τό 1821 τό 1854 καί τό 1878.
35. Μαζί μέ τό Ζορμπά κινιόταν τότε γιά τήν έπανάσταση κι ό Γαρδικιώτης Γρίβας, ό Κροκί- 
δας, ό Κλίμακας, ό Χατζίσκος κ.ά. Ό  πρώτος δμως, άπογοητευμένος καί φοβισμένος άπ’ τό ά- 
νάλογο κλίμα πού είχε καλλιεργηθεί στή Λαμία, έφυγε γιά τήν Υπάτη, άφοϋ πρώτα έδωκε 
σχετικές έντολές στούς παραπάνω άξιωματικούς (Δημητρίου Γ. Κουτρούμπα, Ή Έπανάστα- 
σις τού 1854 καί αί έν Θεσσαλίρ Ιδίρ έπιχειρήσεις (Διατριβή έπί διδακτορίςι) 1976, σελ. 133).
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προβλήματα ύγείας, μέ άποτέλεσμα νά ζητήσει τήν άνακούφισή του ατά λουτρά 
τής Κύθνου. Στό νησί τόν βρίσκουμε στίς 12 Μαΐου 1854, μέρα πού οί νησιώτες δοκί
μασαν μεγάλο φόβο. Τί είχε συμβεί;

"Ενα καράβι ύποπτο έφτασε ώς έκεϊ, καί κάποιος πολιτάρχης άναγκάστηκε νά 
τό πυροβολήσει. ΟΙ κάτοικοι τότε κατατρόμαξαν, γιατί περίμεναν άντίποινα. Μπρο
στά στόν κίνδυνο, ό πολιτάρχης συγκρότησε όμάδα φυλάκων, βάζοντας ώς άρχηγό 
τό Ζορμπά, πού έκανε τά μπάνια του έκεί. Ό ίΐηλιορίτης άξιωματικός όχύρωσε τό 
κτίριο τών λουτρών κι έβαλε φρουρά, άλλά καμιά έπίθεση δέν έγινε. Νά πώς έχει ή 
σχετική έπιστολή τού παλαιοελλαδίτη Νικ. Σκούφου πρός τόν πατέρα του άπό τίς 
13 ΜαΓου 1854, άπ’ τήν όποια καί πληροφορούμαστε τά καθέκαστα36.

«Τότε λοιπόν... ευθύς έθεσεν (ό πολιτάρχης) τόν Κ(ύριον) Ζορμπάν Ταγ
ματάρχην τού πεζικού όποιος ήτον έδώ χάριν τής πασχούσης ύγίας του, τόν 
έθεσεν έπί κεφαλής όπου όχύροσεν τό οϊκιμα τών λουτρών έθεσεν πέτρας ό
πισθεν τών θυρών καί μέχρι τής πρωίας έφύλαττον βάρδιες έξωθεν τών θυ- 
ρών...».

Μέ τό γράμμα έκεινο έπίσης ό Ζορμπάς καλοϋσε τή γυναίκα του νά έπιστρέψει 
κοντά του. Γίνεται φανερό, λοιπόν κι άποδώπώς δέν είχαν πάρει διαζύγιο, κι αύτός 
τή δεχόταν, δέν έπιθυμοϋσε τή συνέχιση τού χωρισμού. Είναι ένα στοιχείο πού όδη- 
γεϊ στό συμπέρασμα, ότι ή γυναίκα του έγκατάλειψε τόν άντρα της, όχι αύτός. 'Η 
Ζορμπάδαινα όμως έξακολούθησε νά παραμένει μακριά του, κοντά στόν άδερφό 
της Νικόλαο Φιλάρετο, χωρίς νά δεχτεί ποτέ τήν έπανασύνδεση τών σχέσεών 
τους37.

Ή παραμονή του στή Λαμία θά συνεχιστεί καί τόν άλλο χρόνο. Τότε μάλιστα 
(Σεπτέμβριος 1855) θά τόν βρούμε στόν κατάλογο τών ένόρκων πολιτών τής έπαρ- 
χίας Φθιώτιδας, πού σύνταξε γιά τό 1856 ό τότε νομάρχης Β. Θεαγένης. Έδώ ό Ζορ
μπάς παρουσιάζεται νά είναι 67 χρονώ καί νά διαθέτει άκίνητη περιουσία 8.000 
δραχμών38.

36. 'Η έπιστολή βρίσκεται στόν 189 Φάκελο τοϋ Αρχείου Γεωργίου Σκούφου στά Γ.Α.Κ.
37. Πρβλ. καί Γεωργίου Ν. Φιλάρετου, Σημειώσεις άπό τού 75ου υψώματος, όπ.π., σελ. 2.
38. «Έφημερίς τής Κυβερνήσεως» (Παράρτημα), 10 Σεπτεμβρίου 1855.

Μετά άπό ένα χρόνο βρέθηκε νά κατέχει μεγαλύτερη περιουσία. Συγκεκριμένα, όπως 
γράφει ό Γεώργιος Φιλάρετος (Σημειώσεις άπό τού 75ου υψώματος, δπ.π., σελ. 12), ή άκίνητη 
περιουσία τοϋ άγωνιστη πού περιηρθε ϋστερ’ άπό τό θάνατό του στή γυναίκα του, έφτανε τίς 
τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές. Τούτο φαίνεται καί άπό τό συμβόλαιο πού καταχωρώ πιό 
κάτω.

Ή περιουσία τούτη τοϋ Γιώργου Ζορμπά στή Λαμία, είταν ώς τόν Ιούνιο τοϋ 1857 άδιαί- 
ρετη μέ τήν περιουσία τών άδερφών του Κώστα καί Νικολάου πού ζούσαν τότε, ό πρώτος στή 
Λαμία καί ό δεύτερος στή Χαλκίδα. Τό χρόνο τούτο συντάχτηκε συμβιβαστικό συμβόλαιο στό 
συμβολαιογραφείο Χαλκίδας Ρήγα Όρφανίδη άπό τούς ένδιαφερόμενους άδερφούς Κώστα 
καί Νικόλαο Ζορμπά καί τή Χρυσούλα χήρα Γεωργίου Ζορμπά, καί στίς 12 Ιουνίου 1858 συ
ντάχτηκε άπό τούς παραπάνω άλλο συμβόλαιο στό συμβολαιογραφείο τοϋ Άλεξ. Χατσίσκου 
στή Λαμία μέ βάση τό πρώτο τής Χαλκίδας. Επειδή τό τελευταίο τούτο είναι άνέκδοτο καί 
μάς δίνει πληροφορίες σχετικές μέ τό χώρο τής διαμονής τοϋ Γ. Ζορμπά στή Λαμία, τό παρα
θέτω στό μεγαλύτερο μέρος:
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Ό  θάνατος τού Ζορμπά

Στίς 10 Σεπτεμβρίου 1856 ή πατριωτική καρδιά τού Γεωργίου Ζορμπά ή Δάμ-

«...ένήργησαν (οί παραπάνω τρεις) έκουσίαν διανομήν του έν τή πόλει ταυ τη κατά τήν 
θέσιν Κουρσούμ ΤσαμΙ (ατό χώρο του τζαμί βρίσκεται σήμερα γυμνάσιο) κειμένου πε
ριβολιού καί τών δύω οίκιών, καί έλαβεν ό μέν Κωνσταντίνος Ζορμπάς μετά τού άδελ- 
φοϋ του Νικολάου Ζορμπά, τήν μεγάλην οίκίαν, τόν παρακείμενον οίκίσκον, τήν άχυ- 
ραποθήκην καί δεξαμενήν, μέ τό τεμάχιον τού περιβολίου, τό σημειούμενον είς τό υ
πό τοΰ λοχαγού τού Μηχανικού Κυρίου Δημητρίου Ίατρίδου σκεδιασθέν διάγραμμα ύ- 
πό τά στοιχεία Α.Β.Μ. καί Λ. καί μέ δλα τά έν τφ τεμαχίω αύτφ υπάρχοντα δένδρα, ή 
μερίς αΟτη τών άδελφών Κωνσταντίνου καί Νικολάου Ζορμπά συνορεύει πρός άνατο- 
λάς μέ τήν όδόν Καραίσκάκη, πρός δυσμάς μέ τήν έτέραν μερίδα τής Χρυσούλας Γε- 
ωργίου Ζορμπά, πρός βορράν μέ μέρος τής αύτής μερίδος καί πρός μεσημβρίαν μέ τε
μάχιον Ιδιαιτέρου κήπου τών άδελφών Κωνσταντίνου καί Νικολάου Ζορμπά- ή δέ Χρη- 
σούλα Γεωργίου Ζορμπά, έλαβεν τήν μικρόν οίκίαν μέ τό τεμάχιον τού περιβολίου τό 
σημειούμενον είς τό βηθέν διάγραμμα υπό στοιχεία Β.Α.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ. καί Μ. κα ίμ ’ δ
λα τά έν τφ τεμαχίω αύτφ ύπάρχοντα δένδρα, ή μερίς αύτη τής Χρυσούλας Γ εωργίου 
Ζορμπά συνορεύει πρός άνατολάς μέ τήν άνωτέρω μερίδα τών άδελφών Κωνσταντί
νου καί Νικολάου Ζορμπά, πρός δυσμάς μέ τήν όδόν Ύψηλάντου, πρός βορράν μέ 
δρόμον καί μέ κήπον καί οίκίαν τού ποτέ Δημητρίου Μήνου, καί πρός μεσημβρίαν μέ 
δρόμον- καί άπό σήμερον καί είς τό έξής έκαστος αύτών άποκαθίσταται κύριος καί κά
τοχος τής ώς άνωτέρω μερίδος του, δυνάμενος νά τήν διαθέαη κατ’ Ιδίαν του άρέ- 
σκειαν, χωρίς πλέον νά έχη δικαίωμα συνδιακατοχής καί συγκυριότητος έπί τής μερί
δος τού έτέρου.

Κατά συνέπειαν τοΰ παρόντος ή Χρυσούλα Γ εωργίου Ζορμπά, παραιτείται πάσης ά- 
παιτήσεώς της κατά τών άδελφών Κωνσταντίνου καί Νικολάου Ζορμπά τόσον διά τήν 
διατροφήν της, καθώς καί διά τά είσοδήματα τών διανεμηθέντων κτημάτων, καί κη
ρύττει δτι ούδεμίαν πλέον άπαίτησιν έχει κατ’ αύτών έξ οίασδήποτε αίτίας προερχο- 
μένην.

Τούτα έκθεσάντων τών συμβαλλομένων, συνετάχθη τό παρόν συμβόλαιον, δπερ... 
(παραλείπονται ώς έπουσιώδη) ύπεγράφη παρ’ δλων αύτών... {παραλείπονται γιά τόν Ι
διο λόγο) έκτός τής Χρυσούλας Γεωργίου Ζορμπά, όμολογησάσης άγνοιαν γραμμά
των».

Στίς 29 Όκτωβρίου 1860 ό Κώστας Ζορμπάς δημοσιεύει στήν έφημερίδα «Φάρος τής "Ο- 
θρυος» άνακοίνωση, δτι βγάζει σέ πλειστηριασμό τό μισό του περιβολιού τού μακαρίτη Γεωρ- 
γίου Ζορμπά μέ τό σπίτι καί δ,τι άλλο ύπήρχε μέσα σ’ αύτό. Έξυπακούεται πώς τό μερίδιο 
τούτο είχε πέσει στόν Ιδιον, δταν τά τρία άδέρφια (Κώστας, Νικόλαος καί Χρυσούλα Γ. Ζορ
μπά) μοίρασαν τήν άδιαίρετη ώς τό 1857 περιουσία τους στή Λαμία, καί στό 1860 άποφάσισε 
νά τό πουλήσει. Τ( όπόγινε σχετικά, παραμένει άγνωστο.

"Οπως μοϋ έλεγε στά 1970 ή Ρουμπίνη Λούλη, κόρη τού έπαναστάτη στό Γουδί Νικολάου 
Κων. Ζορμπά, κάποια περιβόλια μέ έλιές τών Ζορμπάδων είταν πλάι στόν άμαξόδρομο Λα
μίας -  Υπάτης κοντά στήν πρώτη πόλη, κι ό τόπος λεγόταν ώς τό 1940 περίπου « Τ ά Ζ ο ρ 
μπά  δ ι κ α ». Τήν τοποθεσία τούτη έπισκέφτηκε πολλές φορές ή Ιδια, πού είταν έγγονή τού 
Κώστα Ζορμπά, Σήμερα στό μέρος αύτό υψώνονται λαμιώτικα σπίτια καί πολυκατοικίες.
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τσα έπαψε νά χτυπάει. Πέθανε άπό ϋδρωτα39 στή Λαμία, Οπου ύπηρετοϋσε άπό τό 
1836, μέ τό βαθμό τού άντισυνταγματάρχη, καί κηδεύτηκε μέ τιμές ατό νεκροτα
φείο της πόλης. Λιτά μά τόσο έμφαντικά άναγγέλνει τό θάνατο κι άναλύεται σέ έ- 
παίνους η λαμιώτικη έφημερίδα «Φάρος της "Οθρυος» της 15ης Σεπτεμβρίου 1856:

«Τήν 10ην τοϋ τρέχοντος άπεβίωσεν ένΛαμίςι ό γηραιός άγωνιστής, τό σεβα
στόν τής έπαναστάσεως λείψανον ό άντισυνταγματάρχης Γεώργιος Ζορπά. 
Ή έκφορά του έγένετο άνάλογος μέ τόν στρατιωτικόν βαθμόν του καί τήν ό- 
ποίαν άπελάμβανεν ύπόληψι ν παρά τοϊς συμπολίταις αύτοϋ. Ό μακαρίτης ά- 
νήκεν εις μίαν τών εύπορωτέρων καί έπισιμωτέρων τής Θετταλομαγνησίας 
οικογενειών καί ώς τοιοϋτος, Όχι μόνον τήν κολοσσ(ι)αίαν τής οίκογενείας 
του περιουσίαν προσέφερεν θυσίαν υπέρ τής άνεξαρτησίας τοϋ Ελληνικού 
έθνους, άλλά καί αυτοπροσώπως μετά τών δύο άξιοτίμων άδελφών του Κων
σταντίνου καί Νικολάου Ζορπά Ταγματαρχών καί λοιπών συμπολιτών του 
δραξάμενος τά όπλα έρρίφθη είς τόν μέγιστον υπέρ τής σωτηρίας καί άνε
ξαρτησίας τής φίλης πατρίδος άγώνος, άμα έξεββάγη τό 1821 ή Ελληνική 
έπανάστασις· καί ώς όπλαρχηγός διέπρεψεν καθ’ δλον τόν άγώνα τιμίσας

Σύμφωνα μέ μιά έπιστολή πού δημοσιεύτηκε στήν έφημερίδα τής Λαμίας «Εθνικός Α 
γών» (12 Νοεμβρίου 1972), ένα λιοχώραφο πού άπλωνόταν στήν περιοχή τοϋ σημερινού δη
μοτικού θεάτρου τής πόλης, λεγόταν «τού Ζορμπά οΐ έλιές». Νά τό τελευταίο μέρος τής έπι- 
στολής:

«...εύτυχώς όμως, ότι ή μνήμη τοϋ άγωνιστοϋ Γ. Ζορμπά καί τό όνομά του διετηρεϊτο έ- 
διϊ) έν ΛαμΙρ, μέχρι πρό τινων έτών, μεταξύ τών παλαιοτέρων κατοίκων τής Λαμίας, 
διότι: Ή έκτασις -  ένθα νϋν εύρίσκεται τό Δημοτικόν Θέατρον (χειμερινόν) καί αί νο- 
τίως αύτοϋ ο ίκ ία ι- ή περιλαμβανομένη μεταξύ τών όδών, Αγνώστου Στρατιώτου, Ύ- 
ψηλάντου, Όμήρου, Καζούλη, Αντιγόνης καί τής όπισθεν άνατολικώς τοϋ Δημοτ. Θε
άτρου παρόδου, ήτο φυτευμένη μέ έλαίας. Είχε δέ τήν μορφήν μικρού έλαιώνος, άπε- 
ριφράκτου, μέ άπολύτως έλευθέραν κυκλοφορίαν έν αύτφ. Εκαλείτο δέ ό έλαιών οϋ- 
τος «τοϋ Ζορμπά οί Έληές», τιμητικώς, πρός τιμήν τοϋ παλαιού καί άρχικοϋ Ιδιοκτή
του αύτοϋ Γεωργ. Ζορμπά. Δέν είναι γνωστόν, πώς ή Ιδιοκτησία αΰτη τοϋ Γ. Ζορμπά, 
περιήλθεν είς τήν κυριότητα τρίτων προσώπων, άτινα διέθεσαν ταύτην, καθ’ 6ν τρό
πον εύρίσκεται κατανεμημένη αυτή σήμερον, καί οϋτω τό όνομά του έλησμονήθη τε
λείως καί περιέπεσεν είς τήν λήθην.

Καί έρωτάται τέλος, κατόπιν τούτου: Δέν εύρέθη Λαμιώτης τις ώστε ν’ άνασύρη 
άπό τήν άφάνειαν καί τήν λήθην τό όνομα τοϋ Λαμιέως αύτοϋ άγωνιστοϋ τοϋ 1821 (έλ- 
πίζω πώς θά πειστεί τώρα ό συντάχτης τής έπιστολής, ότι ό Ζορμπάς δέν είτανΛαμιώ
της) καί δι’ έλάχιστον φόρον τιμής ή Δημοτική Αρχή νά δώση τήν όνομασίαν έστω είς 
κάποιας τών παρόδων τής έν λόγω περιοχής;

Παλαιός Λαμιώτης»
Τό καλοκαίρι τοϋ 1975 έπισκέφτηκα τό χώρο τοϋ δημοτικού θεάτρου στή Λαμία, δπου μέ 

έκπληξη είδα νά σώζεται μιά έλιά, μοναδικό κατάλοιπο τοϋ ζορμπάδικου έλαιοπερίβολου. Γιά 
τό δτι άνήκε πράγματι στό Ζορμπά μίλησε στόν Άλέκο Κ. Δάμτσα, πού πέρασε κι αύτός στά 
1974 άποκεϊ, ή παλιά δασκάλα Λαμίας Στέλλα Άμπλανίτη, πού είταν τότε 92 χρονώ καί πού έ
μενε πολύ κοντά στό δέντρο αύτό. "Αλλωστε ή θέση της φανερώνει τήν ταυτότητά της.

Τήν άνοιξη τοϋ 1981, περαστικός άπ’ τή Λαμία, πήγα νά ξαναδώ τό λιόδεντρο. Δέν ύπήρ- 
χε τίποτα. Τό έκοψαν!



318

τήν τε πατρίδα καί τήν οίκογένειάν του. Ό Θεός άναπαϋσοι τήν ψυχή σου 
Μακάριε Ζορμπά έν κόλποις Αβραάμ όμοϋ μέ τούς λοιπούς συναγωνιστάς 
σου».

Ό  άγωνιστής πέθανε σέ ήλικία 68 χρονώ καί θάφτηκε σ’ άγνωστο τάφο στή 
Λαμία, χωρίς ν’ άφήσει ούτε παιδιά ούτε μιά φωτογραφία του40. Ή μορφή του χά
θηκε γιά πάντα στό λαμιώτικο χώμα41. "Εμεινε Ομως ή άκτινοβολία της στήν προφο-

39. Αυτή τήν άσθένεια παρουσιάζει ώς αιτία τοϋ θανάτου ό άνιψιός του Νικόλαος Κ. Ζορμπάς 
στή «Γενεαλογία» (δπ.π.).
40. Τά δπλα τοϋ άγωνιστή συγκέντρωσε φαίνεται, μετά τό θάνατό του δ άδερφός του Κων
σταντίνος Ζορμπάς, κι άπ’ αύτόν κληροδοτήθηκαν στό γιά του Νικόλαο Ζορμπά. Ό  τελευ
ταίος τά καταχώρησε άργότερα στό άρχεϊο του, πού ένα μέρος έρεύνησε, τό 1971, στό διαμέ
ρισμα τής κόρης του Ρουμπίνης Ζορμπά -  Λούλη (Καλύμνου 15, Πατήσια στήν Αθήνα) ό Άλέ- 
κος Κ. Δάμτσας, καί βρήκε τό σχετικό σημείωμα, πού είναι δμως άχρονολόγητο. Τό μεταφέρω 
κι αύτό έδώ:

«Διά τόν Κον Βυζάντιον 
Υποστράτηγον 

Σ η μ ε ί ωμ α  
Περί

τών όπλων τοϋ έκ Προμυρίου τοϋ Πηλίου όπλαρχηγοϋ 
κατά τόν Ιερόν άγώνα Γεωργίου Ζορμπά.
2 Σπάθαι κυρταί μετά κολεού άργυρού 

(πάλαι μετά θήκης άργυρός)
1 Τοφέκιον (καρυοφίλι)
1 Τρομπόνιον μικρόν 
1 Ζεύγος Πιοτολίων καί 
1 Γιαταγάνιον »

"Ολα αύτά τά δώρισε στό Εθνολογικό Μουσείο τής Αθήνας ή Βασιλική Κριεζώτη - Ζορ
μπά, γυναίκα τοϋ άρχηγοϋ τής έπανάστασης τού 1909 στό Γουδί (Πρακτικά τής Ιστορίας τής 
Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρίας Ελλάδος τών έτών 1902-1903, Άθήναι 1903, σελ. 19). 
Άνάμεσά τους είταν καί ή πάλα πού παρουσιάζεται φωτογραφικά στήν άρχή τοϋ βιβλίου, κα
θώς καί τό καριοφίλι τοϋ Γ. Ζορμπά, πού βρίσκονται καί τά δυό μέ τό δνομα τοϋ Γ. Ζορμπά, τό 
πρώτο στή 16 προθήκη τής Δ' αίθουσας τοϋ Μουσείου, καί τό δεύτερο σέ παρακείμενη αίθου
σα.

Τό άρχεϊο τού Νικολάου Κ. Ζορμπά, πού περιλάβαινε καί άνέκδοτο σύγγραμμά του, πα- 
ράδωσε ό γιός του Κωνσταντίνος στό στρατηγό Μαζαράκη γιά τή βιβλιοθήκη τού Γ.Ε.Σ.
41. Τής Ιδιας πάλι ρίζας μέ τό Ζορμπά είταν κι ό θερμός πατριώτης άρχιμαντρίτης Παΐσιος 
Δάμτσας - Ξηροποταμινός, πού έδρασε όργανωτικά κι άνατρεπτικά στό Προμίρι καί τήν Άρ- 
γαλαστή στις παραμονές τής πηλιορίτικης έξέγερσης τοϋ 1854 (βλ. 1) τό σημείωμά μου «Ό 
άρχιμανδρίτης Παΐσιος» στά «Θεσσαλικά Χρονικά», Άθήναι 1971, σελ. 77-82 (καί άνάτυπο), 2) 
τήν άναφορά στόν άγωνιστή τοϋ Ματθαίου Βατοπαιδινοΰ στό βιβλιαράκι του «Ή έν τή περιο
χή Προμυρίου κειμένη Ιερά μονή τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Σπυρίδωνος έπισκόπου Τριμυ- 
θοϋντος τοϋ θαυματουργού», 1973, σελ. 14-16).

Επίσης τής ίδιας ρίζας είταν κι ό μαχητής στήν παραπάνω έπανάσταση τοϋ Πηλίου Άλε- 
ξαντρής Ν. Δάμτσας (βλ. καί γι’ αύτόν Γιάνη Κορδάτου, Ιστορία τής έπαρχίας Βόλου καί ’Α- Γ 
γιάς, δπ. π., σελ. 867), ό Υιός του Δημήτριος Δάμτσας (Νικολάου Γαντζόπουλου,Ιστορικά! σε
λίδες τής έν Πηλίω Έπαναστάσεως τοϋ 1878, έν Βόλψ 1906, σελ. 33) πού πήραν μέρος στίς
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ρική παράδοση τόσο τού νότιου Πηλίου, δσο καί της Λαμίας πού ξεψύχησε μια άκό- 
μα μαρτυρία τής άγωνιστικά δυνατής του μορφής καί τής άνυπόταχτης ψυχής του.

μάχες τής Μακρινίτσας στήν τελευταία έπανάσταση τοΰ Πηλίου ατά 1878, ό πρώτος ώς ό- 
πλαρχηγός κι 6 δεύτερος ώς σωματάρχης, καθώς καί ό νεαρός άνθυπολοχαγός Δημήτριος 
Ίω. Δάμτσας, πού έπεσε πολεμώντας τούς Τούρκους ατό Βελεστίνο τό 1897 (βλ. σχετικά 1) 
Γιάνη Κορδάτου, Ιστορία..., δπ. π., σελ. 877 καί 902 καί 2) Γεωργίου Ν. Φιλάρετου, Σημειώ
σεις..., δπ. π., σελ. 353).

Οί άπόγονοι τοΰ Νικολάου Δάμτσα, γιού τού Δήμου Δάμζα, πού είδαμε στήν άρχή, κράτη
σαν τούτο τό έπώνυμο, καί είναι δσοι βρίσκονται σήμερα στό Βόλο, τήν Κύπρο καί τήν Αθή
να. “Ολοι έχουν διακριθεΐ, άλλοι στό έμπόριο, άλλοι στή βιομηχανία, άλλοι σέ έκκλησιαστικά 
άξιώματα καί τή διπλωματία, κι άλλοι, τέλος, στούς Βαλκανικούς πολέμους καί στόν πόλεμο 
τής Αλβανίας τό 1940 - 41, ένώ ό Δημήτρης Α. Δάμτσας (1913-1981) έδρασε στό άντάρτικο τού 
Πηλίου στά χρόνια 1942-1944.
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ΕΠ ΙΛΟ ΓΟ Σ

Μ έ τήν κωδικοποίηση τούτη τών γνωστών κι άγνωστων πληροφοριών 
πού έπιχείρησα γύρω άπ’ τόν δπλαρχηγό τού Προμιριοϋ Γιώργη Εύαγγελι- 
νοϋ Δάμτσα ή Ζορμπά, ρ ίχνετα ι ένα φώς στή μορφή του κι άνοίγει σέ πλά
τος ή ζωή καί ή δράση του. Μ ιά ζωή άφιερω μένη δλάκερη στήν υπηρεσία 
τής πατρίδας. Πενήντα χρόνια μέ τό σπαθί καί τό ντουφ έκι στό χέρι, μέ τά 
έλαττώ ματά  του (τούς θυμούς του, τίς  παραφορές του, τίς σκληρότητές  
του), μά καί μέ τό υέγα  προτέρημα: Τή σ ιδερένια  του πατριωτική καρδιά. 
Ζυμω μένος μές στούς θρύλους καί τίς  παραδόσεις τού χωριού του, κολόνα  
ρωμαίικης λεβεντιάς, ένιωσε, άπ’ τά μικράτα του άκόμα, τά στήθια του νά 
σκίζονται άπό τό πάθος τών μεγάλων άφοσιώσεων, γ ιά  νά έγκαταλείψ ει, 
πάνω στήν έκρηξη τών ψυχικών του δυνάμεων, σπίτι καί γονικά καί νά πο
ρευτεί άβίαστα στό δρόμο τού χρέους.

Δέν άνέβηκε βέβαια  στό έπίπεδο τών κορυφαίων τού Είκοσιένα. Ο ύτε 
τή δύναμη τών άρετώ ν τους είχε, ούτε τίς  διαστάσεις έκείνες  πού χ ρ ειά ζε
τα ι ό μαχητής, γιά  νά γ ίνει μιά κεντρική μορφή τού άγώνα, δ ιά θετε. Τού ά- 
ναγνω ρίζουμε όμως τ ’ άλλο: Κατόρθωσε νάρθει κοντά, συγκλονιστικά κο
ντά, στή θέληση τής Ισ το ρ ία ς  καί τού Γένους καί, μέσ’ άπό τόσους κινδύ
νους, βάσανα καί κατατρεγμούς, νά χαρ άξει μιά πορεία, πού άποθεώνεται 
στή λατρεία  τής λευτερ ιάς καί τής πατρίδας. Γ Γ αύτό καί ή ζωή του είταν  
καταφρόνεση τού θανάτου καί καημός έθνικής περηφάνιας, δυό γνω ρί
σματα πού τόν τοποθετούν στή χορεία  τών άληθινών ήρώων.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Γιά τήν δράση άγωνιστών στήν Επανάσταση τού 1821ΓΤά περισσότερα υπο
γράφονται καί άπό τόν Γ. Ζορμπά.
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Ό άγωνιστής Νικόλαος Γ. Φιλάρετος άπ’ τό ΓΙρομίρι τού Πηλίου.
('Αρχείο Άλέκου Κ. Δάμτσα)
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2.
Ό άγωνιστής Εμμανουήλ Γιαννόπουλος άπό τή Θεσσαλομαγνησία (Προμίρι 
Πηλίου).
(Έθν. Βιβλ., Άρχ. Αγωνιστών)
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3.
Ό  άγωνιστής Κωνσταντής Ράγκος.

(Γ.Α.Κ., Όθ. Άρχ., Φάκ. 54)
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4. Ό  άγωνιστής Χριστόδουλος Ίω. Πολυμέρης άπό τή Σκιάθο.
(Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 55)
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5.Ό  άγωνιστής Άποστόλης Σταματιάδης άπ’ τό Βόλο.
(Γ.Α.Κ., Μ.Δ., Φάκ. 296)
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6.
Ό άγωνιστής Εύστάθιος Ριζόπουλος άπό τό Έλευθεροχώρι.

(Έθν. Βιβλ., Άρχ. Αγωνιστών)
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7.
Ό άγωνιστής Εύθύμιος Α. Βλαχόπουλος.

(Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 54)
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8.
Ό άγωνιστής Δημήτριος Γ. Φιλάρετος άπ’ τό Προμίρι τού Πηλίου.

(Έθν. Βιβλ., Άρχ. Αγωνιστών)
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9. Ό άγωνιστής Ελευθέριος Φιλίππου άπ’ τόν θεσσαλικό ~Ολυμπο.
(Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 166)
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70.γιαΟ άγωνιστής Αναγνώστης Παπαλεξίου άπ’ τήν περιοχή τής Στυλίδας.
(Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 69)
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11.
Ό άγωνιστής Άλεξανδρής Μιχαήλου.

(Γ.Α.Κ., Μ.Δ., Φάκ. 189)
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12.
Ό  άγωνισ τής Νικόλαος Δη μητριού άπό τήν έπαρχία Λοκρίδας.

(Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 90)
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(Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 90)



14.

1 /^ /

4-/ ̂
" > 7 , ^ ? > <~Λ

α~+£» ·~* ’̂ * '* »  /^·<ό*■ * - -·****' €·Λ/$ * η

+ ? *> (*+ * '* * *  ~  } > ν 7 ^  '

/ 'κ Ζ  *ΛΖ>—<^>

1κ~ £ ί  <-*'***λ+ ^ & — 5 · / - > * ^

<Ζ~ ί ^ ' ^ ' - Γ * -

Ο ί / , η Ζ *  ^ Ζ 7
Μ  ~ <7 4 ,  * 0  * Ί

Γ /λ,  *7 1 *

3 < Ζ *
* ^ £ . '>  ^ \ *  /  ΙΤ+Λ-- $*■*/

ζ *  < - * ' * * * * * 5· />*<Ζ~.  1

Μ ~ * ? . Ζ ' ^ . Λ ,  , Ι ί  ^ * < ·

+}ΖΖ<* γ >. % / ^ η
") 7 '( ίΓΛ ^  / λ  '7'<* ί ;'Α κ  <' «*? *ν ι Ζ Ζ ^ ϊ Φγ Λ**·

ί/'V / ι

Ρ ΐ 'Ϋ '
. » / - ^ ο  ΰ Ζ Ί -Ζ  γ ^ ' ( / ^ / /ζ .

■" '  I · τ ^ - Ι Ί  /  'ΤΛ-^Ζ’  ^7

& 1 > ~ ί  /«? 4 / / > ? /
/  /

/ ' « Υ ι ----------Λ

^ ίτ <£<> V Ζ  £? *τ 
Γ '  /

| ' ·"·> ’ ^
Α .% ^  \  > Α ,,

β  ο Κ χ ,  Α · , , '

)

Ό  άγωνιστής Κωσταντής Λάμπρου άπό τήν Κρήτη.
(Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 87)
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■ο άγωνιστής Κωνσταντίνος· Ν«οΜο<, ά„· Τά Βααιλ,κΰ Χαλ
(I Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 87)
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17.
Ό άγωνιστής Αναγνώστης Κωνσταντίνου άπό τή Βέροια.

(Έθν. Βιβλ., Άρχ. Αναγνωστών)
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18. ^
Ό άγωνιστής Γεώργιος ΠαραδεΙσης.

(Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 87)
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19.
Ό  άγωνιστής Νικόλαος Κούκουζας.

(Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 87)
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Ό άγωνιστής Γιώργος Μοραΐτης.
(Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 169)
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21.
Ό  άγωνιστής Ιωάννης Κυριαζής άπ’ τίς Σοφάδες Θεσσαλίας.

(Έθν. Βιβλ., Άρχ. Αγωνιστών)
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Ό άγωνιστής Μιχαήλ Γεωργίου.

(Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 155)
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23.23.Ό  άγωνιστής Άγγελής Κώστα Τζώρτζη άπό τή Θεσσαλία.
(Έθν. Βιβλ., Άρχ. Αγωνιστών)
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24.
Ό άγωνιστής Δημήτριος Μακρόπουλος

(Γ.Α.Κ., Αριστεία, Φάκ. 290)
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25.
Ό άγωνιστής Βασίλειος Λάζος άπό τό Χόρμοβο Ηπείρου.

(Έθν. Βιβλ., Άρχ. Αγωνιστών)
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26.
Ό άγωνιστής Κυριαζής Κώστογλου άπό τό Βελεστίνο.

(Έθν. Βιβλ., Άρχ. Αγωνιστών)
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27.Όάνωνιστής Εύσγγελινός Δάμιτσας (Δάμτσας) άπ’ τό Προμίρι τού Πηλίου.

(Έθν. Βιβλ., Άρχ. Αγωνιστών)
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28.
Ο άγωνιστής Δημήτριος Άκζώτης (Άξιώτης) άπό τή Σκόπελο.

(Έθν. Βίβλ., Άρχ. Αγωνιστών)
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Φύλλο Μητρώορ τού άγων,στή ΔημητρΙοο Λώρη ύ „· τ6 ΠρομΙρ,
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50.
Ό  άγωνιστής Αναγνώστης Μπονοπάρτης άπ’ τή Χαλκίδα(;)

(Έθν. Βιβλ., Άρχ. Αγωνιστών)



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
Α

Αβραάμ Κώστας 45.
Αγαπητός Πολύχρονης 261. 
Άγγελακόπουλος Άναγν. 168. 
Άγγελέτου Ιωάννης 250.
Άγγελή Βάιος (Φάρσαλα) 286.
Άγγελή Εύαγγέλης 250.
Άγιοργίτης Δημήτριος 250. 
Άγκουναρδαϊοι (ή Γκουναρδαΐοι) 25-26. 
Άγραβιώτης Άντώνης 80.
Αγραφιώτης Γ. 169.
Αγραφιώτης Θανάσης 80.
Άγιώτης Γιάννης 81.
Άγιώτης Κυριάκος 81.
Άγιώτης Κώνστας 80.
Άδάμ Γεώργ. 167.
Άδάμ Ιωάννης 169.
Άδάμου Νικόλαος 250.
Αθανασίου Άνδρέας 250.
Αθανασίου Άνέστης 296.
Αθανασίου Γεώργιος 207, 212, 226. 
Αθανασίου Δημήτριος 266, 267, 271,
285.
Αθανασίου Ζήσης (Βόλος) 280, 283, 285, 
296.
Αθανασίου Νικόλαος (Άγιος Γεώρ
γιος) 269.
Αθανασίου Νικόλαος (Κεραμίδι) 284. 
Αθανασίου Παν. 168.
Άθανασόπουλος Ιωάννης 284. 
Άθανασόπουλος Ιωάννης (Όλύμπος)
286.
Αθηναίος Γεωργάκης 174.
Αθηναίος Πανούσης 174.
Άιβαλιώτης Γιάννης 223, 224. 
Άιβαλιώτης Νικόλαος 80.
Αίνίτης Σταυρής 151.
Άκρίβος Ιωάννης 263.
Ακρίδας Τριαντάφυλλος 296. 
Άλβανίτης Σταύρος 166. 
Άλβανιτογιάννης Ίω. 168.
Αλέγρας Δ. 282, 283, 286.
Άλεξανδρή Κωνστ. 250.

Αλεξάνδρου Αθανάσιος 296 
Αλεξάνδρου Δημήτριος 250.
Αλεξίου Γιάννης (;) 71.
Αλεξίου Ν. 268.
Άλικιαρούλης Νικόλαος 303. 
Άλικότζης Στέργιος 80.
'Ά λ ιο - πασάς (Άλιόπασας) 56, 57, 63, 
64.
Άμούτζιας Κωνστ. 249.
Άμπελιώτης Γ ιάννης 80.
Άμπελιώτης Δημητράκης 80. 
Άμπλανίτη Στέλλα 315.
Αναγνώστης Ν. 244.
Αναγνώστου Γιαννιός 71.
Άναμάνια 110.
Άναστάση Ιωάννης 100, 250. 
Αναστασίου Άδάμος 250.
Αναστασίου Βασίλης 250.
Ανατολίτης Ιωάννης 173.
Άνδρέου Θεόδωρος 296. 
Άνδριανουπολίτης Νικόλαος 50. 
Άνδριώτης Δημήτριος 174.
Άνδρουλής Ίω. 168.
Άνέστη Δημ. 77.
Άντροϋτσος Όδυσσέας 42, 45, 97, 299, 
301.
Άντωνιάδης Δέξιππος 135, 146. 
Αντωνίου Αλέξιος 296.
Αντωνίου Γιαννάκης (Ιωάννης) 168, 
296, 299
Αντωνίου Εύαγγέλης 249.
Αντωνίου Νικόλαος 250.
Αντωνίου Πέτρος 285.
Αντωνίου Στάθης 218.
Αντωνίου Σταμάτης (Σκόπελος) 285. 
Αντωνίου Φίλιππος 250.
Άντωνούλας Γιάννης 21.
Άξιώτης ή Άκζώτης Δημήτριος 49, 370. 
Άποκορίτης Τριαντάφυλλος 291. 
Άποστολάκης 88, 178.
Άποστολάρας 80, 88, 98, 116, 168, 170, 
172, 173, 174, 175,178,191,218, 263, 289,



301.
Αποστόλη Εύστάθιος 250. 
Άποστολόπουλος Παν. (Σταγιάτες Βό
λου) 167, 168.
Αποστόλου Γεώργιος 253.
Αποστόλη Γαρέφης 53, 52. 
Άραβαντινός Παναγιώτης 16. 
Άραμπάνου Γεώργιος 268.
Αρβανίτης Κωνσταντίνος (Ζαγορά) 285. 
Αρβανίτης Μήτρος Ν. 296 
Άρβανιτόπουλος ή Αρβανίτης Πανα
γιώτης 215, 280.
Άργαλαστιώτης Σπηλιάς 80.
Άργύρη Ζήσης 71.
"Αρμανσμπερκ 291.
'Αρμυριώτης Άθανάσης 80. 
'Αρμυριώτης Καραγιάννης 80. 
'Αρμυριώτης Φραγκούλης 80. 
Άσλάνμπεης 259, 260.
Άστέρης Σταμάτιος (Κουμιώτης) 80, 
211, 228, 229.
Άτέσης Βασίλειος Γ. 47, 129, 130, 160. 
Αύλωνίτης Γωργής 209, 230.
Άχυριάτης Αποστολής 261, 263.

Β

Βάγιας Γεωργάκης ή Γεώργιος 255, 274, 
275, 283, 288.
Βαθιώτης Γεωργάκης 174. 
Βακαλόπουλος Άπ. Ε. 79, 146, 263. 
Βαλσαμάκης Φάλκος 148.
Βαλσαμής Κωνστ. Α. 77.
Βαλτινός Θανάσης 255.
Βαμβάκος Σωκράτης 30, 32.
Βαραλάς 80.
Βάρδας Νικόλαος 250.
Βάρδας Γιάννης 250.
Βάρης Χρίστος 255.
Βαρλαάμ Μακάριος 116, 118, 129, 147, 
209.
Βαρνακιώτης Γ. 45, 97.
Βάρφης Χρίστος 248.
Βασιλειάδης Παντελής 38, 274. 
Βασιλικού Άν. 169.

Βασιλείου Βασίλειος 301.
Βασιλείου Γεώργιος 284.
Βασιλείου Γιαρέσιος 168.
Βασιλείου Σταύρος 87. 100, 116. 117 
118,120, 121, 122,124,126. 127. 128,130 
132,133, 156, 158,159,160,161, 163. 165 
228.
Βατοπεδινός Ματθαίος 316.
Βελέντζας Ιωάννης (Γιάννης) 25, 30. 39 

.61, 76. 88, 115. 152. 167. 170, 172. 174 
175, 191,207, 213, 218. 252, 255. 262. 271 
283, 287, 303, 306. 307.
Βελεστίνος Αναγνώστης 249. 
Βελισαρίου Γεώργιος 250.
Βελισαρίου Ιωάννης 45.
Βελσιώτης Δημήτριος 285.
Βενετάς Κωνσταντής 174, 175, 280. 
Βεργιώτης Άθανάσης 80, 81.
Βέρης Κώστας 196, 248. 257, 262. 
Βέριος Μανόλης 296.
Βερούσης -  42. 299.
Βέτλαντ 307.
Βιλιώτης Θανάσης 255. 276.
Βιπίλης -  80.
Βισβίζης -  44, 45.
Βιτζιάβης Α. 287.
Βλασσόπουλος Ιωάννης 187.
Βλαχάβας Νικ. 168.
Βλαχογιάννης Γ ιάννης 16, 24, 35, 38. 45. 
49, 131, 263. 274, 275.
Βλαχομιχάλης Αθανάσιος (Θανάσης) 
167, 191, 296.
Βλαχομιχάλης Μιχάλης 149, 150, 151. 
155.
Βλαχόπουλος Α. 160. 162, 164, 165. 
Βλαχόπουλος Εύθύμιος 298. 340. 
Βλάχου Ιωάννης 96.
Βλάχος Αθανάσιος 250.
Βλάχος Νικόλαος 80.
Βογιατζής Ήλίας 50, 63.
Βοδουνιώτης Στόγιος 100.
Βοϊνέσκου Γεώργιος Κ. 185.
Βολιώτης Αλέξιος 173.
Βολιώτης Αποστολής (παπάς) 250. 
Βολιώτης Κώστας 173.



Βορδώνης Αλέξανδρος 249. 
Βούλγαρης Γεώργης 81.
Βούλγαρης Μιχάλης 80.
Βούλγαρης Χρίστος 173.
Βουλπιώτης Γεωργάκης 195. 
Βραχνογιάννης Άλεξαντρής 24-25. 
Βραχνογιάννης Δήμος 25, 41, 61, 78, 91, 
115.
Βραχνογιάννης Ιωάννης 25. 
Βραχνογιάννης Στάθης 24-25.
Βριόνης Όμέρ 40.
Βριώτης Κωνσταντής 72.
Βρυνιώτης Δημήτρης 80.

Γ

Γαβαθάς Κωνσταντίνος 303, 307 
Γαζής "Ανθιμος 8, 20, 22, 28, 31, 81, 82, 
86, 87, 90, 97,118, 119,123, 125,126,128, 
129, 137,139,140,141, 169,189, 229, 230. 
Γ αλάνης Γ εώργιος 250.
Γ αλάνης Στάθης 23.
Γαλανόπουλος Παρίσης 285. 
Γαλατζάνης Δημ. 169.
Γαλής Γ. 248.
Γαλής Ιωάννης 296.
Γαροφαλής Σταμάτιος 135, 145.
Γαρύφαλος Άναστάσης 71, 72, 73, 74. 
Γαντζόπουλος Νικόλαος 316.
Γάτζος Άγγελής 46, 47, 53, 77-78, 79,87, 
88, 103, 107, 148, 164, 170, 171, 178, 212, 
215, 216, 218, 219, 220, 221,223, 224, 225. 
Γάτζος Δημήτριος 296.
Γενιτσόπουλος Άθ. (Νεχώρι) 268. 
Γερμάνης Ιωάννης 218.
Γεωργάκης Δημήτριος 264, 268.
Γεωργαντάς Άλ. 306, 308.
Γ εωργαντάς Αντώνιος 45, 263, 299. 
Γεώργη Δημήτρης 71.
Γεωργιάδης Γ. 181.
Γεωργίου Αναγνώστης 286.
Γ εωργίου ή Γ εώργιος Άναστάσης 250. 
Γ εωργίου Άντωνάκης 230.
Γ εωργίου Αποστολής 250.
Γ εωργίου ή Γ εώργιος Γ ιαννής(ή Γ εωργ.

Γιάν.) 27, 71.
Γεωργίου Γιοβάνης 169.
Γεωργίου Δημήτριος (Κερασιά) 285. 
Γεωργίου Δημήτριος (Μαγνησία) 250, 
284.
Γεωργίου Δημήτριος (άλλος) 250.
Γ εωργίου Εύαγγέλης ή Εύαγγελινός 
250.
Γ εωργίου Εύστάθιος 286.
Γεωργίου Ήλίας 20,81, 87.
Γεωργίου Θωμάς 30.
Γεωργίου Ιωάννης 250, 280, 285. 
Γεωργίου Έμμ. X. 93.
Γ εωργίου Κωνσταντής ή Κωνσταντίνος 
91, 249, 250, 284.
Γ εωργίου Μιχαήλ 299, 300.
Γεωργίου Νικόλαος (Άγιος Γεώργιος 
Βόλου) 285, 296.
Γ εωργίου Σταμάτης 286.
Γεωργίου Τσίκας 250.
Γεωργούδη Αναγνώστης 71.
Γιαλιτρινός Παρίσης 27, 36. 
Γιαλόπουλος Γεώργιος 230, 250.
Γιαμάς Διονύσης 291.
Γιαννετάς ή Γενητάς Ίω. Γ. 189, 207, 
212, 226, 239.
Γ ιαννή Γ εώργιος 27, 257.
Γιάννη Νικολής 91.
Γ ιάννη Πανούσης 268.
Γιαννίτσης Άνδρέας 217.
Γιαννόπουλος Μανόλης (Γιαντζής;) 25, 
26, 27, 28,269, 230.
Γιαννούλης Ν.Κ. 25, 26.
Γίδας Νικόλαος 53, 80.
Γίλης Μάρκος 296.
Γιολτάση ή Γιολντάση Γιαννάκη 274, 
295.
Γίφτζας Αθανάσιος 284.
Γιωργίνη Νικολής 72.
Γκίκα Ελένη Ν. (Φιλάρετου) 24.
Γκίκας Μάξιμος Γ. 112, 113, 187, 231, 
232, 233, 236, 237, 243.
Γκέγκας Αποστολής 173, 174.
Γκέκας Κυριάκος 173, 174.
Γκουλεμάτης Γιάννης 255.



I Κϋυμαν-, ιυυυννΐ|ν̂  ου.
Γλαράκης Γ(εώργιος) 99. 134. 137. 138. 
141, 142.
Γοβιός Άγγελής 40.
Γούλας Όλύμπιος 166.
Γουναρόπουλος Αποστολής 90. 
Γουναρόπουλος Κων. Α. 45.
Γούρας Ίω. 287.
Γούσιος Ιωάννης 208.
Γραικάρδου Φ. 24.
Γραμμόπουλος Κωνστ. 71.
Γρηγοράκης Ζαπετάκης 275.
Γρηγόρης Μ.Γ. 287.
Γρηγορίου Νίκος 53, 55, 61.
Γρηγορόπουλος Μιχαήλ X. 32.
Γρίβας Γαρδικιώτης 274, 275, 304, 312. 
Γρίβας Θοδωράκης 33, 88, 274, 275, 282, 
299.
Γρίβας Μιχάλης 266, 272.
Γρίβος Νικολής 51.
Γριζάνος ή Γριτζάνος ή Γκριζάνος Γε- 
ώργιος 83, 174, 178, 218, 280, 283, 296. 
Γριμανόλης ή Γρομανόλης Κων. 166, 
182, 213.
Γρόπιος - 231, 232, 236.
Γρυπιότης Άλέξης 174.
Γρυπιώτης Γεωργάκης 174.
Γρυπιώτης Γιαννάκος 174.
Γρυπιώτης Γκέγκας 173.
Γρυπιώτης Δημήτριος 173, 174.
Γρυπιώτης Θανάσης 173.
Γρυπιώτης Κωσταντής 173, 174. 
Γρυπιώτης Παναγιώτης 174.

Δ

Δάμιτζας Εύαγγελινός (πατέρας τού Γ. 
Ζορμπά) 16, 23, 37, 150, 151, 249. 
Δάμιτζας Εύαγγελινός (θειος τοϋ Γ. 
Ζορμπά) 25, 30.
Δάμιτζα ή Δάμτσα Μαρία 25, 364. 
Δάμτσα (Βικιώτη) Αφροδίτη 46.
Δάμτσα (Ψυχούλη) Θεοχάρη 21. 
Δάμτσας Άλέκος Κ. 12,16,17,21,24, 26, 
39, 66, 72, 73, 85, 95, 96, 99,100,102, 105,

112. 117. 128. 132, 135, 136, 137, 140, 143, 
144, 161. 163, 164 165, 166, 177, 179, 181, 
182, 184, 188, 189, 190,191,200,211.228, 
229, 230, 235. 242, 244, 249, 251,253, 262, 
273, 282, 283, 294, 315, 316.
Δάμτσας Άλεξαντρής Ν. 46, 316. 
Δάμτσας Δημήτρης Α. 317.
Δάμτσας Δημήτριος 316.
Δάμτσας Δημήτριος Ίω. 317.
Δάμτσας Δήμος 16.
Δάμτσας Δήμος (άλλος) 46.
Δάμτσας Δημοσθένης 15.
Δάμτσας Εύαγγελινός 300.
Δάμτσας Κωστής Άλ. 16.
Δάμτσας Νικόλαος Δ. 317.
Δάμτσας Νικόλαος Έμμ. 16.
Δάμτσας Νικόλαος I. 56, 64.
Δανιήλ Αποστολής 282.
Δανολόπουλος Κυριάκος 285.
Δαπόντες Αλέξανδρος 166, 182, 213. 
Δαρδαμάνος Τρ. 169.
Δασκαλάκης Ιωάννης (Άργαλαστή)
268, 285.
Δεκαντούς (;) Γεώργιος (Κεραμίδι) 284. 
Δεληγιώργης Επαμεινώνδας 24. 
Δεληγιωργόπουλος Μήτρος 275. 
Δεμερτζής Δημήτρης 40, 41, 60. 
Δερβίσης Κων. Δ. 166.
Δημάδης Μαργαρίτης 97, 98. 103. 
Δημαράγκος Δ. 169.
Δημητράκης Γιώργης 161.
Δημητριάδης Δ. 251.
Δημητρίου Αθανάσιος (Κεραμίδι) 285. 
Δημητρίου Αθανάσιος (Κερασιά) 285. 
Δημητρίου Αναγνώστης 16, 71, 249. 
Δημητρίου Αντώνιος 250.
Δημητρίου Αντώνιος (άλλος) 250. 
Δημητρίου Αποστολής 284.
Δημητρίου Γεώργιος 284.
Δημητρίου Γεώργιος (Κερασιά) 285. 
Δημητρίου Γιώργος (Δράκια) 269. 
Δημητρίου Δημήτριος 77.
Δημητρίου Δήμος 250, 269.
Δημητρίου -  παπά Ζαχαρίας (Βόλος)
269, 284.



Δημητρίου Ιωάννης (Νεχώρι) 168, 268. 
Δημητρίου Ιωάννης (Προμίρι) 269. 
Δημητρίου Κωνσταντίνος παπά (Βόλος) 
25, 284.
Δημητρίου Κωνσταντίνος (Κεραμίδι) 
285.
Δημητρίου Νικόλαος 168, 250, 285, 344. 
Δημητρίου Παναγιώτης 285.
Δημητρίου Σέβας 296.
Δημητρίου Σίμος 250.
Δημητρίου Στάθης 284.
Δήμου Άναστάσης 95, 96.
Δήμου Γιώργος (Βόλος) 269.
Δήμου Εύαγγελινός (Δάμτσας) 249. 
Δήμου Κωνσταντίνος ή Κώνστας (Ζαγο
ρά) 30, 301.
Δήμου Νικόλαος ή Νικολής 71, 249, 280. 
Δήμου Ρίζος 250.
Διακουμής (παπά) Γεώργιος 249. 
Διαμαντής "Αγγελος 300.
Διαμαντής ή Διαμαντίδης Πόνος 255. 
Διαμαντής Νικόλαος ή Νικολάου Δια
μαντής Όλύμπιος 25, 41, 46, 61, 66, 69, 
78, 80, 115, 166, 167, 158, 180, 287, 296, 
298, 299, 300, 301.
Διανελλάκης Βαγγέλης 23.
Διανιός -  166.
Δίγκας Γεωργάκης 268.
Δίγκου Γιάννης 268.
Διδασκάλου Αναγνώστης 272.
Δίκαιος Γρηγόριος 71.
Διοβουνιώτης Γ. 264, 283, 287. 
Διοματάρης Ίω. 77.
Δούκας Άδάμ 165, 170, 171, 173, 174, 
175, 176, 295.
Δούκας Δούκας Κ. 286.
Δούκας Κώστας (Κωνσταντίνος) 277, 
282, 287.
Δούλου Γεώργιος 250.
Δρακοπώλης Δημήτριος 173.
Δράκος - 132.
Δράμαλης 15, 21, 31, 35, 36, 46. 
Δράμαλης Μιχαήλ Μ. 296.
Δρίβας Στάθης Γ. 12.
Δρίτζογλου ή Δριζόπουλος Άλέξ. 168,

217.
Δρίτζογλου Κ. 167.
Δροσινός Χ.Ι. 296, 298.

Ε

Εγγλέζος Εύαγγελινός 166, 182, 213. 
Έλασώνος Δημ. 168.
Εμμανουήλ Αθανάσιος 301. 
Έσφιγμενίτης Ζ. 87.
Εύαγγέλης Γεώργ. 168, 250. 
Εύαγγελίδης Τρύφων 19. 
Εύαγγελινάρας Ιωάννης 249. 
Εύαγγελινοϋ Γεώργιος 284. 
Εύαγγελινός ή Εύαγγελινοϋ Ιωάννης 
(Ζορμπάς Γιαννάκης) 168, 250, 269, 284. 
311, 312.
Εύαγγελίου -  παπά Βασίλειος 284. 
Εύγένιος (έπίσκοπος) 217. 
Εύμορφόπουλος Δ. 255, 256, 287. 
Εύσταθίου Γεώργιος 285.
Εύσταθίου Δημήτριος 250.
Εύσταθίου Ιωάννης 250.
Εύσταθίου Κωνσταντίνος 285. 
Εύσταθίου Παναγιώτης 249.
Εύσταθίου Πανταζής 250.
Εύσταθίου Σωτήρης 250, 291.
Εύσταθίου Χρίστος 300.

Ζ

Ζαγοραΐος Καρπίζης 166.
Ζαγόρης Σακελλάριος 121, 122, 123. 
Ζαγοριανός Γεωργάκης 174. 
Ζαγοριανός Γ ιάννης 72.
Ζαγοριανός Νικόλαος (Ζαγορά) 284. 
Ζάίμης Άνδρέας 275.
Ζάκας Θεόδ. 167.
Ζαλμπάς Άντώνης 80.
Ζαντάρας -  88.
Ζαρίτζας Ν. 96.
Ζάμπου Ρίζος 249.
Ζαχαράκη Βιολέτα 50.
Ζαχαράκης Ιωάννης 250.
Ζαχαρίας Γεώργιος 91.
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Ζέρβας Δημήτριος (Ά ι - Λαυρέντης Πη- 
λίου) 168, 300.
Ζέρβας Κ. 255.
Ζέρβας Νικόλαος 274, 275, 280, 282. 
Ζήσης Κωνστ. 116, 117, 118, 126, 127, 
151, 167, 280.
Ζήσου Άλέξης 269.
Ζητουνιάτης Ταξιάρχης 80.
Ζήτζας Σπύρος 255.
Ζίνδρος -  19.
Ζιώγας - 100
Ζορμπά -  Κριεζώτη Βασιλική 93, 316. 
Ζορμπά -  Φιλαρέτου Χρυσούλα 20, 33, 
37, 46, 47, 49, 82, 303, 313, 314.
Ζορμπάς Βαγγέλης 17, 92.
Ζορμπάς Γιαννάκης (Βλ. Εύαγγελινός ή 
Εύαγγελινοϋ Ιωάννης).
Ζορμπάς Κώστας 16, 23, 33, 38, 41, 85, 
91,92, 95, 97, 143,150, 151, 160,161,173, 
175, 177, 187, 188, 195,198, 200, 205, 207,
208, 209, 210, 242, 259, 261,262, 263, 269, 
284, 300, 309, 313, 314, 316.
Ζορμπάς Νικόλαος Εύαγγ. 16, 23, 38, 40, 
41, 85, 195, 196, 203. 204, 205, 209, 242, 
251, 263, 269, 313, 314.
Ζορμπάς Νικόλαος Κ. 16, 24, 82, 92, 93, 
94, 95, 303, 314, 316.
Ζορμπάς Μανόλης 16, 23, 82, 85, 193,
209.
Ζορμπάς Μίμης 93, 95.
Ζορμπάς Χρίστος ή Κίτσος 93. 
Ζούζουλα Αγγελική 50.
Ζούζουλος -  50.
Ζούλας Θανάσης 113, 232, 234, 235. 
Ζουλούμης Βασίλειος 296.
Ζωγράφος Παναγιώτης 253.

Η

Ήλία Γιάννης 268.
Ήλιάδη Βάση 21.

Θ

Θανατιώτης Μιχάλης 250.

Θεαγένης Β. 313.
Θεμελή -  Κατηφόρη Δέσπ. 117, 131, 
186, 193, 239.
Θεοδωρή Μιχάλης 250. 
Θεοδωρόπουλος Στέφος 167. 
Θεοδώρου Άγγελής 296.
Θεοδώρου Δημήτριος 250.
Θεολόγος (Κασαντρινός) 82, 84. 
Θεοφανίδης I. 20. 45, 55.
Θεοχάρης Δημ. Ρ. 125, 135, 136, 146. 
158.
Θεσσαλονικεύς Δήμος 80. 
Θεσσαλονικεύς Κωνσταντής 81. 
Θεσσαλονικεύς Νικόλας 81.
Θηβαίος Κολιός 174.
Θησέας Θ. 235.
Θλιβερός Ιωάννης 249.
Θωμά Νικολός 255.
Θωμάς Γιώργος 20, 21, 24, 25, 32, 35. 56, 
58, 77, 93, 95, 130, 173, 182, 309.
Θωμάς Φίλιππος 17, 63.
Θωμάς (χιλίαρχος) 100, 109.

I

Ιάκωβος (δεσπότης Φθιώτιδας) 295. 
Ίατρίδης Δημήτριος 314.
Ιατρός Γεώργιος 249.
Ιατρός Στέργιος 249.
Ίγγλέζος Ιωάννης 296.
Ίγγλέσης Νικ. 19.
Ιερόθεος (διάκονος) 203, 214.
Ίμπραήμ 91.
’Ίσκου Άνδρέας 275.
Ίωάννου Άγγελής 284.
Ίωάννου Αθανάσιος (Ελασσόνα) 286. 
Ίωάννου Αλέξιος (Δράκια) 269. 
Ίωάννου Αντώνιος 269.
Ίωάννου Βαΐτσης 250.
Ίωάννου Γεώργιος (Σκιάθος) 169. 
Ίωάννου Γεώργιος (Μπιτόλια) 253. 
Ίωάννου Δημήτριος 250.
Ίωάννου Εμμανουήλ 284.
Ίωάννου Εύστάθιος 285.
Ίωάννου Ζαχαρίας 169.
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Ίωάννου Θωμάς 169.
Ίωάννου Κωνσταντής 71, 271.
Ίωάννου Ναθαναήλ 79, 117, 129, 130,
166, 171, 172.
Ίωάννου Νικολής ή Νικόλαος 71, 286. 
Ίωάννου Νικόλαος (παπάς) 249, 250. 
Ίωάννου Πάν. 268.
Ίωάννου Ρήγας (Ζαγορά) 268.
Ίωάννου Σπύρος 168.
Ίωάννου Σταμούλης 250.
Ίωάννου Στεφάνής 285.
Ίωάννου Φίλιππος 30, 40, 41,61,64,115, 
247.

Κ

Καβέλιας Δημ. (Ψαριανός) 90, 91, 92. 
Καζαβέρης -  19.
Κοζάνης Θεόδωρος 275, 276, 277. 
Κακλαβάτος Γεώργιος Έλ. 202, 206. 
Καλαϊτζής Άθ. 168.
Καλαμαράς Αναγνώστης 72, 296. 
Καλαμίδα -  Φιλάρετου Μορφούλα 148. 
Καλαμίδας Άλέξης ή Αλέξανδρος 148, 
168, 280, 284, 296.
Καλαμίδας Απόστολος ή Τόλιος 141,
167, 283, 284.
Καλαμίδας Γώγος ή Γεώργιος 97, 148, 
167, 223, 249, 280, 286, 296.
Καλαμίδας Δημήτριος 148.
Καλαμίδας Κυριαζής 249.
Καλαμίδας Κωνσταντίνος 148. 
Καλαμίδας Στεφάνής 80, 110, 148, 154, 
170, 185.
Καλαντζής Κώστας 132, 177, 259. 
Καλέργης Δημ. 277.
Καλογιάννη Νίκος (Ελασσόνα) 284. 
Καμένος Δημητράκης 113.
Καμηλάρης Ρήγας 50, 63, 87.
Καμπόλης Γιάννης 268.
Καμπούρης Γεώργιος 230.
Καμπούρης Κωσταντής 249. 
Καμπούρογλου Δ. 77.
Καναλιώτης Αποστολής 80.
Κανάρης Αναγνώστης 208.

Κανουσης ιν. *.ηο.
Καπετανάκης Π. I. 275.
Καποδίστριας Αύγουστίνος 92, 248, 262, 
274, 275, 276, 277.
Καποδίστριας Ιωάννης 25, 26, 33, 38, 
40, 91, 178, 179, 184, 185, 188, 193, 202, 
203, 207, 212, 224, 226, 231,238, 240, 245, 
247, 251, 262, 263, 266, 269, 273, 278. 
Καραβίας Α. 45, 185.
Καραγιάννης Εμμανουήλ 80, 287, 296. 
Καραγιαννόπουλος Γεώργιος Δ. 167. 
Καραγιώργος Γιώργος 50. 
Καραγκούνης Άπ. 169.
Καραγκούνης Στέφος 261, 263. 
Καραδέμητρος Γιάννης 12, 16, 17, 22, 
25, 27, 52, 55, 63.
Καραϊσκάκης Γεώργιος 38, 60, 97, 118, 
129, 130, 132.
Καρακίτσος -  19.
Καραλής -  19.
Καραλίμπας Γεώργιος 296.
Καραμάνος -  88.
Καραμού Γεώργιος 232.
Καραμουρά Γιώτης (Αλβανός) 261. 
Καράμπελιας Κώνστας 80.
Καραμπίνης Δημήτριος 161. 
Καραπαρίσης Δημήτρης 271. 
Καραταΐρης -  (όπλαρχηγός) 88. 
Καρατάσος Τάσος 26, 31, 46, 53, 61, 64, 
73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 96, 99, 
100, 102, 103,106,107,108,109,110,115, 
120,121, 122, 124, 125,126,127,136,148, 
149,150, 151,152,153,155, 156,157,158, 
164, 167,170,171,173,178, 169,199, 201, 
220, 231.
Καρατάσος Τζάμης 25, 31, 41, 50, 61, 63, 
64, 69, 75, 167, 171, 175, 182, 272, 282, 
295, 301, 309, 311.
Καρβούνης Γ. 168.
Καργαζαρίφης Φίλ. 168.
Καρολίδης Π. 115.
Καρπούζης Ιωάννης 296.
Καρτάλης Ιωάννης ή Καττάλι Γκιοβάνι 
111, 232.
Κασανδρινός ή Χασανδρινός Άναστά-



σιος 166, 178.
Κασανδρινός Γεώργιος Παλαιορίτ'ι 208, 
210.

Κασανδρινός Νικόλαος 80. 
Κασανδρινός Στεριανός ή Μαρίνος 
(Μαντεμλής) 166, 178,193, 195, 199, 203. 
Κασανδρινός Φίλιππος 80.
Κασομούλης Γεώργιος 263. 
Κασομούλης Νικόλαος 16, 49, 92-93, 95, 
166, 178,185, 188, 248, 253, 255, 263, 264, 
269, 271, 274, 291, 293, 294, 295. 
Καστανιώτης Ιωάννης 80. 
Κατακουζηνός Κωνσταντής 179, 180. 
Καταφυγιώτης Λάμπρος 20. 
Κατζικογιάννης Μανόλης 41. 
Κατζιούρας Ιωάννης 286.
Κατσαντώνης Άντώνης 19.
Κατσαρός Ιωάννης 268. 
Κατσικογιάννης Εύστάθιος 88, 269. 
Κατσικοστάθης -  274.
Κατσιώλης Νικ. 168.
Καφαντάρης Ματθαίος Γ. 41, 77. 
Κεραμάς Γεώργης 113.
Κεφάλας Άνδρέας 204.
Κιουταχής 55, 56, 57, 61, 64, 67, 71, 76, 
130.
Κιρασιώτης Αποστολής 80.
Κιρμιλή Εύστάθιος 250.
Κιρμιλή Νικολής 250.
Κιρμιλή Στεφάνής 250.
Κίτσος Γεώργιος 196, 299, 300.
Κλάδος Δ.Α.Ι. 297.
Κλεομένης -  195.
Κλήρης Γεώργιος 273, 274, 275. 
Κλίμακας Ίω. 40, 263, 274, 287, 312. 
Κόκκινης Σπύρος 40, 41, 60.
Κόκκινος Διονύσιος Α. 20, 45, 55. 
Κολέτζης Νικόλαος 296.
Κόλιας Βασίλειος 255.
Κόλιας Ψ. 255.
Κολοκοτρώνης Θεόδ. 277, 278. 
Κολοκύθας Νικ. 168.
Κομαντιώτης -  173.
Κομπούρας Γεώργιος 264.
Κοντακτζής Άθ. 263.

Κοντογιάννης Γιαννάκης 307. 
Κοντογιάννης Εύαγγέλης 274, 291, 296. 
300, 307.
Κοντογιάννης Κωνσταντής 285. 
Κοντογιάννης Νικόλαος 291. 295, 296. 
Κοντονίκος (Εύσταθίου) 31, 72. 
Κοντούλης Ιωάννης 268, 273. 276. 
Κόντος Γεώργιος 167. 296.
Κόντος Στ. 287.
Κόπανος Ίω. 249.
Κοραμουρά Γιώτης 261.
Κορδάτος Γιάννης 17, 20, 22, 28. 35. 36. 
38, 49, 53, 64, 175, 177, 316, 317. 
Κοροβέσης Νικόλας 93, 96.
Κορομηλάς Γ.Δ. 97.
Κορωναϊος Λουκάς 148, 187, 189. 191. 
207, 208, 210, 211,213, 215, 217, 218. 221. 
Κοσκόνης Μάρκος 296.
Κοσμά Εύαγγέλης 249.
Κοστέρφ μπέης 66.
Κότας Ιωάννης 25, 78, 79, 80, 269. 
Κούβλου -  παπά Κωνσταντίνος 285. 
Κουκουβίνος Γεώργιος 80.
Κουκούζας Νικόλαος 300, 352. 
Κουκορέλος Νικόλαος 52.
Κουλικούρδη Γεωργία Π. 79, 172. 
Κουμαντιώτης -  173.
Κουμιώτης Γιάννης 228.
Κουμιώτης Θανάσης 174.
Κουμπάρης Γ ιαννάκης 301. 
Κουμπουρέλος ή Κουπορέλος Γ ιάννης 
72, 74.
Κουντιριώτης Γεώργιος 174. 
Κουντούρης ή Μούργος Δημήτριος 131, 
187, 228, 230, 231.
Κουντουριώτης Γεωργάκης (στρατιώ
της) 174.
Κουντουριώτης Γεώργιος 82, 83, 174, 
275, 278.
Κουντουριώτης Δρίτζας 276. 
Κουντουριώτης Λάζαρος 82, 83. 
Κουντουριώτης Παναγιώτης 174. 
Κούπας Διονύσιος 228.
Κουρκουμέλης -  276.
Κουρνοϋτος Γ. 38.



Κουρτανιώτης Γεώργιος 174. 
Κουρινοντάκης Γ. 303.
Κουστογιώργος -  27.
Κούταβος -  177.
Κουτέπης ή Κουτέπας Γεώργιος · 120, 
125,131,163,208,210,229. 
Κουτζικούρης Ε. 106.
Κουτμάνης -  40.
Κουτρογιωργόπουλος Δρόσος 296. 
Κουτρούμπας Δημήτριος Γ. 312. 
Κουτρούπης Ιωάννης 296. 
Κουτσαγγέλος -  275.
Κούτσης Γ. 136.
Κουτσογιαννόπουλος Δημ. 167. 
Κουτσονίκας Λάμπρος 28, 171.
Κόχραν -  131, 132.
Κραβαρίτης Κώστας 291.
Κρέμος Γεώργιος Π. 40, 266, 286. 
Κριεζής Δημήτριος 272.
Κριεζώτης Δημήτριος 136, 147. 
Κριεζώτης Νικόλαος 24, 26, 33, 38, 40, 
41, 45, 46, 47, 57, 77, 91, 136, 147, 153, 
157,158, 165,170,171,172,175,177,184, 
199, 219, 255, 264, 269, 272, 273, 274, 275, 
298, 300, 301, 303, 304.
Κριζίτης Γιάννης 88.
Κρίτζαλης Ιωάννης 255.
Κρόκος Μιχάλης 208.
Κτενιάδης Ν.Σ. 25, 35.
Κυδωνιέας Στρατής 211.
Κυπραϊος Γιάννης 174.
Κυράνη Γεώργιος 236.
Κυράνος Αθανάσιος 296.
Κυριαζή Γεώργιος 250.
Κυριαζή Εύστάθιος 285.
Κυριαζή Νικόλαος 284.
Κυριαζής (ό Χατζής;) 169.
Κυριαζής Δημήτριος 87, 250.
Κυριαζής Ιωάννης 41, 78, 168, 300, 356. 
Κυριάκού Ιωάννης (Μιτζέλα) 269. 
Κυριαζής Πανταζής 250.
Κωλέτης Ιωάννης 33, 39, 80, 81, 115, 
116,117,118,120,121,122,123,125,127, 
128,130,189, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 
282, 283, 287.

Κωνσταντάς Γρηγόριος 23, 45, 87, 90, 
172, 182, 278.
Κωσταντή Ε. (Άργαλαστή) 268. 
Κωνσταντής Γιώργος 268.
Κωνσταντής Γκέκας 80. 
Κωνσταντινίδης Γεώργιος (Ζαγορά) 
284.
Κωνσταντινίδης Κωστής Α. 130, 289. 
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ 130, 135, 145, 
146, 158.
Κωνσταντινίδης Τρύφων 80, 178. 
Κωνσταντίνου Αναγνώστης 299, 350. 
Κωνσταντίνου Γεωργάκης (Κερασιά) 
269.
Κωνσταντίνου Γεωργάκης (Σκιάθος) 
186.
Κωνσταντίνου Δήμος 167. 
Κωνσταντίνου Θεοδωρής 71.
Κώστας Γάκης X. 296.
Κώστας Λουκάς 296.
Κώστας Χρίστος 250.
Κώστογλου Κυριαζής 301.

Λ

Λαγούδης Γεώργιος Ε. 20, 22, 23, 24, 36. 
Λαζάρου Τζόρτζος 88, 99, 255. 
Λαζονίκος -  19.
Λαζόπουλος Δημήτριος 250.
Λάζος Βασίλειος 301, 303.
Λάζος Δήμος 18.
Λάζος Όλύμπιος Λιόλιος ή Τόλιος 161, 
167, 172,175,178,191,208,210, 249,255. 
Λάζος Μάρκος 168.
Λάλη άδερφοί 24, 25, 35, 37. 
Λαμπρινούδης Μιχ. 40.
Λαμπροβέικος Κωνσταντής 274. 
Λάμπρου Κωσταντής 274.
Λάππας Μήτρος 299, 345 
Λαρισσαιος Ιωάννης Οικονόμος 79. 
Λαρσινός Κωνσταντής 80.
Λάτζος Δημήτρης 52, 80.
Λαυκιώτης Άναστάσης 80.
Λαυκιώτης Βαγγέλης 80.
Λαυκιώτης Γ εώργιος 80.



Λαυκιώτης Κωνσταντής 80.
Λέκας Β. 298.
Λελίοΰ Αλέξανδρος 250.
Λεμπέσης Ανάργυρος 97.
Λέου Δημήτριος 209, 210.
Λημνιός Αποστολής 120.
Λιακόπουλος Μήτρος 26, 31, 46, 47, 69, 
76, 78, 80, 97, 117,118, 126, 128,147,148, 
151,154, 167,170,172,175,187,188,189, 
191,192, 195, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,223, 224, 
225, 226, 228, 253, 301.
Λιανού Κωστής 255.
Λιάπης Κώστας 51, 56, 63.
Λιβαδίτης Βαγγέλης 173, 174. 
Λιβαδίτης Γεώργης 80.
Λιβαδίτης Γιάννης 173.
Λιβαδίτης Νικόλας 173, 174, 175. 
Λίβανός Κων. Ν. 32.
Λιγνός Άντ. 82, 83.
Λίμνιος Άγγελής 301.
Λιούλιας ή Λιουλιάς Δήμος 291, 295, 
296.
Λιτρίνης Παναγιώτης 250.
Λογοθέτης Κ. 169.
Λογοθέτης Ν. 169.
Λογοθέτης Χαράλαμπο^. 88, 196. 
Λοκάκης -  (οπλαρχηγός) 88. 
Λουκόπουλος Δ. 274.
Λούλη (Ζορμπό) Ρουμπινή 93, 95, 314, 
316.
Λουμπούτ 56, 69, 70.
Λυκούργος Άνδρέας 144.
Λώρης -  23, 25, 35, 37, 258.
Λώρης Δημ. 25.

Μ

Μαζαράκης -  316.
Μάζι Τζόρτζη 231.
Μακρή Μορφούλα 18, 25.
Μακρής Δημ. 168, 291.
Μακρής Κίτσος 30.
Μακρής Νικόλαος 274, 296. 
Μακρινιτζώτης (Γάντζιος;) 80.

Μακροπούλιος -  19.
Μακρόπουλος Δημήτριος 301, 358. 
Μακρυγιάννης -  26, 31, 39, 45, 88, 103, 
253, 259, 269, 274, 275, 299, 300. 
Μακρυθανάσης -  19.
Μάλαμας Λάμπρος 19.
Μαλαούρας Νικόλαος 255.
Μαμάς Γεώργιος 17.
Μαμάς Θωμάς 17.
Μαμάς Σταμούλης 17, 18, 27, 52, 63, 309. 
Μάμουκας Άνδρ. 42.
Μαμούρης (Γιάννης τού Γκούρα) 307. 
Μανιάτης ή Μανιατάκης Νικολής 219, 
223, 249.
Μανσόλας Δρόσος 109, 252, 290-291. 
Μάνταλος ή Μάνδαλος Τριαντάφυλλος 
296.
Μαντσιάρης Γιαννούλης 250. 
Μαργαρίτης Αλκιβιάδης 16, 93, 95. 
Μαργαρίτης Δ. 71.
Μαργαρίτης Θεμιστοκλής 
Μαργαρίτης Στάθης Άλκ. 93. 
Μαριολάκης ή Μαυριολάκης Α.Ν. 236. 
Μαρκέζος Πέτρος 208.
Μάρκου Γιάννης 173.
Μαρούγκας Δημήτριος 273.
Μαρούλης Νικόλαος Άλ. 303. 
Μαστοράκης Νικολής 208.
Μάστρακας Σταμάτης 117,119,120,124, 
125, 127.
Μάσσων Έδουάρδος 207, 212, 226. 
Ματζουρανής Δ. 72.
Μαυροβουνιώτης Βάσος 18, 33, 40, 116, 
130,136, 145, 146,147,148,149,152,153, 
154,155, 156, 157,158,170,171,172,173,
174.175.184.199, 202, 204, 219, 220, 262, 
293, 266, 267, 269, 274, 275,276, 283, 287, 
291, 298.
Μαυροβουνιώτης Γιόβας 167. 
Μαυροβουνιώτης ή Σκλαβούνος Θεόδ.
135.147.149.151.152.154.155.159.199. 
Μαυροδήμου Στάμος 267.
Μαυροδής Παν. 300.
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος 106, 172, 
178, 191, 193.



Μαυρολιθαρίτης Ν. 275.
Μαυρομάτης Ιωάννης Α. 40. 
Μαυρομιχάλης Γ. 142, 162, 163.
Μελάς Ιωάννης 196.
Μελετόπουλος Δ. 274.
Μεντζιλιώτης Γ. Άντ. 221.
Μεταξάς Κ. 258.
Μετζελιώτης Ιωάννης Ν. 81, 215, 220. 
Μηλαΐτης Ίω. 142, 162, 163.
Μήλιος Ζάχος 276, 277.
Μηνογιάννης -  307.
Μήρκοβιτς -  234, 235.
Μιακαμίσης Γ. 166.
Μιαούλης Άνδρέας 79, 178, 179, 180, 
181,182,187,192, 193,198, 201,204,238, 
244, 245, 271.
Μιζάκης Φραντζέσκος 90.
Μιζιλιώτης Γιάννης Κοντογ. 81. 
Μιζιλιώτης Κοντογιάννης 80.
Μικιέ Ρουμπινή 92, 93.
Μικρός Άντώνης 174.
Μιλιώνης Χρ. 273.
Μινουήλ Αύγουστής 255.
Μιρτζάνης -  173.
Μιτζέλης Μανολής 52.
Μιχαλάκη Εύαγγέλης 250.
Μιχάλη Δημήτριος 250.
Μιχαλίτζης -  294.
Μοραϊτόπουλος Κωνσταντίνος 71. 
Μορφούλης Γ. 169.
Μορφούλης Κ. 169.
Μοσκοβόπουλος ή Μοσχοβόπουλος 
Γιάννης 88, 100, 109, 167, 191, 218. 
Μοσκοβάκης Δημήτριος Στέργιου 115, 
250, 280.
Μοσχοβάκης Δημ. Γ. 168, 284. 
Μοσχοχωρίτης Μήτρος 80. 
Μουγογιάννης Γιάννης 21.
Μοραΐτης Γεώργιος 300 
Μουσταφάμπεης 115.
Μουχουρδάρης 258.
Μπαϊρακτάρης Γιάννης 23, 33, 40, 92, 
251,252, 255, 256, 261,262, 263, 264, 273. 
Μπαϊρακτάρης Νικόλας 174. 
Μπαλατζούρας Ιωάννης 296.

Μπαλατζός Β. 287, 306, 307.
Μπάνης Δημήτριος 249, 250. 
Μπαργιακτάρης Βασίλης 291. 
Μπαργιακτάρης Γκέκας 80.
Μπαρλάς Καραστάθης 296.
Μπαστέκης Γιάννης 72, 182.
Μπαστέκης Κυριάκος 28, 30, 301. 
Μπαστέκης Μήτρος 30, 31, 46, 47,61, 76, 
80, 102, 109, 167, 170, 301.
Μπέιμος Εύθύμιος Ίω. 296.
Μπάχλας Γεώργιος 135.
Μπίνος Κώστας ή Κωνσταντίνος 26, 46, 
69, 78, 80, 81,103,165, 166,167,170,171, 
178,191,212, 216, 218, 221,223, 224, 225, 
255, 275, 296.
Μπίτζιος -  80
Μπιτσιώτης ή Μπιτζιώτης 19, 167. 
Μπλιάγκου Μαριώ 27.
Μπλαχάβας Θύμιος 11, 18, 19, 47, 168. 
Μπογιάννης Παρασκευάς 159, 177, 187, 
198, 199, 200, 201,202, 203, 204, 205, 206, 
209, 210.
Μπονάκος Γεώργιος 169.
Μ πονοπάρτης Αναγνώστης 175. 
Μποσνά ή Λουκά Τριαντ. 168. 
Μπότσαρης Κώστας 132, 274, 275. 
Μπότσαρης Νότης 31, 274, 275. 
Μπουλκτζής Γιαννάκης 173. 
Μπουρμιριώτης (Προμιριώτης) Ανα
γνώστης 80.
Μπουρμπουτζιώτης Νικόλας 109. 
Μποϋσγος Βασίλειος 287.
Μπούσπας -  262.
Μπρέσαρης Θωμάς 296.
Μπρίσων Λάζαρος 122.
Μπώφης Θεοδωρής 154.
Μωραίτης Κ. Άπ. 299.
Μωραΐτης Παντελής 21.
Μώραλης Κ. 84.

Ν

Νάκος Ίω. 142, 162, 163.
Νάνος -  (όπλαρχηγός) 88.
Νάσου Γκίκας 169.



Νασούλης Δημοσθένης Γ. 19.
Ναούμ ή Ναούμης 114, 174, 203.
Ναούμ ή Ναουμίδης Δημ. (Πορταριά) 
268, 284.
Ναουσινός Άντώνης 81.
Ναουσινός Δημήτρης 81.
Ναουσινός Ντότζης 81.
Νήδερ Δ. 297.
Νιζέμ (πασάς) 260.
Νικοβιώτης Στάθης 80 
Νικοδήμου -  177
Νικολαΐδης Αθανάσιος (Μακεδονία)
283. 286.
Νικολαΐδης Γ. 180.
Νικολάου Αναγνώστης 
Νικολάου Άναστάσης 71.
Νικολάου Αθανάσιος 175, 230, 248. 
Νικολάου Αποστολής ή Τόλιος 198, 
250, 255, 262, 266.
Νικολάου Γεώργιος 250.
Νικολάου Γιακουμής 169.
Νικολάου Δήμος 167, 250.
Νικολάου Εύστάθιος (Άγιά) 284. 
Νικολάου Ιωάννης (Μακρινίτσα) 250, 
268, 284.
Νικολάου Κωνσταντίνος 300.
Νικολάου Λίμνιος 191.
Νικολάου Ρίζος 250.
Νικολός Στέφανος 72.
Νικοτσάρας 11, 18, 19, 47.
Νοταράς Καν. 96.
Νοταράς Παναγιώτης 130, 274.
Ντάρας Πάνος 274.
Ντεγιάννης Γιώργος 165.
Ντελίκης Γεράσιμος 217.
Ντόβα Ιωάννης Άθ. (Άργαλαστή) 284. 
Ντόβα Κωνσταντίνος Άθ. (Άργαλαστή)
284.
Ντόβας Εύστάθιος Ίω. (Άργαλαστή)
285.
Ντουμπιώτης Βασιλικός 178, 199, 203. 
Ντουμπιώτης Κωνσταντής 18,19,46,66, 
67, 80, 87, 88,103,151, 152,153,157,158,
159,165,170,171,178,180,191,195,199, 
203, 208, 210, 240, 241, 299, 300.

=ιώτης Δημήτριος 136.
Ξύδης -  39.

Ο

’Όθωνας (Βασιλιάς) 33, 38, 40, 92, 290, 
292, 293, 304, 307.
Οίκονομίδης Α. 247.
Οικονόμου Αναγνώστης 296. 
Οικονόμου Ιωάννης Β. 40.
Οικονόμου Καράίωάννης 167. 
Οικονόμου Μιχάλης 175, 177.
Όμέρ πασάς 252, 260.
Όρλάνδος Αναστάσιος 170, 171. 
Όρφανίδης Ρήγας 313.
Όχθονιάτης Γεώργιος 228.

Π

Παγκαλάκης Ν.Γ. 207, 212, 226. 
Πάγκαλος Κυρ. 169.
Πάγκαλος Μ.Α. 91.
Παΐζης Άνδρέας 255.
Παΐσιος (Δάμτσας) 20, 316.
Πακόπουλος Νικόλας 166. 
Παλαιολογόπουλος Κ. 275. 
Παλαιολόγος -  263.
Παλάσκας Γιάννης 303.
Παλιδένδρη Δημήτρης 80.
Παλιδένδρη Κωνσταντής 80. 
Παλιδενδρώτης Γεώργης 80.
Πάλλης Ιωάννης 96.
Παλούκη (;) Δημήτριος Χατζή 286. 
Παναγιώτου Άγγελής (Λαϋκος) 269. 
Παναγιώτου Άλέξης (Βόλος) 269. 
Παναγιώτου Αποστολής 285. 
Παναγιώτου Γεώργιος 250.
Παναγιώτου Δημήτριος ή Μήτρος 257, 
285, 286.
Παναγιώτου Θανάσης 250.
Πανάς Δανιήλ 275.
Πανουργιάς (γέρος) ή Πανοργιάς Δημή- 
τριος 287, 296.



Πανουργιάς Νάκος 255, 262, 287, 291, 
294, 295, 296.
Πανταζόπουλος Νικόλαος 21.
Πανταζή Γιάννης 285.
Πανταζή Δημήτριος (Κεραμίδι) 285. 
Πόντου Γεώργιος 71.
Πόντου Καλλιόπη Κων. 93.
Παπά Αναγνώστης 218. 
Παπά-Άντώνη Γεώργιος ή Παπαντω- 
νίου Γιώργης 218, 249.
Παπαγεωργίου Δημ. 19, 79,110.160-161. 
Παπά -  Γιώργη Θοδωρής 250. 
Παπαδάτος Νικόλας 255. 
Παπαδημητρίου Μακάριος 169. 
Παπαδημητρόπουλος Κώστας 280. 
Παπαδήμου Άθηνιώ Κ. 27. 
Παπαδόπουλος Άνδρέας 86, 96, 195, 
299.
Παπαδόπουλος Κάρπος 45. 
Παπαδόπουλος Σπύρος 249. 
Παπάζογλου Γεώργιος 117, 209. 
Παπάζογλου (Μαρία) 125.
Παπάζογλου Τσικούρη 125. 
Παπαθανασίου Απόστολος 21. 
Παπαϊωάννου Αναγνώστης 301. 
Παπαϊωάννου Γεώργιος 286. 
Παπακωνσταντή Αποστολής 218. 
Παπακώστας -  291, 307. 
Παπαποστόλου Απόστολος 21. 
Παπασακελλαρίου Δημήτριος 143. 
Παπασταθόπουλος Αναγνώστης 286. 
Παπασταματίου Ζαφείρης 25.
Παπάς (Λαύκος) 72.
Παπόπουλος Γεώργιος 56, 63. 
Παπουτσής Κωνσταντίνος 169. 
Παραδείσης Γιώργος 300.
Παράσχης Άθ. 166.
Παρίσης Ιωάννης 248, 255. 
Παρούτσικος Ιωάννης 249. 
Παρπουζιώτης Νικόλας 100.
Πατέρας Χριστόδουλος 250.
Πάτρας Νικ. Δ. 38.
Πελιάρτης ή Σελιάρης Στάθης 255. 
Περελίγκος Γεώργιος 296.
Περραιβός Χριστόφορος 26, 31, 62, 64,

77, 78, 79, 289, 295, 296, 298, 300. 
Πέρταλης (;) Γρηγόριος Κ. 260. 
Πετράκης Α. 41.
Πετροκόκκινος Κωνσταντίνος 135. 
Πετρόπουλος -  63, 66.
Πετρόπουλος Ίω. 298.
Πετρόπουλος Παρ. 168.
Πέτρου Ευστάθιος 196.
Πέτρου Κατερίνα 21.
Πετσάβας Μ. 78.

•Πετσαβός -  19.
Πετσάνης Φάρκος 169.
Πηνειός -  88.
Πίπας Εμμανουήλ 298.
Πίσκος (οπλαρχηγός) 88.
Πιτσάβας Άν. 167.
Πλατανιώτης Γεώργης 218. 
Πλατανιώτης Δημήτρης 80, 175. 
Πολύζου Ιωάννης 250.
Πολυμέρης Χριστόδουλος 334. 
Πολυμέρου Δημήτριος 284. 
Πολύχρονης Κωνσταντίνος 263. 
Πολύχρονου Βαγγέλης 17. 
Ποσνακόπουλος Α. 180.
Πράπας -  291.
Πρασόπουλος Γεώργιος 250. 
Πρεβεζάκος Γιαννάκης 174. 
Πρεβεζάκος Εύστάθιος 173.
Πρεμέτης Αναστάσιος Στεφάνου 296. 
Πριμυκίρης ή Πρεμυκίρης (παπάς) 198, 
206.
Πριόβολος Τριαντάφυλλος 284. 
Πρίφτης Λάμπρος 296.
Πρωτοψάλτης Εμμανουήλ Γ. 28, 39. 45, 
95, 171, 291.

Ρ

Ράγκος Γιάννης 264, 266, 267, 295. 
Ράγκος Κωσταντής 295, 332.
Ράδος Κωνσταντίνος 185.
Ράινχολδ Κάρολος 297.
Ραμπάνος Γεώργιος 268.
Ραψανιώτης Θωμάς 18, 27, 52, 63.
Ρήγα Ιωάννης 285.
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Ρήγα Κωνσταντίνος 286.
Ρήγος Δημήτριος 298.
Ριζομελιώτης Ακριβός 80.
Ριζόπουλος Δ. 77, 298.
Ριζόπουλος Εύστάθιος 66, 78, 298, 338. 
Ρίζου Νικόλαος 250.
Ρίζος Δ. 39.
Ρίζος Έπαμεινώντας Δ. 298.
Ρίμκα (Αρβανίτης) 171, 172.
Ρόδιος Π.Γ. 82, 267.
Ροντόπουλος -  40.
Ρούκης Ιωάννης 287.
Ρούκης Κ.Γ. 252, 253, 255, 256, 262. 
Ρουμιλιώτης Νικόλαος 80.

Σ

Σακελλαρίου παπα-Θανάσης 71. 
Σακελλίων Γιάννης 64.
Σαλτέλης Ν. 38.
Σαλτέλης Εμμανουήλ 218.
Σάμσων Αδαμάντιος 19.
Σαντέρος Νικόλαος 80.
Σαραφιανός Αθανάσιος 191, 296.
Σαρή Νικόλαος Άντ. 236.
Σγούτας Άνδρέας 90, 148.
Σδούγκου Φοίβη 95.
Σέγκας Δημήτριος 250.
Σε'ί'τ Μπαμπά (Αρβανίτης) 16.
Σεραφή Νικόλαος 250.
Σέβρανη Νούρκα (Αρβανίτης) 171, 172, 
176.
Σέρσινας Γεώργιος Ν. 18.
Σέρσινας Στάθης (άγωνιστής) 60. 
Σέρσινας Στάθης Κ. 15, 31, 60.
Σέρσινας Στάθης Ν. 31, 52, 60. 
Σέρσινας Τζών 31, 50, 52, 60. 
Σημαιοφόρος Αθανάσιος Χρ. 296. 
Σιδέρης Παύλος 47, 71, 75.
Σιράγης Νικολός 71.
Σισκόπουλος Γεώργιος 217.
Σίσκος Δημήτριος 249.
Σκαβέντζος Μ. 180.
Σκαντζής Γεώργιος 296.
Σκαμάκης Γ ιάννης 280.

Σκαμάνγκας Ιωάννης 284. 
Σκαμπαρδώνης -  307.
Σκέιδερ Ίω. 167.
Σκεντεράνης Ρήγας 249.
Σκεργιάννης Γεώργιος (Μακρινίτσα) 
284.
Σκιαθάκης Γιώργος 27.
Σκιλιθριώτης Κυριαζής 80.
Σκόδρας (πασάς) 291.
Σκοπελίτης Έπιφάνιος 77.
Σκοπελίτης Ματθαίος 175.
Σκοπελίτης Μοναχάκης 217.
Σκουβαράς Βαγγέλης 23, 26, 27, 29, 30, 
64.
Σκουλουδάκης Νεόφυτος 47, 205. 
Σκούρας Δημήτριος 296.
Σκουρτανιώτης Γ. 252, 259, 262, 269, 
274.
Σκουτεράκος Δρόσος 296.
Σκούφος Γεώργιος 313.
Σκούφος Νικόλαος 313.
Σκράδης Έρίκος 92.
Σκυλοδήμος Μ. 248, 255. 261, 263. 
Σμάλτς 292.
Σμυρλής Γεώργιος 173.
Σμυρναίος Γεώργης 174.
Σολιώτης Γιώργης 191.
Σουγιάννη Γεώργιος 71.
Σουλιχτάρ Πόδας 66, 67.
Σουρπιώτης Στάθης 80.
Σούτας Αθανάσιος 296.
Σούτσος Αλέξανδρος 275.
Σούτσος Γρηγόριος ή Γρηγοράσκος 
116, 117,118,119,124,126,188, 189,190, 
195.
Σούτσος Μ .276.
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Κρέμου Γ εωργίου Π., Νεωτάτη Γ ενική Ιστορία, Δ’ τόμος συμπληρωματικός τής Γ ε
νικής ιστορίας τού Α. Πολυζωΐδου,έν Άθήναις 1890.
Κτενιάδη Ν. Σ., Ιστορία τής έλληνικής Χωροφυλακής, Άθήναι 1931. 
Κωνσταντινίδου Μιχαήλ, Ή νήσος Σκύρος, Ιστορικόν δοκίμιον άπό τώνάρχαιοτά- 
των χρόνων μέχρι τών καθ’ ήμάς, έν Άθήναις 1901.
Κωνσταντινίδου Τρ., Ή πειρατεία ώς καταδρομή καί οί "Ελληνες.
Κωνσταντινίδου Τρ., Καράβια, καπετάνιοι καί συντροφοναϋται 1800-1830,Άθήναι 
1954.
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Λαγούδη Γεωργίου Ε., 'Η σχολική ζωή τού Ξηροχωρίου κατά τά πρώτα μετάτήν ά- 
πελευθέρωσιν έτη, Περιοδ. «Παρνασσός», Όκτώβριος -  Δεκέμβριος 1967, σελ. 1- 
44 (καί άνάτυπο).
Λαμπρινούδη Μιχ., 'Η Ναυπλία, 1898.
Λαρισσαίου Ίωάννου Οικονόμου, Έπιστολαί διαφόρων 1759-1824, Αθήνα 1974. 
Λιάπη Κώστα, Ό  γερο-Καρατάσιος στή Θεσσαλομαγνησία, Άρχείον Θεσσαλικών 
Μελετών, Βόλος 1976, σελ. 39-64 (καί άνάτυπο).
Λιβανού Κωνσταντίνου Ν., Λαογραφικά Θεσσαλίας - Ιστορικά Πηλίου(Άθήνα 
1959).
Λιγνού Αντωνίου, Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτου, τόμ. 1-4,’Αθήναι 
1920-1926.
Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, είσαγωγή-σχόλια Σπύρου I. Άσδραχά, εκδόσεις 
Α. Καραβία.
Μάμουκα Ανδρέα Ζ., Τά κατά τήν άναγέννησιν τής Ελλάδος, τόμ. Α', Πειραιεύς 
1839.
Μεγάλη Στρατιωτική καί Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια.
Μελετόπουλου Ίωάννου Άλεξ., Όδηγός τού Εθνικού Ιστορικού Μουσείου,Άθή- 
ναι 1965.
Μουγογιάννη Γιάννη, "Ανθιμος Γαζής, Μορφαί τής Μαγνησίας, Βόλος 1973(καί ά
νάτυπο).
Μπελλάρα Νικ. Κ., Τό Έλύμνιον, έν Πειραιεΐ 1940.
Νασούλη Δημοσθένη Γ., Σκόπελος, ή άρχαία Πεπάρηθος, Αθήνα 1950.
Νικοδήμου Κων., Υπόμνημα περί τής νήσου τών Ψαρών, τόμ. 1-2, Άθήναι1862. 
Ντεγιάννη Γιώργου, Ό  Νικόλαος Κριεζώτης, τόμ. Α', Αθήνα 1967.
«Ό ελληνικός Αγών, Νικόλαος Κριεζώτης, ύπό Αθανασίου Χρυσολόγη, έν’Αθή- 
ναις 1877», Άρχείον Εύβοϊκών Μελετών, άφιέρωμαστό Είκοσιένα, τόμ. ΙΖ', Άθήναι 
1971.
Οικονόμου Μ., Ιστορία τής ελληνικής Παλιγγενεσίας, έν Άθήναις 1874. 
Όρλάνδου Α., Ναυτικά, ήτοι Ιστορία τών ύπό τών τριών ναυτικών νήσωνπεπραγμέ- 
νων, τόμ. 1-2, Άθήναι 1869.
Ό  τύπος στόν Αγώνα 1821-1827, έπιμέλεια: Αικατερίνη Κουμαριανοϋ,Αθήνα 1971. 
Παπαγεωργίου Δημ., Ιστορία τής Σκύρου άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων,έν Πά- 
τραις 1909.
Παπαρρηγοπούλου Κων., Ιστορία τού έλληνικού "Εθνους, τόμ. 5 καί 6, έκδ. ΣΤ', Ά 
θήναι 1932.

Πασχάλη Δημητρίου Π., Ή "Ανδρος κατά τήν Έπανάστασιν τού 1821,Άθήναι 1930. 
Περραιβού Χρ., Απομνημονεύματα πολεμικά, τόμ. Α'-Β’, Άθήναι 1836.
Πετρώφ Ίωάννου, Περίδοξος κλεφτουριά τής Μακεδονίας, Βιογραφίαι 
28κλεφταρματολών της, Θεσσαλονίκη (1972).
Πλατή Γεωργίου Άλεξ., Λαμία, Ιστορική καί κοινωνική έρευνα, Άθήναι 1973. 
Πουκεβίλ, Ιστορία έλληνικής Έπαναστάσεως, ελληνική μετάφραση Ζαφειρόπου- 
λου, τόμ. 1-4.
Πρακτικά τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρίας Ελλάδος τών έτών 1902-1903, 
Άθήναι 1903.



Ράδου Κων. Ν., "Εγγραφα καί έπιστολαί Γεωργίου Βοϊνέσκου, Άθήναι 1916.
Σάθα Κων. Ν., Τουρκοκρατούμενη Ελλάς 1453-1821, Άθήναι 1869.
Σάμψων Άδαμαντίου Α., Νήσος Σκόπελος, Άθήναι 1968.
Σάμψων Άδαμαντίου, Ή Σκιάθος άπό τούς προϊστορικούς χρόνους μέχρι των άρ- 
χών τού 20οϋ αίώνος, Άθήναι 1977.
Σκουβαρά Βαγγέλη - Μακρή Κίτσου, Αρχαιολογικός καί τουριστικός Όδηγός Μα
γνησίας, Βόλος 1958.
Σκουβαρά Βαγγέλη, Τό Χρονικό τής Συκής, Βόλος 1959.
Σκουβαρά Βαγγέλη, Σελίδες άπό τήν ιστορία τής μηλιώτικης σχολής, περιοδ. «Ή- 
ώς», έτος 9ο, τεύχ. 92-97, άφιέρωμα Θεσσαλίας, Άθήναι 1966 (καί άνάτυπο). 
Σούτσου Αλεξάνδρου, Ό  έξόριστος τού 1831, κωμικοτραγικόν ιστόρημα,1835. 
Σπηλιάδου Ν., Απομνημονεύματα, τόμ. 1-3, Άθήναι 1851-1857.
Σταματόπουλου Τάκη Α., Ό  έσωτερικός άγώνας κατά τήν Επανάσταση τοϋ1821, 
τόμ. Β', Αθήνα 1964.
Στασινόπουλου X., Ό  Νικηταράς.
Στέφου "Αγγέλου, Ίστιαία 1821-1907, τόμ. Γ', Άθήναι 1980.
Τρικούπη Σπυρ., Ιστορία τής ελληνικής Έπαναστάσεως, τόμ. 1-4, Άθήναι 1859- 
1861.
Τσαμαδοϋ Άν., Ιστορικά ήμερολόγια τών έλληνικών ναυμαχιών..., έκδοτης Νικ. Δ. 
Πάτρας, Άθήναι 1866.
Τσαφερόπουλου Άπ. Μ., Οί Καρατασαϊοι, τόμ. Α', Βέροια 1971.
Φιλάρετου Γεωργίου Ν., Ή σφαγή τού Προμυρίου, περιοδ. «Ποικίλη Στοά» 1896 (καί 
άνάτυπο).
Φιλάρετου Γεωργίου Ν., Σημειώσεις άπό τού 75ου ύψώματος 1848-1923, (Άθήναι) 
Φεβρουάριος 1924.
Φιλήμονος Ίωάννου, Δοκίμιον Ιστορικόν περί τής ελληνικής Έπαναστάσεως, τόμ. 
1-4, Άθήναι 1859-1861.
Φραγκούλα Ίω. Ν., Άγωνισταί τού 1821 έκ τής νήσου Σκοπέλου, Άρχειον Θεσσαλι- 
κών Μελετών, τόμ. Γ', Βόλος 1974 (καί άνάτυπο).
Φωτόπουλου Γεωργ., Ιστορία τών κατά θάλασσαν άγωνιστών τού ιερού ελληνικού 
Άγώνος, Άθήνησι 1870.
Χατζή Αναργύρου Άνδρέου, Τά Σπετσιωτικά, συλλογή ιστορικών έγγράφων, έκδο- 
σις Γ. Κούτση, τόμ. Γ', Άθήναι 1926.
Χατζηκώστα Γ.Δ.Α., Ό  Γεώργιος Φιλάρετος ώς πνευματικός καί έθνικός παράγων 
τού τόπου μας, Άρχεϊον Εύβοίκών Μελετών,τόμ. Ζ', 1960.
Χατζηφώτη I. Μ., Άνθιμος Γαζής (1758-1828), (1969).
Χέρτσβεργ Γουστάβου, Ιστορία τής Ελλάδος άπό τής λήξεως τού άρχαίου βίου 
μέχρι σήμερον, μετάφρασις Π. Καρολίδου, τόμ. Γ',Άθήναι 1906.
Χρυσολόγη Αθανασίου, Νικόλ. Κριεζώτης, έν Άθήναις 1877.

-  Β' ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Έφημ. «Άθηνά», 12.3.1832, 3.8.1832, 28.5.1854, 23.10.1856.
"ΐημ . «Αιών» 10.12.1844, 10.2.1845, 23.5.1845, 27.6.1845, 25.6.1847, 6.8.1847,
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11.5.1849. 1.10.1849, 2.9.1850, 16.9.1850, 14.11.1850, 2.12.1850, 6.12.1852, 
2.12.1853, 8.4.1854, 5.5.1854.

Έφημ. «Αλήθεια» 27.7.1871.
Έφημ. «Ή Βραδυνή» 5.12.1940, 7.12.1940.
«Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος» 30.11.1827, 16.1.1832, 10.2.1832.
Έφημ. «Εθνικός Αγών» Λαμίας 12.11.1972.
Έφημ. «Ελληνικά Χρονικά», έφημερίς πολιτική έκδοθεΐσα έν Μεσολογγίω ύπό Δ.Ι. 

Μάγερ άπό 1 Ίανουαρίου 1824 μέχρι 20 Φεβρουάριου 1826. Μετατυπωθέ- 
ντα έπιστασία καί δαπάναις Κων. Ν. Λεβίδου, Άθήναι 1840.

Έφημ. «Ελληνικός Ταχυδρόμος» 2.10.1836, 27.4.1839, 19.11.1839.
Έφημ. «Ελπίς» 22.4.1848. 5.6.1848, 9.11.1848 (άριθ. φύλ. 455, 462, 483).
Έφημ. «Εστία» 20.1.1972.
«Έφημερίς τής Κυβερνήσεως», 10.6.1836, 5.10.1839, 23.1.1845

("Εκτακτο παράρτημα Β' φύλλου), 9.12.1853, 10.9.1855 ("Εκτακτο παράρτημα). 
«Έφημερίς τού Στρατού» 1.10.1856 καί 1858, σελ. 533.
Έφημ. «Ή Θεσσαλία» 25.3.1958, 9.5.1965, 11.5.1965, 18.3.1967, 27.12.1968, 

28.12.1968, 29.12.1968, 17.5.1970, 5.11.1970, 8.5.1971, 9.5.1971, 1.6.1971, 
21.11.1971, 5.12.1971, 25.6.1972, 25.3.1973, 8.12.1974, 15.12.1974, 19.1.1975, 
26.1.1975, 23.3.1975, 15.5.1977, 22.5.1977, 7.3.1982, 21.3.1982.

Έφημ. «Θεσσαλικόν Μέλλον» 31.5.1966.
«ΙΆΒΕΙϋΈ ΟΒΕΘυΕ» (γαλλόφωνη έφημερίδα "Υδρας) 5.12.1827.
Έφημ. «Λαϊκή Φωνή» Βόλου 19.7.1934.
Έφημ. «Μέλλον» 23.7.1871.
Έφημ. «Ό φίλος τού Λαού» 5.5.1848. 1.7.1848.
Έφημ. «Παλιγγενεσία» 23.7.1871.
Έφημ. «Πρωΐα» 28.4.1935.
Έφημ. «Σκυριανά Νέα» Μάρτιος 1981, Ιούλιος 1982.
Έφημ. «Σκύρος» 20.5.1924, 1.6.1930.
Έφημ. «Ταχυδρόμος» Βόλου 5.12.1971.
Έφημ. «Φάρος τής "Οθρυος» 26.5.1856, 15.9.1856. 29.10.1860.
Έφημ. «Φιλόπατρις» 29.3.1857.
Έφημ. «Ή Φήμη» 1.6.1838.
Άρχε'ιον Εύβοϊκών Μελετών, τόμ. 12’, Άθήναι 1971.
Άρχεϊον Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. Α', Βόλος 1972, τόμ. Δ' Βόλος 1976, τόμ. Ε', 

Βόλος 1979.
Περιοδ. «Απόμαχος», τεϋχ. Β', Άθήνησι 30.5.1858.
«Δελτίον τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρίας τής Ελλάδος», τόμ. Ζ'. 
Περιοδ. «Εκκλησία», 1956, άριθ. φύλ. 5.
«Θεσσαλικά Χρονικά», τόμ. Α', έν Άθήναις 1930, τόμ. 10ος, Άθήναι, 1971 
«Θεσσαλική Εστία» Σεπτέμβριος - Όκτώβριος 1973, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 
1975, Μάρτιος - Απρίλιος 1975, Μάρτιος - Απρίλιος 1976, Μάρτης-Άπρίλης 1980 

καί Μάρτης-Άπρίλης 1981.
«Θεσσαλικό Ημερολόγιο», τόμ. Γ', Λάρισα 1982.
«Κείμενα τού Βόλου», 1976, τεϋχ. 1, 1977, τεϋχ. 3, καί 1981, τεϋχ. 8.



«Λαρισαϊκά Γράμματα» Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1974, Σεπτέμβριος - Δεκέμ- 
β ρ ι ο ς .

1974, Ίούλης-Σεπτέμβριος 1979.
Πανευβοϊκόν Λεύκωμα, έν Θεσσαλονίκη 1933.

-  ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

α) Γενικά Αρχεία Κράτους

1) Άντιθαλάσσιο Δικαστήριο
2) "Αοειος Πάγος
3) Γενική Γραμματεία
4) Γ ενικό Φροντιστήριο
5) Γραμματεία Στρατιωτικών
6) Διοικητική Επιτροπή
7) "Εκτακτοι Επίτροποι
8) Εκτελεστικό
9) Πληρεξούσιος Τοποτηρητής Κυβερνήσεως

10) Στρατιωτικά - Ναυτικά
11) Υπουργείο Δικαίου
12) Υπουργείο Εσωτερικών
13) Υπουργείο Εσωτερικών (Όθωνικά Γ'-γ')
14) Υπουργείο Ναυτικών
15) Υπουργείο Οικονομίας
16) Υπουργείο Πολέμου

β) Αρχεία τών Γενικών Αρχείων Κράτους

1) Βλαχογιάννη
2) Αρχείο Δούκα
3) Αρχείο Κωλέτη
4) Μαυροκορδάτου
5) Όθωνικά (Μ., Μ.Α., Μ.Β., Μ.Γ., Μ.Δ., Αριστεία κλπ.) 5) Παλαμήδη
6) Αρχείο Παλαμήδη
7) Αρχείο Σκούβρου
8) Αρχείο Σκούφου

γ) Αρχείο Αγωνιστών Εθνικής Βιβλιοθήκης

1) Αρχείο Φιλήμονα
2) Φάκελοι άγωνιστών

δ) Αρχείο Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρίας Ελλάδος

ε) Αιτήσεις καί Μητρώα Αγωνιστών Βαλλιανείου Βιβλιοθήκης
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στ) Οικογενειακά άρχεια

1) Αρχείο άνέκδοτων χειρογράφων Άλέκου Κ. Δάμτσα (Αθήνα).
2) Ιστορικό τής οικογένειας Δάμτσα (Αθήνα).
3) Αρχείο Θεόδωρου Χατζημιχάλη (Αιχμάλωτος Προμυρίου)

στό άρχεϊο του Γιάννη Σακελλίωνα (Λάρισα).
4) Αρχείο Ρουμπινής Ζορμπά - Δούλη (Αθήνα).
5) Αρχείο Αλκιβιάδη Μαργαρίτη (Αθήνα).
6) Αρχείο Γεωργ. Ίω. Παπόπουλου (Μελέτη τοπογραφική καί ιστορική τού

Πηλίου) στό άρχεϊο τού Κώστα Λιάπη (Βόλος).
7) «Βιογραφία μετά σημειώσεων κ. Νικολάου Γεωργ. Φιλαρέτου» στό άρχεϊο

Καραβία (Αθήνα) καί τώρα στά χέρια τοϋ Άλέκου Κ. Δάμτσα.
8) Ά λλα χειρόγραφα σέ διάφορα άρχεια.

ζ) Προφορικές παραδόσεις

1 Πληροφοριοδότες άπ’ τό Προμίρι
1) Παρίσης Γιαλιτρινός (1926-1976), 2) Νικόλαος Έμμ. Δάμτσας (1892-;) άλλοτε Α' 

διερμηνέας τοϋ Γενικού Προξενείου τής Ελλάδας στήν Κωνσταντινούπολη, 3) Α 
φροδίτη Δάμτσα-Βικιώτη (1898-;), 4) Φίλιππος Ν. Θωμάς (1881-1963), 5) Νικολής Κου- 
κορέλος (1881-1967) παλιός κοινοτάρχης Προμιριοϋ, 6) Δημήτρης Λάτζιος (1901- 
1981), 7) Μορφούλα Μακρή (1873-1964), 8) Θωμάς Εύ. Μαμάς (1913-;), 9) Σταμούλης 
Γ. Μαμάς (1879-1966) 10) Μανολής Μιτζέλης (1882-1970), 11) Μαριώ Γιαννιοϋ 
Μπλιάγκου (1890-1974), 12) Άθηνιώ Κ. Παπαδήμου (1882-1975), 13) Νίκος Παπανικο- 
λάου (1911 -1981)), 14) Ζαφείρης Παπασταματίου (1925-;) κοινοτάρχης παλιότερα τού 
Προμιριοϋ, 15) Βαγγέλης Έμ. Πολύχρονου (1909-;), 16) Θωμάς Ραψανιώτης (1876- 
1965), 17) Γιώργος Ν. Σέρσινας (1894-1981), 18) Στάθης Κ. Σέρσινας (1882-1974), 19) 
Στάθης Ν. Σέρσινας (1903-1973), 20) Τζών Σέρσινας (1881-1972), 2 ' Γιώργος Σκιαθά- 
κης (1896-1980), 22) Άθηνιώ Γιάννη Χατζή (1883-1970), 23) Γιάννης Δήμ. Χατζής 
(1873-1967), 24) Εύθυμία Φιλικούτσου (1877-1979), 25) Θεοχάρη Δάμτσα- Ψυχούλη 
(1889-1977).

II Πληροφοριοδότες πέρ’ άπ’ τό Προμίρι
1) Νικόλαος Άνδριανουπολίτης (Λαΰκος), 2) Νικολής Γρίβος (1900-1978) (Λαϋκος),
3) Βιολέτα Ζαχαράκη (1899-;) (Λαϋκος), 4) Αγγελική Ζούζουλα (1891-1981) (Λαϋκος),
5) Γιώργης Ν. Τσόπελας (Λαϋκος), 6) Γιώργος Φλέρης (1901-;) (Λαϋκος), 7) Ήλίας 
Βογιατζής (1905-;) (Άγιος Γεώργιος Νηλείας), 8) Νίκος Γρηγορίου (1923-;) (Τρίκερι),
9) Σεΐτ Μπαμπά (1885-1971) (Αρβανίτης), καί 10) Κλεισθένης Φιλάρετος (1882-1961), 
οικονομολόγος, γιός τοϋ άλλοτε ύπουργού καί «πατέρα τής έλληνικής δημοκρα
τίας» Γεωργίου Φιλάρετου.

I
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΖΟΡΜΠΑ......................................................................  Σελ.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ............................................   Σελ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.................................................................................................   Σελ.
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