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ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΤΡΙΚΟΥ

Τό χωρίον τοΰτο τοϋ Πηλίου εύρίσκεται κτισμένον ε
πάνω εις ένα βραχώδη λόφον τοΰ ακρωτηρίου Αίαντείου, 
είς τήν είσοδον τοϋ Παγασιτικοϋ κόλπου, έξ οδ καί τό 
όνομά του εκ τής κουτσο βλάχικης λέξεως trecere = δίαυ
λος, πέρασμα, είσοδος.

Τό άγονον τοΰ εδάφους του καί ή κλίσις των κατοίκων 
του πρός τήν θάλασσαν συνετέλεσαν εις τήν άνάπτυξιν 
τής ναυτιλίας καί τοΰ εμπορίου, πού έφεραν αρκετά μεγάλο 
πλοΰτον είς τό χωρίον, δείγμα τοΰ όποιου είναι οί διατηρη
μένοι ακόμη είς καλήν κατάστασιν πανύψηλοι αρχοντικοί 
πύργοι του καί ό μέχρι τοΰ 19ου αίώνος εμπορικός του 
στόλος.

Τοιουτοτρόπως μέ τά πλούτη του καί τόν εμπορικόν του 
στόλο, πού ήτο ό μεγαλύτερος απ’ όλα τά ναυτικά κέντρα 
τής Μαγνησίας καί πού μετετράπη δΤ έξοπλισμοΰ είς πο
λεμικόν έβοήθησε είς τόν όλο αγώνα τής Ελλάδος διά 
τήν άποτίναξιν τοΰ σκληροΰ ζυγοΰ τής δουλείας καί έπρω- 
τοστάτησε είς τήν έπανάστασιν τής Θεσσαλομαγνησίας.

Καταπνιγείσης είς τό αίμα τής έπαναστάσεως τοΰ Πη
λίου άμα τή γενέσει της από τόν Δράμαλην, οί οπλαρχη
γοί ύπεχώρησαν είς τό Τρίκερι, πού άπετέλεσε οϋτω τό 
τελευταίο προπύργιο τής Έπαναστάσεως τοΰ Πηλίου. Άπό 
τό κάστρο του άπεκρούσθησαν γενναίως πάμπολλαι επι
θέσεις των Τούρκων καί είς τήν περιοχήν αύτήν συνήφθη- 
σαν πολλαί λυσσώδεις νικηφόροι μάχαι, όπως αί περίφη
μοι τοΰ 'Αλατά, τής Παναγιάς κ.ά. Οΰτω ό αγών έκράτησε 
είς Τρίκερι μέχρι τέλους ’Ιουνίου τοΰ 1823 καί θά έκρά- 
τει άκόμη άν ό άρχηγός τότε τοΰ άγώνος όπλαρχηγός 
Καρατάσος δέν ύπέγραφε τήν συνθήκην τής 28ης ’Ιου
λίου 1823 μέ τόν Μεχμέτ Ρεσίτ Πασάν.

Παρ’ όλους τούς αγώνας καί τάς προσφοράς του στόν 
βωμό τής πατρίδος τό χωρίον τοΰτο παραμένει κάπως 
αγνοημένο άπό τήν 'Ιστορία. "Ισως διότι είς τό χωρίον 
τοΰτο δέν υπάρχει σήμερον άρκετόν γραπτόν υλικόν διά 
τόν μελετητήν τής 'Ιστορίας, διότι άρκετόν έχάθη είτε άπό 
τήν άγνοιαν τών άπλοϊκών χωρικών είτε άπό διαφόρους 
πειρατείας κ.λ.π. Πάντως άν γίνη προσπάθεια πιστεύομε 
ότι θά εύρεθή.

* * *

Έκ τών κατωτέρω πέντε έγγράφων, πού δημοσιεύονται 
τά δύο προέρχονται άπό τόν Καπετάν πασά. Τά έτερα δύο 
άπό έπαναστάτας τοΰ άγώνος τοΰ Πηλίου καί τό πέμπτο 
άπό τόν πυρπολητή Κωνσταντίνον Κανάρην, πού τό άπο- 
στέλλει εις τόν Τρικεριώτην καραβοκύρην καί αγωνιστήν 
Άγγελάκην Χατζηλεμονήν.

1.
Χουρσίτ Μεχμέτ πασάς Έλέω Θεοΰ Βεζύρης καί Καπου- 
δάν Πασάς.

Προεστώτες καί έπίτροποι καί όλος ό κοινός ραγιάς 
τής νήσου Τρικέρων, εΐθ’ εΰρετε1 πολλά καλά, ότι καί προ- 
λαβόντες εστάλη ύμΐν ήγεμονικόν πουγιουρλδί1 2 προκατό- 
χων μας, διαλαμβάνον άποφασιστικώς, πώς, έπειδή τό υ
ψηλόν διαβλέτι είναι έν φιλίςι μετά τών δύω βασιλειών 
Βρεταννίας καί Γαλλίας, αί όποΐαι μεταξύ των έχουσι πό
λεμον καί επειδή τό υψηλόν διαβλέτι3 διαφυλάττει τήν ού-

1. Χργρ. ίθεύρετε.
2. Πουγιουρουλδί ή μπουγιουρουλντί ή μπουγιουρντί: διάταγμα 

τής μεγάλης Βεζυρίας τής Τουρκίας, φέρον τήν μεγάλην σφραγίδα.
3. διαβλέτι = δοβλέτι = κράτος.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΤΡΙΚΟΣ

Έγεννήθη εις Τρίκερι-Βόλου τό 1940. Έτελείωσε τό Δημοτικόν τοΰ 
χωρίου τούτου τό 1952 καί κατόπιν έξετάσεων είσήλθεν είς τό Α" 
Γυμνάσιον Βόλου, τό όποιον καί έτελείωσε τό 1958. Τό 1959, κατό
πιν έξετάσεων εΐσήλθε, τυχών υποτροφίας τοϋ Ι.Κ.Υ. είς τήν Φιλοσο
φικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, έξ ής καί άπεφοίτησεν.

δετερότητα έν τούτω τώ πολέμφ εσείς τόσον διά νά φυ- 
λάττονται τά σουράτια4 τής ούδετερότητος όσον καί δι’ 
άσφάλειαν καί τής θαλασσοπορίας νά μήν άφήνετε κα
νένα τών συμπατριωτών σας καί έγκατοίκων είς αΰτό τό 
νησί σας νά γράφεται μιλλάχης5 είς καράβι είτε Ίγκλέ- 
ζικου είτε Φραντζέζικου, όπου κάμνει τό κουρσαλίκι έμ- 
ποδίζοντες μάλιστα είς τήν άρματωσίαν τοΰ τοιούτου κουρ
σάρικου πλοίου τοπιών6 είτε Φραντζέζικα είτε Ίγκλέζικον, 
καί φανερώνοντες διά κοινοΰ έπισφραγίστου καί ένυπο- 
γράφου γράμματος, ποιοι καί μέ ποιαν παντιέραν7 είναι οί 
τοιοΰτοι, όποΰ έργάζονται τό κουρσαλίκι, άλλ’ έπειδή καί 
είτε πάλιν άπεστάλησαν καί πρός ήμάς8 δύω βασιλικοί 
προσκηνυτοί ορισμοί έμπαρέχοντες καί τό νά σάς φανε- 
ρώσωμεν, όσα ή κραταιά βασιλεία, ής τό κράτος εϊη διαιω- 
νίζουν καί θριαμβεύω είς τούς αιώνας, θεσπίζει διά τών 
δύο τούτων βασιλικών προσκυνητών ορισμών, έπροστά- 
ζαμεν τόν τερτζημονπαγής9 μας καί άφ’ ού έκαμε αύτολε- 
ξεί τάς έξηγήσεις του καί ίδιοχείρως τάς έπεβεβαίωσεν, 
ίδοΰ όπού τάς σοΰ άποστέλλομεν τώ παρόντι ήγεμονικώ 
μας πουγιουρλδί καί άκολούθως διά τούτου σωωδά (sic) τοΐς 
βασιλικοΐς προσκυνητοϊς όρισμοΐς προστάζομεν σφοδρώς 
καί άποφασιστικώς όλους σας κοινώς μικρός καί μεγάλος 
Αον: ’Εάν οί τών δύω βασιλειών κουρσάρηδες φραντζέζοι 
ή Ίγκλέζοι ήθελαν κάμη εις τήν θάλασσαν καμμίαν10 πρέ- 
ζαν νά μήν τήν δέχεσθε παντελώς είς τούς λιμένας καί λοι
πά παράλια τής νήσου σας. Βον: Κανένας τών συμπατριω
τών σας νά μήν τολμήση νά άγοράση τό παραμικρότερον 
πράγμα άπό αύταΐς ταϊς πρέζαις, έπειδή είναι εμποδισμένη

4. σουράτια ή σουρέτια: κανόνες τοϋ Κορανίου' έδώ απλώς, οί 
κανόνες, οί όροι.

5.,μιλλάχης = ναυτολογούμενος. _ ,, - \ ·.
6. τόπια = βόμβες.
7. παντιέρα = σημαία.
8. χργφ. ύμας.
9. τερζτημονπαγής = διερμηνεύς, μεταφραστής.

10. πρέζα = λεηλασία' κούρσεμα
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διόλου ή άγορά τοιούτων πρεζών. Γον: Έάν έπΐ σκοπώ 
τοϋ ότι θέλουν μετακομίσουν ύστερον τάς πρέζας εις τούς 
ΐδικούς των τόπους, ήθελαν ζητήσει νά τάς βάλλουν πρός 
διαφύλαξιν εις όσπήτια ή εις μαγαζιά τού τόπου σας, νά 
μήν άφήνετε νά άποταμιεύονται αί τοιαϋται πρέζαις εις 
τον τόπον σας, . Δον: νά μήν άφήνετε κανένα των συμπα
τριωτών σας καί έγκατοίκων εις τό νησί σας νά γράφετε 
μιλλάχης εις καράβι είτε Φραντζέζικα είτε Ίγκλέζικον, 
όπού κάμνει τό κουρσαλίκι. Εον: νά εμποδίζετε αύτά τά 
σουρότια τής ούδετερότητος καί τήν άρματωσίαν τού τοιού- 
του κουρσάρικου πλοίου τοπιών είτε Ίγκλέζικον είτε Φραν- 
τζέζικον. ΣΤον: νά μας φανερώνετε διά συνεχών κοινών 
σας έπισφραγίστων καί ένυπογράφων γραμμάτων, ποιοι, 
καί σέ ποιαν παντιέραν είναι οί τοιοϋτοι, όπού εργάζονται 
τό κουρσαλίκι. Τώρα στό [.......... ] μέ τήν έπιστροφήν τού
του τοϋ κομιστοϋ τοϋ παρόντος ήγεμονικοΰ μας πουγιου- 
ρουδίου νά μας φανερώσετε έγγράφως ότι καί τό παρόν μας 
έλάβατε μετά τών είρημένων δύω μεταφράσεων καί ότι 
όχι μόνον διαφυλάττετε έν τή κοινή σας καντζελαρία άλλά 
καί έπαγρυπνεϊτε μεγάλως διά τήν διαφύλαξιν όλων τών 
προσταζομένων διά τε τών βασιλικών προσκυνητών ορι
σμών καί διά τοϋ παρόντος μας, εις τάς όποιας ύψηλάς 
άμεταθέτους άποφάσεις τινάς νά μήν τολμήση νά δείξη 
τήν παραμικροτέραν εναντιότητα, επειδή θάνατος ή ζη
μία του εξ άποφάσεως.
Έξεδόθη τό παρόν άπό διβάνιον111812 μαρτίου Αη καί 
άποστέλεται μέ τόν χασάν διβανίου τζαβούσην.

Τό παρόν πουγιουρουλδί άνέκδοτον — άπό όσο ξέρω — 
εύρέθη εις τό άρχεϊον παλαιών έγγράφων τής Κοινότητος 
Τρικέρων. Έχει διαστάσεις 0,525X0,377 καί είναι γραμ- 
μένον Τουρκικά καί Ελληνικά. Φέρει δε εις τήν άρχήν τοϋ 
τουρκικοϋ κειμένου τουρκικήν σφραγίδα.

Ό τίτλος τοϋ Έλληνικοΰ κειμένου: (Χουρσίτ μεχμέτ πα
σάς Έλέιρ Θεοΰ Βεζύρης καί Καπουδάν πασάς) ώς καί εις 
τό τέλος ή φράσις «Έξεδόθη τό παρόν άπό διβανίου 1812: 
μαρτίου αη» είναι γραμμένα μέ άδρά γράμματα ίδιαζούσης 
μαύρης μελάνης.

Χαρακτηριστικόν αύτοϋ τοϋ κειμένου είναι ή τυπικότης 
τής τουρκικής γραφειοκρατίας, άλλά καί μιά μικρά είκών 
τής στυγνής δουλείας τοϋ Έλληνος. Είναι άναγκασμένος 
νά μή έχη ούδεμίαν πρωτοβουλίαν καί νά ύπακούη τυφλά 
εις τούς έκάστοτε «προσκυνητούς ορισμούς τής κραταιάς 
βασιλείας», διότι άλλως, άν τολμοϋσε νά δείξη καί τήν 
«παραμικροτέραν εναντιότητα», ή ζημία ήτο ό θάνατος.

«Επειδή τό υψηλόν διαβλέτι είναι έν φιλία μετά τών 
δύω βασιλειών Βρετανίας καί Γαλλίας, αί όποϊαι μεταξύ 
των εχουσι πόλεμον». Είναι ό πόλεμος Γαλλίας καί Άγ- 
λίας κατά τούς χρόνους τοϋ Ναπολέοντος· είναι οί λεγό
μενοι αύτοκρατορικοί πόλεμοι. Ή Τουρκία εχουσα φιλι
κός σχέσεις καί μετά τής Γαλλίας καί μετά τής Αγγλίας 
καί διατηροΰσα μίαν στάσιν ούδετερότητος στέλλει τό που- 
γιουρουλδί τοϋτο διά τοϋ Καπουδάν πασά εις τούς Τρικε- 
ριώτας γνωστούς ναυτικούς καί τούς άπαγορεύει ρητώς πά
σαν σχέσιν μέ τάς δύο Βασιλείας· ό παραβάτης θά έλάμ- 
βανε τίμημα τόν θάνατον.

Καπονδάν η Καπετάν Πασάς: Είναι ό άρχιναύαρχος τοϋ 
τουρκικοϋ στόλου. Τό Τρίκερι κατά τούς χρόνους τής τουρ
κοκρατίας δέν υπήγετο είς τά βακούφια ή τά χάσια τοϋ 
Πηλίου είτε έκκλησιαστικώς είς τήν έπισκοπήν Δημητριά- 
δος, άλλά είς τόν Καπεδάν Πασά καί είς τόν έπίσκοπον

11. διβάνιον: (περσ. λ. ντιβάν=εύρύχωρον, άνατολικόν άνάκλιν- 
τρον, σοφάς χωρίς έρεισίνωτον. Ή αίθουσα συνεδριάσεων τοϋ * Υ
πουργικού Συμβουλίου έν τη Σουλτανική Τουρκία' ή Τουρκική 
κυβέρνησις μέχρι τοϋ 19ου αίώνος.

Σκοπέλου12. Διά τοϋτο καί τό πουγιουρουλδί τοϋτο άποστέ- 
λει ό Καπετάν πασάς.

Εις αντό τό νησί σας: Τό Τρίκερι γεωγραφικώς δέν είναι 
νήσος, άλλά εύρίσκεται κτισμένο είς τήν χερσόνησον τοϋ 
Αίαντείου. "Ομως έπειδή οί πλεΐστοι τών κατοίκων άπό 
τής ίδρύσεως τοϋ χωρίου έως σήμερον άσχολοϋνται μέ 
τήν ναυτικήν τέχνην άλλά καί τό ότι δέν έχει έπικοινω- 
νίαν διά ξηράς μέ κανέν χωρίον τοϋ Πηλίου παρά μόνον 
διά θαλάσσης, ώσάν νά ήτο νήσος, διά τοϋτο είχε έπικρα- 
τήσει καί έπικρατεΐ άκόμη ή κατάταξις τών Τρικεριωτών 
είς τούς νησιώτας. Δείγμα τής νησιώτικης χροιάς τοϋ χω
ρίου είναι, έκτος τών ναυτικών κατοίκων, καί ή νησιώ- 
τικη ένδυμασία τους.

«Ποιοι καί μέ ποιαν παντιέραν είναι οί τοιοϋτοι, όπού έρ- 
γάζονται τό κουρσαλίκι». Άπαγορεύει ό Καπετάν πασάς 
τούς Τρικεριώτας νά μετέχουν είς τά πληρώματα τών Γαλ
λικών ή ’Αγγλικών πλοίων. Παρ’ όλα ταϋτα οί Τρικεριώ- 
ται έμποροπλοίαρχοι κυρίως κατά τόν Γαλλικόν άποκλει- 
σμόν, όπως καί τά άλλα ναυτικά κέντρα τής Ελλάδος ή 
"Υδρα, αί Σπέτσαι, τά Ψαρά, τό Γαλαξεϊδι, διά τών 
πλοίων διέσπων τόν άποκλεισμόν, άποκτώντες οϋτω τε
ράστια χρηματικά κέρδη, τά όποια κατά ένα μεγάλο μέρος 
έβοήθησαν σημαντικά τόν άγώνα τοϋ 1821. Γνωστοί είναι 
οί πάμπλουτοι Τρικεριώται Καραβοκυραϊοι Βρυνιώτης, 
Κουτμάνης κ.ά.

Καντζελλαρία: Καγκελλαρίαι έκλήθησαν κατά τήν Φραγ
κοκρατίαν διοικητικαί γραμματεϊαι άνά τάς διαφόρους έλ- 
ληνικάς νήσους όπως είς Χίον, Λέσβον κ. ά. έξηκολού- 
θησαν δέ νά ύφίστανται ένιαχοϋ καί επί Τουρκοκρατίας, 
όπως είς Τρίκερι.

2.

Απτουλάχ πασας ελέω Θεού Βεζύρης καί Καπουδαν πασας
Προεστώτες καί έπίτροποι καί όλος ό κοινός ραγιάς 

τής νήσου Τρικέρων γνωστόν έστω ύμΐν ότι κατά τήν θερ
μήν αϊτησίν σας δεδώκαμεν μακτοϋ13 είς τό κοινόν σας τό 
ίλτιζάμι14 τοϋ τόπου σας κατά τό ήδη είσίαν χιλιοστόν δια
κοσιοστόν τριακοστόν πέμπτον έτος άπό Αης μαρτίου μέ
χρι τέλους τοϋ έλευσομένου Φεβρουάριου χρόνον όλόκλη- 
ρον δηλαδή, καί έκδόντες τό παρόν ήγεμονικόν πουγιου- 
ρουλδί σάς προστάζομεν, ϊνα συνελθόντες διορίζετε τί
μιους καί πιστούς έπιτρόπους καί έπιστάτας διά τήν σύ- 
ναξιν τών συνήθως τοπικών δοσιμάτων σας, τούς οποίους 
γνωρίζοντες όλοι σας κοινούς έπιστάτας καί έπιτρόπους 
τοϋ τόπου σας, τιμάτε καί ύπακούετε είς τις νομίμους κρί
σεις καί άποφάσεις αύτών, άποδίδοντες αυτοΐς τά συνήθη 
τοπικά δοσίματά σας δίχα τινός άντιλογίας καί άναβολής 
καΐροΰ. ύμεϊς δέ οί διορισθησόμενοι κοινοί έπιστάτες καί 
επίτροποι άποφεύγετε όσα έναντία τής ίεράς κρίσεως καί 
κάθε νεωτερισμόν καί άδικίαν, φυλάττοντες άπαρασαλεύ- 
τους τάς άνέκαθεν τοπικάς συνήθειας είς τάς κρίσεις καί 
τάς άποφάσεις, καί προσέχοντας είς τό νά μή παροράται 
τό δίκαιόν σας έκ πάθους τινός καί φιλοπροσωπίας έν 
μηδεμιά διαφορά καί υποθέσει τών έγκατοίκων ραγιάδων 
μας, ότι παρά ταϋτα ποι φωραθέντες θέλετε ύποπέση είς 
τήν δικαίαν μας άγανάκτησιν. Παιδευόμενοι άνηλεώς κατά 
τόν ίδιον τρόπον θέλετε παιδευθή καί όσοι τών λοιπών έγ
κατοίκων ρεαγιάδων ήθέλατε κατάτολμήση νά φανείτε άν- 
τιπράττοντες τή εύνοίμ τοϋ ήδη έκδοθέντος τούτου ήγε- 
μονικοϋ ήμών πουγιουρουλδίου λοιπόν ποιήσατε άπαντες, 
κι’ ήγεμονικώς προστάζομεν καί μή άλλως έξ άποφάσεως.

αωκ μαρτίου Αη
Έξεδόθη τό παρόν άπό τοϋ διβανίου τοϋ Βασιλικοϋ τερ- 

σανέ15.

12. Βαγγέλη Σκουβαρά-Κίτσου Μάκρη: «'Αρχαιολογικός καί 
Τουριστικός 'Οδηγός Θεσσαλίας» Βόλος 1958 σελ. 163.

13. μακτοϋ = προσδιωρισμένος κατ’άποκοπήν φόρος.
14. ίλτιζάμι = τό πακτωμένου (έκμισθούμενον) δημόσιον κτήμα.
15. τερσανές= ναυπηγείου καραβοστάσι.
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Τό άνωτέρω πουγιουρντί εύρέθη εις τό άρχεΐον παλαιών 
εγγράφων τής Κοινότητος Τρικέρων. Έχει διαστάσεις 
0,550X0,386 καί είναι γραμμένον έλληνιστί καί τουρκιστί. 
Εις την αρχήν τοϋ τουρκικού κειμένου υπάρχει ώοειδής 
τουρκική σφραγίς κανονικού μεγέθους.

Ό τίτλος «Άπτουλάχ πασάς Έλέω Θεοϋ Βεζύρης καί 
Καπουδάν Πασάς» είναι γραμμένος μέ άδρά μαϋρα γράμ
ματα τής ιδίας μελάνης, διά τής όποιας είναι γραμμένον 
καί τό έλληνικόν καί τό τουρκικόν κείμενον τοϋ που- 
γιουρντίου· ό τίτλος οδτος προσέτι είναι γραμμένος μέ μι- 
κρογράμματον έλληνικήν γραφήν χωρίς τόνους καί πνεύ
ματα, φέρει δέ επάνω εις κάθε γράμμα χρυσίζουσαν κόνιν.

'Ως προκύπτει έκ τής άναγνώσεως τοϋ έλληνικοϋ κει
μένου πρόκειται περί άπλής διαταγής τοϋ Καπετάν πασά, 
εις τόν όποιον ύπήγετο τό χωρίον Τρίκερι, προς τούς προ- 
εστώτας καί έπιτρόπους καί τόν κοινό λαό Τρικέρων νά 
διορίσουν άξιόπιστα πρόσωπα διά τήν συγκέντρωσιν καί 
εϊσπραξιν των τοπικών δοσιμάτων καί ό μέν λαός έπρεπε 
νά ύπακούη εις τάς άποφάσεις αύτών τών επιτρόπων χω
ρίς άντιλογίας καί άναβολάς καιροϋ, οί δέ μέλλοντες νά 
διορισθοΰν επίτροποι έπρεπε νά είναι δίκαιοι καί άδέκα- 
στοι, διότι άν έκαμνον καμμίαν παράβασιν θά ύπέπιπτον 
δικαίως εις τήν δυσμένειαν τοϋ Καπετάν Πασά, τής Τουρ
κίας, καί θά έτιμωροϋντο.

Κατά τό ήδη είσιόν χιλιοστόν διακοσιοστόν πέμπτον 
έτος: Τό έτος 1235 είναι κατά τό Τουρκικόν ήμερολόγιον 
Οί Τοϋρκοι ώς γνωστόν άρχίζουν νά χρονολογοΰν άπό τό 
622 τήν «Εγίρα» έκ τής άραβικής λέξεως χέτζρα ή χίτζρα, 
πού σημαίνει «φυγή». Είναι τό έτος τής φυγής τοϋ αρχη
γού τής Μωαμεθανικής Θρησκείας Μωάμεθ έκ τής Μέκας 
καί ή έγκατάστασίς του εις τήν Μεδίναν.

Ή εϋρεσις τής Χριστιανικής χρονολογίας εις τήν όποιαν 
άντιστοιχεΐ μία συγκεκριμένη χρονολογία Εγίρας καί τά- 
νάπαλιν είναι δυσχερεστάτη, διότι οί Μωαμεθανοί έχουν 
σεληνιακόν έτος, πού είναι άπό τό ίδικόν μας κατά 11 ήμέ- 
ρας βραχύτερον. Οϋτω κάθε 33 έτη χριστιανικά υπολεί
πονται οί Μωαμεθανοί κατά εν ολόκληρον έτος. Υπάρ
χουν καί άλλαι τινές διαφοραί, πού καθιστοΰν τήν εϋρεσι 
τών άντιστοίχων χρονολογιών άκόμη δυσκολωτέραν.

3.
"Εφοροι τής Καντζηλαρίας Τρικέρη Χαιρετοΰμεν.

Μετά τόν χαιρετισμόν σάς είδοποιοΰμεν ότι είδαμε νά 
μάς γράφετε διά νέας16 ιδίως άπό Θεσσαλονίκην καί καθε
ξής. Λοιπόν σάς λέω φίλοι μου κατά τό παρόν είναι μεγάλη17 
σιωπή εις τούς Τούρκους18 τόσον άπό Λάρισαν καί άπό 
Θεσσαλονίκην καί καθεξής· εις ετούτης τήν τήν στιγμήν 
εΐδαμεν ένα άνθρωπον (Ζ) Κώσ. Καραγιαννόπουλο άπό 
Π ρόπαντου19 λέγοντας ότι ό Λουμπούτ πασιάς έβγήκεν άπό 
Θεσσαλονίκην μέ τά χαρέμια, νά έκστρατεύση διά Μορέαν 
καί τό διάστημα όπου πήγεν ήτον έως Βαρβάρη καί έπειτα 
έγήρισεν όπίσω. Έχομεν καί ειδήσεις άπό Νάουσα, ημέ
ρωσε20 λέγονται τά στρατεύματα τραβούν έπάνω. διά Άν- 
δριανούπολιν ύπερβέβαια καί ήμεϊς άποκαθόμεθα έδώ, δέν 
καθόμεθα διαφορετικά, άλλά μέ τήν έννοιαν όλονών μας. 
Άκόμη σάς λέγω σήμερον τό πρωΐ μοΰ ήλθεν άνθρωπος 
άπό Λάρισαν καί άπό Τρίκαλα καί αυτοί τό ίδιον μάς λέ
γουν. ταϋτα καί Θεόθεν21 όγιένεται. 
τήν 20 Μαρτίου Κοντονίκος
1823 Λοφόκαστρον Ευσταθίου.

"Ομως φίλοι μου έχω όλίγον παράπονον μέ τόν 
Γεωργάκην Παπαβαγγέλην άπό μοϋ έσειραν τήν 
πενθεράν μου μόνον τό έχομεν διά ...

16. χργρ. νέας
17. χργρ. μεγάλην
18. χργρ. Τρούκους
19. Πρόπαντου: χωρίον τοϋ Πηλίου: Πρόπαν.
20. χργρ. ήμέρουσι: κατά τό Πηλιορείτικο ιδίωμα.
21. χργρ. θεοϋθεν.

Τό άνωτέρω έγγραφον εύρέθη εις τό άρχεΐον τής Κοι- 
νότητος Τρικέρων. Τοϋτο έχει διαστάσεις 0,250X0,150. Τό 
κείμενον ήτο πολύ άνορθόγραφον. Κάτω άπό τήν υπογρα
φήν τοϋ άποστέλλοντος τό έγγραφον υπάρχει μικρά σφρα
γίς (ίσως δακτυλιόλιθου) μέ τά αρχικά τοϋ όνόματος του, 
σχήματος στρογγύλου.

Τό ύστερόγραφον «όμως φίλοι μου έχω όλίγον παράπο
νον» είναι γραμμένον πλαγίως εις τήν κάτω δεξιά γωνίαν 
τοϋ εγγράφου- τό δέ «άκόμη σάς λέγω περί τοϋτο» είναι 
γραμμένον εις τήν άριστεράν ώαν τοϋ εγγράφου.

Καγκελαρία ή Καντζελαοία: Τό Τρίκερι είχε καγκελα
ρίαν δηλαδή διοικητικήν γραμματείαν, θεσμός πού κρα- 
τοΰσε άπό τήν Φραγκοκρατίαν εις διαφόρους ναυτικάς πε
ριοχές τής Ελλάδος.

Λουμπούτ Πασάς: ’Αρχηγός τοϋ Τουρκικού στόλου ευ
ρισκομένου εις Θεσσαλονίκην. Εις τό έγγραφον αύτό τής 
20fl? Μαρτίου 1823 έχομεν τήν πληροφορίαν ότι ό Λουμ
πούτ πασάς «έβγήκεν άπό τήν Θεσσαλονίκην μέ τά χα
ρέμια, νά έκστρατεύση διά Μορέας». Τοιαύτην πληροφο
ρίαν έχομεν καί άπό έγγραφον τής 1ης ’Απριλίου 1823 
τοϋ Άντεπάρχου μετά τών ’Εφόρων Σκοπέλου, διά τοϋ ό
ποιου ειδοποιούνται οί Τρικεριώτες δτι22«ό Λουμπούτ Πα
σάς εύγαίνει κατ’ αύτάς υπό Θεσσαλονίκην μέ 7 μεγάλα 
καράβια καί πολλά μικρά, συμποσοΰνται δλα ώς τριάντα 
καί διά Τρίκερι καί νησιά...».

Άπό τό έπόμενον.έγγραφον, πού δημοσιεύεται, πληρο- 
φορούμεθα δτι ό Λουμπούτ πασάς είναι κοντά εις τήν περιο
χήν τοϋ Πηλίου «ώς τόσο καί ό Λουμπούτ πασάς είναι σή- 
γορα καί μήν κάθησθε ξενιασμένοι...»

Ή άπό κοινοϋ έπίθεσις τοϋ Μεχμέτ Ρουσίτ Πασά άπό 
τήν ξηρά, τοϋ Λουμπούτ Πασά άπό τήν θάλασσα ώς έπί- 
σης καί ή προδοτική στάσις τοϋ Καρατάσου συνετέλεσαν 
εις τήν ύποταγήν τών Τρικέρων τής 28ης ’Ιουλίου 1823.

Λεφόκαστρον ή Λειφόκαστρον33: χωρίον τοϋ Πηλίου 
πλησίον τής Άργαλαστής έχει περίπου 70 κατοικίες24. 
Κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821 είχε χρησιμοποιηθή δι’ 
όλίγον χρονικόν διάστημα ώς στρατόπεδον τών πηλιορει- 
τών. Τοϋτο διέλυσε στις 9 Μαΐου 1823 ό Δράμαλης.

4.

Κύριοι έφοροι25 Τρικέρων χαιρετώ σας.
Άλλο δέν σάς φανερώνω, ό26 Τοϋρκος ώς ταχύ τό βρά

δυ είναι εις κάστρον, τρεις χιλιάδες ήλθαν τάταρες άπό 
Λάρισα27 καί ένας άνδρας εις τό κάστρον καί έμαθε τά 
χαμπέρια σήγορα, όστόσο καί ό λομπούτ πασάς είναι σή- 
γορα καί μήν καθεσθε ξενασμένοι καί εύθύς νά στείλετε 
μεζήλ καΐκι28 εις σκόπελον καί σκιάθο νά συνάξουν τά 
καράβια δλα καί έσεΐς νά φέρετε μικρά κανόνια εις τό 
κάστρον καί τις τάμπιες29, όποϋ έφτιάσατε εις Αγίαν Κυ
ριακήν καί άλλοϋ νά κουρδίσετε τά κανόνια σας καί νά 
γράψετε εις ξηροχόρι νά κατεβοΰν ό κόσμος εις τήν άκρο- 
γιαλιάν, νά προσέχουν καλά, καί ύγιαίνετε- καί νά έχομε 
Τή 31 Μαρτίου 1823 Λοφόκαστρον

Παρίσης Παναγιώτου.

Καί αύτό τό έγγραφον εύρέθη εις τό άρχεΐον τής Κοι- 
νότητος Τρικέρων. "Εχει διαστάσεις 0,210X0,157. Κάτω
θεν τής υπογραφής «Παρρίσης Παναγιώτου» ύπάρχει ή 
βούλλα τοϋ δακτυλιόλιθου του μέ τά σύμφωνα τοϋ όνό-

22. «Θεσσαλικά χρονικοί» τόμ. 1ος 1930, σσ. 40 σημ. 1.
23. Βαγγέλη Σκουβαρα-Κίτσου Μάκρη: «Άρχαιολ. καί Τουρι

στικός 'Οδηγός Θεσσαλίας» Βόλος 1958 σσ. 142.
24. ’Εγκυκλοπαίδεια «Ήλιου».
25. χργρ. έμφοροι
26. χργρ. ή κατά τό ιδίωμα τοϋ Πηλίου.
27. χργρ. λλάρισα
28. μεζήλ καΐκι = ταχυδρομικόν πλοϊον.
29. τάμπια: ϋψωμα, όχυρωμένον μέρος.
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ματός του ΠΡΣ (Παρρίσης), σχήματος όκταγώνου. Τό κεί
μενον τοϋ έγγράφου έχει πολλάς άνκορθογραφίας.

ή Τούρκος ώς ταχύ τό βράδυ είναι εις Κάστρον: Κά- 
στρον έδώ πρέπει νά είναι τό του Βόλου. Σημαντική αυτή 
ή πληροφορία διότι μανθάνομεν ότι γύρω στις 31 Μαρτίου 
οί Τούρκοι μέ άρχηγόν τόν Μεχμέτ Ρουσήτ πασά φθάνουν 
εις τό Κάστρον τοϋ Βόλου όρμώμενοι έκ Λαρίσης. «ό Λουμ- 
πούτ πασάς είναι σήγορα».Ήδη έχει πλησιάσει καί ό τουρ
κικός στόλος μέ τόν Λουμπούτ Πασά εις τάς περιοχάς τής 
Μαγνησίας.

εις τό κάστρον και τις τάμπιες: Κάστρον έδω πρέπει νά 
είναι τό των Τρικέρων τό όποιον καί έπεσκευάσθη τό 1814. 
κατά μαρτυρίαν ένός ναυτικού πού, έσημείωσε τήν κτίσιν 
τού Κάστρου εις σημειωματάριόν του.

Τάμπιες: Είναι τής 'Αγίας Κυριακής, τού επινείου των 
Τρικέρων έλέγοντο παλαιότερον «Κο(ου)λέδες». Ήσαν ί- 
χυρά μέ κανόνια, τά όποια σώζονται μέχρι σήμερον.

5.
Ό ύπογεγραμμένος Κωνσταντίνος Κανάριας πολίτης Ψα

ριανός κατά τήν β' περίοδον τής Ελληνικής Διοικήσεως 
ών διορισμένος άρχηγός τού άποκλεισμοΰ των μερών τής 
Εύβοιας καί Βόλου μέ τρία πλοία εύρον έκεϊ καί τόν Κα- 
πετάν Άγγελήν Λεμονήν Τρικεριώτην έχοντα τό πλοϊον 
του «Ξέρξην» βουλιασμένον πλησίον είς τό Ταλαντονήσι, 
όπου πρότερον κατ’ έπιταγήν τής Διοικήσεως είχε τόν 
άποκλεισμόν τής Εύβοιας έκ ρητής διαταγής τού έπάρχου 
αύτής, κυρίου Ίωάννου Κωλέττη. Γνωρίζω πρός τούτοις 
ότι ό διαληφθείς Καπετάν Άγγελής είς τά 1823 έτη περί 
τόν 7βριον καί 8βριον φυλάττων τά παράλια τής νήσου 
Εύβοιας καί Ταλαντονήσου μέ τήν άπαιτουμένην προσο
χήν καί μήν ήμπορών νά άναχωρήση διά τό άνέλπιστον 
τού έχθρικοΰ όλου στόλου έβούλισε τό πλοϊον του μέ 
όλα τά έν αύτώ πλησίον τού Ταλαντονησίου διά νά μήν 
τό πάρουν οί έχθροί. Μετά δέ τήν άναχώρησιν τού έχθρι- 
κοΰ στόλου (έφθαρμένον τό κείμενον) άπό τού νά φρον- 
τίση διά τό ξεβούλημα φέρων μέ ίδια έξοδα του τόσον βου
τηχτάδες καθώς καί όσα άλλα εργαλεία ήτον άναγκαϊα 
διά αύτό. Τό μέν πλοϊον του δέν ήδυνήθη νά ξεβουλίση, 
όσα δέ τοϋ αύτοΰ πλοίου πράγματα δηλαδή κανόνια καί 
λοιπά έξεβούλισε τά έτοποθέτησεν έπάνω είς τό Ταλαντο
νήσι, αλλά καί δεύτερον έπελθόντος τοϋ έχθρικοΰ Στόλου 
τά άφήρπασαν όλα ταΰτα ώστε μόλις διεσώθη γυμνός είς 
τά άντικρύ μέρα τής στερεας.

Ταΰτα ώς είδώς ίδίοις όμμασι τό πράγμα μαρτυρώ έν 
φόβω Θεού καί μέ καθαράν συνείδησιν, διό καί κατ’ αΐ- 
τησιν τού ίδιου δίδω τό παρόν ένυπογράφων μαρτυρικόν 
μου χάριν ένδείξεως.
Τή 15 ’Ιουνίου 1828 Κωνσταντής Κανάριας

Έν Αίγίνη Ν. Γιαννίτζης: μαρτυρώ.
ίσον άπαράλλακτον τώ πρωτοτύπω.

Τούτο τό έγγραφον εύρέθη είς τό άρχεΐον τής οικογέ
νειας κ. ’Αγγέλου Λεμονή κατοίκου Τρικέρων.

Κωνσταντίνος Κανάριας: Είναι ό γνωστός Ψαριανός 
πυρπολητής Κωνσταντίνος Κανάρης. Ούτος πολλάκις γρά
φεται ώς Κανάριας ή Κανάργιος.

Ό Άγγελής Λεμονής: ή Άγγελάκης Χατζηλεμονής εί
ναι είς έκ τής όνομαστής άρχοντικής οικογένειας Λεμο- 
ναίων τού χωρίου Τρικέρων. Είς τό χωρίον ήτο ό πρωτο- 
νοικοκύρης. Ή γνώμη του ήτο άξιοπρόσεχτος πάντοτε. 
Στόν άγώνα τού 1821 μαζί μέ τούς άλλους καραβοκυραίους 
(Βρυνιώτην — Κουτμάνην — Κουμπορέλον — Μπουγατσέ- 
λον—Κοψιδάκην—Χατζησταμάτην) έπαιξε πρωτεύοντα 
ρόλο. Είχε μυηθή είς τήν Φιλικήν Εταιρείαν ίσως άπό 
τόν "Ανθιμο Γαζή, συνέστησε δέ τήν «έφορείαν τών Τρι
κέρων»30.

30. «Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Α. 1930 σσ. 26.

Κατά τόν πόλεμον τού 1823 έβοήθησε τούς άγωνιστάς 
ύπό τόν Καρατάσον. Μαθών όμως ότι «έμελετοϋσαν νά 
γυρίσουν μέ τούς Τούρκους» όπως λέγει ό ίδιος άπό ιδιό
χειρον έγγραφον όπου άπαριθμεϊ τά έξαρτύματα τοϋ πλοίου 
του «Ξέρξης» καί τό όποιον εύρίσκεται είς χεϊρας τοϋ νϋν 
Άγγελή Λεμονή, έσήκωσε «τά καλαμπαλίκια τών τριών 
όσπιτιών των» τά όποια έφόρτωσε είς τό καράβι του. 
Ήτο δέ αντιθέτου γνώμης πρός τήν συνθηκολόγησιν μέ 
τούς Τούρκους καί προέτρεπε τούς Τρικεριώτας νά μήν 
συνθηκολογήσουν, αλλά νά κρατήσουν τόν άγώνα. Όμως 
ό Καρατάσος «έν άγνοίμ τών Τρικεριωτών—τών Θεσσαλο- 
μαγνήτων καί τοϋ Περραιβοϋ» έκλεισε τήν «άτιμον ειρή
νην» ώς τήν άποκαλεΐ ό Όρλάνδος31. ΔΓ όλ’ αυτά ό Άγγ. 
Χατζηλεμονής έπιβιβάζεται τοϋ πλοίου του «Ξέρξης» καί 
φεύγει άπό τό Τρίκερι, άφοΰ διορίζεται ύπό τοϋ Έπάρ
χου Ίω. Κωλέττη «νά φυλάττη τά παράλια τοϋ κόλπου 
τής νήσου Εύβοιας καί Ταλαντονήσου» ώς γράφει είς έγ
γραφόν του ό ’Ιωάννης Κωλέττης, τό όποιον εύρίσκεται 
είς τό άρχεΐον Άγγ. Λεμονή.

Πληροφορούμενος περί τόν 8βριον ότι έρχεται ό τουρ
κικός στόλος, μάλλον ό ύπό τόν Λουμπούτ Πασά, διά νά 
μήν πέση είς τάς χεϊρας τών Τούρκων, τό βουλιάζει είς τό 
Ταλαντονήσι καί αύτός κολυμβών έξήλθεν είς τήν άπέ- 
ναντι ξηράν. Είς τό πλοϊον «Ξέρξης» είχε καί όλα τά 
πράγματά του ό Έπαρχος Ίω. Κωλέττης, ώς λέγει ό ίδιος.

Ό Άγγελάκης Χατζηλεμονής μετά τό πέρας τοϋ άγώνος 
παρεσημοφορήθη ύπό τοϋ Βασιλέως Όθωνος ώς καί όλοι 
οί άλλοι άγωνισταί «δι’άργυροϋ νομισματοσήμου πρός αν
ταμοιβήν τών κατά τόν ύπέρ άνεξαρτησίας πόλεμον έκ- 
δουλεύσεώς του» ώς άναφέρεται είς τό έγγραφον τοϋ Ό
θωνος 14)26 Φεβρουάριου 1836, τό όποιον εύρίσκεται είς 
χεϊρας τοϋ Άγγ. Λεμονή.

31. «Θεσσαλικά Χρονικά» τόμ. A 1930 σσ. 39.

ΤΟ ΔΑΚΡΥ

Σ. ΝΤΟΜΑΛΗ
•

Ή γλύκα τής ήμέρας ρόδο χάραξε 
τό σιωπηλό μνημείο τοϋ φωτός 
στοϋ σκοταδιού τήν έρημιά.

Ή τέφρα μιας άχτίδας έλαμπύρισε 
στό δάκρυ τοϋ ματιοϋ 
πού σιωπώντας θλιβερά 
κυλοϋσε.

Δέν ήταν τίποτε αύτό.
Απλώς, γλύκα αιθέρια 
τοϋ τάφου ή σιωπή 
μοΰ κέντησε 
τό δάκρυ στήν καρδιά.

Ήταν ό τάφος μας άγάπης σκιερής 
στ’ άπόβραδο τοϋ παρελθόντος 
στήν έρημιά μιας θύμησης.

Δέν ήταν τίποτε.
Απλώς, κάτι
πού πόθησε γιά νά σβηστή 
γιά νά σβηστή
στοϋ τώρα τήν τρελή έρημιά.
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