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Συγγραφέως

•

'Η επανάσταση τοΰ 1854 γτά τήν απελευθέρωση τής Θεσ
σαλίας δεν έχει μελετηθεί γενικώτερα οϋτε ιστορήθηκε 
δσο πρέπει. "Οτι έχει γραφτεί ώς τώρα βασισμένο στις πλη
ροφορίες, πού δίνουν οί εφημερίδες τοΰ καιρού. Μ’ αυτές 
δημοσίευαν κείνα, πού ή περίσταση έπέτρεπε νά μαθευ
τούν. Γιατί, όπως πάντα, σέ τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν 
τά μυστικά, τά παρασκήνια τοΰ αγώνα. Αυτά πού τό πέρα
σμα τοΰ χρόνου μπορεί νά φανερώσει καί νά κρίνει. Καί 
τά περισσότερα άπό τοΰτα βρίσκονται μέσα σέ διάφορα 
προσωπικά άρχεϊα, πού άκόμα δέ δόθηκαν στή δημοσιό
τητα.

Ό Γιάννης Κορδάτος, ό άκούραστος όργοτόμος τής 'Ι
στορίας μας, έδωσε μερικές γραμμές πάνω σ’ αυτό τό θέμα, 
βασισμένος σέ θεσσαλικά άρχεϊα. Τό κακό όμως είναι 
πώς τό περιώρισε τοπικά, χωρίς νά θελήσει, ενώ είχε όλες 
τις ικανότητες, νά τό πλατύνει τό θέμα του καί νά τό ιστο
ρήσει γενικώτερα.

Σ’ ένα ρουμελιώτικο άρχεΐο, πού ό μακαρίτης κάτοχός 
του Γεώρ. Καντάς μοΰ έπέτρεψε τή μελέτη του βρήκα κά- 
μποσα χαρτιά, πού έχουν σχέση μέ τό κίνημα τοΰ 1854.

Τό άρχεΐο είναι τοΰ Ρουμελιώτη Ήλία Παπαηλιοπού- 
λου, γυιοΰ τοΰ Σαλωνίτη προεστοΰ κι’ υστέρα Γερουσια
στή Γιώργη Παπαηλιοπούλου. "Ας μή παραξενέψει, πού 
σ’ ένα ρουμελιώτικο άρχεΐο σώζονται τέτοια χαρτιά. Άπ’ 
τή Ρούμελη ξεκίνησε ή άτυχη κείνη επανάσταση καί μέ 
Ρουμελιώτες πολεμιστές, παλιούς άγωνιστές τοΰ Είκοσιένα, 
όπως τό Νάκο Πανουρια, τόν Παπακώστα Τζαμάλα, τόν 
Άντώνη Κοντουσόπουλο (πρωτοξάδερφο τοΰ Διάκου), τό 
Δυοβουνιώτη, τό Σιαφάκα, τόν Κοντογιάννη, Μπαλατσό, 
Μανίκα, Κάρμα κι’ άλλους άκόμα.

’Απ’ τό άρχεΐο λοιπόν τοΰ Παπαηλιοπούλου θά φέρω 
στή δημοσιότητα μερικά χαρτιά, τά πιό ενδιαφέροντα. 
Μάς ξεσκεπάζουν άγνωστα, μά καί θλιβερά περιστατικά 
γιά τήν άμελέτητη καί πρόχειρη επανάσταση τοΰ 1854, 
άποτέλεσμα τής ίσχυρογνωμοσύνης τοΰ Όθωνα καί τής 
’Αμαλίας, πού κατέληξε σ’ άτυχία. "Ας είναι...

Ό Ήλίας Παπαηλιόπουλος ήταν τότε γραμματέας τοΰ 
Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, πού είχε διοριστεί τό 1846 άπ’ 
τόν Κωλέτη. Παράτησε τή θέση του κι’ έφυγε γιά τήν ’Άμ
φισσα, πού ήταν τό κέντρο της γιά τό ξεκίνημα. Δέν άπο- 
κλείεται κι’ ή ίδια ή Κυβέρνηση — πρωθυπουργός ό Κριε- 
ζής — νά τόν έστειλε γιά παρατηρητή καί σύνδεσμο στά 
επαναστατικά σώματα ή κι’ άπό παλατιανή διαταγή. Κάτι 
τέτοιο άφήνει νά νοηθεί σέ γράμμα του πού στέλνει στον 
πατέρα του στις άρχές τοΰ Μάρτη (1854) καί τοΰ γράφει:

«'Η άνάγκη, ή μεγίστη άνάγκη τής πατρίδος καί παραγ
γελία εις τήν οποίαν ώφειλον νά υπακούσω μ’ ήνάγκασαν 
νά φύγω δι’ Άμφισσαν. Έκεΐ διέμενα έως προχθές, άνεχώ- 
ρησα δέ μαζί μέ τόν Νάκον καί Παπάν καί μέ τούς πα- 
τριώτας μας καί θά ύπάγω έως τά μεθόρια. Πατέρα μου μήν 
άνησυχής διά τίποτε περί έμοΰ. ’Εγώ δέν είμαι διά πόλε
μον καί ή ζοιή μου δέν έκτίθεται. Συγχώρεσέ μου τήν ά
δειαν νά έχω τήν εύχάριστον συναίσθησιν ότι εις τήν κρί- 
σιμον ταύτην περίστασιν ύπηρέτησα τήν πατρίδα κατά 
δύναμιν».

'Η «παραγγελία εις τήν οποίαν ώφειλον νά υπακούσω» 
κΓ άλληλογραφία του μέ τόν παλατιανό δάσκαλο Φίλιππο 
Ίωάννου φανερώνουν πώς κάποια σχέση είχε ή άποστολή 
του μέ τό παλάτι.

ΤΑΚΗΣ ΛΑΠΠΑΣ

Γεννήθηκε στή Λειβαδιά τό 1904. Ένωρίτατα παρουσίασε έφεση 
καί λαμπρή έπίδοση στά γράμματα καί τή λογοτεχνία. Έχοντας ζων
τανή καί πατρογονική μέσα του τή ρουμελιώτικη παράδοση τοΰ 
κλεφταρματολισμοϋ καί τοΰ είκοσιένα, καταπιάστηκε μέ ζήλο στή 
μελέτη τής Τουρκοκρατίας, τής Ελληνικής Επανάστασης καί τής 
’Οθωνικής έποχής. Ή έπιθυμία του νά φωτίση μέ τό σταθερό φώς τής 
ιστορίας λησμονημένες ή καί θολωμένες άπό τόν θρύλο μορφές καί 
γεγονότα τής τουρκοκρατούμενης Ρούμελης, τόν έσπρωξε στήν άνα- 
δίφηση άρχείων, ιδιωτικών, κοινοτικών καί κρατικών. Μέ μιά πυκνή 
σειρά άπό άρθρα, μελετήματα καί αυτοτελή βιβλία πρόσφερε σημαντι
κή συμβολή στήν ιστορική έρευνα τοΰ στερεοελλαδίτικου χώρου. 
Άπό τό 1933 είναι τακτικός συνεργάτης στά έγκυρότερα περιοδικά 
κι έφημερίδες. Συχνά τό Εθνικό ’Ιδρυμα Ραδιοφωνίας μεταδίδει διά
φορα ιστορικά σκέτς, προϊόντα τής γραφίδας του. Έκυκλοφόρησε 
σαράντα περίπου ιστορικά βιβλία κι αφηγήματα άπ’ τό Είκοσιένα, 
γιά μεγάλα παιδιά. Σ’ αυτό τό σημείο, θεωρείται άπό τούς καλύτερους 
μετοχετευτές τής ιστορικής μνήμης στή νέα γενιά. Βραβεύτηκε άπό 
τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών τό 1946 γιά τό βιβλίο του «Θανάσης Διά
κος», πήρε τό πρώτο βραβείο τοΰ Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών 
τό 1944 γιά τις μονογραφίες του «Ρουμελιώτες στήν ’Επανάστα
ση» καί τιμήθηκε μέ τό Χρυσοϋν Μετάλλιον τής 'Ιερας Πόλεως 
Μεσολογγίου τό έτος 1960 τό βιβλίο του «Ρουμελιώτικος Τύπος».

Γιά νά στεριώσουν καί νά φέρουν άποτέλεσμα τέτοιοι 
άγώνες είναι γνωστό πώς έχουν άνάγκη άπό χρήματα. Καί 
δυστυχώς τό οικονομικό θέμα δέν τό είχαν υπολογίσει οί 
άρμόδιοι. Όχι χρήματα δέν είχε τό κράτος τότε γιά τέ
τοια, μά οΰτε χαρτί γιά νά κάνουν φουσέκια. Αναγκάστηκε 
ό υπουργός τών Στρατιωτικών Σκαρλάτος Σοΰτσος νά βγά
λει εγκύκλιο στ’ άλλα υπουργεία «νά παραδίδωσι τά άχρη
στα άρχεϊα αύτών εις τάς πλησιεστέρας πυριταποθήκας καί 
έφορείας τοΰ ύλικοΰ πυροβολικοΰ πρός κατασκευήν πυρι- 
τοβολών».

'Όταν ό έπιστρατευμένος στήν Κυβέρνηση υπουργός Δι
καιοσύνης Σ. Πήλικας, σχολίασε τήν εγκύκλιο, τόν πήρε 
παράμερα ό Σοΰτσος καί τοΰ λέει:

— Τί παράπονα είναι αυτά! Θέλετε νά κρυφθήτε όπίσω 
άπό τόν δάκτυλόν σας; "Εχω άνάγκην χαρτιού, πώς νά 
κάμω;...

Κι’ όμως πίστευαν οί πολλοί πώς μέ λίγες ντουφεκιές, 
μέ τήν έμφάνισιν τοΰ βασιλιά στά σύνορα καί μέ τις ύστε- 
ρικές κραυγές τής Αμαλίας «...Ν’ άνάψη ή έπανάστασις. 
Φωτιά λοιπόν, φωτιά καί πανταχόθεν φωτιά!!!» θά λευ
τερώνανε τή Θεσσαλία.

Οί Ρουμελιώτες άναγκάστηκαν νά καταφύγουν στήν Έ-
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θνική Τράπεζα ζητώντας δάνεια γιά νά ξεκινήσουν τόν 
αγώνα. Ή απάντηση τοϋ διοικητή τής Εθνικής Γ. Σταύ
ρου στο άρχεϊο Παπαηλιοπούλου:

«Προς
τούς φιλογενεΐς Κυρίους υποστράτηγον Νάκον, συνταγ. 
Παπακώσταν, Ήλίαν Ήλιόπουλον καί Δόκτωρα Καραλί- 
βανον ’Άμφισσαν.

Έν Άθήναις τήν 15 Φεβρουάριου 1854 

Αδελφοί καί Κύριοι,
Έλαβον τήν επιστολήν σας καί εΐδον τήν επιθυμίαν 

σας νά σάς δανείση ή Τράπεζα τό ποσόν των 30.000 δρα
χμών διά νά τάς μεταχειρισθήτε εις ίεράς επιχειρήσεις 
πλήν έθεωρήθη αυτό τό δάνειον έκ μέρους τής Τραπέζης 
πάντη περιττόν διότι έξ άλλου μέρους, καί προμηθεύετε 
επί τοϋ παρόντος άνάλογον ποσόν καί ακολούθως περισ
σότερον πρός ευκολίαν τοϋ επιχειρήματος σας.

Κάθε πράγμα εις τήν άρχήν του είναι δύσκολον πλήν 
όγλήγορα θέλει ληφθοϋν τοιαϋτα μέτρα, ώστε τό παν θέ
λει διευκολύνεται.

Όμοΰ μέ τήν έθνικήν ευγνωμοσύνην ενώνω καί τήν ευ
χήν μου καί σάς προσφέρω τούς αδελφικούς ασπασμούς 
μου.

'Υμέτερος από καρδίας 
Γ. ΣΤΑΥΡΟΣ»

"Ετσι οί Ρουμελιώτες πολεμιστές θά ξεκινούσαν μέ τήν 
«ευχή» τού διοικητή τής Εθνικής Τραπέζης.

*

Οί καπεταναϊοι θέλησαν απ’ τήν πρώτη στιγμή νά δώ
σουν τή σοβαρότητα, πού ταίριαζε στήν επανάσταση. Συν
άχτηκαν τότε σαρανταδυό, πού βρέθηκαν στο χωριό Κε- 
λέρια (έπαρχ. Αλμυρού) κι’ υπόγραψαν τό πιο κάτω όρ- 
κωτικό. Είναι γραμμένο μέ τό χέρι τού Παπαηλιοπούλου 
καί σώθηκε τό πρωτότυπο:

«Σήμερον τήν δεκάτην Μαρτίου τού χιλιοστού οκτα
κοσιοστού πεντηκοστού τετάρτου έτους ήμέραν Τετάρτην 
έν Κελερίοις οί κάτωθεν ύποφαινόμενοι σωματάρχαι μετά 
τών ύπ’ αυτούς σωμάτων από τά ύπέρ τής άνακτήσεως τής 
έλευθερίας τών ύπό τήν Τουρκικήν τυραννίαν ομογενών 
μας πατριωτικά αισθήματα κινούμενοι καί εις τήν φωνήν 
τής όλης πατρίδος καί τών όμογενών ύπείκοντες, έχοντες 
δέ άμετάτρεπτον άπόφασιν διά παντός πρός τόν εύγενή 
τούτον σκοπόν μέσου καί διά τής ζωής μας νά συμμεθέ- 
ξωμεν εις τόν ύπέρ έλευθερίας ιερόν άγώνα τών ύπό τών 
ζυγόν όμογενών καί ατόμων έν γένει κατά μόνης τής Τουρ
κικής δυναστείας, συνήλθομεν εις έν καί συσκεφθέντες ά- 
πεφασίσαμεν τά εξής:

Α) ’Επειδή εις τόν προκείμενον ιερόν σκοπόν είναι άνα- 
πόσπαστος ή τήρησις τής τάξεως καί εύταξίας, συναισθα
νόμενοι τήν ανάγκην τού κύρους καί τής τηρήσεως αυ
τής θέλομεν άπαγορεύση καί άπαγορεύομεν από όλους 
τούς ύφ’ ήμάς στρατευομένους νά μήν προσβάλωσι τήν 
άτομικήν περιουσίαν ούδενός. Πας άφαιρών είτε βλάπτων 
ιδιωτικήν περιουσίαν, θέλει τιμωρεΐσθαι από τόν σωμα
τάρχην του. 'Υποσχόμεθα δέ άπαντες οί υποφαινόμενοι νά 
άποζημιώνωμεν (έκαστος) έξ ιδίων τόν ιδιοκτήτην ή τόν 
παθόντα άπό τούς ύπ’ αυτόν στρατιώτας.

Β) Διά τήν προμήθειαν τών αναγκαίων τροφίμων καί 
έφοδίων τοϋ στρατού θέλει συσταθή φροντιστήριος έπι- 
τροπή ήτις έπιφορτίζεται νά προμηθεύση καί διανείμη τά 
τρόφιμα, συσκεπτομένη μετά τών σωματαρχών, άναλόγως 
τού αριθμού τών σωμάτων (τού σώματος) έκάστου. Πάντα 
τά τρόφιμα θέλουσι δίδεσθαι κατ’ άναλογίαν εις τά σώ
ματα καί ούδείς σωματάρχης ή στρατιώτης δύναται νά 
προμηθεύεται άφ’ έαυτοΰ καί μόνος τρόφιμα.

Γ) Ή έν Τουρκική Χώρα δημόσιος περιουσία, οϊον

αποθήκην γεννημάτων καί τά λοιπά άνήκουσι καί θεω
ρούνται ώς δημόσιος περιουσία τής νέας τάξεως τών πρα
γμάτων, τήν όποιαν ή προκειμένη ιερά έπανάστασις προ- 
τίθεται. Επομένως όλα ταΰτα θέλουν παραδίδεσθαι ύπό 
τών σωμάτων εις τήν φροντιστήριον έπιτροπήν διά νά 
χρησιμεύσουν εις τόν στρατόν. Τά αυτά θέλουν έφαρμο- 
σθή καί έπί τών δημοσίων χρημάτων.

Δ) “Εκαστος σωματάρχης διά τήν πειθαρχίαν τού σώ
ματός του καί διά τήν έκτέλεσιν (της) συμφώνως πρός τόν 
σκοπόν θέλει διοργανώση τό σώμα του καί θέλει όρκίση 
αύτό μέ τόν άκόλουθον όρκον τόν όποιον ήμεΐς θέλομεν 
όμώσει όμοΰ (άπαντες):

«Όρκιζόμεθα εις τήν 'Αγίαν (όμοούσιον) καί ’Αδιαίρε
τον Τριάδα καί εις τό 'Ιερόν όνομα τής Πατρίδος, ότι άνα- 
λαμβάνομεν τά όπλα (διά) νά άνακτήσωμεν τά θρησκευ
τικά καί πολιτικά τών Ελλήνων κατά τής Τουρκικής τυ
ραννίας, νά συναγωνισθώμεν ύπέρ αύτών, νά φυλάξωμεν 
πίστιν εις τήν Γενικήν Πατρίδα τήν Ελλάδα ύπακοήν εις 
τούς άνωτέρους μας. Όρκιζόμεθα πρός τούτοις νά ύπερα- 
σπισθώμεν τήν σημαίαν μας μέχρι τής τελευταίας ρανίδος 
τού αίματός μας».

Ε) ’Επειδή ό σκοπός τού προκειμένου άγώνος είναι μό
νον ή άνάκτησις τών θρησκευτικών καί πολιτικών δικαιω
μάτων, κηρύττομεν ένώπιον πάντων ότι ό προκείμενος ά
γιον καί ή έπανάστασις μας διευθύνεται κατά τής Τουρκο- 
κής τυραννίας (έξουσίας), ήτις αδίκως κατέκτησεν τήν ίε- 
ράν γήν τών προγόνων μας καί άφήρεσαν τά δικαιώματά 
μας (καί) ύπέρ μιάς Ελληνικής ένότητος, κηρύττομεν επο
μένως ότι δέν έχομεν πόλεμον κατ’ ούδενός ατόμου τό 
όποιον ήθελεν συμμερισθή τόν πολιτικόν τούτον άγώνα 
μας. Τόν τοιοΰτον καί Τούρκος καί όποιος δήποτε άν είναι 
θέλομεν θεωρήση συναγωνιστήν μας, (θέλομεν) σεβόμε
νοι, (σεβασθή) τάς προσωπικός του έλευθερίας, τά θρη
σκευτικά του καί τήν περιουσίαν του, προστατεύοντες 
αότά.

Τήν έκτέλεσιν τών έν τώ παρόντι υποσχόμεθα καί έγ- 
γυώμεθα άπαντες.
Γ. Ζαχίλας 
Δήμος Α. Λάζου 
Κώνστας Νικολάου 
Μέλιος Γ. Συρόπουλος 
Άθ. Βλαχάβας 
’Ιωάν. Δ. ’Ολύμπιος 
Ά. Λεβέντης 
Γούλας Μετζιώτης 
Άναστ. Μετζιώτης 
Δ. Τζαρροδήμος 
Άθαν. Λιάκου Βαλής 
Δημήτριος Παπαγεωργίου 
Ζήσης Σωτηρίου 
Δ. Λιακόπουλος 
Κωνστ. Στουρνάρας 
Κωνστ. Γωγούσης
I. Ν. Κατσικάπης 
Στέργιος Κωσταδήμου 
Μ. Μαννίκας 
Α. Δεδούσης 
Γιάννης Ζαρκαδούλας

Ν. Πανουριάς 
Παπακώστας Τζαμάλας 
Κ. Μπασδέκης 
Α. Κοντοσόπουλος 
Καραγηώργους ’Ιωάννης 
Τόλιος Λ. Λάζου 
Στ. Κοντός 
Α. Παπαδόπουλος 
Δ. Έλασσώνας 
Θ. I. Βελέντζας 
Έπαμ. Δ. Λιακόπουλος 
’Ιωάννης Γ. Συρόπουλος 
Η. Γ. Παπαηλιόπουλος 
Ν. I. Ζιάκας 
Α. Ζαγγανάς 
’Αθανάσιος Στέφος 
Γ. ’Αποστολής 
’Ιωάννης Μουστάκας 
Άθ. Α. Κάρμας 
Α. Κουτζούμπας 
I. Ζουλαναϊος»

Συνεχίζω μ’ ένα σχέδιο, γραμμένο κι’ αύτό άπ’ τόν Πα- 
παηλιόπουλο. Είναι μιά άναφορά γιά τά γεγονότα, πού τήν 
έστειλε ό Παπακώστας Τζαμάλας στόν υπουργό καί πα- 
λατιανό Σκαρλάτο Σοΰτσο.
«Ό Παπακώστας Τζαμάλας πρός τόν Σκαρλάτον Σοΰτσον 
(Σχέδιο) έκ Πλατάνου (άχρονολόγητο).

Γνωστόν Σάς είναι πότε άναχωρήσαμεν έκ Λαμίας, διελ- 
θόντες τούς δήμους Στυλίδος, Κρεμαστής Λαρίσσης καί 
Πτελεοΰ, φθάσαντες τελευταϊον έντός τής ’Οθωμανικής 
χώρας καί διαμείναντες κατά τήν θέσιν Κελέρια (μετόχιον
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τής Μονής Ξενίας) μέχρι τής 11ης τρέχοντος, δτε συνε- 
κεντρώθησαν δλα τά προς τό ’Ανατολικόν μέρος τής Θεσ
σαλίας διευθυνόμενα σώματα, δηλαδή τά εκ τής Παρνασ- 
σίδος καί Δωρίδος, τά των Μακεδόνων, τό των Θετταλο- 
λομαγνήτων καί τό υπό τον Λεβέντην, άποτελοϋντα άπαντα 
περί τάς δύο χιλιάδας άνδρών. Έκ των Κελερίων, συνεν- 
νοηθέντων τών σωματαρχών άναχωρήσαμεν τήν 11ην τρέ
χοντος μηνός περί τήν μεσημβρίαν με τήν άπόφασιν νά 
προχωρήσωμεν μέχρι τών θέσεων Κεφάλου λεγομένης, ή 
διά νά διανυκτερεύσωμεν έκεϊ μετά δίωρον οδοιπορίαν, ή 
διά νά έπιληφθώμεν εκεί περί τοΰ σχεδίου καθ’ α έμέλλο- 
μεν νά προσβάλωμεν τον Πλάτανον, κωμόπολιν άπέχου- 
σαν όλιγώτερον τής ήμισείας ώρας άπό τήν Κεφάλωσιν 
εντός τοΰ οποίου εύρίσκοντο περί τούς διακοσίους Τουρ- 
καλβανούς τοΰ Μέτσου Μελισσόβα καί περί τούς έξή- 
κοντα υπό τον Άληαγάν Λαλιώτην, άνεψιόν τοΰ Άμπά- 
ζαγα. Έν τούτοις τά προηγούμενα σώματα, άντί νά στα- 
ματήσωσιν εις τήν Κεφάλωσιν, διευθύνθησαν κατ’ εύθείαν 
προς τον Πλάτανον, τό έν κατόπιν τοΰ άλλου, προσβάλ- 
λοντα αυτούς εξ όλων τών πέριξ θέσεων. Μόλις έφθασαν 
δλα τά σώματα καί ήρχισεν ή κατά τών ’Αλβανών προσ
βολή, συγχρόνως έφάνη ερχόμενον έκ τής Πόλεως τοΰ 
'Αλμυροΰ, πλέον τής ήμισείας ώρας άπέχοντος επικουρία 
άπό εκατόν πεντήκοντα ’Αλβανούς καί Λαλιώτας, καί άπό 
τριακοσίους περίπου τακτικούς φέροντας καί δύο πυρο
βόλα όβούζια. Ένώ τούς εντός τοΰ Πλατάνου ’Αλβανούς 
έδίωκαν κύκλωθεν άπό οικίας εις οικίαν προς τό κέντρον 
τής κωμοπόλεως, προσεβλήθην συγχρόνως καί ή έρχο- 
μένη έπικουρία, ολίγα λεπτά κάτωθεν αύτής. Ή προσβολή 
ήρχισεν άμφοτέρωθεν καί άμέσως ό σημειοφόρος τών ’Αλ
βανών προέβη καθ’ ήμών, ένώ καί ό ήμέτερος εΐχεν προ- 
βή. Περί δέ τάς σημαίας έγένετο συμπλοκή έκ τοΰ σύνεγ
γυς φονευθέντος τοΰ σημαιοφόρου (περιφήμου διά τήν 
γενναιότητά του) Ταϊραγα Άλβανοΰ. Τότε οί ήμέτεροι έπε- 
τέθησαν κατά τών Τούρκων, τούς έτρεψαν εις φυγήν καί 
τούς έκυνήγησαν μέχρι τής Πόλεως τοΰ 'Αλμυροΰ όπου 
κακεϊν κακώς καί έν άταξία είσήλθον, άφίσαντες μετά τοΰ 
σημειοφόρου των Ταϊραγα καί καθ’ οδόν δεκατέσσαρες φο- 
νευμένους μεταξύ τών οποίων καί ό λοχαγός τοΰ πυροβο- 
λικοΰ καί λαβόντες μεθ’ έαυτών καί περί τούς είκοσι πλη- 
γωθέντας. Κατά τήν συμπλοκήν δέ ταύτην έπεσαν καί έκ 
τών ήμετέρων οί Γενναίοι Γεώργιος Μωραΐτης καί ό ’Ιωάν
νης Κάκουρης άποθανών μετά τήν μάχην, λαβόντες τήν 
Τουρκικήν σημαίαν (Γιουρούσ Μπαϊράκι) άφηρέθησαν καί 
πάλιν υπό τών Τούρκων. ’Εάν προϋπήρχε συνεννόησις με
ταξύ τών σωμάτων καί σχέδιον προσβολής, ήτο άφευκτος 
ή κυρίευσις τών Τουρκικών πυροβόλων, καί πιθανή ή έν- 
τός τής Πόλεως τοΰ 'Αλμυροΰ είσοδός μας.

Ό Πλάτανος περιέχει περί τάς τριακοσίας πεντήκοντα 
οικίας έξ ών αί κεντρικώτεραι είναι άρκετοΰ ύψους καί 
μεγέθους καί πολεμικής κατασκευής έχουσαι περιοχάς καί 
μπέρτσια, δλαι δέ είναι λιθόκτιστες. Τάς ίσχυρωτέρας έξ 
αύτών εΐχον οί διαμένοντες ’Αλβανοί έφοδιάσει μέ τρο- 
φάς καί εις ταύτας τελευταίον έκλείσθησαν μετά γενναιό- 
τητος άποκρούοντες τάς προσβολάς τών ήμετέρων, οΐτι- 
νες πανταχόθεν περιεκύκλωσαν αύτούς, κυριεύοντες δλας 
τάς πέριξ. Τήν αύτήν σχεδόν ώραν οί δικοί μας προσέβα- 
λον γενναίως μίαν έκ τών δυνατωτέρων οικιών όπου ήσαν 
περί τούς εΐκοσιν ’Αλβανούς, έδωσαν πΰρ, είσήλθον εις 
αύτήν, έφόνευσαν δύο, ήχμαλώτησαν ένα, καέντων δύο έν- 
τός καί προσφυγόντων τών άλλων εις άλλην οικίαν. Καθ’ 
δλην τήν νύκτα τής 11 τρέχοντος καί μέχρι τής 3Ίς ώρας 
μ.μ. τής 12η<: ή κατά τών Τουρκαλβανών προσβολή ύπό 
τών ήμετέρων έξακολούθη πεισματώδης καί γενναία, ένώ 
καί ή άντίστασις έγένετο έπίσης σφοδρά. Άνευ πυροβό
λων, άνευ τίνος άλλου τεχνικού μέσου έτ ρύπον τάς οι
κίας τών ’Αλβανών καί είσήρχοντο καί κατεκυρίευον αύ
τούς, όχι βέβαια μέ όλίγην ζημίαν. Περί τήν δ1"1 ώραν μ.μ.

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΑΟΣ

άπό τήν οικίαν όπου ό Άλήαγας εύρίσκετο έκαμεν πρό- 
τασιν συνθήκης, έπαυσεν κατόπιν ό πυροβολισμός άπό 
δλα καί ήρχισαν αί διαπραγματεύσεις.

Οί ’Αλβανοί ούτοι βεβαίως είναι πλέον εις τάς χείρας 
μας ένφ έξακολούθη ή κατ’ αύτών προσβολή. Επειδή ό
μως ήθέλαμεν άπασχολεΐσθαι ένταΰθα καί δύο καί τρεις 
ήμέρας είσέτι, καί διά νά κυριεύσωμεν τάς όχυρωτάτας 
αύτών οικίας άνευ πυροβόλων ήθέλαμεν χάσει πολλούς. 
’Επειδή όμως ό Άλήαγας ύπεσχέθη ότι διά τής έπιρροής 
του έπί τοΰ θείου του Άμπάζαγα έν Λαρίσση καί έπομέ- 
νως διά τήν έν Θεσσαλία Λαλιωτών, έχοντα πολλήν δύ- 
ναμιν καί έπιρροήν εις τούς κατοίκους, θέλει κατωρθώση 
ώστε οί Λαλιώται νά συμμερισθώσι τόν άγώνα μας καί 
δι’ αύτών νά δυνηθώμεν νά καθέξωμεν διαφόρους πόλεις 
καί τό φρούριον άμαχητί, ό δέ Μήτσος Μελισσόβας, ότι 
παραλαμβάνων τούς ύπ’ αύτούς ’Αλβανούς θέλει φύγη πρός 
τήν Λάρισσαν, διά νά δείξωμεν μάλλιστα γενναιοψυχίαν 
πρός άνθρώπους καί έχθρούς άποκλεισμένους καί αιχμα
λώτους σχεδόν όντας. Επειδή διά τήν συνθήκην συνομο- 
λογήτο συγχρόνως νά άφεθώσιν έλεύθεροι οί έν Άρμυρώ 
κρατούμενοι άρχιποιμένες (Τσελιγκάδες) τών Άρβανιτο- 
βλάχων καί νά έλευθερωθώσιν οΰτω υπέρ τάς 100 οικογέ
νειας καί πλέον τών 500 πολεμιστών έκ τών σκηνητών, 
τούτων, έδέχθημεν τάς προτάσεις καί έσυνθηκολογήσαμεν 
ούτως: Άφίσαμεν τούς ’Αλβανούς τοΰ Άλήαγα καί μετά 
τοΰ άνηψιοΰ του έλευθέρους καί μέ τά όπλα των, υποσχε- 
θέντων τοΰ Άλήαγα τά άνωτέρω, άπελύσαμεν δέ κατόπιν 
καί τούς τοΰ Μέτσου Μελισσόβα έπίσης μέ τά όπλα των 
κρατήσαντες τόν άνεψιόν του ένέχειρον, ύποσχεθέντες εις 
αύτόν νά έλευθερώσωμεν αύτόν άφοΰ άφεθώσι έλεύθεροι 
αί χίλιαι οίκογένειαι τών Άρβανιτοβλάχων, καί άφοΰ ό 
Μέτσος μετά τών ύπ’ αύτόν Αλβανών άναχωρήση άπό 
τόν Αλμυρόν διά τήν Λάρισσαν...»

Πολεμικές ένδιαφέρουσες πληροφορίες δίνει κι’ ό Πα- 
παηλιόπουλος σέ διάφορα γράμματά του στόν πατέρα του 
πού άπόσπασμα άντιγράφω:
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«Ο Ήλίας Παπαηλιόπουλος προς τόν Γεώργιον Παπαη- 
λιόπουλον, Γερουσιαστήν, Άθήναι

Έκ τοΰ Πλατάνου Αρμυρού τήν 15 Μαρτίου 1854 
Προχθές ήλθον ένταΰθα οί Καπεταναΐοι Πανουριάς, 

Παπακώστας καί λοιποί μετά 2.500 στρατιωτών. Ηΰραμεν 
240 ’Αλβανούς τοΰ Μέτσου Μελισσόβα καί Άλήαγα, οΐ- 
τινες άντιστάθησαν, έπολέμησαν, έπολιορκίθησαν, έφο- 
νεύθησαν τινες καί προχθές έπαραδόθησαν. Χθες τούς ά- 
πελύσαμεν μέ συνθήκην ν’ άπολύσουν καί οί έν Άρμυρώ 
Τούρκοι τάς 1.500 οικογένειας βλαχοποιμένων, οί δέ άνω- 
τέρω ’Αλβανοί νά φύγουν από τήν Θεσσαλίαν καί ήδη ή 
Κωμόπολις τοΰ Πλατάνου είναι ύπό τά όπλα μας. Ετοι
μασία γίνεται διά τόν 'Αρμυρόν νά έπιπέσωσι νά τόν κα- 
ταστρέψωσι, αν οί έκεΐ Τούρκοι δέν προσκυνήσωσι, διότι 
μας έκαμαν προτάσεις τοιαύτας μή έχοντες άλλην δύνα
μην, εϊμή 400 τακτικούς οπλίσει καί όλίγους ’Αλβανούς. 
’Ελπίζω πολύ νά κατορθώση τό σώμα τοϋτο...»

Καί σ’ άλλο γράμμα στόν ίδιο :
«’Εκ Σούρπης τήν 18 Μαρτίου 1854 

...Τό στρατόπεδον εύρίσκεται ήδη εις τόν Πλάτανον 
κωμόπολιν, μισή ώρα έξω από τόν ’Αρμυρόν. Τόν Πλά
τανον τόν έκυρίευσαν παραδοθέντων τών έν αύτώ 300 ’Αλ
βανών μέ τόν Άλήαγαν άνεψιόν τοΰ γνωστού ’Αμπάζ Λα- 
λαιώτου. Τούς άπέκλεισαν όλους μέ τά όπλα των ύπό συν- 
θήκας. Τώρα ήρχισεν ό άποκλεισμός τοΰ ’Αρμυροΰ, πό- 
λεως περιεχούσης πλέον τών 1.500 οικιών. Τό στρατόπε
δον συγκροτείται ήδη άπό πλέον τών 3.000 άνδρών...»

«Έκ Πλατάνου τήν 3 ’Απριλίου 1854 
...Εις τόν φίλον Κύριον Φίλιππον γράφω λεπτομερώς 

περί τής μάχης τής 23 Μαρτίου. Οί έλθόντες καθ’ ήμών 
Τούρκοι ήσαν περίπου τών 2.500 μέ δύο κανόνια. Ό πόλε
μος έξηκολούθησεν άπό τάς 7 τό πρωί έως τάς 3 μ.μ. 
Έπειτα έπεσαν οί δικοί μας έπάνω των, τούς έτσάκισαν 
καί τούς έπήγαν κυνηγώντας άπ’ έξω εις τά σπίτια τοΰ 
’Αρμυροΰ. Φονευμένοι καί πληγωμένοι περί τούς διακο- 
σίους, άπό δέ τούς ίδικούς μας πολλά όλίγοι. Έκ τών Ιδι- 
κών μου έπληγώθησαν ελαφρά, ό Α. Καπούτσης εις έν δά

κτυλον άπό πέτρας τάς οποίας έτσάκισεν ή μπάλα τοΰ κα- 
νονιοΰ, ό υιός τοΰ Καραστάθη άπό βόλι εις τήν κορυφήν 
τής κεφαλής καί ό άδελφός τοΰ Σεγδίτσα ή Χοσάδα ολί
γον εις τήν πλάτην. Εις τό τσάκισμα τών Τούρκων συνε- 
τέλεσαν πολύ ό Ν. Κουνούπης, δστις άμα ήκουσε τόν πό
λεμον έτρεξεν άπό τήν Σούρπην μέ όλίγους στρατιώτας καί 
ό Δημήτριος Σεγδίτσας ή Χοσάδας, δστις έκαμε πρώτος 
γιουρούσι. ’Απόψε άναχωροΰμεν άπό τόν Πλαταμόν. Ή 
άναθεματισμένη διχόνοια έκορυφώθη μεταξύ τών δύο στρα
τιωτικών μας, καί τά σώματά των χωρίζονται. Έγώ θά 
υπάγω μέ τόν Παπά διότι είναι καί ίκανώτερος καί μάλλον 
εύτακτότερος σχετικώς τών άλλων. Τό σώμα μας θά είναι 
πλέον τών 1.500. Θά ύπάγωμεν διά τροφάς διότι μόλις έ- 
χομεν άπόψε όλίγον ψωμί. Θά ζητήσωμεν τροφάς εις τόν 
κάμπον τοΰ Βελεστίνου καί έκεΐθεν θά ύπάγωμεν εις τά 
είκοσιτέσσαρα χωριά, νά συντελέσωμεν εις τήν άποστα- 
σίαν των. ’Ανάθεμα εις τήν διχόνοιαν καί εις τήν λαφυρα
γωγίαν, τά όποια παρέλησαν τούς στρατιώτας καί έξάλει- 
ψαν τόν ένθουσιασμόν... ’Αγγλικά καί Γαλλικά άτμοκί- 
νητα καθ’ ήμέραν έρχονται καί φεύγουν εις τά παράλια 
τοΰ ’Αρμυροΰ. Ό Γκριζάνης έξωθεν τοΰ Βόλου έπολέμη- 
σεν άνδρείως δίς καί έφόνευσε περί τούς διακοσίους Τούρ
κους. Οί Τούρκοι μετά τήν ήτταν των έπιστρέψαντες εις 
Βώλον έκαυσαν οικίας Χριστιανών καί έκκλησίας καί έ
σφαξαν καί ραγιάδες προσβάλλοντες καί τήν Γαλλικήν 
σημαίαν».

«Έκ Λαμίας τήν 14 ’Απριλίου 1854
...Τόν Δομοκόν έχομεν στενά πολιορκημένον καί έλ- 

πίζομεν ή έξ έφόδου νά τόν κυριεύσωμεν ή νά παραδοθή. 
Εντός τοΰ Δομοκοΰ είναι έως 1.500 νιζάμηδες, τακτικοί 
καί ’Αλβανοί. "Ολα τά σώματα συνεκεντρώθημεν έκεΐ. Άπό 
Δομοκόν θέλω Σάς γράψει έν έκτάσει καί εύχομαι νά Σάς 
δώσω τήν εύχάριστον άγγελίαν ότι τό(ν) έκυριεύσαμεν. 
Τότε έχομεν δλην τήν πεδιάδαν εις τήν έξουσίαν μας καί 
μόνον εις Λάρισσαν θά εΰρωμεν τουφέκι...».

«Λαμία τήν 24 ’Απριλίου 1854
Χθές τήν νύκτα έφθασα ένταΰθα, άναχωρήσας άπό Καΐ- 

τσαν, δώδεκα ώρας μακράν δπου διαμένουν δλα τά σώματα 
τά άπό Δομοκόν άποσυρθέντα. Έστάλην άπό δλους τούς 
έκεΐ σωματάρχας, τούς οποίους έκαμα νά έννοήσουν τήν 
άθλιότητά των καί τήν έλεϊνότητά των, διά νά έλθω αύτοΰ 
νά παραστήσω εις τήν Κυβέρνησιν τήν κατάστασιν τών 
δύο σωμάτων νά πληροφορηθή τήν άλήθειαν καί νά λάβη 
μέτρα άνάλογα τών σοβαρών περιστάσεων εις τάς όποιας 
ένέτυχεν ή πατρίς. Εδρον έδώ καί τόν Γαρδικιώτην καί 
λοιπούς φθάσαντας μέ τό άτμοκίνητον όλίγας ώρας πρό 
έμοΰ. Έλαβα έκτεταμένην μετά τοΰ Γαρδικιώτη ομιλίαν 
καί έννόησα δτι ή άποστολή μου εις Αθήνας είναι δλως 
διόλου περιττή. Μένω λοιπόν ένταΰθα, θέλω συνεννοηθή 
μετά τοΰ Γαρδικιώτη καί δτι άποφασίση θέλω Σάς γράψη...

Ή δύναμις τών σωμάτων θά έλλατώθη καί έλλατοΰται 
καθ’ έκάστην εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε άνευ τίνος μέ
τρου καταντούν ληστρικά μπουλούκια καί έπέρχεται ή 
όλοτελής άποτυχία τής έν Θεσσαλία έπαναστάσεως. Διότι 
μόνος ό Χατζή Πέτρος είναι άδύνατον νά βαστηχθή καί ν’ 
άντισταθή εις τάς Τουρκικάς δυνάμεις α'ίτινες, ένωμέναι 
δλαι θά διευθυνθώσι κατ’ αύτοΰ. Ταΰτα παρέστησα ζωη
ρότατα εις τόν Γαρδικιώτην καί έλπίζω ταχέως νά ληφθώσι 
μέτρα περί τής άνανεώσεως τών σωμάτων. Είπατε ταΰτα 
εις τόν κύριον Φίλιππον καί δτι αϋριον θέλω τοΰ γράψη 
έκτεταμένα διά νά παραστήση δπου άπαιτεΐται τήν άληθή 
κατάστασιν τών πραγμάτων...»

Μέ τό «δπου άπαιτεΐται» ό Παπαηλιόπουλος έννοοΰσε 
τό παλάτι.

Μέσα λοιπόν σ’ ένα μήνα άπ’ τό ξεκίνημά τους γίνεται 
ή άρχή τοΰ κακοΰ τέλους τής Επανάστασης. ΚΓ όλοκά- 
θαρη τήν κατάσταση φανερώνει τό πιό κάτω γράμμα:
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«Οί οπλαρχηγοί πρός τον Ήλίαν Παπαηλιόπουλον Λαμίαν
Ζαπάντι τήν 15 ’Απριλίου 1854 

Έλάβομεν τό τελευταΐον Σας γράμμα, τό περί τροφών 
καί λοιπών άναγκαίων τοϋ στρατού καί εΐδομεν δτι έξε- 
πληρώσατε προθύμως άπάσας τάς όποιας έπιφορτίσθητε 
ύπό τής καλοσύνης Σας παραγγελίας, διά τό όποιον άπαν- 
τες οί οπλαρχηγοί καί στρατιώται Σας εύγνωμονοϋσι. Έ- 
νομίζαμεν όμως ότι ή ένέργειά Σας ήτο άποτελεσματική, 
αλλά μέ λύπην μας εΐδομεν ότι αί αύτόσε άρχαί ξηρούς 
μόνον λόγους καί ύποσχέσεις δίδωσιν καί αν πρόκειται 
περί επουσιώδους ύποσχέσεως, ής ή έκτέλεσις μηδέν.

Συμφώνως μέ τό γράμμα Σας φροντίσαμεν καί έπέμψα- 
μεν εις Ντερβέν Καργίων ζώα έξ όλων των σωμάτων, διά 
νά προμηθευθοϋμεν τον έπιούσιον άρτον, τόν όποιον χι
λιάδες ανθρώπων στερούνται πρό ήμερων ήδη αλλά οί 
έκεϊσε μεταβάντες καί έπιφορτισθέντες τήν παραλαβήν τοϋ 
άλεύρου ούχί μόνον τροφάς δεν εύρον, άλλά ήκουσαν ότι 
ούδέ λόγος καν γίνεται περί τούτων ώστε έπανήλθον ά
πρακτοι, καί τό τοιοΰτον φανταστήτε ποιαν έσχεν επιρ
ροήν εις τό πρό ήμερων άφ’ ενός εργαζόμενον καί άσχολού- 
μενον εις πολιορκίας, άφ’ έτέρου πεινώντα στρατόν.

Εις τοιαύτην εύρισκόμεθα χθες κατέστησαν (sic) ότε έ- 
φθασεν επικουρία εκ δύο καί ήμισείας χιλιάδων τακτικών 
καί χιλίων ’Αλβανών ως καί τεσσάρων μεγάλων πεδινών 
κανονιών. 'Ο Στρατός αύτός φθάσας εις τήν άκρην τής πε- 
διάδος διευθύνθη κατά τής Σκαρμούτσης, όπου ήταν οχυ
ρωμένος ό Εύάγγελος Κοντογιάννης. Πόλεμος λοιπόν φρι- 
κτός καί κανονιοβολισμός πενταήμερος συνήφθη έκεϊσε, 
καί μόλας τάς βλάβας τάς όποιας έπέφερον τά πυροβόλα 
έβαστάχθησαν οί ίδικοί μας μέχρι τοϋ μεσονυκτίου, οπότε 
άν καί στενώς περιζωσμένοι έρρίφθησαν έκτος τών οι
κιών καί οχυρωμάτων καί έφυγαν. Πρός έπικουρίαν τοϋ 
πολιορκημένου Κοντογιάννη μετέβη καί ό Παπακώστας 
καί ό Βαλατσός καί ό Διοβουνιώτης καί ό Σαφάκας καί 
άλλοι ύπό άλλα σώματα καί συμμερίσθησαν τόν αγώνα, 
άλλά δέν ήδυνήθησαν νά διασπάσωσι τάς έχθρικάς φά
λαγγας καί νά έπιφέρωσι ωφέλιμον διά τόν Κοντογιάννην 
περισπασμόν.

Άλλά τό σπουδαιότερον, τό όποιον καί άπαντες μας ή- 
νάγκασεν νά ύποχωρήσωμεν περί τήν πρωίαν σήμερον καί 
νά έλθωμεν έδώ, είναι ή παντελής έλλειψις τροφών. "Ολος 
γενικώς ό στρατός πρό ήμερών είναι άδύνατον πλέον νά 
άνθέξη πολύ μάλλον νά πολεμή μέ ούχί εύαρίθμους έχθρι- 
κούς φρουρουμένους, μέ ότι παρά παν άλλο φοβούνται οί 
στρατιώται μας. Έκ τούτων πολύ άνεχώρησαν έξ όλων 
τών σωμάτων, οΰτε πλέον δυνάμεθα νά τούς θρέψωμεν μέ 
ύποσχέσεις, αΐτινες άπεδείχθησαν μέχρι τοΰδε ματαίως κα
θόσον άφορά πρό πάντων τάς τροφάς.

Φροντίσατε αδελφέ, κατεσπευσμένως περί τής όσον δύ- 
νασθε ταχύτερον αποστολής τροφών, διότι, βεβαιώσατε 
άπάσας αύτόθε τάς άρχάς, ότι άν αΰριον μέχρι μεσημβρίας 
τό πολύ μέχρι έσπέρας δέν φθάσωσι τροφάς, ό στρατός μας 
όλος διαλύεται, ούτε δυνάμεθα πλέον προθύμως νά εΰρω- 
μεν αυτούς ή άλλους στρατιώτας μέ τοιαϋτα προηγούμενα.

Σπεύσατε νά διακοινώσετε ταΰτα όπου δει, νά τούς έκ- 
θέσητε τήν μεγίστην σπουδαιότητα τοϋ πράγματος, καί 
ότι βεβαίως ήμεϊς δέν θέλομεν εΐσθε ύπεύθυνοι διά τήν βε- 
βαίαν σχεδόν διάλυσιν καί έλλειψιν τροφών τοϋ στρατού. 

Σάς άσπαζόμεθα 
Οί άδελφοί σας 
Ν. Πανουριάς

Παπακώστας Τζαμάλας Β. Μπαλατσός
Κ. Διοβουνιώτης ’Ιωάννης Σιαφάκας

(Υ.Γ.)
Ό Κοντογιάννης, Φαρμάκης, Καλαμάρης, Γεροϋκος εό- 

ρίσκονται εις χωρίον Ντεριλί άπέχον εντεύθεν δύο ώρας, 
θέλομεν συνεννοηθή μετ’ αύτών οίτινες ώς πρός τάς τρο
φάς εύρίσκονται εις τήν αυτήν κατάστασιν.»

Φυσικό ήταν ν’ αρχίσει τό σκόρπισμα τού στρατού καί 
τό ξέφτισμα τοϋ άγώνα. Αύτά άναφέρονται καί στό πιό 
κάτω γράμμα:
«Ό Ν. Παναγιωτίδης πρός τόν Γεώργιον Λιούμην Οικο
νομικόν "Εφορον ’Αττικής, Άθήναι

Έν Καΐτσα τήν 22 ’Απριλίου 1854 
Διά τής παρούσης μου Σάς φανερώνω ότι μετά τήν έν 

Δομοκώ μάχην έκθεσιν τής όποιας σάς άπέστειλα μετέ- 
βημεν εις Καρυόραχες όπου έλημεριάσαμεν έν ήμερονύ- 
κτιον, έπειτα μεταβάντες εις Παλιάμπελα καί Κυδωνιά χω
ρία τουρκικά, ώχυρώθημεν ένταΰθα εις θέσιν κατάλληλον 
πρός προσβολήν τών Τούρκων.

Μέ λύπη μου σάς φανερώνω ότι ή λιποταξία τών στρα
τιωτών ύπερέβη πάντα όριον, ώς κύρια δέ αίτια τής λιπο
ταξίας είναι πρώτον ή άνυπόφορος έλλειψις τής τροφής 
καί δεύτερον ή κατάχρησις τών στρατιωτών ώς πρός τά 
λάφυρα τά όποια άναγκάζουν αύτούς νά τά μεταφέρουν εις 
τά χωρία των ή είς Λαμίαν καί νά τά πωλοΰν. Σάς λέγω 
έπιτέλους ότι άν ή Κυβέρνησις δέν λάβει έν οριστικόν 
μέτρον ώς πρός τά σώματα ταΰτα, δηλαδή διορίσει έν άρ- 
χηγόν τής Θεσσαλίας είς όν νά ύπάγωνται όλοι οί λοιποί, 
έάν δέν οργανώσει τά σώματα ταΰτα διά νά γνωρίζει ό 
κατώτερος τόν άνώτερον καί τ’ άνάπαλιν καί έάν δέν πα- 
ρέξη τά μέσα τού Στρατιώτου, θέλει καταστραφή πάσα 
προσπάθεια έπί τού σκοπού καί θέλει ματαιωθή πάσα ιδέα.

Ένταΰθα εύρίσκονται στρατοπεδευμένοι οί οπλαρχηγοί 
παπα-Κώστας, Πανουριάς, Γιουροΰκος, Μπαλατζός, Διο
βουνιώτης, Καλαμαράς καί λοιποί ύποδεέστεροι. Ό Στρα
τός άπας συμποσοΰται είς 1.600 μόνον ένώ είς Δομοκόν 
ύπερβαίνει τάς 5.000, έχομεν δύο ήμέρας μετά τήν σημερι
νήν άνευ άρτου, διότι οΰτω θέλουσιν αί άρχαί τής Λαμίας.

Ό κύρ. Ήλιόπουλος είναι πολύ καλά καί σάς άσπάζε- 
ται, πρόκειται νά έλθη είς ’Αθήνας ώς απεσταλμένος καί 
παρ’ αυτού θέλετε μάθει τήν αλήθειαν μέ λεπτομέρειαν. 
Τήν νύκτα τής διαλύσεως τής πολιορκίας τοϋ Δομοκοΰ 
όλίγον έλλειψε νά συλληφθώμεν ζωντανοί, έγώ δέ ό Κύ
ριος Ήλιόπουλος καί ό ιατρός Λίτζικας διευθυνόμενοι είς 
τό όχύρωμα τού Πανουριά μέ τριάκοντα στρατιώτες ίδι- 
κούς μου καί τού Ήλιοπούλου ώς έχοντες τήν ιδέαν ότι 
ύπάρχουν έκεΐ οί ήμέτεροι ένώ άναχωρήσαμεν τών ήμε- 
τέρων είχεν καταληφθή παρά τών Αλβανών. Ήθέλαμεν 
λέγω πέσει είς χεϊρας των σάν τού μπούφου τό πουλί έάν 
κατά καλήν τύχην δέν μάς ειδοποιούν τρεις στρατιώτες 
φεύγοντες, περί τής έγκαταλλείψεως τής θέσεως ταύτης.

Ευρίσκομαι, θείε μου, είς μεγίστην αδημονίαν διότι έγ- 
κατέλλειψα πάσαν άλλην ελπίδα καί ήσπάσθην τούς κό
πους καί μόχθους τού πολέμου μέ τήν ιδέαν ότι θέλω εύρη 
όργανισμένα πράγματα, μετά τήν διάλυσιν δέ τών δια
φόρων σωμάτων εΐδον ότι ή υπόθεσις βαδίζει πολύ κακά 
καί πρέπει καθείς νά λάβη μέτρα. Έσκοτίσθην μή δυνάμε- 
νος νά αποφασίσω όριστικώς ή νά μείνω ή νά άναχωρήσω 
δι’ ’Αθήνας... Εύρίσκομαι μέ 22 στρατιώτες ίδικούς μου 
πλησίον τού Παπα Κώστα ύποληπτόμενος παρ’ αύτοΰ άρ- 
κοΰντος, λαμβάνω μέρος είς όλα τά Συμβούλια τών οπλαρ
χηγών καί έν ένί λόγφ ύποληπτόμενος παρά πάντων. Έάν 
διορθωθώσι τά πράγματα Σάς διαβεβαιώ ότι θέλω άναστήση 
έγώ τήν ’Αθηναϊκήν σημαίαν ήτις ένεκα τής κουφότητος 
τού Βενιζέλου άνελήφθη καί έδιπλώθη είς τό ταγάρι».

Τελειώνω τά άγνωστα αυτά χαρτιά μ’ ένα γράμμα στον 
Άντρέα Μεταξά. ’Ανάμεσα στούς πολεμιστές είχε διαδο
θεί ότι ό Μεταξάς θ’ άναλάβαινε τήν άρχηγία τής έπανά- 
στασης, γιά νά ξακολουθήσει ό άγώνας. Κι’ ό Μαρκίδης 
γράφει στό Μεταξά όλη τήν άλήθεια, ξεσκέπαστη. ’Αργά 
όμως...
«Ό Δ. Μαρκίδης πρός τόν Άν. Μεταξάν, Αθήνας

τή 23 Απριλίου 1854 έν Καΐτσα 
Πληροφορούμαι ότι πρόκειται νά έκλεχθήτε Αρχηγός
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των κατά τήν Θεσσαλίαν στρατευμάτων. Γνωρίζοντες τά 
υπέρ Πατρίδος αίσθήματά μου, δέν δύνασθε νά έκλάβητε 
ως προσποίησιν τήν έκφρασιν τής χαράς μου, καθόσον έκ 
τών πραγμάτων αυτών όδηγούμενος κρίνω τοιοϋτον τι μέ- 
τρον σωτήριον. "Αν καί εΐσθε πληροφορημένος περί τής 
καταστάσεως των ενταύθα πραγμάτων, ούχΐ ήττον έκρινα 
νά διασκεδάσω τυχούσας άμφιβολίας διά τής παρούσης. 
Μήν νομίσετε, ότι θά ευρητε στρατιώτας τής α'ης έπανα- 
στάσεώς μας ένταΰθα. "Οπου καί άν έπολεμήσαμεν μέχρι 
τοϋδε ένικήσαμεν μέν άλλά μετά δυσκολίας πολλής καί 
ύπερτεροΰντες πάντοτε κατά τόν αριθμόν τούς έχθρούς. Ό 
λόγος δε είναι κυρίως ότι οί έχθροί πολεμοϋντες ύπέρ των 
όλων παρίστανται εις τό πεδίον τής μάχης μετ’ επιμονής 
καί άπελπισίας, ένώ ήμεΐς άπεγδυμένοι παντός αισθήματος, 
τότε μόνον άνθιστάμεθα, όταν βλέπομεν ύπολάμπουσαν 
ελπίδα λαφυραγωγήσεως. "Αλλως τόν κίνδυνον άποφεύγου- 
σιν άπαντες, καί όταν πρόκειται νά διακινδυνεύση ού μό
νον ό σκοπός, άλλά καί ή Ελλάς όλόκληρος. Άπήθεια δε 
καί αταξία είναι ό έπιπολάζων χαρακτήρ τοϋ στρατού, όσ- 
τις καταπολέμα τήν πρόοδον τοϋ κινήματος μέχρι κατα
στροφής. Πώς δέ δυνατόν νά έπιορθωθώσι τά έλαττώματα 
ταϋτα των στρατιωτών; Δέν πρέπει νά έχητε τήν ιδέαν ότι 
διά μόνης τής μισθοδοσίας ήτις θεωρείτε έκ τών ών άνευ 
παρ’ όλων, άλλά καί διά διοργανισμοϋ προπάντων, δυνα
τού κυρίως νά χαλινώση τήν άπήθειαν καί άταξίαν τών 
στρατιωτών, καί νά στρέψη τό συμφέρον αυτών πρός τήν 
άποκατάστασιν τού μέλλοντος των, εις ό ιδίως ένδιαφέ- 
ρεται καί έσχατώτερος τών Ελλήνων. Περί τών οπλαρ
χηγών νά μή μεταβάλλητε τήν ιδέαν ήν περί αύτών έχετε. 
"Ολα τά έλαττώματα κυκλοφοροΰσι καί πρό αύτών θυσιά
ζονται λαμπρά άποτελέσματα όπως έσχάτως καί έν τή 
Δομοκώ, όπου σχεδόν νικηταί, ώπισθοδρομήσαμεν, ευρι
σκόμενοι, εις ήν γνωρίζετε κατάστασιν. Έν μέσω αύτών 
θ’ απαντήσετε τήν μεγαλυτέραν δυσκολίαν καί νομίζω Α
δύνατον νά ύπερνικήσετε, αν δέν συντρέξωσι κατάλληλοι 
περιστάσεις καί άν αί πράξεις σας δέν άποδειχθώσιν ώς 
προερχόμενοι έκ Βασιλικής άπορροίας. Γνωρίζω, ότι εις 
τό ύμέτερον άτομον πάντως ύποκλίνουσι καί συμβιβάζον
ται, άλλά καί αί δυσαρέσκειαι δέν άργοΰσι παρά τοϊς Έλ- 
λησιν, ώς τούς γνωρίζετε κάλλιον έμοΰ. Μήν ύπολάβητε 
δέ ότι απαιτούνται μεγάλα πράγματα εις άνάκτησιν τής 
Θεσσαλίας. Ή ύπάρχουσα δύναμις τακτοποιουμένη ώς α
νωτέρω, καί ό κυκεών τών δπλαρχηγών διευθετούμενος μέ 
τό άπαιτούμενον πνεύμα, τό όποιον δέν υπάρχει δυστυχώς, 
ή Θεσσαλία είναι εις χεΐρας μας εντός ολίγων ήμερών. 
Μόνη όμως έλλειψις υπάρχει καί πρέπει νά άναπληρωθή 
ή τών τηλεβόλων, διότι ούδεμιας πόλεως έκπόρθησις επι
τυγχάνεται άνευ τών μέσων τούτων. Ό προκείμενος πό
λεμος είναι έπιθετικός καί ώς τοιοΰτος δέν δύναται νά 
προοδεύση άνευ χονδρού πυρός. Μέχρισότου δέ έκπορθη- 
θώσι κεντρικαί τινες πόλεις, άνάγκη αί τροφαί νά προμη- 
θεύωνται έκ τής Ελλάδος καί πρέπει νά προηγηθή ή άπαι- 
τουμένη φροντίς, ΐνα άποφύγωμεν ότι έκ τής στερήσεως 
μέχρι τοΰδε ύποφέραμεν. Τοιουτοτρόπως αποφασίσετε νά 
έξέλθετε, καί μήν άμφιβάλλετε, ότι ή άνάκτησις τής Θεσ
σαλίας θά σάς πλέξη εντός όλίγου τόν λαμπρότερον στέ
φανον. Βεβαιωθήτε, ότι καί όπως μέχρι τοΰδε ύπήρχομαι 
(sic) πριν δηλ. έπέλθη ή κατά τό πλεΐστον διάλυσις τών 
σωμάτων, άν ύπήρχεν ό άπαιτούμενος νοΰς (καί όχι μέ- 
γας) ήθέλαμεν έχη ήδη ευτυχέστατα άποτελέσματα. Δυσ
τυχώς όμως, ούτε ύπήρξεν, ούτε υπάρχει καί μή περιμέ
νετε τίποτα άνευ τών άναφερομένων μέτρων.»

Τά πιό πάνω έγγραφα νομίζω πώς φέρουν στή δημοσιό
τητα άρκετά άπ’ τά μυστικά τής επανάστασης τού 1854 
καί θά μπορούν νά χρησιμεύσουν στον ιστορικό πού κά
ποτε θά καταπιαστεί μέ τήν άτυχη κείνη προσπάθεια γιά 
τήν Απελευθέρωση τής Θεσσαλίας.

“ΤΑ ΖΟΡΜΠΑΙΚΑ^
ΕΚ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΘΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 
Ίατροΰ έκ Ραψάνης

•

Δέν είχε περάσει χρόνος άπό τής άπελευθερώσεως τής 
Θεσσαλίας έκ τού Τουρκικού ζυγού καί νά!! τήν 15ην Αύ- 
γούστου τού έτους 1882, ή μέρα πού πανηγυρίζει ή Ραψάνη, 
όπως κάθε χρόνο τής Παναγίας καί όπου συρρέουν πολλοί 
φιλόθρησκοι πανηγυριώτες άπό τά γύρω χωριά, θέλησε ό 
Σαλή Πασσάς, Διοικητής τών μεθοριακών σταθμών άπό 
τήν θάλασσα τού Θερμαϊκού καί πάνω, δηλαδή άπό τό 
Τσάγεζι — Πλαταμώνα μέχρι Ραψάνης, Πυργετοΰ, Αίγά- 
νης, Πόρρων (Πούρλιας), Σκοτίνας, Λεπτοκαρυάς καί Λι- 
τοχώρου, νά είσβάλη μέ ένα όλόκληρο Τάγμα άπό Τούρ
κους εις τό Ελληνικό έδαφος. Έπροχώρησε γιά νά κατα- 
λάβη ή παραβιάση τά Ελληνικά σύνορα εις τά ορόσημα 
«Τρία Πλατάνια», «Ζορμπά», «Κέδρος» καί «Βίγλα», κα- 
τευθυνόμενος πρός τό «Καραλή Δερβέν», διότι προκλη- 
θείς ό "Ελλην ’Αξιωματικός Επαμεινώνδας Μαυροδήμος 
ύπό τού Τούρκου συναδέλφου του Μούσα Γκέκα εις τό 
χωρίον Πούρλια (Πόρροι), ό δικός μας Μαυροδήμος τόν 
έρράπισεν καί τούτο έθεωρήθη πολύ προσβλητικό άπό τόν 
Σαλή Πασσά.

Τήν αιφνίδια όμως αύτή εισβολή τών Τούρκων, τήν Αν
τιμετώπισε γενναία ό λεοντόκαρδος Αξιωματικός μας ’Ε
παμεινώνδας Μαυροδήμος μέ 20 παλληκάρια του μόνον 
καί κατώρθωσε νά τήν άποκρούση, μέχρις ότου έφθασαν 
ένισχύσεις άπό τήν Λάρισα μέ πεζούς καί Πυροβολικό, 
ύπό τήν άρχηγίαν τού μονόχειρος Στρατηγού Δημητράκη 
Γρίβα, βοηθούμενος καί ύπό τών γενναίων κατοίκων τών 
πέριξ χωριών Ραψάνης, Αίγάνης καί Πυργετοΰ.

Κατά τήν σκληρή καί ένδοξη αύτή μάχη παρά τούς Πόρ- 
ρους, συνελήφθησαν 3-4 τών ίδικών μας καί δύο έκ τών 
Αγωνιστών τής Ραψάνης, οί Γεώργιος Κανάτσιος καί Κων
σταντίνος Γεωργιάδης, έμπεσόντες εις ένέδραν τών Τούρ
κων παρά τήν Αίγάνην καί εις τήν θέσι «Στεφάνι». Καί ό 
μέν Γεώργιος Κανάτσιος έφονεύθη, ό δέ Κωνστ. Γεωργιά
δης συλληφθείς αιχμάλωτος, μετεφέρθη ξυλοκοπούμενος 
Αγρίως καθ’ όδόν εις τήν θέσι «Άρβανίτσα», έγκλεισθείς 
δέ εις σκοτεινόν ύπόγειον, έπέτυχον οί ίδικοί μας μέ τέ
χνασμα νά τόν έλευθερώσουν.

’Αλλά οί Τούρκοι είχαν τεράστιες Απώλειες. ’Αρκεί νά 
σημειωθή ότι ένας "Ελλην στρατιώτης καί τραυματίας μά
λιστα, κρυμμένος μέσα στό δάσος καί εις τήν θέσι «Ζορ
μπά» έξ ού καί ή όνομασία «Ή Μάχη τών Ζορμπαϊκών», 
έσκότωσε 40 Τούρκους στρατιώτες μαζύ μέ τόν Μούσα 
Γκέκα. Ή μάχη αύτή διήρκεσε 5 ήμέρας, οπότε οί Τούρ
κοι ύπεχρεώθησαν νά ύποχωρήσουν εις τά νέα καί πάλιν 
σύνορά των.
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