
γματοποιήθησαν ουσιώδεις βελτιώσεις καί επεκτάσεις. 
Τό δίκτυον των υποκαταστημάτων καί πρακτορείων της 
έντός τής Ελλάδος ηύξήθη κατά τήν δεκαετίαν αυτήν κατά 
40 μονάδες περίπου (από 133 εις 170), προβλέπεται δέ δτι 
θά αύξηθή άκόμη περισσότερον εις τό άμεσον μέλλον. 
"Ολα σχεδόν τά νέα υποκαταστήματα έστεγάσθησαν εις 
νέα κτίρια διαθέτοντα τάς πλέον συγχρονισμένος εγκατα
στάσεις πού παρέχουν άνεσιν εις τήν πελατείαν καί τό 
προσωπικόν.

Παραλλήλως, έπεξετάθησαν τεραστίως αί έργασίαι τής 
Τραπέζης εις όλους τούς τομείς. Αρκεί νά ύπομνησθή 
ότι αί καταθέσεις της ηύξήθησαν άπό 3 δισεκ. τό 1955 εις 
21 δισεκατ. περίπου τό 1965 καί αί χορηγήσεις άντιστοί- 
χως άπό 3,2 δισεκατ. εις 18 δισεκατ. Ό όγκος των έργα- 
σιών τής Τραπέζης ηύξήθη άναλογικώς άκόμη περισσό
τερον, άν ληφθή ύπ’ δψιν ό άριθμός των συναλλασσομέ- 
νων μέ αυτήν. Ένδεικτικώς άναφέρεται ότι κατά τό 1955 
οί καταθέται άνήρχοντο εις 83.000 περίπου, ενώ σήμερον 
φθάνουν σχεδόν τούς 900.000.

Φυσική συνέπεια τής έξελίξεως αυτής κατά τά τελευ
ταία 10 έτη ήτο ή αυξησις τής άκτινοβολίας τής Εθνικής 
Τραπέζης εις τό εξωτερικόν. Χάρις εις τό κύρος καί τήν 
ίσχύν πού διαθέτει ή Τράπεζα συνετέλεσε κατά πολύ εις 
τήν προσέλκυσιν ξένων κεφαλαίων καί εις τήν πραγματο- 
ποίησιν επιχειρηματικών συνδυασμών διά τής συνεργα
σίας ξένων κεφαλαιούχων καί επιχειρηματιών μέ τον έλ- 
ληνικόν βιομηχανικόν καί εμπορικόν κόσμον. Ιδιαιτέ
ρως επιτυχής ήτο άπό τής άπόψεως αύτής ή ΐδρυσις, τό 
1963, τής Εθνικής Τραπέζης Επενδύσεων Βιομηχανικής 
Άναπτύξεως μέ τήν συμβολήν δεκάδος εκ τών μεγαλυτέ- 
ρων πιστοδοτικών οργανισμών τού κόσμου. Ό οργανι
σμός αυτός διαθέτει ήδη μετοχικόν κεφάλαιον 300 έκατ. 
καί αί άπό τής ένάρξεως τής λειτουργίας του μέχρι 30 
Ιουνίου 1966 έγκριθεΐσαι έργασίαι εΐχον φθάσει τό ποσόν 
τών 372 έκατομμυρίων δραχμών.

'Υπό τήν διοίκησιν τού κ. Τωάννου Παρασκευοπούλου, 
παλαιού έξέχοντος στελέχους τής Τραπέζης καί τραπεζι
κής προσωπικότητος διεθνούς κύρους, τό "Ιδρυμα τό ό
ποιον έώρτασεν εφέτος τήν 125ην επέτειον άπό τής συ- 
στάσεώς του συνεχίζει τήν λαμπράν έθνωφελή του δρα
στηριότητα εις όλους τούς καίριους τομείς τής έλληνικής 
οικονομίας.

ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ TOY 18541
(Έκ τών Διπλωματικών ’Αρχείων τού Υπουργείου 

Εξωτερικών και Ναυτικών τής Γαλλίας)

ΗΛΙΑ ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διδάκτορος Νεωτέρας 'Ιστορίας Πανεπιστημίων 

’Αθηνών καί Παρισίων

•

Οόδείς, εξ όσων γνωρίζομεν, τών ιστορικών, Ελλήνων 
ή ξένων, άναφέρει τήν είς Θεσσαλίαν κατ’ ’Ιούνιον τού 
1854 άποστολήν τού γάλλου προξένου Σύρου A. Guerin 
προς άπόσβεσιν τής Θεσσαλικής έπαναστάσεως καί μά
λιστα ότι ή περί άποστολής Γάλλων καί ’Άγγλων προξέ
νων είς Θεσσαλίαν ιδέα οφείλεται εις έπινόησιν τού Γάλ
λου έν Άθήναις πρεσβευτοΰ Forth Rouen, συγγενούς τού 
πρώτου μεταπελευθερωτικού πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας Α. 
Rouen.

Ώς είναι γνωστόν ή Γαλλία καί ’Αγγλία πρός κατά- 
πνιξιν τής έν Θεσσαλία, Ήπείρφ καί Μακεδονίμ έπανα
στάσεως τού 1854, κατά τόν μεταξύ Ρωσίας καί Τουρκίας 
Κριμαϊκόν πόλεμον, κηρύξασαι ώς σύμμαχοι τής Τουρ
κίας τόν πόλεμον κατά τής Ρωσίας άπεβίβασαν είς Πει
ραιά τήν 13)25 Μαΐου 1854 στρατόν κατοχής, ό όποιος 
παρέμεινε, καί μετά τήν κατά τό 1856 συναφθεΐσαν συν
θήκην ειρήνης, έν Έλλάδι άποχωρήσας κατά Φεβρουά
ριον 1857. Μάλιστα ό Γάλλος υποναύαρχος καί διοικη
τής τής έν ’Ανατολή ναυτικής μοίρας Β. Tinan, κατ’ 
έκθεσίν του πρός τόν διοικητήν τού Γαλλικού στόλου Με
σογείου άντιναύαρχον Hamelin2, έπισκεφθείς άπό Μαρτίου 
1854 τήν Άμαλιάπολιν Θεσσαλίας, όπόθεν άνεφωδιά- 
ζοντο οί "Ελληνες έπαναστάται, όχι μόνον έγνώρισεν είς 
τούς κατοίκους «τήν σταθεράν θέλησιν τής Κυβερνήσεως 
ήμών (Γαλλίας) νά ύπερασπίσωμεν άντί πάσης θυσίας τό 
τουρκικόν έδαφος», άπειλήσας, ότι «θά ύφίσταντο αυστη
ρά άντίποινα έκ μέρους ήμών (Γαλλίας), αν έβοήθουν 
τούς έπαναστάτας», άλλά καί μιμούμενος τόν κατά τό 
1825 Γάλλον συνάδελφόν του Drouault, δστις είχε συμ
βουλεύσει τόν Αιγύπτιον Ίμβραήμ νά μή άποβιβασθή είς 
Σάμον, άλλ’ είς Μεσσηνίαν, συνεβούλευσε τάς είς Βόλον 
άφιχθείσας τέσσαρας τουρκικός μετά στρατού φρεγάτας νά 
άποβιβάσουν τόν στρατόν είς τήν παραλίαν Αλμυρού, άφ’ 
ενός μέν πρός λύσιν τής παρά τών έπαναστατών πολιορκίας 
τής πόλεως, άφ’ ετέρου δέ πρός έκδίωξιν τών Ελλήνων 
έκ τού χωρίου Πλατάνου τής έπαρχίας 'Αλμυρού (Ε 20).

Άν καί ό βασιλεύς Όθων τήν έπομένην τής άφίξεως 
τού στρατού κατοχής έδήλωσεν είς τούς έν Άθήναις πρε- 
σβευτάς Γαλλίας Rouen καί Αγγλίας Wyse, ότι θά έτήρει

1. Μετά περιγραφής τής Θεσσαλίας κατά τό 1850 ύπό τοΰ Γάλλου 
προξένου Grasset (Ε 1).

Τά έν τφ τέλει τής μελέτης κατά χρονολογικήν σειράν δημοσιευό
μενα 28 άνέκδοτα έγγραφα άπόκεινται είς τό Ύπουργεΐον ’Εξωτερι
κών τής Γαλλίας (Προξενική-Έμπορική καί Πολιτική ’Αλληλογρα
φία) ώς καί είς τά ’Εθνικά ’Αρχεία Παρισίων (Ύπουργεΐον Ναυτι
κών), γίνεται δέ παραπομπή διά του κεφαλαίου Ε (=έγγραφον) καί 
τοΟ άριθμού των, ήτοι El - Ε19 (Υπουργείου Έξωτ /κών) καί Ε 20 - Ε 
28 ύπουργείου Ναυτικών.

2. Ό ύπό τόν άντιναύαρχον Hamelin στόλος τής Μεσογείου (21 
πλοία) καί ό ύπό τόν άντιν. Bruat στόλος του ’Ωκεανού (10 πλοία) 
ήνώθησαν ύπό τόν Hamelin, ή δέ ναυτική μοίρα τού ύποναυάρχου 
Tinan «προωρισμένη νά δράση είς τά ΰδατα τής Ελλάδος» είχε 14 
πλοία, έξ ών 9 άτμοκίνητα. Έφημ. Παρισίων Moniteur Universel 
25.5.1854.
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αύστηράν ουδετερότητα έναντι τής Τουρκίας (Ε 6), ή δέ 
ύπό τούτων έπιβληθεΐσα Κυβέρνησις διέταξε τήν εις Ελ
λάδα επιστροφήν των άρχηγών έπαναστάσεως, έξ ών εΐ- 
χον έπιστρέψει (Ε 21) οί περισσότεροι έξ ’Ηπείρου, έν 
τούτοις ό Γάλλος πρεσβευτής Rouen φοβούμενος τήν έν 
Θεσσαλία παραμονήν τοϋ Χατζηπέτρου, σχεδιάζοντος 
προσβολήν των Τρικάλων3, άναγγέλλει εις τόν έπί των 
Έξωτ)κών ύπουργόν του Drouyn Lhuys τό έπινοηθέν πρός 
άπόσβεσιν τής Θεσσαλικής έπαναστάσεως σχέδιόν του: 
«... ’Εν Θεσσαλία άτυχώς αί κερδηθεΐσαι τελευταίως παρά

’Επιτρόπων έπιφορτισμένων τήν μελέτην τής καταστά- 
σεως τών πραγμάτων καί νά έπιζητήσουν νά έπαναφέρουν 
εις τό καθήκον τούς άρχηγούς των έπαναστατών καί ν’ 
άποκαταστήσουν, άν είναι δυνατόν, τήν μεταξύ των Τουρ
κικών καί Ελληνικών αρχών καλήν άρμονίαν. Εύτυχώς 
είχον πρόχειρον πρός έκπλήρωσιν τής άποστολής ταύτης 
τόν Guerin, τόν όποιον ή 'Υμετέρα ’Εξοχότης είχε θέσει 
εις τήν διάθεσιν τοϋ στρατηγού Forey4 καί όστις πρός 
στιγμήν ούδέν είχε πλέον νά κάμη έν Άθήναις. Ό Guerin 
κατοικεί τήν Ελλάδα άπό 25 έτών. Γνωρίζει τούς Έλλη-

ΟΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

τοϋ Χατζηπέτρου έπιτυχίαι κατέστησαν τήν είρήνευσιν 
τής έπαρχίας ταύτης πολύ δυσκολωτέραν... Έσκέφθην, ότι 
δύναμαι εις τάς περιστάσεις ταύτας νά θέσω εις έκτέλεσιν 
σχέδιον, τό όποιον είχον συλλάβει άπό μακροΰ καί τό 
όποιον εχω τήν τιμήν νά ύποβάλω ύπό τήν κρίσιν τής Ύ- 
μετέρας Έξοχότητος, δηλ. τήν εις τά σύνορα αποστολήν

3. Πρβλ. τηλεγράφημα έκ Βιέννης της αγγλικής έφημερίδος
Mornicle Chronicle έν τη έφημερίδι Παρισίων Moniteur Universel
τής 25.6.1854. Τά Τρίκαλα κατά τόν περιγράψαντα τήν Θεσσαλίαν 
τό 1854 Μ. Βρετόν ήρίθμουν 12.000 κατοίκους. Moniteur Universel 
26.3.1854. Πρβλ. καί περιγραφήν τής Θεσσαλίας τοϋ 1850 ύπό τοϋ 
Γάλλου προξένου Grasset (Ε 1).

νας καί γνωρίζει πώς πρέπει νά μεταχειρισθή αύτούς. Ού- 
δείς ήτο ικανός περισσότερον αύτοΰ νά κερδήση τόν Χα- 
τζηπέτρον καί Τσάμην Καρατάσον κτλ. Ούτος είναι δυ
νατόν νά κερδήση αύτούς καί νά τούς κάμη νά έπιστρέ- 
ψουν εις Ελλάδα» (Ε 2).

Ουτω γενομένου δεκτοϋ τοϋ Γαλλικοΰ τούτου σχεδίου 
παρά τοϋ Άγγλου έν Άθήναις πρεσβευτοΰ, τοϋ «αιχμα
λώτου τοϋ ύπουργοϋ κατοχής»5 βασιλέως ’Όθωνος καί τοϋ

4. Άρχηγοϋ του άποβιβασθέντος τήν 13/25 Μαΐου εις Πειραιά 
σώματος κατοχής τής Γαλλίας.

5. δηλ. Καλλέργη. Ε. Driault et Μ. Lheritier: Histoire diploraati- 
qie de la Grece de 1821 a nos jours Paris 1925 Vol. II P. 396. E 12.

741

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:39 EEST - 54.226.8.97



«τυραννικού δικτάτορος»6 έπϊ των Στρατ)κών ύπουργοϋ 
Καλλέργη άποστέλλονται οι πρόξενοι Guerin Γαλλίας 
(Ε6) καί Merlin ’Αγγλίας (Ε 13) εις Θεσσαλίαν, ϊνα επι
τύχουν τήν εις Ελλάδα επιστροφήν του Χατζηπέτρου καί 
των έν Πηλίφ7 άρχηγών Φιλαρέτου8, Χρόνη κτλ., ενώ 
παραλλήλως ό Γάλλος υποναύαρχος Tinan κατορθώνει μέ
σω τοϋ εις Χαλκιδικήν άποσταλέντος πλοιάρχου Roussin 
νά παραλάβη καί έπαναφέρη εις Χαλκίδα έκ Μακεδονίας 
τον Καρατάσον9, προσενεγκών ούτω, ώς τονίζει, «υπηρε
σίαν μεγίστην εις τήν Πύλην παρά τής σημαίας ήμών 
(Γαλλικής)» (Ε 3, Ε 22).

Ό Γάλλος Guerin άναχωρήσας τήν 6 ’Ιουνίου εξ ’Αθη
νών μετά τοϋ Άγγλου συναδέλφου του Merlin διά Λαμίας - 
Στυλίδος φθάνει μετά τριήμερον εις Άμαλιάπολιν πλη
σίον τής οποίας εύρίσκοντο ό Βελέντζας καί ό Μίτζος, 
εις τούς οποίους καί έγραψαν νά έπιστρέψουν εις Ελλά
δα. Τήν έπομένην 10 ’Ιουνίου άνήλθον εις όρος Γούρα 
προς συνάντησιν τοϋ Παπακώστα10 11. Μή δυνηθέντες νά 
συναντήσουν τον Παπακώσταν τήν 11 άποπλέουν εξ Άλ- 
μυροϋ διά Βόλον προς συνάντησιν των Γριζάνου, Χρόνη 
καί Φιλαρέτου.

Φθάσαντες εις Βόλον11 τήν εσπέραν τής 11 ’Ιουνίου 
συνήντησαν τόν άναμένοντα αυτούς πρόξενον ’Αγγλίας 
Blunt, όστις, ώς άναφέρει τήν 12 ’Ιουνίου (Ε 6) έν τή πρώ
τη προς τόν Γάλλον πρεσβευτήν εκθέσει του ό Guerin, 
παρουσίασεν αυτούς εις τόν Καϊμακάμην Βόλου. Συναν- 
τήσαντες τούς «δήθεν έλευθερωτάς» Φιλάρετον καί Χρό- 
νην, τοϋ Γριζάνου άναχωρήσαντος διά Λάρισαν, καί άκού- 
σαντες παρ’ αυτών «όλην τήν ιερεμιάδα τών εφημερίδων 
τών ’Αθηνών επί τής πτώσεως τής Βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας τοϋ 1453», τόν μεν Φιλάρετον, μοίραρχον χωροφυ
λακής, έπεισαν νά έπιστρέψη εις Ελλάδα, περί δέ τοϋ 
Χρόνη έσπευσαν νά μεσολαβήσουν εις τόν Καϊμακάμην, 
όπως άναθέση εις αυτόν τήν διοίκησιν στρατιωτικοΰ τμή
ματος πρός διατήρησιν τής τάξεως, διαπιστώσαντες έν 
τέλει, ότι «πολλά άτομα έξωπλίσθησαν έν τή αλήθεια όχι 
ϊνα άποτινάξουν, ώς λέγουν, τόν ζυγόν τών τυράννων, 
άλλ’ ϊνα άπελευθερωθοϋν τών δεινών βαρών, τά όποια οί 
δήθεν "Ελληνες έλευθερωταί έπιβάλλουν εις τούς κατοί
κους, πλησίον τών όποιων ήλθον νά έγκατασταθοϋν διά 
τής βίας» (Ε 7).

Τήν 17 ’Ιουνίου μεταβάντες εις Λάρισαν, όπόθεν καί 
υποβάλλει μετά διήμερον τήν δευτέραν πρός τόν έν Άθή- 
ναις πρεσβευτήν τής Γαλλίας έκθεσίν του (Ε7) καί συ- 
στήσαντες είς τόν Γριζάνον «νά έκκενώση τό τουρκικόν 
έδαφος» είδοποιήθησαν έξ έπιστολών τοϋ ϊδίου Γ ριζάνου, 
ότι «θά ήκολούθει τήν παρά τοϋ Χατζηπέτρου τηρηθησο- 
μένην διαγωγήν». ’Εν Λαρίση12 παραλαβόντες παρά τοϋ

6. Κ. Παπαρρηγοπούλου: ’Επιτομή 'Ιστορίας τοϋ Ελληνικού 
έθνους περιλαμβάνουσα τά διδακτικότερα πορίσματα τής πεντατό
μου Ιστορίας του. Γενική ’Επιμέλεια καί συμπληρώσεις ύπό Άπ. Β. 
Δασκαλάκη σελ. 815.

7. Τήν 3 καί 5.5.1854 ό έν Θεσσαλονίκη πρόξενος τής Γαλλίας 
Louis Mornard πληροφορεί τόν Υπουργόν Έξωτ)κών, ότι «τά όρη 
τής Ζαγοράς καί Άγιας καί ή δυτική πλευρά τοϋ Όλύμπου είναι 
πάντοτε κατειλημμένα ύπό Ελλήνων», ’Αρχεία Ύπ. ’Εξωτ)κών Γαλ
λίας Turquie 1848 - 1859 Depeches Politiques de Salonique et Volo 
τόμ. 2 σελ. Ill, 115.

8. Moniteur Universel 25.5.1854. Τό άρχεΐον Φιλαρέτου κατέχει 
ό βιβλιοπώλης κ. Ν. Καραβίας, Μαυρομιχάλη 9.

9. Πρβλ. Moniteur Universel 22.6.1854.
10. Ή έφημ. τών Παρισίων Moniteur Universel τής 3.5.1854 άνε- 

δημοσίευσε τήν έν τή Journal de Constantinople τής 19.4.54 άναγρα- 
φεΐσαν είδησιν, ότι 2000 Έλληνες λησταί ύπό τόν Παπακώσταν εί- 
χον έξολοθρευθή έν Άλμυρώ, οί δέ Γριζάνος καί Μπασδέκης ένική- 
θησαν άπολέσαντες 100 άνδρες.

11. Κατά τόν περιγράψαντα τήν Θεσσαλίαν τοϋ 1854 Μ. Βρετόν 
ό Βόλος είχε 3000 κατοίκους. Moniteur Universel 26.3.1854. πρβλ. 
καί περιγραφήν τής Θεσσαλίας τοϋ 1850 ύπό τοϋ Γάλλου προξένου 
Grasset (Ε 1).

12. Κατά τόν Μ. Βρετόν (Moniteur Universel τής 26.3.1854) ή
Λάρισα τό 1854 έχει πληθυσμόν 28 - 30000 κατοίκων, ό Τύρναβος

Τούρκου πασά διάταγμα άμνηστείας διά τούς συμμετα- 
σχόντας τής έπαναστάσεως άπεφάσισαν νά μεταβοΰν είς 
'Αγιάν, «πόλιν κειμένην είς τό κέντρον έξαιρέτου καί πλού
σιας κοιλάδος»13 πρός συνάντησιν τών έκεϊ άρχηγών.

Διερχόμενοι έκ τριών χωρίων τής 'Αγιας διεπίστωσαν, 
ότι «οί "Ελληνες τυχοδιώκται» τοϋ Γριζάνου έπυρπόλη- 
σαν τουρκικάς οίκίας δώσαντες δείγματα «τής άτιμου (αισ
χρός) διαγωγής τών Ελληνικών ομάδων».

Συναντήσαντες τούς αρχηγούς Γριζάνον, Άξελόν λο
χαγόν τακτικοϋ Έλληνικοΰ στρατοΰ, Μοσχοβάκην ύπαξ) 
κόν χωρ)κής καί Μπασδέκην, παλαιόν καπιτάνον τοϋ είς 
τά χωρία Βόλου στρατοϋ έπεισαν14 τούς τρεις πρώτους νά 
μεταβοΰν εις Βόλον, ϊνα διευκολυνθή ή είς Ελλάδα έπι- 
στροφή των, ό δέ Μπασδέκης έδήλωσεν, ότι θά παρέμει- 
νεν είς Βόλον, όπου είχεν ιδιοκτησίαν ύποτασσόμενος 
είς τούς Τούρκους.

Έπιστρέψαντες είς Λάρισαν, όπόθεν τήν 23 Ιουνίου 
άποστέλλει είς τήν έν Άθήναις Γαλλικήν πρεσβείαν τήν 
τρίτην έκθεσίν του, έπληροφορήθησαν παρ’ έλθόντων πρός 
τοϋτο προκρίτων «πολλών χωρίων τοϋ Όλύμπου», ότι ό 
Γριζάνος δι’έπιστολής του προέτρεψε «νά έπαναστατή- 
σουν κατά τών Τούρκων», δι’ δ καί συνεβούλευσαν τούς 
προκρίτους νά θεωροϋν τούς έπαναστάτας ώς ληστάς15.

Έκ Λαρίσης έπρόκειτο νά μεταβοΰν είς Καλαμπάκαν 
πρός συνάντησιν τοϋ Χατζηπέτρου, είς τόν όποιον δίς 
άπέστειλαν άγγελιαφόρους. Επειδή όμως ό είς Τρίκαλα 
παρά τώ Fuad μεταβάς άγγλος πρόξενος Blunt είδοποίησεν, 
ότι ό Χατζηπέτρος ήττηθείς «μετά τών δήθεν ελευθερω
τών» έν Καλαμπάκα (Ε 23) παρά τοϋ Fuad έγκατέλειψε 
(Ε 24) τό Τουρκικόν έδαφος16 μετά τών άρχηγών Ζάκα καί 
Καταραχια, άπεφάσισαν νά έλθουν είς Βόλον, ϊνα διευκο
λύνουν τήν είς Ελλάδα έπιστροφήν τών έν Άγιςί άρχη-

4500 - 5000, ή Ζαγορά 2500, ή Τσαριτσάνη 5000, ή Έλασσών 2000, 
ή Ραψάνη 3500, τά Φάρσαλα 4000 καί τά Άμπελάκια 3 - 4000, ένώ 
κατά τόν γάλλον πρόξενον τό 1850 (Ε 1) ή μέν Λάρισα έχει 20000 
περίπου, τά δέ Άμπελάκια 3000 κατοίκους.

13. Ή Άγια κατά τόν Γάλλον πρόξενον Grasset (Ε 1) μετά τών 
Άμπελακίων καί Τυρνάβου παρήγαγε μέταξαν πρώτης ποιότητος, 
ή Ζαγορά Βόλος Έλασσών δευτέρας ποιότητος, Τρίκαλα Αλμυρός 
Άγραφα τρίτης ποιότητος, έν δέ τώ Άλμυρώ, Φαρσάλοις, Καρδί- 
τση παρήγετο μεγάλη ποσότης καπνοϋ. Περί τοϋ συνεταιρισμού 
Άμπελακίων πρβλ. Η. Γεωργίου: Νεώτερα Στοιχεία περί τής ιστο
ρίας καί τής συντροφιάς τών Άμπελακίων έξ άνεκδότού ’Αρχείου 
Άθήναι 1950 καί 'Ιστορία καί Συνεταιρισμός τών Άμπελακίων. ’Εναί
σιμος έπί διδακτορίςι διατριβή Άθήναι 1951. Περί τών συντρο
φιών Άγιας πρβλ. τήν έν άλλαις σελίσι δημοσιευομένην ένταϋθα 
μελέτην μου «Ή περί τών Άγιωτών άδικος κρίσις τού Γρηγορίου 
Κωνσταντα», περί δέ τών συντροφιών Τσαριτσάνης πρβλ. Β. Κα- 
λογιάννη: Τσαριτσάνη Λάρισα 1965 σελ. 55-80.

14. Είς χειρόγραφον περί τοϋ ίσχυροϋ προκρίτου Άγιας Δημ. 
Άλεξούλη, τό όποιον θά δημοσιευθή είς τήν ύπό έκδοσιν μελέτην 
μου «Αί Συντροφίαι, τά σχολεία καί ό άγών άνεξαρτησίας τής έπαρ- 
χίας Άγιας Κισάβου», εύγενώς τεθέντος είς τήν διάθεσίν μου παρά 
τοϋ άπογόνου του δικηγόρου έν Λαρίση Τάκη Άλεξούλη, άδελφοϋ 
τοϋ Προέδρου τοϋ Συλλόγου τών έξ Άγιας καί περιχώρων είς Αθή
νας έγκατεστημένων Εύσταθίου Άλεξούλη, άναφέρεται, ότι «οί πρό
ξενοι τών φίλων τής Τουρκίας Δυνάμεων διευθύνθησαν είς τήν 
οικίαν τοϋ Άλεξούλη... έξωθεν τής οίκίας τοϋ άνδρός τούτου συνή- 
χθη πάμπολυ πλήθος ώπλισμένων καί μή έκ τών περιχώρων τής 
Άγιας...». Τοϋτο έπιβεβαιοϋται καί ύπό δημοσιευθησομένου χει
ρογράφου τοϋ έκ Ρετσάνης Άγιας λογίου Θ. Χατζημιχάλη ύπό τί
τλον «οί έλευθερωταί τής Θεσσαλίας τοϋ 1854- 1855».

15. Κατά τόν Έπ. Κυριακίδην (Ιστορία τοϋ συγχρόνου Ελληνι
σμού άπό τής ίδρύσεως τοϋ βασιλείου τής Ελλάδος μέχρι τών ήμε
ρων μας 1832- 1892 Άθήναι 1892 τόμ. Α σελ. 654) ό Βλούντ έπεισε 
σώμα τών ’Ολυμπίων νά έπανέλθη είς Ελλάδα. 'Ο προμνημονευθείς 
Γάλλος πρόξενος τής Θεσ)νίκης L. Mornard τήν 22.6.1854 άναφέρει 
είς τόν Υπουργόν Έξωτ)κών Lhuys, ότι πληροφορηθείς τήν παρά 
Κατερίνην παρουσίαν Ελλήνων έπαναστατών ώς καί τήν παρά τών 
πρεσβευτών Ρουάν καί Ούάϊς είς Θεσσαλίαν Αποστολήν τοϋ Γάλλου 
προξένου Σύρου μετ’ Άγγλου πράκτορος, ϊνα πείσουν τούς Αρχη
γούς όμάδων νά έπιστρέψουν είς Ελλάδα, έπεχείρησε καί ό ίδιος, 
άνευ έπιτυχίας, νά πείση τούς παρά τήν Κατερίνην σωματάρχας. 
Αρχεία Ύπ. Έξωτ)κών Γαλλίας. Turquie 1848 - 1859 Depeches Po
litiques de Salonique etVolo τόμ. 2 σελ. 135.

16. Πρβλ. έφ. Παρισίων Moniteur Universel 28.6.1854 καί 29.6.1854
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γών. Άφοΰ δέ τήν 26 Ιουνίου παρουσιάσθησαν εις τόν 
είς Λάρισαν είσελθόντα νικητήν Fuad, δστις «είχε φανή 
άντιτιθέμενος μαθών τήν επί τοΰ όθωμανικοΰ έδάφους πα
ρουσίαν ήμών χωρίς προηγουμένως νά έχη προειδοποιη- 
θή παρά τής Κυβερνήσεώς του περί τής είς Θεσσαλίαν 
άποστολής ήμων», τήν έπομένην 27 μετέβησαν είς Βόλον.

Τήν 28 ’Ιουνίου συναντήσαντες έν Μακρυνίτση τούς 
αρχηγούς Άξελόν, Γριζάνον, Μοσκοβάκην, Χρόνην καί 
Μπασδέκην καί διακανονίσαντες τά τής έπιβιβάσεως τοΰ 
Άξελοϋ (ως καί Γριζάνου καί Μοσκοβάκη) επί γαλλοαγ-

γλικών πολεμικών άπέπλευσαν αυθημερόν διά Πειραιά, 
δπου έφθασαν τήν έπομένην 29 ’Ιουνίου.

Τήν 30 ’Ιουνίου ό Γάλλος πρόξενος ύποβάλλων τήν τε- 
τάρτην προς τόν Γάλλον πρεσβευτήν έκθεσίν του έκ Πει
ραιώς (Ε 9) άναφέρει, δτι έν Θεσσαλία δέν έλαβε χώραν 
έπανάστασις άλλά λεηλασία (Ε 4) καί κλοπή 300.000 ζώων 
παρά των Ελλήνων έπαναστατών, δτι οί έν Θεσσαλία "Ελ
ληνες δέν συμπαθούν τούς είσβαλόντας "Ελληνας, έν τέ- 
λει δέ έκθειάζων τόν τοΰρκον στρατιώτην ώς «γενναϊον, 
ευπειθή, υπομονητικόν» καί άναβιβάζων τήν έκ τής έπα- 
ναστάσεως τής Θεσσαλίας ζημίαν είς 30 έκατομ. φράγκα 
καταλήγει: «’Ιδού ό ισολογισμός τής δήθεν ένδοξου έπι-

χειρήσεως τής δημιουργηθείσης μέ πρόφασιν νά δώση τήν 
έλευθερίαν είς τούς χριστιανούς τής Θεσσαλίας».

Τήν 2 Ιουλίου ό Guerin αναφέρει περί τής 24 ήμέρας 
διαρκεσάσης άποστολής του εις τόν υπουργόν Έξωτ)κών 
Dr. Lhuys, είς δν ό πρεσβευτής Rouen τήν ιδίαν μέν ήμέ- 
ραν (Ε4, Ε 15) διαβιβάζει συνημμένως τάς 4 έκθέσεις τοΰ 
διατρέξαντος «έν μέσφ ληστών» τήν Θεσσαλίαν Guerin, 
τήν δέ 7 Ιουνίου (Ε 11, Ε 13) γνωρίζει τήν είς ’Αθήνας 
άφιξιν τοΰ Παπακώστα (Ε 3) κλπ. ώς καί τών Γριζάνη καί 
Μοσκοβάκη είς Εύβοιαν, δπου κατ’ άναφοράν τοΰ υπο

ναυάρχου Tinan τής 11 ’Ιουλίου (Ε 24) άπεβιβάσθη καί ό 
Χρόνης.

Ώς εϊδομεν άνωτέρω (Ε 8, Ε9, Ε4) ό μέν Γριζάνος συ- 
νίστα είς τούς προκρίτους τών χωρίων τοΰ Όλύμπου τήν 
συνέχισιν τής έπαναστάσεως, ό δέ Guerin τήν 30 ’Ιουνίου 
άναφέρει περί τών χωρίων τοΰ Βόλου: «Είμαι πεπεισμέ
νος, δτι αύτήν τήν στιγμήν μάλιστα τό Θεσσαλικόν Κο- 
μιτάτον τών ’Αθηνών δρα ακόμη προς διατήρησιν μιας 
έστίας έπαναστάσεως είς τά χωρία ταΰτα». Πράγματι οί 
Γάλλοι άπαγορεύσαντες τήν δι’ Ελληνικών πλοίων μετα
φοράν όπλων (Ε 24) προέβησαν διά καταδρομικοΰ των είς 
σύλληψιν βρικίου, μεταφέροντος είς Θεσσαλίαν πολεμο

ΑΜΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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φόδια καί χρήματα καί ουτω συνεπλήρωσαν τό πρός άπό- 
σβεσιν τής Θεσσαλικής έπαναστάσεως σχέδιόν των.

Τό Ελληνικόν βρίκιον «Θεσσαλία» (Ε 4, Ε 22) μετά 
τίνος σακολέβας εχον επ’ αυτοΰ τον εκ των χωρίων Βόλου 
ίατρόν Τάσον, «ενα των πλέον παραφρόνων οπαδών τής 
Ρωσίας», μέλος τοϋ Θεσσαλικοϋ έν Άθήναις Κομιτάτου, 
στενόν συγγενή τοΰ βιβλιοθηκάριου των ’Ανακτόρων Φι
λίππου Ίωάννου καί στενόν φίλον τοϋ πρώτου ίατροϋ τής 
βασιλίσσης Κωστή, άμφοτέρων Θεσσαλών καί «πρωται
τίων εις τάς ταραχάς τής Θεσσαλίας» άποδειχθέντων, άπέ- 
πλευσε τήν 25 ’Ιουνίου εκ Πειραιώς, ϊνα μεταφέρη όπλα, 
πολεμοφόδια, χρήματα, μηχανήματα κατασκευής σφαιρών 
καί υποδημάτων κτλ. εις Θεσσαλίαν καί έμψυχώση τήν 
εκεί σβήνουσαν έπανάστασιν. Ή Γαλλική φρεγάτα «Κα
ταχθόνιος» συλλαβοϋσα τό βρίκιον «Θεσσαλία» έρρυ- 
μούλκησε τοΰτο εις Πειραιά, όπου παρέδωκεν αύτό εις 
τον υποναύαρχον Tinan.

Ό Γάλλος πρεσβευτής Rouen επιλαμβάνεται τής ευκαι
ρίας πρός άποκάλυψιν τών συνδραμόντων τήν έν Θεσσα
λία έπανάστασιν ένοχων. 'Ως άναφέρει τήν 2 ’Ιουλίου 
εις τον υπουργόν του «ό υπουργός Δικαιοσύνης Καλλι- 
γάς προειδοποιηθείς παρ’ έμοϋ μετέβη άμέσως εις τήν φρε 
γάταν, όπου διέταξε τήν πρώτην άνάκρισιν» (Ε 4). Άπο- 
στέλλων εις Παρισίους άντίγραφον τοΰ έν τώ χαρτοφυλα- 
κίφ τοϋ Τάσου εύρεθέντος Λεξιλογίου, έν τώ όποίω οί 
μέν Γάλλοι όνομάζονται «μπάσταρδοι», οί δε Άγγλογάλ- 
λοι «έρμαφρόδιτοι», αναγγέλλει, ότι γενομένης έρεύνης εις 
τάς οικίας τών συντακτών τών έν Άθήναις έφημερίδων 
«Αιών» Φιλήμονος καί «’Ελπίς» Λεβίδου ώς καί τών Με- 
ταξά, Κωστή καί Φ. Ίωάννου φαίνονται ένεχόμενοι έκτος 
τοΰ Τάσου καί Ήλιοπούλου οί τρεις τελευταίοι Μεταξάς, 
Κωστής καί Φ. Ίωάννου (Ε 24), ή δέ Ελληνική Κυβέρ- 
νησις κατανοήσασα τά καθήκοντά της «ούδέν παρημέ- 
λησε».

Τήν 7 Ιουλίου διά τριών άναφορών του (Ε 11, Ε 12, Ε 13) 
άναγγέλλει εις τόν ύπουργόν του, ότι έκ τής συνεχιζομέ- 
νης άνακρίσεως θά άποδειχθοϋν «βαρέος έκτεθειμένοι» 
καί ό Ί. Σοϋτσος, ό Δ)ντής τής Τραπέζης Σταΰρος, ό γραμ- 
ματεύς ταύτης Κερετος (;) καί ό Πάϊκος ώς ένισχύοντες τήν 
Θεσσαλικήν έπανάστασιν δΓ έκ τοϋ έξωτερικοϋ έρχομέ- 
νων χρημάτων (Ε 11, Ε 12), τά όπλα προωρίζοντο διά τόν 
Γριζάνον καί Μοσκοβάκην καί τέλος ότι ό ύπουργός τών 
Στρατιωτικών Καλλέργης έξουσιοδότησεν αύτόν ν’ άνα- 
φέρη εις τήν Γαλλικήν Κυβέρνησιν, ότι «δεν μένει σή
μερον ούτε εις "Ελλην επί τοΰ Τουρκικοΰ έδάφους».

Μετά πενθήμερον διά δύο άναφορών του (Ε 14, Ε 15) 
γνωρίζων τήν εις Ελλάδα επιστροφήν τοΰ Βελέντζα καί 
Χρόνη άναγγέλλει, ότι ή Ήπειρος καί Θεσσαλία απο
λαύουν πλήρους ήσυχίας, όμολογών έν τέλει ύπέρ τών 
Άγγλων: «ό κυβερνήτης τοΰ άτμοπλοίου «Τρίτων» έδεί- 
χθη εύμενέστερος ήμών όπως άλλως τε όλοι οί άγγλοι 
πράκτορες εις τήν ύπόθεσιν αυτήν». Τήν 17 Ιουλίου πλη
ροφορεί, ότι ή Ελληνική Κυβέρνησις, ήτις έματαίωσε 
τάς ύπέρ τοΰ εις Αθήνας έπιστρέφοντος Χατζηπέτρου προ- 
σχεδιασθείσας έπιδείξεις «κακοβούλων τινων», γνωρίζει 
θετικώς, ότι οί μέν στρατηγοί Γαρδικιώτης Γρίβας17, Σπυ- 
ρομήλιος καί Βλαχόπουλος δέν έξώδευσαν πάντα τά άπο- 
σταλέντα εις αύτούς χρήματα, ή δέ βασίλισσα κρατεί άθι 
κτον τό εις αύτήν πρός έπανάστασιν τής Κρήτης άποστα- 
λέν παρά τοΰ Βερναρδάκη έκ Πετρουπόλεως ποσόν τών
140.000 ρουβλίων (Ε 16).
’Εν τώ μεταξύ ή δικαστική άνάκρισις κατέληξεν εις 

άθώωσιν όλων τών ένεχομένων καί άπελευθέρωσιν τοΰ 
έπί τοΰ βρικίου «Θεσσαλία» συλληφθέντος καί παρά τών

17. Πρβλ. Moniteur Universel τής 19 καί 29.6.1854.

Γάλλων εις τάς Έλλη νικάς άρχάς παραδοθέντος ίατροΰ 
Τάσου.

Έκ τούτου ό μέν ύποναύαρχος Tinan τήν 17 Ιουλίου 
άναφέρει εις τόν άντιναύαρχον Διοικητήν τοΰ έν Μεσο- 
γείω Γαλλικοΰ στόλου, ότι μετά τήν ύποβληθεΐσαν εις τόν 
Βασιλέα έκθεσιν τοΰ ύπουργοΰ Δικαιοσύνης Καλλιγά, έν 
ή άποδεικνύονται ένοχοι «προσωπικότητες τινές» (Ε 25), 
ή άπόφασις τοΰ Πρωτοδικείου άποτελεΐ «σκάνδαλον», ό 
δέ πρεσβευτής Rouen τήν 22 ’Ιουλίου (Ε 17) καί 17 Αύγού- 
στου (Ε 18) άναφέρων τοΰτο εις τόν Ύπουργόν παραπο- 
νεϊται τόσον κατά τών δικαστηρίων Αθηνών καί έπαρ- 
χιών, διότι «εϊχον παραδοθή έξ ολοκλήρου, όπως όλοι οί 
κλάδοι τής Διοικήσεως εις τό κόμμα τών Ρωσόφιλων» 
όσον καί κατά τοΰ ύπουργοΰ Δικαιοσύνης Καλλιγά, διότι 
«ήρνήθη νά έπιφέρη εις τό προσωπικόν τών δικαστηρίων 
τάς μεταβολάς, τάς οποίας έπέβαλον έπιτακτικώς αί πολι- 
τικαί άνάγκαι καί διά τοΰ ίσχυρισμοΰ του εξέθεσε τήν 
ής μετείχε Κυβέρνησιν εις σοβαράν άποτυχίαν». Έπί 
πλέον δέ αναφέρει, ότι έδήλωσεν εις τόν 'Έλληνα ύπουρ- 
γόν Έξωτ)κών Άργυρόπουλον, ότι «έπειδή ή δικαιοσύνη 
άπονέμεται οΰτω έν Έλλάδι, θά εΐμεθα εις τό έξής όλιγώ- 
τερον διατεθειμένοι νά παραδώσωμεν εις τούς "Ελληνας 
πάν άτομον, τό όποιον θά συνελαμβάνετο18 ύπό τάς αύτάς 
ώς ό Τάσος συνθήκας» (Ε 25) προσθέσας, ότι ό μέν ύπο
ναύαρχος Tinan θά έκράτει τό βρίκιον «Θεσσαλία», αύτός 
δέ θά έδιδε τήν συγκατάθεσίν του εις πάν ληφθησόμενον 
παρά τοΰ Tinan μέτρον.

Ό ύποναύαρχος Tinan άναφερόμενος εις ρήξιν κατοί
κων τοΰ χωρίου Κότρωνα Λακωνίας κατά Γάλλων ναυτών 
περιπλεούσης τήν Λακωνίαν Γαλλικής λέμβου τοΰ βρικίου 
«Έλαιόδενδρον» τήν μέν 7 Αύγούστου (Ε 26) άποφαίνεται: 
«οί κάτοικοι τής Λακωνίας είναι όλιγώτερον πολιτισμέ
νοι19 παρά οί Κάβυλοι (=Άλγερινοί) καί τό κατά τών ξέ
νων μίσος ζωογονείται άκόμη ύπό τοΰ θρησκευτικού φα-

18. Τοΰτο ένθυμίζει τήν παρά τφ υπουργώ Δικαιοσύνης Π. Βάρ- 
βογλη βραδύτερον έπέμβασιν τού ίδιου ύποναυάρχου Tinan, ήν καί 
αναφέρει ό βιογράφος τοΟ βασιλέως "Οθωνος Τ. Εύαγγελίδης 
(σελ. 579 - 581): «Ότε ό ύπουργός Δικαιοσύνης ενεκεν λόγων υπη
ρεσίας προυκάλεσε τήν έναλλάξ μετάθεσιν τών Εισαγγελέων πρωτο
δικών Πατρών καί Ναυπλίου καί τήν προαγωγήν τοϋ είρηνοδίκου 
Πειραιώς ό Τινάν παρουσιασθείς πρός τόν ύπουργόν είπε πρός αύτόν 
δι’ ύφους σατράπου πρός ΰπόδουλον: «Διατί έκάματε αύτό τό μέγα 
άδικον νά μεταθέσητε τόν Εισαγγελέα Πατρών καί τόν Είρηνοδίκην 
Πειραιώς άφοϋ ή Κατοχή ηόχαριστεΐτο εις αύτούς; πρέπει καί άπαι- 
τώ ν’ άνακαλέσητε τάς μεταθέσεις αύτάς», ό ύπουργός άπήντησεν: 
«’Εγένετο 6,τι έπρεπε νά γίνη· διότι έγένετο δ,τι άπήτησεν ή ύπηρε- 
σία. Λυπούμαι δέ ότι ή ύπηρεσία είναι έναντία εις τήν άπαίτησίν 
σας καί έπομένως δέν δύναμαι νά πραγματοποιήσω αύτήν». Τοϋ 
ναυάρχου είπόντος δτι «πρέπει νά μέ άκούσης· είμαι άρχηγός τοϋ 
στρατοϋ τής Κατοχής» ό Βάρβογλης άπήντησεν: «Άλλ’ έγώ είμι 
ύπουργός τής 'Ελλάδος καί τοϋ βασιλέως "Οθωνος...». Ό ναύαρχος 
όργισθείς άνταπήντησεν δτι: «αν δέν πράξης δ,τι σοϋ λέγω θά παυ- 
θής», ό δέ ύπουργός μειδιάσας είπε: «Μηδαμινόν τό κακόν, κύριε 
ναύαρχε, πρός δέ μάθετε, δτι οΰδέποτε έζήτησα τήν θέσιν τοϋ ύ- 
πουργοϋ, άλλά μοί προσεφέρθη. Όθεν πράξατε δ,τι θέλετε, διότι έγώ 
δέν σκοπεύω δι’ ούδένα λόγον ν’ άπομακρυνθώ τοϋ καθήκοντος μου 
καί τών πρός τήν πατρίδα καί τόν θρόνον χρεών μου». Τότε ό Τιτάν 
έξαλλος έξ όργής καί κτυπήσας διά τής πυγμής αύτοϋ τό ένώπιον 
τοΰ ύπουργοΰ κείμενον γραφεϊον εϊπεν: «... έάν έως αϋριον δέν παυ- 
θής, άλλος θά έλθη εις τήν θέσιν μου καί θά σέ έκδικηθή». Τοϋ ύ- 
πουργοϋ άντικτυπήσαντος τό γραφεϊον καί άνταπαντήσαντος: «πρά
ξατε δ,τι δύνασθε, άλλά δέν δύνασθε νά πράξητε άλλο παρά νά ζη- 
τήσητε τήν παραίτησίν μου· βεβαιωθείτε όμως δτι μοί προσεφέρθη 
ή θέσις τοΰ ύπουργοΰ καί δτι θά παραιτηθώ πριν προφθάσητε νά ζη- 
τήσητε τήν παραίτησίν μου». Ό βασιλεύς Όθων μαθών τά γενόμενα 
προσεκάλεσε τόν ύπουργόν καί είπεν αύτφ οίονεί εΰγνωμονών: «Σέ 
εΰχαριστώ καί σέ συγχαίρω, διότι ύπερασπίσθης τήν τιμήν τοϋ 
"Εθνους».

19. Άν οί Λάκωνες ήσαν όλιγώτερον τών Καβύλων (Άλγερινών) 
πολιτισμένοι, δέν θά έζήτει τήν συνδρομήν τούτων τό 1798 ό συμπα
τριώτης τοΰ Τινάν «δεσπότης τών δεσποτών» Ναπολέων Βοναπάρτης. 
"Αν δέ ύπάρχουν, ώς συμβαίνει είς πάντα τόπον, καί έλάχιστοι άπο- 
λίτιστοι, ούτοι οπωσδήποτε δέν είναι τόσον όσον οί καί κατά τόν 
χειμώνα έν τοϊς όδοϊς τών Παρισίων κοιμώμενοι συμπατριώται τοϋ 
Γάλλου ύποναυάρχου.
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νατισμοΰ, τό όποιον διεγείρουν οί ιερείς των20 κατά των 
Γαλλοάγγλων» έσφαλμένως21, τήν δέ 21 Αύγούστου (Ε 27), 
ύβρίζων τούς "Ελληνας «άθλιους»22, προμαντεύει επίσης 
έσφαλμένως, ότι οί διά τόν τραυματισμόν των δύο Γάλλων 
συλληφθέντες τρεις κάτοικοι23 τοΰ χωρίου Κότρωνα24 Λα
κωνίας θά άθωωθοΰν25 καί ουτω θά προκύψη «νέον σκάν-

20. Οί έν Λακωνία καί γενικώς έν Έλλάδι ίερεΐς φανατίζουν τούς 
Έλληνας έναντίον οίουδήποτε κατακτητοΰ πατοΰντος τήν γην των 
πατέρων των, ένώ οί Καθολικοί Γάλλοι ιερείς όχι μόνον φανατίζουν 
διά θρησκευτικούς λόγους τούς καθολικούς κατά των Ελλήνων ορ
θοδόξων, άλλα καί άποπειρώνται τήν δολοφονίαν των Ελλήνων όρ- 
θοδόξων ιερέων των διαμενόντων έν Κορσική έν μέσφ τών εξ Οίτύ- 
λου προερχόμενων Λακώνων. Ό Ν. Φαρδύς έν άρθρφ του «περί τοΰ 
κλήρου τής έν Κορσική Ελληνικής αποικίας» (Παρνασσός τόμ. 9 
(1885) σελ. 196) αναφέρει τά κατωτέρω (άνευ τόνων): «Ό ιερευς ουτος 
του οποίου η παρουσία εματαιωνε τα σχέδια της Δυτικής Εκκλησίας 
ύπηρξεν αντικειμενον οργής και αγανακτησεως παρα του Δυτικου 
Κλήρου της Κορσικής. Υπεστη πολλά αλλα μιαν νύκτα ενω εκοιμα- 
το εις πυροβολισμός ηκουσθη έμπροσθεν του παράθυρου του κοιτω- 
νος του: η σφαίρα διετρυπησε το παραθυρον και διελθουσα άνωθεν 
της κεφαλής του εισηλθεν εντός του απέναντι τοίχου. Ο ταλαίπω
ρος ξένος εις εκδικησιν μιαν μονήν καταραν εξεφρασεν επ Εκκλη
σίας κατα του πυροβολησαντος». πβλ. Δ. Βαγιακάκου: Έκθεσις περί 
τής έν Κορσική Έλλ. αποικίας. Πρακτικά ’Ακαδημίας Άθηνώε τ. 
38 (1962) σ' 706.

21. Άπέκρουσαν τούς Γάλλους ναύτας οί κάτοικοι τοΰ Χωρίου 
Κότρωνα τής Λακωνίας, διότι κατ’ έκθεσιν τοΰ δημάρχου Κολοκυ
θιού Δ. Μαριολάκη τής 16.7.1854 πρός τόν έπαρχον Γυθείου οί Γάλ
λοι «οπλοφόροι φέροντες ξίφη πιστόλας ήθέλησαν δυστυχώς νά πα- 
ραβιάσωσι τήν κόρην τοΰ Δημητρίου Μιχαλάκου Άναστασούλα τήν 
έσυραν από τήν χείραν καί λοιπάς αλλας άταξίας, ώστε έναντιούμε- 
νοι μέ λίθους αί γυναίκες πρός απαλλαγήν τής κόρης, οί δέ ήναγκά- 
σθησαν καί είσεχώρησαν κατά τό πλοΐον των καθ’ οδόν εύρον ούτοι 
τόν έφημέριον Οίκονόμον Μενδούρην εις τό παραθαλάσσιον τόν 
βάζουν νά έμβη εις τό πλοΐον αύτός φωνάζων τούς κατοίκους, τόν 
κτυποΰν διά πυροβόλου όπλου τόν έπλήγωσαν είς τό πρόσωπον διά 
σφαιριδίων οκτώ (σκάγια) μαθόντες οί κάτοικοι τό γεγονώς ώρμη- 
σαν κατά τό παραθαλάσσιον ήρξατο ή ρήξις άμοιβαίως...». ’Αρχεία 
Υπουργείου Έξωτ)κών Ελλάδος 1854 φάκ. 98)2.

22. Περί τοΰ ΰβρίζοντος «άθλιους» τούς Έλληνας υποναυάρχου 
Τινάν ό Γάλλος Ε. Driault έν τή μνημονευθείση διπλωματική ιστο
ρία τής Ελλάδος, τήν όποιαν συνέγραψεν έλλιπώς, έφ’ όσον δέν 
συνεβουλεύθη καί τά άρχεϊα τοΰ ’Υπουργείου Ναυτικών τής πατρί- 
δος του, άναφέρει (σελ. 398) έπί τή ιδρύσει παρά τοΰ Τινάν δημο
σίου κήπου έν Πειραιεΐ, ότι «προσεπάθησαν νά ανανεώσουν τάς κα
λάς άναμνήσεις τής διαμονής τών δυνάμεων τοΰ Μαιζώνος έν Μο- 
ρέα». Παραλείπει όμως ό Driault ν’ άναφέρη τήν ήν είδεν έν τή 
Πολιτική ’Αλληλογραφία Υπουργείου Έξωτ)κών Γαλλίας έκθε- 
σιν τοΰ Ύπουργοΰ Ναυτικών Hyde πρός τόν Βασιλέα, έξ ής άπο- 
δεικνύεται, ότι ή Γαλλία έστειλε τόν Maison είς Πελ/νησον, όχι ϊνα 
έκδιώξη τούς Αιγυπτίους, (έφ’ όσον ούτοι θά άπεχώρουν μετά τήν 
άπό 6)8)1828 συνθήκην των μετά τής ’Αγγλίας), άλλ’ϊνα έμποδί- 
σουν τήν πρός νότον κάθοδον τών κατά τής Τουρκίας πολεμούντων 
Ρώσων. Παραλείπει ό Driault, άφήνων τούς Έλληνας τυφλούς, ότι 
κατ’ έκθεσιν τοΰ Feburier, συνοδεύσαντος τόν Maison είς Πελ)νησον, 
Γάλλοι στρατιώται, ϊνα διασκεδάζουν μέ τήν πείναν τών Ελλήνων, 
έρριπτον κατά γής «ξεροκόμματα», ϊνα έρίζουν οί πειναλέοι Έλλη
νες, οί άναμένοντες παρά τών Γάλλων άπελευθέρωσιν.

23. Συνελήφθησαν έκτος τών τριών ύπό τοΰ Κυβερνήτου τοΰ Γαλ- 
λικοΰ βρικίου ύποδειχθέντων, άναφερομένων τήν 17)8)1854 καί ύπό 
τοΰ πρεσβευτοΰ Ρουάν (τόμ. 69)7 - 8)1854) σελ. 254), καί ό Μ. Χρι- 
στακος, Γ. Κωνσταντακος, Μ. Κυριακουλακος καί Π. Γαιτανακος, 
οί όποιοι κατ’ έγγραφον τοΰ Πρωθυπουργοΰ-ύπουργοΰ Έξωτ)κών Α. 
Μαυροκορδάτου πρός τόν Γάλλον πρεσβευτήν τής 9)21.9.1854 έφυ- 
λακίσθησαν έν Σπάρτη. ’Αρχεία Ύ)γείου Έξωτ)κών 'Ελλάδος 1854 
φάκ. 98)2.

24. Ό Πρεσβευτής Ρουάν τήν 7 καί 17.8.1854 άναφέρει είς τόν 
ύπουργόν του, ότι ό Τινάν έπεθύμει νά έκδικηθή μόνος διά τών Γαλ
λικών πλοίων τούς κατοίκους τοΰ χωρίου, τούς όποιους ό Κυβερνή
της τοΰ Γαλλικοΰ βρικίου άποκαλεϊ «λαόν βάρβαρον άγριώτερον 
τών Καβύλων τής ’Αφρικής», άλλ’ ό Μαυροκορδάτος είχε δηλώσει, 
ότι «πασα άπόπειρα κατά τοΰ χωρίου θά προεκάλει έπανάστασιν όλης 
τής Μάνης».
’Αρχεία Ύπ. ’Εξωτερικών Γαλλίας Πολιτική αλληλογραφία Ελλάς 
τόμ. 69 (7- 81 1854) σελ. 216, 226, 254-255.

25. Ό έν Άθήναις ’Επιτετραμμένος τής Γαλλίας Dolfus τήν 20.1. 
1855 έρωτά έγγράφως περί τής δίκης τόν Μαυροκορδάτον, όστις 
τήν 24.2.55 ειδοποιεί τόν νέον πρεσβευτήν τής Γαλλίας Merrier, ότι 
αΰτη θά γίνη έν τώ Κακουργιοδικείφ ’Αθηνών τήν 17)29 Μαρτίου 
(’Αρχεία Ύπ. Έξωτ)κών Ελλάδος 1855 φάκ. 98), τήν δέ 14)3)1855 
ό Merrier γνωρίζει τούτο είς τόν ύπουργόν του. ’Αρχεία ύπ. Έξ. 
Γαλλίας, ένθ’άνωτ., τόμ. 72 (1 -6)1855) σελ. 160.

δαλον δικαστικόν26 παρόμοιον μέ τό τοΰ βρικίου «Θεσ
σαλία», τό όποιον (βρίκιον) εντολή τού ύπουργοΰ Ναυτι
κών τής Γαλλίας θά άποσταλή είς Γουλών, όπου θά κηρυ- 
χθή λεία πολέμου καί θά προκαλέση οΰτω «καλόν άποτέ- 
λεσμα»27.

Έκ τούτου ό μέν πρεσβευτής μετά διήμερον πληροφορεί 
τόν υπουργόν του περί τοΰ έντός ολίγων ήμερων άπόπλου 
τοΰ βρικίου «Θεσσαλία» διά Τουλών, ό δέ ύποναύαρχος 
τήν 1ην Σεπτεμβρίου αναφέρει είς τόν ’Αντιναύαρχον, δτι 
άπέστειλε τό βρίκιον (Ε 28).

Ουτω έκ τών ανωτέρω έκτεθέντων έπί τή βάσει τών διά 
πρώτην φοράν έρχομένων είς φώς Γαλλικών αρχείων άπο- 
δεικνύεται άφ’ ένός μέν, δτι ή είς Θεσσαλίαν μετάβασις 
τών προξένων Γαλλίας καί ’Αγγλίας, έν άγνοια μάλιστα 
τοΰ Fuad έφένδη, ύπήρξεν έπινόησις τοΰ Γάλλου έν Άθή- 
ναις πρεσβευτοΰ Ε. Rouen, άναθέσαντος τήν έκτέλεσιν είς 
τόν πρόξενόν του Guerin, έκδηλοϋντα έν ταΐς ίδίαις έκθέ- 
σεσι τό κατά τών επαναστατών μίσος,28 άφ’ έτέρου δέ δτι 
τόσον ή μετάβασις τών προξένων δσον καί ή σύλληψις 
τοΰ τροφοδοτοΰντος τήν Θεσσαλικήν έπανάστασιν βρι
κίου «Θεσσαλία», συνετέλεσαν είς τήν πλήρη άπόσβεσιν 
τής έν Θεσσαλία έπαναστάσεως.29 Άλλως τε καί ό έν 
Θεσσαλονίκη πρόξενος τής Γαλλίας Louis Mornard είς 
έκθεσιν του πρός τό 'Υπουργεΐον ’Εξωτερικών τής 6.7.1854 
έπιβεβαιοΐ, δτι ό τερματισμός τής Θεσσαλικής έπαναστά
σεως όφείλεται είς τήν έπέμβασιν «τών Δυτικών Δυνά
μεων, κυρίως δέ τής Γαλλίας»30.

26. Τήν 19)31.3.1855 ό Μαυροκορδάτος τηλεγραφεί εις τήν έν Πα- 
ρισίοις 'Ελληνικήν Πρεσβείαν, ότι «έκ τών κατηγορουμένων είς μό
νον ήθωώθη, οί δέ λοιποί κατηγορούμενοι κατεδικάσθησαν συνέ
πεια τής άγορεύσεως τοΰ Είσαγγελέως Έφετών Σκαλιστήρη είς τήν 
βαρυτάτην ποινήν έννεατοΰς ειρκτής», ό δέ έν Παρισίοις Έπιτετραμ 
μένος τής Ελλάδος Φ. Ρώκ άπαντά, ότι έκοινοποίησε τήν προηγου- 
μένην τό τηλεγράφημα είς τόν υπουργόν Έξωτ)κών Thouvenel, όστις 
«έπληροφορήθη μεθ’ ίκανοποιήσεως τό άποτέλεσμα της δίκης ταύ- 
της». ’Αρχεία Ύπ)γείου Έξωτ)κών Ελλάδος 1855. Φάκ. 98.

27. Θά ίκανοποιηθή ό ύποναύαρχος, όπως καί ό Γάλλος υπουργός 
Έξωτ)κών έκ τής καταδίκης τών Λακώνων. Τής Θεσσαλικής έπανα
στάσεως έλαβον μέρος καί οί Λάκωνες Γ. Πετρέας (έκ Καρδαμύλης), 
ό Μ. Γιανιτζαρακος καί Μ. Κρικότζας, οί όποιοι αίχμαλωτισθέντες 
καί μεταφερθέντες είς φυλακάς Κων)πόλεως άναζητοΰνται παρά τών 
οικογενειών των διά τών πρός τό Ύπ. Έξωτ)κών αιτήσεων των τής 
2,12.5)1854 καί 2.6.1855. ’Αρχεία Ύπ)γείου ’Εξωτερικών Ελλάδος 
1855, φάκ. 60.

28. Πρβλ. τά είς εισαγωγικά τιθέμενα. Ούτοι είς τά ύπό του Π. 
Καρολίδου ('Ιστορία τής Ελλάδος. ’Εν Άθήναις 1925 σελ. 613) άνα- 
φερόμενα «Ό τοιοΰτον παροδικόν καί έπιπόλαιον πολιτικόν καί 
θρησκευτικόν χαρακτήρα εχων φιλλεληνισμός τοΰ 14 καί 15 αΐώνος 
ούδαμώς ήμπεδώθη ήθικώς ύπό τής καί έν Γαλλία άμυδρώς πως 
ένεργησάσης ’Αναγεννήσεως καί τής τών Ελληνικών γραμμάτων 
παιδεύσεως, ήτις κατέλιπε καί τό τραγικόν άμα καί κωμικόν γνώρι
σμα αύτής έν τή ύβριστική έννοια τή δοθείση έν Γαλλία εις τό όνο
μα Grec... Πάντες οί είς τήν ’Ανατολήν πεμφθέντες Γάλλοι εϊτε ώς 
πρέσβεις κατά τόν 17 καί 18 αιώνα είτε ώς πρόξενοι ή πολιτικοί 
πράκτορες καί περιηγηταί... ήσαν ή έγένοντο μισέλληνες ή άδιάφο- 
ροι πρός τάς τύχας τοΰ Ελληνισμού... κατά τήν έπανάστασιν τήν 
μεγάλην ό αριθμός τών φιλελλήνων ηύξήθη όπωσοΰν όπως καί ό 
τών μισελλήνων. Έν Γαλλία δέ τό πρώτον (τώ 1817) ό ’Ακαδημαϊκός 
Hase πολύ πρό τοΰ Φαλλμεράΰερ άπεφήνατο γνώμην περί τής άπό 
Σλαύων καταγωγής Ελλήνων» δύναταί τις νά συμπληρώση, ότι καί 
μετά τήν έπανάστασιν τήν μεγάλην ό άριθμός τών φιλελλήνων ηύ
ξήθη όπως καί ό τών μισελλήνων.

29. ’Αρχεία Ύπ. Έξωτ)κών Γαλλίας. Turquie 1848 - 1859 Depeches 
Politiques de Salonique et Volo τόμ. 2 σελ. 141.

30. Επομένως τό ύπό τοΰ Ν. Σβορώνου έν τή γαλλιστί έν Πα
ρισίοις δημοσιευθείση τό 1964 (σελ. 58) περί τής Νεωτέρας Ελ
λάδος 'Ιστορία του, όπου νοθεύεται ή νεοελληνική ιστορία χάριν 
τής φιλοξενούσης αύτόν Γαλλίας, άναφερόμενον «αί τουρκικαί 
δυνάμεις κατάπνιξαν ταχέως τάς έπαναστάσεις ’Ηπείρου, Θεσσα
λίας καί Μακεδονίας στερηθείσας τής βοήθειας τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως» είναι κατά τούτο ανακριβές, διότι δέν αποκαλύπτει 
τό γνωστόν είς αύτόν έκ τών γαλλικών άρχείων Γαλλικόν σχέδιον 
άποσβέσεως τής Θεσσαλικής έπαναστάσεως. Βλέπε σημ. 29.
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ΚΕΙΜΕΝΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΑΛΑΙΑΣ 

Προξενική καί Εμπορική ’Αλληλογραφία

1.

Salonique τόμ. 24 (1850 - 1858) σελ. 82 -107 
Θεσσαλονίκη 24.12.1850

Άρ. 22 Αύτοΰ Εξοχότητα Στρατηγόν Lafitte υπουργόν Έξωτ)κών,
Παρισίους

Έξοχώτατε

Έχω τήν τιμήν νά ύποβάλω έκθεσιν περί τοΰ Βόλου καί παρατηρή
σεις περί τής Θεσσαλίας.

Ε. GRASSET

Προϊόντα Θεσσαλίας: σίτος κριθή σίκαλις αραβόσιτος., είναι καλ- 
λιτέρας ποιότητος. Καπνόν συλλέγουν 2.000.000 χιλιόγραμμα εις 
'Αλμυρόν, Φάρσαλον, Καρδίτσαν.
Μέταξα. "Ολη ή Θεσσαλία δύναται νά παράσχη 50.000 χιλιόγρ. 
μετάξης διαφόρων ποιοτήτων.
Άγιά, Άμπελάκια, Τύρναβος μέταξα πρώτης ποιότητος 
Ζαγορά, Βόλος, Έλασσών » δευτέρας »
Τρίκαλα 'Αλμ υρός Άγραφα » τρίτης »
Αί μέταξαι ζητούνται διά Τεργέστην μέσω Σμύρνης, Τωαννίνων καί 
άνω ’Αλβανίας. 10.000 χιλιόγρ. περίπου χρησιμοποιούνται έν τή 
χώρμ διά κατασκευήν άλατζάδων έν Μακρυνίτση, Πορταρια κλπ. 
Έλαιον παράγεται 2.000.000 χιλιόγραμμα. Έλαΐαι παράγονται 25.000 
χιλιόγρ. έν Βόλιρ καί περιφερείς: Αλμυρού. Έριον 3.000.000. Βάμ
βαξ καλής ποιότητος έν περιφερείς Αλμυρού. Ναυπηγήσιμος ξυ
λεία έξάγεται έξ Όλύμπου. Ζώα έξ Όλυμπου, Όσσης, Πίνδου κτλ. 
Βιοτεχνία: άλατζάδες ώς έν Πορταρια, Μακρυνίτση κλπ. Είσάγον- 
ται έξ Αγγλίας βάμβαξ καί σίδηρος. Έξ Αυστρίας μάλλινα υφάσμα
τα. Έκ Γαλλίας δέρματα...

Τό πασαλίκιον τής Θεσσαλίας περιλαμβάνει 12 περιφερείας. Ό 
πληθυσμός τής Θεσσαλίας είναι 350.000 - 400.000 κάτοικοι, έξ ών
70.000 τοϋρκοι καί οί ύπόλοιποι Έλληνες. Υπολογίζονται 864 Ελ
ληνικά χωρία, έξ ών 517 τσιφλίκια καί 347 κεφαλοχώρια...

Τούρκοι τής Θεσσαλίας

Ή Θεσσαλία είναι μία των ώραιοτέρων καί πλουσιωτέρων έπαρχιών 
τής όθωμανικής αυτοκρατορίας, άλλ’ ή κακή διοίκησις έξευτελίζει 
όλα τά στοιχεία τής ευδαιμονίας. ’Επί πλέον θά έλεγέ τις, ότι μεταξύ 
τών Τουρκικών καί Ελληνικών έπισημοτήτων ύπάρχει συνεννόησις, 
ΐνα καταστρέψουν αυτήν τήν γήν τής έπαγγελίας καί παρά τήν τό
σον άθλίαν κατάστασιν τών πραγμάτων τό αύτοκρατορικόν ταμεϊον 
εισπράττει έν Θεσσαλία περισσότερα τών 40.000.000 πιάστρων. Οί 
Τούρκοι αμαθείς, φανατικοί καί αρπαγές εις πείσμα τού καταργή- 
σαντος τάς παραβιάσεις τών Επιτρόπων τού Διβανίου TanzematKhai- 
rie... προέκυψαν άλλαι δίδουσαι πραγματικήν ίσχύν εις τά έπαρχιακά 
Συμβούλια. Οί Τούρκοι είναι πάντοτε διατεθειμένοι νά άντιπράξουν 
εις τήν έπιρροήν τής άνωτέρας διοικήσεως, νά άγωνισθοΰν σιωπηρώς 
κατά τών βελτιώσεων, αί όποϊαι τραυματίζουν τά Ιδιαίτερα συμφέ- 
ροντά των. Άλλως τε ή διοίκησις μέχρι τοΰ παρόντος δέν έδειξεν 
έν Θεσσαλίμ, ώς αλλαχού, ούτε καλήν θέλησιν ούτε Ικανότητα. Ου
δέποτε πασάς φθάνων έν τή έδρα του πληροφορείται τάς άνάγκας 
τοΰ τόπου ούτε έκδηλώνει τήν έπιθυμίαν νά κάμη τό καλόν καί νά 
άφήση μετ’ αυτόν καλάς άναμνήσεις. Ή υπηρεσία του περιορίζεται 
εις τήν άπόδοσιν τής δικαιοσύνης, εις τόν τερματισμόν τών διενέ
ξεων καί δυστυχώς ή άμεροληψία δέν πρυτανεύει πάντοτε εις τάς 
άποφάσεις. Άφ’ έτέρου οί ραγιάδες απογυμνωμένοι παρά τών έχόν- 
των τήν ίσχύν εις χεϊρας των., ζούν από ήμέρας εις ήμέρας χωρίς ν’ 
άσχολοΰνται πολύ περί του μέλλοντος, διότι γνωρίζουν, ότι ή γει
τονία τών συνόρων των δίδει τήν εύκολίαν νά διέλθουν εις Ελλάδα, 
όταν φανή τούτο καλόν εις αυτούς... ΕΙπον πεδιάδων, διότι οί κάτοικοι 
τών όρέων περισσότερον άνεξάρτητοι λόγφ τής θέσεως τοΰ τόπου 
καί μή ευρισκόμενοι εις καθημερινήν έπαφήν μετά τών Τούρκων, 
περισσότερον βιοτεχνικοί έξ άνάγκης καί έπομένωςόλιγώτερον δυστυ
χείς είναι άκόμη περισσότερον άφωσιωμένοι εις τήν γενέτειραν χώ
ραν καί έλπίζουν εις εν μέλλον κατά τό μάλλον καί ήττον άπομεμα- 
κρυσμένον εις τήν μετά τής έλευθέρας Ελλάδος ένωσιν..

ΒΟΛΟΣ. Ό Βόλος είναι ό πραγματικός λιμήν τής Θεσσαλίας, 
διότι έξ αύτοΰ έξάγεται τό μεγαλύτερον μέροςτών προϊόντων τοΰ 
πασαλικίου.. Βαφεία ύπάρχουν έν Πορταριή, Λαρίση, Άμπελακίοις, 
Τέμποις, Τσαριτσάνη, Τυρνάβω κτλ.

ΛΑΡΙΣΑ. Ή Λάρισα είναι άκόμη σήμερον ώς κατά τήν άρχαιό- 
τητα, άποδίδουν δέ εις αυτήν τόν τάφον τοΰ Ίπποκράτους καί θεω
ρούν αότήν ώς πρωτεύουσαν όλης τής Θεσσαλίας. Αϋτη κεΐται έπί 
τής δεξιάς όχθης τοΰ Πηνειού, έπί τοΰ όποιου υπάρχει πέτρινη γέ
φυρα άλλά κατά τήν γνώμην τινών όχι έπί τής πραγματικής τοπο-

Φ
θεσίας τής παλαιάς πόλεως. Οί Τούρκοι ονομάζουν αύτήν Γενισέρ, 
δηλ. νέα πόλις. 'Οπωσδήποτε όρυχεΐα παλαιά, έπιγραφαί εύρίσκον- 
ται συχνά έπί τών τόπων τούτων, αί όποϊαι έλκουν τό όνομά των έκ 
τοΰ τής Λαρίσης, θυγατρός τοΰ Πελασγού. Ή θέσις της, ή όποια 
είναι ή κεντρικωτέρα τής Θεσσαλίας, είναι εξαίρετος. Εις τό βάθος 
διακρίνει τις τήν ζώνην τών περιβαλλόντων αότήν όρέων.

Ή Λάρισα είναι μία τών κυριωτέρων πόλεων τής όθωμανικής αύ- 
τοκρατορίας τόσον λόγω τής θέσεώς της καί τοΰ άριθμοΰ τών κατοί
κων της όσον λόγφ τοΰ έμπορίου, μετά τοΰ όποιου άσχολεϊται όλη 
ή Θεσσαλία. Ό Μουσουλμανισμός χρονολογούμενος από τοΰ 1490 
περιλαμβάνει 23 τζαμιά, ένφ οί χριστιανοί δέν έχουν παρά μίαν μό
νην έκκλησίαν. Κατά τόν άγώνα τής άνεξαρτησίας τής Ελλάδος 
αϋτη περιεβλήθη έκ τάφρων, αί όποϊαι είναι σχεδόν υπερπλήρεις. 
Ό άριθμός τών οικιών της άνέρχεται εις 4.000, πράγμα τό όποιον 
θά ύπεδείκνυε αύτόχθονα πληθυσμόν 20.000 κατοίκων, έξ ών 8.000 
Τούρκοι, 10.000 Έλληνες καί 2000 Εβραίοι, άλλ’αϋτη περιέχει 
πάντοτε πληθυσμόν άρκετά σημαντικόν κατοικούντα εις εύρυχώ- 
ρους καί καλλίτερον κατεσκευασμένας άπό τής τελευταίας πυρκαϊάς 
οικίας.

Ή Λάρισα παρουσιάζει οικίας ώραίας άνηκούσας εις Μουσουλ
μάνους καί οί χριστιανοί ήρχισαν νά κτίζουν καταλλήλους οικίας 
άπό έτών τινών.., διότι πρότερον οί Τούρκοι διετήρουν πάσαν ιδέαν 
τοΰ παλαιού Γιανιτσαρισμοΰ καί δέν ήθελον νά βλέπουν τούς ραγιά
δες έξερχομένους έκ τής ταπεινωτικής καταστάσεώς των, έφ’ όσον 
μάλιστα ή άνωτάτη άρχή έχρησιμοποίει αύτούς μετ’ έπιεικείας λό
γφ τής γειτονίας τοΰ Ελληνικού βασιλείου. Καί ή καλλιτέρα άπό- 
δειξις τής έπιεικείας ταύτης εύρίσκεται εις τήν κακήν διοίκησιν, ή 
όποια συνεχίζει νά βαρύνη τήν Θεσσαλίαν. Μέχρι τής στιγμής τής 
όνομασίας τού Βελή πασά, υίοΰ τοΰ Άλή πασά έκ Τεπελενίου, ώς 
βεζύρου τής Θεσσαλίας ό χριστιανικός πληθυσμός τής πόλεως ταύ
της ήτο όλίγον σημαντικός. Άλλ’ έπί τής κυβερνήσεως τοΰ Αλβανού 
τούτου οί Τούρκοι όπεχρεώθησαν νά κύψουν τήν κεφαλήν καί τότε 
ή Λάρισα είδε ν’ αόξάνη ό άριθμός τών ραγιάδων. Τό κλίμα τής 
Λαρίσης είναι άνθυγιεινόν λόγφ τών λιμναζόντων όδάτων, τά όποια 
μεταμορφοΰνται εις μικράς λίμνας, κατά τά άλλα δέ είναι όπως εις 
όλας τάς πόλεις τής Τουρκίας. Ό πληθυσμός τής Λαρίσης είναι 
όλίγον άξιόλογος. Οί Τούρκοι είναι φανατικοί καί όπερήφανοι, ένφ 
οί Έλληνες ραγιάδες διαφόρου καταγωγής όποφέρουν πολύ έκ τής 
περιστάσεως ταύτης καί δέν σχηματίζουν άκόμη πραγματικήν κοι
νότητα, ή όποια παρουσιάζεται ύπό άπόψεις τινάς έντιμους.

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ. Τά Άμπελάκια, εις άπόστασιν 6 ώρών έκ Λαρί
σης, έκτισμένα έν άμφιθεάτρφ έπί τής βόρειας πλευράς τοΰ όρους 
Όσσης, ήμίσειαν ώραν έκ τοΰ Πηνειού, έχει ώς πρόσοψιν τήν κοι
λάδα τών Τεμπών καί τό όρος Όλυμπος. Άλλοτε ή πόλις αϋτη, όλη 
'Ελληνική, ήτο περίφημος έκ τών βαφείων της καί τών κατοίκων 
της, οί όποιοι έμπορεύοντο μετά τής Ευρώπης καί ιδίως μετά τής 
Γερμανίας καί διεκρίνοντο μεταξύ όλων διά τής όξυνοίας καί τής 
μορφώσεώς των. Τά σχολεία τής πόλεως, τά όποια είχον τούς καλλί
τερους καθηγητάς έν Έλλάδι, άπήλαυον μιάς μεγάλης φήμης άλλ’ 
άπό 40 έτών έξέπεσον έξαφανισθέντων τών έργοστασίων της, μετ’ 
αύτών δέ καί τοΰ πλούτου της, έφ’ όσον μάλιστα οί κυριώτεροι Άμπε- 
λακιώται μετέβησαν είτε εις Εύρώπην, είτε είς Κων)πολιν, εις Σμύρ
νην καί Βουκουρέστιον.

Μεταξύ τών 500 οικιών τών Άμπελακίων μερικά είναι ώραϊα
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φκοδομημένα καί ένθυμίζουν τήν παρελθοΰσαν λαμπρότητά των. 
Μέχρι τοΰ 1812 ήσαν μία των πλέον αξιοσημείωτων πόλεων όλης 
τής Ελλάδος καί ή πλέον βιομηχανική τής Θεσσαλίας ύπολογίζου- 
σα 6.000 κατοίκους, τών όποιων ό αριθμός σήμερον δέν υπερβαίνει 
τούς 3.000. Άν οί έν Άμπελακίοις κατοικοΰντες δέν είναι πλέον 
πλούσιοι, έμειναν προσηνείς, φιλόξενοι καί βεβαίως οΐ ταξιδιώται, 
οί όποιοι έπισκέπτονται τήν Θεσσαλίαν δέν όφείλουν νά λησμονή
σουν τά Άμπελάκια.

2.
τόμ. 68 (5 - 6)1854) σελ. 181 -187 

Άθήναι 7.6.1854

Άρ. 87 Αυτού Εξοχότητα Κύριον Dr. Lhuys 'Υπουργόν Έξωτ)κών,

Έξοχώτατε
Παρισίους

Ό ισχυρισμός τού βασιλέως νά άναγκάση τούς νέους υπουργούς νά 
διαμαρτυρηθοϋν κατά τής Άγγλογαλλικής κατοχής προεκάλεσε πο
λύ κακήν έντύπωσιν παρά τή κοινή γνώμη καί έδωσε λόγους ν’ άμ- 
φιβάλουν περί τής σταθερός θελήσεως τού πρίγκιπος τούτου νά κρα- 
τήση τάς έναντι Γαλλίας καί ’Αγγλίας ύποσχέσεις του. Αί έκ τών 
συνόρων καί τού έσωτερικοΰ φθάνουσαι εις ήμάς ειδήσεις είναι όσον 
είναι δυνατόν ικανοποιητικοί, πολύ περισσότερον μάλιστα ικανο
ποιητικοί παρ’ όσον εϊχομεν δικαίωμα νά άναμένωμεν. Οί στρατηγοί 
Γαρδικιώτης Γρίβας, Σπυρομήλιος, Βλαχόπουλος ύπήκουσαν άνευ 
άντιστάσεως εις τά πλήξαντα αύτούς μέτρα. ’Αναμένονται αύτάς τάς 
ή μέρας έν Άθήναις. Ό Θεόδωρος Γρίβας, Τζαβέλλας, Ράγκος καί 
μέγας άριθμός άξιωματικών έπέστρεψαν ήδη έν Έλλάδι, ϊνα δηλώ
σουν ύποταγήν είς τήν Κυβέρνησιν. Ή Ήπειρος ίσως θεωρηθή τήν 
ώραν ταύτην ώς πλήρως είρηνεύσασα. Ή ήττα τών Ελλήνων έν 
Σκουλικαργιςί προεκάλεσε τό τελευταϊον κτύπημα είς τήν έπανά- 
στασιν τής έπαρχίας ταύτης.

Έν Θεσσαλίμ άτυχώς αί κερδηθεΐσαι τελευταίως παρά τοΰ Χατζη- 
πέτρου έπιτυχίαι κατέστησαν τήν είρήνευσιν τής έπαρχίας ταύτης 
πολύ δυσκολωτέραν. Τήν ώραν ταύτην ό Χατζηπέτρος έχει θεωρηθή 
ώς ήρως παρά τών έθελοντών, οί όποιοι έν τή φήμη τών θριάμβων 
του προσέτρεξαν έξ όλων τών μερών νά ταχθούν ύπό τάς σημαίας του 
καί θά σχηματίσουν, λέγουν, στρατόν περίπου 10.000 άνδρών μετά 
προθέσεως νά προσβάλουν τά Τρίκαλα. Έν Μακεδονίμ οί Τούρκοι 
δέν ήδυνήθησαν νά κατορθώσουν τήν έκδίωξιν τοΰ Τσάμη Καρα- 
τάσου, όστις κατέχει θέσιν όχυρωμένην πλησίον τού όρους "Αθω. 
Έσκέφθην, Κύριε Υπουργέ, ότι δύναμαι είς τάς περιστάσεις ταύ- 
τας νά θέσω είς έκτέλεσιν σχέδιον, τό όποιον είχον συλλάβει άπό 
μακροΰ καί τό όποιον έχω τήν τιμήν νά υποβάλω ύπό τήν κρίσιν 
τής Ύμετέρας Έξοχότητος, δηλ. τήν είς τά σύνορα άποστολήν Επι
τρόπων έπιφορτισμένων τήν μελέτην τής καταστάσεως τών πραγμά
των καί νά έπιζητήσουν νά έπαναφέρουν είς τό καθήκον τούς άρχη- 
γούς τών έπαναστατών καί ν’ άποκαταστήσουν, άν είναι δυνατόν, 
τήν μεταξύ τών Τουρκικών καί Ελληνικών άρχών καλήν άρμονίαν. 
Εότυχώς είχον πρόχειρον πρός έκπλήρωσιν τής άποστολής ταύτης 
τον Guerin, τόν όποιον ή Ύμετέρα Έξοχότης είχε θέσει είς τήν 
διάθεσιν τοΰ στρατηγού Forey καί όστις πρός στιγμήν ούδέν είχε 
πλέον νά κάμη έν ’Αθήναις. Ό Guerin κατοικεί τήν Ελλάδα άπό 
25 έτών. Γνωρίζει τούς Έλληνας καί γνωρίζει πώς πρέπει νά μετα- 
χειρισθή αύτούς. Ούδείς ήτο ικανός περισσότερον αύτοϋ νά κερ- 
δήση τόν Χατζηπέτρον καί Τσάμην Καρατάσον κτλ. Ούτος είναι 
δυνατόν νά κερδήση αύτούς καί νά τούς κάμη νά έπιστρέψουν είς 
Ελλάδα. Ό Wyse, όστις μετέσχε πλήρως τοΰ τρόπου, καθ’ όν βλέ
πω τά πράγματα, ώρισε τόν έν Άθήναις πρόξενόν του, ϊνα συνοδεύση 
τόν Guerin, όστις ομοίως έχει πλησίον του πολλούς άνωτέρους Έλ
ληνας άξιωματικούς, οί όποιοι εύρίσκονται είς οικείας σχέσεις μετά 
τών κατεχόντων άκόμη τήν Θεσσαλίαν Καπιτάνων καί έχουν άποδο- 
κιμάσει έπιμόνως τό κίνημα. Θά είμαι λίαν ευτυχής. Κύριε ‘Υπουργέ, 
νά δυνηθώ νά άφαιρέσω άπό τήν έπανάστασιν τούς έπικινδύνους 
άρχηγούς της Χατζηπέτρον καί Καρατάσον χωρίς νά πυρποληθή 
ούτε προσάναμμα. Ελπίζω, ότι ή Ύμετέρα Έξοχότης θά εύαρεστη- 
θή νά έπιδοκιμάση τό ληφθέν μέτρον. Άν οί άνωτέρω δύο μνημονευ-

θέντες αρχηγοί έπιστρέψουν είς Ελλάδα, εύκόλως θά έπιτύχωμεν 
διά τό υπόλοιπον τής έπαναστάσεως. Ό Guerin όφείλει νά έξετάση 
τήν χώραν, νά γνωρίση τά τελευταία έν Άθήναις συμβάντα γεγονότα, 
τήν σταθεράν πρόθεσιν τής Γαλλίας καί Αγγλίας νά κτυπήση παν- 
ταχού τούς έχθρούς τής Τουρκίας καί τέλος νά έγγυηθή έναντι τών 
Τουρκικών άρχών τήν νομιμότητα τής Α. Μεγαλειότητος καί τών 
νέων συμβούλων του. Έκ τής άποστολής ταύτης, περί ής ειδοποιώ 
τόν κ. Benedeti, άναμένω τά ευτυχέστερα αποτελέσματα. Εκείνο τό 
όποιον θά δυνηθή δυστυχώς νά έμποδίση αύτήν είναι ή διαγωγή 
τών Τούρκων έν Ήπείριρ έναντι τών δηλωσάντων τή έγγυήσει τών 
προξένων Γαλλίας καί Αγγλίας ύποταγήν χριστιανικών χωρίων. Ού- 
δεμία τών δοθεισών είς τούς άτυχεΐς τούτους υποσχέσεων έχει κράτη 
θή. Ή Πύλη δέν θά ήδύνατο παρά νά έπιδοκιμάση τήν είς τόν Guerin 
έμπιστευθείσαν άποστολήν καί νά δειχθή περισσότερον εύκολος καί 
όλιγώτερον άπαιτητική διά τήν έπανάληψιν τών τακτικών μεταξύ 
Τουρκίας καί Ελλάδος σχέσεων...

Υ.Γ. Αί ληφθείσαι σήμερον έπίσημοι ειδήσεις είναι λίαν ικανο
ποιητικοί. Ό Παπακώστας μεθ’ όλων τών εύρισκομένων πλησίον 
τών συνόρων θά έπιστρέψουν άπαύστως. Ό ίδιος έγραψεν είς τόν 
υπουργόν τών Στρ)κών, ϊνα διαβεβαιώση αύτόν περί τής πλήρους 
ύποταγής του είς τήν νέαν τάξιν τών πραγμάτων. Ό Καρατάσος 
προσβληθείς είς όχυρωμένην θέσιν τής Κομίτζης έν Μακεδονίμ, 
όπου άπεσύρθη άπό τίνος χρόνου έπικεφαλής, λέγουν, 600 άνδρών 
ήναγκάσθη νά άγωνισθή έν ύποχωρήσει κατά τών Τούρκων, ϊνα κα- 
ταφύγη είς μονήν έπί τού όρους Άθω.

τόμ. 68 (5 - 6)1854) σελ. 225 - 226 
Άθήναι 17.6.1854

Άρ. 90 Αύτοΰ Εξοχότητα Κύριον Dr. Lhuys 'Υπουργόν Έξωτ)κών,

Έξοχώτατε
Παρισίους

... Ή Αύτοΰ Ελληνική Μεγαλειότης θέλει νά βλέπεται είς τά όμμα- 
τα τής Ευρώπης ώς θύμα. Άντιθέτως προκαλεϊ τήν έπιστροφήν των 
καί συμμετέσχεν έγκαρδίως είς τήν άποστολήν, τήν όποιαν ό Wyse 
καί έγώ έχομεν έμπιστευθή είς δύο πράκτορας διά τούς άρχηγούς 
τών έπαναστατών, οί όποιοι άκόμη δέν παρέδωκαν τά όπλα. Ή Ύ
μετέρα Έξοχότης θά ένθυμηθή, ότι ένώ άπέστελλον τόν Guerin είς 
τά σύνορα τής Θεσσαλίας, ϊνα έλθη είς έπαφήν μετά τοΰ Χατζηπέ- 
τρου, συγχρόνως παρεκάλουν τόν ναύαρχον Titian νά εύαρεστηθή 
νά διατάξη τόν κυβερνήτην τοΰ πολ. πλοίου «Σόλων» νά μεταφέρη 
είς Μακεδονίαν άξιωματικόν, τόν όποιον άπηυθύνομεν είς Καρατά
σον καί νά ζητήση νά έλθη είς έπαφήν ό ίδιος μετά τοΰ άρχηγοΰ 
τούτου. Ό βαρώνος Roussin έπέτυχε πλήρως έν τή λεπτή άποστολή 
του καί χθές άπεβίβασεν είς Χαλκίδα τόν συνταγματάρχην Καρατά
σον μετά 420 έθελοντών. Ό ναύαρχος Tinan διεβίβασεν είς τόν 
ύπουργόν Ναυτικών, όστις θά σπεύση νά κοινοποιήση είς τήν Ύμε- 
τέραν Εξοχότητα, τήν έκθεσιν, έν τή όποίμ ό Κυβερνήτης τοΰ πλοίου 
«Σόλων» έκθέτει τόν τρόπον έκπληρώσεως τής άποστολής του χωρίς 
τήν συνεργασίαν τών Τούρκων άλλά μετά τής πλήρους συγκαταθέ- 
σεως καί μετά τής μεγίστης ίκανοποιήσεως τών άρχών τού Σουλτά
νου. Ή είρήνευσις τής Μακεδονίας άποτελεί τώ όντι ύπηρεσίαν με- 
γίστην προσφερθεΐσαν είς τήν Πύλην παρά τής σημαίας ήμών. ’Ελ
πίζω, ότι θά έκτιμηθή άρμοζόντως έν Κων)πόλει. Ή έπιτυχία αϋτη 
θά καταστήση εύκολωτέραν τήν άποστολήν τοΰ Guerin παρά τφ 
στρατηγφ Χατζηπέτρω, όστις δέν θά θελήση νά άντιστή μόνος είς 
τήν γενικήν έντύπωσιν τήν παραχθεΐσαν παρά τής άφίξεως ήμών έν 
Πειραιεϊ. Φοβούμαι μόνον έν πράγμα. Ό στρατηγός Χατζηπέτρος 
δέν έμιμήθη τούς ένοπλους συντρόφους του. Αντί νά καταδιώξη 
τούς ραγιάδες περιεποιήθη αύτούς καί μέγας άριθμός μεταξύαύ τών 
έτέθη ύπό τήν σημαίαν του. Άναμφισβητήτως θά φοβηθή νά έγκατα- 
λείψη αύτούς τούς άτυχεΐς είς τήν έκδίκησιν τών Τούρκων καί δν οί 
τελευταίοι ούτοι δέν δυνηθοΰν νά δώσουν είς αύτόν έγγυήσεις θετι- 
κωτέρας, ίσως άρνηθή νά άκούση τάς φρονίμους συμβουλάς τού 
Guerin. Άν ό Fuad Effendi εύρίσκετο είς Θεσσαλίαν συγχρόνως
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μετά τοϋ Guerin, ή έμπιστευθεΐσα εις τόν πράκτορα Guerin αποστο
λή μοί φαίνεται πολύ περισσότερον έξησφαλισμένη. Δέν μένει πλέον 
έν Θεσσαλία παρά ό στρατηγός Χατζηπέτρος μετά τινων ανευ σπου- 
δαιότητος αξιωματικών καί ένός Φιλαρέτου, αξιωματικού τής Χωρο
φυλακής, όστις κατέχει τήν Πίνδον. Οί αρχηγοί Παπακώστας, Κοντο- 
γιάννης, Σαφάρος, Πλέσσας, Πανουριάς κλπ. έπέστρεψαν, άφοϋ διέ
λυσαν τάς όμάδας των...

τόμ. 69 (7 - 8)1854) σελ. 4 - 10 
Άθήναι 2.7.1854

Άρ. 98Αύτοϋ Εξοχότητα 

Έξοχώτατε

Κύριον Droyn Lhuys υπουργόν Έξωτ)κών, 
Παρισίους

Έλαβον τά ύπ’ άρ. 28 - 29 έγγραφά σας..
Ό στρατηγός Χατζηπέτρος ήττηθείς έπέστρεψεν είς Ελλάδα άπο- 
λύσας τόν στρατόν του καί τήν στιγμήν ταύτην εόρίσκεται είς τά 
ϋδατα Υπάτης, όπου μετέβη πρός θεραπείαν πληγών, τάς όποιας 
ελαβε κατά τήν τελευταίαν ήτταν του. Δέν μένουν πλέον έν Θεσσαλία 
ώς έπαναστάται παρά Έλληνες τινές, ώς ό Χρόνης, Μπασδέκης κλπ., 
τούς όποιους εύκόλως ό Fuad Effendi θά νικήση ή θά άγοράση δί- 
δων εις αύτούς αξιώματα, τά όποια επιθυμούν είς τά σύνορα.

Ή άλληλογραφία τοϋ κ. Guerin, τής όποιας αποστέλλω σήμερον 
αντίγραφα είς τήν Ύμετέραν Εξοχότητα, θά παράσχη είς αύτήν 
έπΐ τής Θεσσαλίας καί επί τών γεγονότων, τών όποιων ή χώρα αυτή 
ύπήρξε τό θέατρον, περιέργους καί χρησίμους πληροφορίας. Ό 
Guerin έχει τήν γνώμην, ότι αύτό, τό όποιον ήθέλησαν πολύ νά ονο
μάσουν έπανάστασιν, έτερματίσθη διά πάντοτε καί νομίζει, ότι ή 
ήσυχία θά καταστή δυνατόν νά διατηρηθή πανταχοϋ έκτος είς τά 
24 χωρία τοϋ Βόλου, είς τά όποια οΰδείς Τούρκος εύρίσκεται καί τών 
όποιων οί κάτοικοι έχουν πολλάς σχέσεις μετά τών ’Αθηνών. Τά 
τελευταία τηλεγραφήματά μου πρός τήν Ύμετέραν Εξοχότητα άπο- 
δεικνύουν ζωηρώς τήν βαθειαν λύπην, τήν όποιαν έδοκίμασα βλέπων 
τήν Αύλήν τής 'Ελλάδος διά τής διαγωγής της νά θέλη νά παρουσιάση 
έαυτήν πρό τών όμμάτων τής χώρας ταύτης ώς θύμα καί καταδιωκο- 
μένην διά τής σιωπής της μάλιστα, τής όποιας ήτο εΰκολον είς έκα
στον νά εύνοήση τήν πραγματικήν σημασίαν, τέλος δι’ όλων τών 
μέσων, τά όποια αΰτη ήδύνατο νά χρησιμοποιήση χωρίς νά είναι 
δυνατόν νά κατηγορήσουν αύτήν ότι υπελείφθη ύλικώς είς τάς υπο
χρεώσεις της. Έλυπήθην, λέγω, νά ϊδω τήν Ελλάδα νά συνεχίζη 
νά ένθαρρύνη τήν έπανάστασιν έν Θεσσαλία, νά έπιζητή νά κατα- 
στήση αύτήν διαρκή, νά δημιουργήση καί νά διατηρήση είς τάς 
χριστιανικάς έπαρχίας κατάστασιν πραγμάτων, τήν όποιαν θά ήτο 
δυνατόν εις μίαν στιγμήν δεδομένην νά βαπτίσουν διά τού εύγενοϋς 
όνόματος τής έπαναστάσεως. Έφοβούμην ιδίως μήπως αφρων τις 
πράξις τών οπαδών τής Ρωσίας έκθέση περισσότερον άκόμη τήν τό
σον έπιζημίαν ήδη θέσιν τού στέμματος τής Ελλάδος καί δυστυχώς 
αί προβλέψεις μου φαίνεται νά οφείλουν νά πραγματοποιηθούν. Τό 
κοινόν ήδη είχε σκανδαλισθή μαθόν, ότι νέος τις, υιός τού γερου- 
σιαστοΰ, ό κ. Ήλιόπουλος έπιστρέψας είς Ελλάδα συγχρόνως μέ 
τόν Παπακώσταν καί έλθών είς ’Αθήνας άνεχώρησεν έκ νέου μετ’ 
όδηγιών καί κεφαλαίων διά τήν έπανάστασιν, αφού, ώς λέγουν, 
έγένετο δεκτός είς μυστικήν άκρόασιν παρά τοϋ βασιλέως καί τής 
βασιλίσσης. Δέν άνέφερον εις τήν Ύμετέραν ’Εξοχότητα περί τής 
φήμης ταύτης, διότι αύτό δέν ήτο καί εύτυχώς άκόμη είναι φήμη. 
’Αλλά τό γεγονός, τό όποιον φέρω είς γνώσιν σας, δίδει άτυχώς είς 
αύτήν τήν φήμην σπουδαιότητα, τήν όποιαν άπέκρυψα κατά τό δυ
νατόν είς τό κοινόν έν τφ συμφέροντι τών Αύτών Μεγαλειοτήτων 
τής Ελλάδος.

Τήν Πέμπτην 29 ή φρεγάτα, ή όποια άφού άπεβίβασε δυνάμεις τι- 
νάς είς τόν Πειραιά συνέχιζε τόν πλοϋν της είς Καλλίπολιν άκολου- 
θουμένη είς άπόστασίν τινα έκ δύο μεταφορικών φερόντων ίππους 
τοϋ ίππικοΰ ήμών ώφειλε νά έπανέλθη, κληθεϊσα ΰφ’ ένός τών μετα
φορικών πρός παρατήρησιν βρικίου ανευ σημαίας, τού όποιου ή 
συμπεριφορά ήτο ύποπτος. Πλησιάσασα καί άναγνωρίσασα τούτο, 
ότι έκ τών έπί τοϋ πλοίου ευρισκομένων ήτο Ελληνικόν, παρεκίνη- 
σε τόν Κυβερνήτην τής φρεγάτας νά ρυμουλκήση τούτο καί νά έπα
νέλθη είς Πειραιά, ϊνα παραδώση τούτο είς τόν ναύαρχον Titian.

Δέν έχρειάσθη πολύς χρόνος, ϊνα άποκαλυφθή ποιος ήτο ό πρα
γματικός προορισμός τού πλοίου τούτου, άνήκοντος είς ένα τών 
πλέον παραφρόνων όπαδών τής Ρωσίας καί ό όποιος έπαιζε ρόλον 
έλειεινόν (μυσαρόν) είς τάς ύποθέσεις τής Θεσσαλίας.

Τό πλοΐον τούτο άποπλεϋσαν τήν 25 έκ Πειραιώς έφερε όπλα, πο
λεμοφόδια, χρήματα, ϊνα έμψυχώση τήν σβήνουσαν (καταπνιγομένην) 
έπανάστασιν έν Θεσσαλίμ καί είχεν έπ’ αύτοϋ ιατρόν τινά Τάσον, 
μέλος μεγάλης έπιρροής τοϋ έν Άθήναις Θεσσαλικοΰ Κομιτάτου 
καί πολύ στενόν δυστυχώς συγγενή τού Φιλίππου Ίωάννου καί φί
λον πολύ στενόν τοϋ Ιατρού Κωστή, πρώτου ιατρού τής βασιλίσσης, 
άμφότεροι Θεσσαλοί καί άμφότεροι άποδειχθέντες ώς οί κυριώτεροι 
πρωταίτιοι (ραδιούργοι) είς τάς ταραχάς τής Θεσσαλίας.

Ό υπουργός τής Δικαιοσύνης κ. Καλλιγάς προειδοποιηθείς παρ’ 
έμοΰ μετέβη άμέσως είς τήν φρεγάταν, όπου διέταξε τήν πρώτην 
άνάκρισιν τοϋ κ. Τάσου, ό όποιος έδείχθη άπ’ αύτής τής στιγμής 
διατεθειμένος νά όμολογήση, μάλιστα δ’ άφησε νά έννοηθή πολύ

καθαρά, ότι τά έπ’ αύτοϋ εύρεθέντα 40.000 χρυσά Γαλλικά φράγκα 
προήρχοντο έκ τοϋ βιβλιοθηκάριου τοϋ βασιλέως Φιλίππου Ίωάννου, 
τοϋ ίδιου όστις είχε παραδώσει χρήματα είς τόν νέον Ήλιόπουλον. 
Είναι άληθές ότι χθές είς δεύτερον έρωτηματολόγιον τό άτομον τού
το, προειδοποιηθέν πιθανώς παρά τών φίλων τής Αυλής, έπανέρχε- 
ται έπί τών πρώτων του ομολογιών καί άφοϋ έδήλωσε μετά τίνος 
προσποιήσεως, ότι οί κ.κ. Φίλιππος Ίωάννου καί Κωστής είχον 
μείνει εντελώς ξένοι είς τήν άποστολήν ταύτην καί ότι μάλιστα εί
χον άρνηθή έντολή τού βασιλέως νά είσέλθουν μετ’ αυτού είς πολιτι
κήν τινα έπικοινωνίαν προσέθεσεν, ότι εκράτει χρήματα τοϋ κ. Με- 
ταξά, τέως πρεσβευτοΰ τής 'Ελλάδος έν Κων)πόλει καί πολεμοφόδια 
τοϋ άνεψιοϋ τού διπλωμάτου τούτου.

Τήν στιγμήν ταύτην άσχολοΰνται μέ τήν σύνταξιν καταλόγου τοϋ 
Ελληνικού βρικίου, τό όποιον δέν είχεν έμπόρευμά τι, άλλ’ όπλα 
πολεμοφόδια, μηχάνημα κατασκευής σφαιρών καί φουστανελλών, 
υποδημάτων κλπ. είς μεγάλην ποσότητα πρός έξοπλισμόν έκαντοντά- 
δος άνδρών.

Συνελήφθη μεγάλη ποσότης έπιστολών καί έγγράφων, τά όποια 
δέν έξήτασαν άκόμη καί τά όποια θά φέρουν ίσως λυπηράν τινα 
άποκάλυψιν. Συνημμένως αποστέλλω είς τήν Ύμετέραν ’Εξοχότη
τα άντίγραφον ένός είδους γλωσσάριου εύρεθέντος είς τό χαρτοφυ
λάκων τοϋ κ. Τάσου καί τό όποιον ώφειλε νά χρησιμοποιηθή πρός 
άλληλογραφίαν μετά τών έν Άθήναις φίλων του. Οί Γάλλοι ορίζον
ται έν αύτφ διά τής έκφράσεως μπάσταρδοι καί ή Άγγλογαλλική 
συμμαχία διά τής λέξεως έρμαφρόδιτος.

Ή σύλληψις τού 'Ελληνικού πλοίου παρήγαγε πολύ ζωηράν αϊ- 
σθησιν έν Άθήναις. "Ολοι οί οφθαλμοί, οφείλω νά τό εΐπω, έστρά- 
φησαν πρός τό παλάτι, ώς έάν περιέκλειεν ένοχους. Αγανακτούν, 
διότι μετά τόσας συμφοράς, αί όποϊαι έπληξαν τήν 'Ελλάδα, έκθέ- 
τουν αύτήν είς μεγαλειτέρας άκόμη. Ή μεγάλη πλειοψηφία άναγνω- 
ρίζει καί λυπεϊται διά τήν γενομένην τρέλλαν.

Είναι ένας τόπος. Κύριε Υπουργέ, οφείλω νά τό εΐπω, όπου δι’ 
ούδέν λυπούνται καί όπου έλπίζουν πάντοτε. Είχον τήν τιμήν νά 
εΐπω άνωτέρω είς τήν Ύμετέραν ’Εξοχότητα, ότι τά 24 χωρία τοϋ 
Βόλου κατοικούμενα μόνον παρ’ 'Ελλήνων θά παρουσίαζον ίσως ρε
γάλας δυσκολίας είς τούς Τούρκους πρός τελείαν υποταγήν. Ό Τά
σος κατάγεται έξ ένός τών χωρίων τούτων, όπου διαμένει είς τών 
άδελφών του, άνήρ λίαν εκτεθειμένος είς τά τελευταία γεγονότα. 
Τά πολεμοφόδια καί τά χρήματα προωρίζοντο νά διατηρήσουν τήν 
έπανάστασιν είς τά χωρία αύτά. Ό Τάσος ώμολόγησε τοΰτο. Έκτε- 
λοϋνται διαταγαί τής Πετρουπόλεως νά διατηρήσουν τήν έπανά- 
στασιν μετ’ ύποσχέσεως νά άνταμειφθη κατά τήν υπογραφήν τής ει
ρήνης τό γενησόμενον κακόν.

Πρό τών κρίσιμων τούτων περιστάσεων ή Ελληνική Κυβέρνησις 
κατενόησε τά καθήκοντά της καί νομίζω, ότι δύναμαι νά σας εΐπω, 
ότι ούδέν παρημέλησε.

Μετά τά πρός τούς κρατουμένους έρωτηματολόγια διετάχθησαν 
έρευναι είς τάς οικίας τών συντακτών τών έφημ. «’Ελπίς» καί «Αιών», 
είς τάς οικίας τών κ. Κωστή, Φιλίππου Ίωάννου καί τέλος τοϋ κ. 
Μεταξά. Είς τήν οικίαν τού τελευταίου τούτου εύρέθησαν είς ύποδει- 
χθέν παρά τοϋ Τάσου μέρος περίπου 80.000 φράγκα χρυσά ιδίας 
χρονολογίας (1852) ώς τά έπί τοϋ βρικίου κατασχεθέντα Ναπολεό
ντεια. Ούδέν εύρέθη είς τάς οικίας τών κ.κ. Φιλήμονος καί Λεβίδου. 
Άλλ’ άναμένονται περίεργοι άποκαλύψεις είς τά έγγραφα τών κ.κ. 
Κωστή καί Φιλίππου, οί όποιοι έξεπλάγησαν έκ τού έναντι αύτών 
ληφθέντος μέτρου τούτου.

Ό κ. Μεταξας υποστηρίζει, ότι ούδόλως έδωκε χρήματα είς τόν 
Τάσον. Κατά μήνα Μάϊον ό ρωσικός οίκος Μαύρος καί Συντρο
φιά έκ Μασσαλίας άπέστειλεν είς τήν Τράπεζαν Αθηνών 180.000 
χρυσά γαλλικά φράγκα. Ασφαλώς ταϋτα είναι μέρος τοϋ χρυσοϋ 
τούτου, όστις εύρέθη είς τήν οικίαν τοϋ Μεταξα καί έπί τού πλοίου...

Λεξιλόγιον
Χρήματα φακοί
στρατός χάλαζα
πολεμοφόδια ρίζα
Τούρκος βάτραχος
Άγγλογάλλος έρμαφρόδιτος
Ρώσος βροντή
Έλλην άρνίον
Άγγλος δεινόν... ξίφος
Γάλλος μπάσταρδος
βασιλεύς Ιδρυτής
Όθων Κολόμβος
Υπουργοί όργανα

5.
F. Rouen

τόμ. 69 (7 - 8)1854) σελ. 11 
Άθήναι 2.7.1854

Άρ. 99 Αύτοϋ ’Εξοχότητα Κύριον Droyn Lhuys ύπουργόν Έξωτ)κών,
Παρισίους

Έξοχώτατε
Σάς αποστέλλω τά έγγραφα τής είς Θεσσαλίαν αποστολής τοϋ 

Guerin.
Ό Guerin έξεπλήρωσε μετά πολλοϋ θάρρους καί έπιμελείας τήν
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αποστολήν, τήν όποιαν ένεπιστεύθην είς αυτόν καί καθ’ ήν πολλάκις 
ή ζωή του έκινδύνευσε. Εύρίσκετο έν τφ μέσφ τών ληστών, οί όποιοι 
κατενόουν, ότι είχον νά άπολέσουν τό παν είς τήν άποκατάστασιν 
της ήσυχίας. Ό κ. Guerin διά τής προσωπικής έπιρροής του παρε- 
κίνησε πολύ (έπεισε) τούς Έλληνας καπιτάνους νά καταθέσουν τά 
όπλα καί νά έγκαταλείψουν τό τουρκικόν έδαφος. Ή αποστολή του 
ύπήρξε πολύ πλήρης άκόμη. Ούτος άπέτρεψε ήτταν τού Χατζηπέτρου 
άνευ τών έξ ’Αθηνών προερχομένων ραδιουργιών. Τολμώ νά συστή
σω είς δλην τήν εύμένειαν τήν Ύμετέρας Έξοχότητος τόν πράκτορα 
τούτον, δστις προτίθεται νά έπιστρέψη είς Σύρον.

τόμ. 69 (7 - 8)1854) σελ. 12-20
Ιον Συνημμένον τού ύπ’ άρ. 99 έγγραφου. Βόλος 12.6.1854

Κύριον βαρ. Rouen πρεσβευτήν τής Γαλλίας έν Έλλάδι 

Κύριε βαρώνε

Έλαβον τήν τιμήν νά σας γράψω τήν 8 τού μηνάς τούτου πριν 
έγκαταλείψω τήν Λαμίαν, ϊνα μεταβώ είς 'Αλμυρόν μετά τών δύο 
συναδέλφων μου. Τήν 4 πρωινήν τής 9 άνεχωρήσαμεν έκ Στυλίδος 
καί μετά δίωρον συνηντήσαμεν τό άτμοκίνητον άγγελιαφόρον «Ή- 
ρων», τό όποιον περιέπλεεν είς τόν κόλπον Ζητουνίου καί ώφειλε νά 
πλεύση τό εσπέρας είς Βόλον, έπισκεπτόμενον τάς άκτάς τής Σκιά
θου καί τής Σκοπέλου.

Έφθάσαμεν είς Άμαλιάπολιν, όπου έμείναμεν 3)4 τής ώρας. Έπε- 
σκέφθημεν τόν προξενικόν πράκτορα ήμών καί τόν δήμαρχον τής 
πόλεως. Έγνωστοποιήσαμεν είς αύτούς τόν σκοπόν τής άποστολής 
ήμών καί συνεστήσαμεν είς αύτούς νά μή ανεχθούν έν τή περιφερείς 
των ούδέν μέτρον άντίθετον είς τήν παρά τού βασιλέως Όθωνος λη- 
φθεϊσαν ύποχρέωσιν καί είς τήν θέλησιν τών Δυτικών Δυνάμεων 
έναντι τής αυστηρής ούδετερότητος, τήν όποιαν ή Ελλάς οφείλει 
νά τηρή έναντι τής Τουρκίας. Ύπεσχέθησαν νά συμμορφωθούν είς 
τάς συστάσεις ήμών, άλλά μοί φαίνεται, δτι δέν θά ήδύνατό τις νά 
ύπολογίση έπί τών ύποσχέσεων τού δημάρχου Άμαλιαπόλεως, ό 
όποιος είναι συνδεδεμένος μετά τού Γριζάνου, ένός έκ τών Ελλήνων 
αρχηγών τών κατεχόντων αύτήν τήν στιγμήν τά χωρία τού κόλπου 
τού Βόλου.

Έπί πλέον νομίζω, δτι ό Βελέντζας έχει συχνάς σχέσεις μετά τών 
κατοίκων τής Άμαλιαπόλεως, εύρισκομένης πλησίον τής θέσεως, 
τήν όποιαν κατέχουν τήν στιγμήν ταύτην ό άρχηγός ούτος καί ό 
βουλευτής τής Έρμιόνης Μίτζος. Ό ύπό τάς διαταγάς τών δύο τού
των άτόμων στρατός είναι δυνατόν νά άνέρχηται, ως έβεβαίωσαν 
ήμής, είς 250 άνδρας. Αί δυνάμεις αΰται άπό δεκαπενθημέρου οΰδε- 
μίαν μάχην συνήψαν. ’Ασχολούνται μόνον νά κάμουν έπιδρομάς τι- 
νάς είς τήν πεδιάδα τού Αλμυρού πρός άρπαγήν ζώων, τά όποια έν 
συνεχείς κατευθύνονται είς τό Ελληνικόν έδαφος.

Ή άπόστασις άπό τής Άμαλιαπόλεως μέχρι τού Αλμυρού είναι 
τρεις λεΰγαι καί μετέβημεν είς τήν τελευταίαν ταύτην πόλιν τήν 1 
μεταμεσημβρινήν, δίωρον μετά τήν έκ τής Άμαλιαπόλεως άναχώ- 
ρησιν ήμών. Έπεσκέφθημεν τόν πολιτικόν διοικητήν καί τόν συν
ταγματάρχην, ό όποιος διοικεί τάς άποτελούσας τήν φρουράν τής 
πόλεως δυνάμεις. Αί δυνάμεις αΰται άποτελοΰνται έξ ένός τάγματος 
πεζικού τακτικού 1000- 1100 άνδρών καί 400 άτάκτων ιππέων.

Τό πεζικόν δέν έγκαταλείπει τήν πόλιν, τό ιππικόν κάμνει περι
πολίας τινάς είς τήν πεδιάδα, άλλ’ αυτή ή έπιτήρησις μοί φαίνεται 
πολύ ολίγον άποτελεσματική, διότι δέν έμποδίζει τούς στρατιώτας 
τού Παπακώστα νά έρχωνται συχνά νά αρπάζουν ζώα είς τήν πεδιά
δα. Κατανοώ, δτι τό πεζικόν δέν δύναται νά έπιτεθή κατά τού Παπα
κώστα είς τάς κατεχομένας όπ’ αύτοΰ είς τά δρη όχυράς θέσεις, αί 
όποϊαι περιβάλλουν τό Νότιον μέρος τής πεδιάδος τού Αλμυρού, 
άλλ’ ή πεδιάς αΰτη θά ήτο δυνατόν νά φυλαχθή καλλίτερον παρά 
τών 400 άτάκτων ιππέων.

Έγενόμεθα πολύ καλώς δεκτοί παρά τών δύο αρχών, τάς όποιας 
άνέφερον καί αΰται έπροθυμοποιήθησαν νά μας προσφέρουν τήν 
συνδρομήν των, ΐνα διευκολύνουν ήμάς είς τήν έκπλήρωσιν τής 
άποστολής, ήν εϊχομεν νά έκπληρώσωμεν. Ήδη σας άνήγγειλον είς 
τήν έκ Λαμίας σταλεΐσαν έπιστολήν, ότι ό Παπακώστας εύρίσκετο 
είς τά περίχωρα τού Αλμυρού. Έν τή τελευταία ταύτη πόλει εΐχο- 
μεν έπιβεβαίωσιν τής πληροφορίας ταύτης. Άπό 15 ήμερών κατείχε 
στρατόπεδον είς τό όρος Γούρα είς άπόστασιν έξ λευγών άπό τού 
Αλμυρού. Είς τόν αρχηγόν τούτον άπεστείλαμεν άγγελιαφόρον, ϊνα 
προειδοποιήσωμεν αΰτόν, δτι θά μετεβαίνομεν τήν έπομένην είς τό 
στρατόπεδον του, ϊνα κοινοποιήσωμεν εις αύτόν τάς οδηγίας, διά 
τών όποιων ήμεθα έφωδιασμένοι.

Τήν πρωίαν τής 10 άνεχωρήσαμεν διά τό όρος Γούρα καί μετά 
πορείαν 6 ωρών έφθάσαμεν είς τό στρατόπεδον Παπακώστα. Άλλ’ 
αότό τό στρατόπεδον είχε καταργηθή καί συνηντήσαμεν έκεΐ 2 
στρατιώτας, οί όποιοι μετέβαινον είς τόν άρχηγόν των. Έπληροφό- 
ρησαν ήμας, δτι ή πρός τόν Παπακώσταν άπευθυνθεϊσα έπιστολή 
ληφθεϊσα έκρατήθη ύπ’ αύτών. Ό εις τών στρατιωτών τούτων, δστις 
έφάνη είς ήμας λίαν έξυπνος, μας είπεν, δτι τό στρατόπεδον άπό 
τριών ήμερών έγκατεστάθη είς άπόστασιν 3 λευγών μακρύτερον πρός 
τήν διεύθυνσιν τής Λαμίας καί δτι ένομιζεν, δτι ό Παπακώστας

εύρίσκετο έκεϊ. Έπρόσθεσεν, δτι μετέβαινε πλησίον τού αρχηγού 
του καί θά έπέδιδεν είς αύτόν τήν έπιστολήν ήμών προειδοποιών 
αύτόν, δτι θά άνεμένετο παρ’ ήμών είς τό παλαιόν στρατόπεδον, 
δπου θά διηρχόμεθα τήν νύκτα.

Τήν 7 έσπερινήν εϊδομεν νά φθάνουν είς τόν τόπον, δπου εϊχομεν 
έγκατασταθή, περίπου 25 έθελονταί Έλληνες τού σώματος τού Πα
πακώστα, οί όποιοι μας έφάνησαν, ότι έπανήρχοντο έκ μιας άποστο
λής είς τήν πεδιάδα τού Αλμυρού. Πράγματι μετά μίαν ώραν εΐδο- 
μεν νά διέρχηται έμπροσθεν ήμών ποίμνιον περίπου 1200 προβάτων, 
τούς όποιους οί έλευθερωταί τών χριστιανών είχον άρπάσει τήν πα
ραμονήν είς πολλούς τόπους παρά τών ομοθρήσκων των, οί όποιοι 
μάς ήκολούθησαν σκεπτόμενοι, δτι θά εϊχομεν μεγάλην έπιρροήν, 
ϊνα άποδοθοϋν τά ζώά των. Έπενέβημεν είς τούς Έλληνας εισβο
λείς καί μάς ύπεσχέθησαν νά μή κρατήσουν παρά 400 πρόβατα καί 
νά αποδώσουν τό ΰπόλοιπον είς τούς ίδιοκτήτας, άλλά αύτά τά πο
νηρά παλληκάρια κατενόουν καλώς, δτι ούδέν μέσον εϊχομεν νά 
κάμωμεν σεβαστήν αύτήν τήν ύποχρέωσιν. Επίσης κατά τήν νύκτα 
οί δήθεν έλευθερωταί άπέπεμψαν ολόκληρον τό ποίμνιον κατευθυν- 
θέν πρός τά Ελληνικά σύνορα.

Οί 25 στρατιώται, οί όποιοι ήλθον νά μάς εϋρουν είς τόν καταυλι
σμόν ήμών, έμειναν έπί πολλάς ώρας μεθ’ ήμών. Μεταξύ αύτών ύπήρ- 
χον 6 άτομα λίαν έξυπνα. Ή συζήτησις περιεστράφη έπί τών τελευ
ταίων γεγονότων. 'Ωμίλησαν πολύ, άλλ’ ούδέν είπον έπί τής άπελευθε- 
ρώσεως τών χριστιανών, έπί τού θέσαντος είς τάς χεϊρας τών Ελλή
νων πατριωτισμού πρός εισβολήν είς τάς τουρκικός έπαρχίας. Ήδυ- 
νήθην νά παρατηρήσω, ότι τά άτομα ταΰτα δέν ήσαν διατεθειμένα 
νά μείνουν ύπό τά δπλα παρά μέχρι τής στιγμής, δπου ή έπιχείρησις 
έν τή οποία παρέσυραν αύτούς θά παύση νά είναι κερδοσκοπική δι’ 
αύτούς. Έν τέλει δύναται τις νά άπονείμη είς αύτούς τόν τίτλον εύ- 
χαρίστων κλεπτών ζώων καί πανούργων κερδοσκόπων. Παραπονοϋν- 
ται κατά τών άρχηγών των, οϊτινες, κατά τά λεγόμενό των, ούδέποτε 
έδωσαν είς αύτούς λεπτόν, άν καί είχον λάβει ποσά σημαντικά, ϊνα 
έπιχειρήσουν στρατολογίας έχούσας σκοπόν τήν εισβολήν είς τουρ
κικός έπαρχίας.

Τήν 9ην πρωινήν τής έπομένης ό άπελευθερωτής Έλλην, δστις 
εΐχεν εύαρεστηθή νά έπιφορτισθή τής έπιστολής ήμών διά τόν Πα
πακώσταν, έπανήλθε νά μάς εύρη. Μάς είπεν, δτι δέν συνήντησε τόν 
άρχηγόν του καί δτι δέν είχε δυνηθή νά μάθη πού εύρίσκετο ούτε 
τήν κατεύθυνσιν, τήν όποιαν είχε λάβει μετά τού στρατού του, τόν 
όποιον άνεβίβαζον είς 2.000 άνδρας. Είς τών άνδρών τής άκολουθίας 
ήμών έπίσης είχε διατρέξει τά όρη καθ’ δλην τήν νύκτα καί δέν εί
χε δυνηθή νά έπιτύχη πληροφορίαν τινά έπί τής θέσεως τού Παπακώ
στα. Συμπεραίνω, ότι ό άρχηγός ούτος ήθέλησε νά άποφύγη τήν 
συνάντησιν ήμών, διότι δέν ήδύνατο νά άγνοήση τήν παρουσίαν 
ήμών είς τό στρατόπεδον, τό όποιον κατείχε τρεις ήμέρας πρό τής 
άφίξεως ήμών έπί τής θέσεως. Ό υιός του, τόν όποιον εϊχομεν ϊδει 
έν Λαμίςι καί ό όποιος μετέβαινε πλησίον του, έπεφορτίσθη παρ’ 
ήμών νά τόν είδοποιήση, δτι θά μετεβαίνομεν είς Αλμυρόν καί δτι 
έκείθεν θά μετεβαίνομεν νά συναντήσωμεν αύτόν είς τό στρατόπε- 
δόν του, ϊνα τώ άνακοινώσωμεν τήν άποστολήν, δι’ ής εϊχομεν έπι- 
φορτισθή δι’ αύτόν καί τούς άλλους Έλληνας άρχηγούς. Βλέποντες 
τήν άδυναμίαν νά συναντήσωμεν τόν Παπακώσταν άπεφασίσαμεν νά 
έγκαταλείψωμεν τό στρατόπεδον Γούρας τήν 10 πρωινήν τής 11 δι’ 
Αλμυρόν, δπου έφθάσαμεν τήν 5 έσπερινήν.

Κατά τήν άφιξιν ήμών είς τήν πόλιν αύτήν αί άρχαί έκοινοποίη- 
σαν είς ήμάς 2 έπιστολάς, τάς όποιας είχον λάβει τήν ήμέραν παρά 
τού Βελέντζα καί τού βουλευτοϋ Έρμιόνης Μίτζου, οί όποιοι εύρί- 
σκοντο άμφότεροι είς έν όρος κείμενον είς δύο λεύγας έξ Αλμυρού 
πρός τήν κατεύθυνσιν τής Άμαλιαπόλεως. Αί έπιστολαί αΰται έφε- 
ρον τήν διαταγήν νά στείλουν είς τό στρατόπεδον τών δήθεν έλευ- 
θερωτών έντός 48 ωρών 20 φορτία άλεύρου, 500 όκάδας σίτου καί 
1500 πιάστρα. Ή αΐτησις αΰτη συνωδεύετο μετ’ άπειλής, είς ήν πε- 
ρίπτωσιν χρήμα καί τρόφιμα ζητούμενα δέν παρεδίδοντο έντός τής 
όρισθείσης προθεσμίας, νά πυρπολήσουν τά αγροκτήματα καί τούς 
καρπούς τού θερισμού ένός τοποτη ρητού έπιφορτισθέντος παρά τής 
Τουρκικής Κυβερνήσεως τού μισθώματος τών κτημάτων τών άνη- 
κόντων είς τό Κράτος έν τή πλουσίμ πεδιάδι τού Αλμυρού. Ό Βε
λέντζας καί Μίτζος προσέθετον, δτι θά διέπραττον καί άλλας κατα
στροφής, άν ήρνούντο τήν ίκανοποίησιν τής αίτήσεώς των. 'Ο είρη- 
μένος τοποτη ρητής έπίσης είχε λάβει έπιστολήν, παρομοίαν μέ αΰ- 
τάς, αί όποϊαι έγράφησαν είς τάς πολιτικός καί στρατιωτικός άρχάς 
τού Αλμυρού.

Θά εϊχομεν αποφασίσει νά μεταβώμεν έπί τών τόπων, δπου εύρί- 
σκοντο ό Βελέντζας καί Μίτζος, άν δέν ήμεθα ήναγκασμένοι νά 
έπιβώμεν άμέσως έπί τού πλοίου «Τρίτων», τό όποιον άπό 24 ώρών 
άνέμενεν ήμας έπί τής παραλίας τού Αλμυρού, ϊνα μάς όδηγήση είς 
Βόλον, δπου ήμεθα αποφασισμένοι νά μεταβώμεν, διότι εϊχομεν συ- 
νάντησιν μετά τών άρχηγών Γριζάνου, Χρόνη, Φιλαρέτου, οί όποιοι 
κατεϊχον πολλά χωρία έν τφ κόλπω τού Βόλου. Παρά ταΰτα έγρά- 
ψαμεν είς τόν Βελέντζαν καί Μίτζον, ϊνα προσκαλέσωμεν αύτούς 
νά ευαρεστηθούν νά σκεφθοΰν τάς λυπηράς συνέπειας, τάς όποιας 
θά ήτο δυνατόν νά έχουν δι’ αύτούς πράξεις φύσεως έκείνης, δι’ ών 
είχον απειλήσει τάς άρχάς Αλμυρού. Μέγας άριθμός χωρίων τής 
πεδιάδος Αλμυρού κατεστράφη έν μέρει παρά τών Ελλήνων καί 
έν μέρει παρά τών τούρκων.
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Οί κάτοικοι τών χωρίων τούτων, όλοι χριστιανοί, κατέφυγον εις 
τά σύνορα, όπου οί εισβολείς χαρατσώνουν αύτούς παρά τήν θέλη- 
σίν των καί παρά τά διαβήματα, τά όποια κάμνουν αί τουρκικοί άρ- 
χαί, ίνα παρακινήσουν τούς χριστιανούς νά έπιστρέψουν εις έστίας 
των. Αί ΐδιαι άρχαί μάς ύπεσχέθησαν νά λάβουν τά αναγκαία μέτρα, 
Ινα οί χριστιανοί αύτοί μή ύποστούν καταπίεσιν έκ μέρους τών 
Τούρκων, οί όποίοι συμρώνως πρός αύτά, τά όποια έμάθομεν, ούδε- 
μίαν έπιβάλλουν κακήν μεταχείρισιν είς τούς κατοίκους τής πόλεως 
καί τής πεδιάδος τού 'Αλμυρού. 'Αναβιβάζουν είς 50.000 πρόβατα καί 
είς 500 βόδια τόν άριθμόν τών ζώων, τά όποια οί Έλληνες εισβολείς 
άρήρεσαν είς τήν πεδιάδα τού Αλμυρού καί ώδήγησαν είς Ελλά
δα. Σχεδόν όλα αύτά τά ζώα άνήκουν είς χριστιανούς. Τά σώματα 
Παπακώστα καί τού Βελέντζα διέπραξαν όλας αύτάς τάς πράξεις λη
στείας, αί όποϊαι φαίνονται νά έχουν στραφή έπ' ώφελείς τών κυριω- 
τέρων άρχηγών τών σωμάτων τούτων.

Χθές 9 έσπερινήν έφθάσαμεν είς Βόλον. Τήν πρωίαν ταύτην έτέ- 
θημεν είς έπαφήν μετά τού Blunt, προξένου τής Αύτού Βρετανικής 
Μεγαλειότητος φθάσαντος έδώ 24 ώρας πρό ήμών, όστις ήλθεν έκ 
Λαρίσης, Ινα μάς συναντήση καί μάς βοηθήση πρός έκπλήρωσιν 
τής άποστολής μας. Ή συνδρομή τών φώτων του καί τής τελείας 
γνώσεως, τήν όποιαν άπέκτησε περί τών άνδρών καί τών πραγμάτων 
τής χώρας ταύτης, όπου άπολαύει μιάς μεγάλης ύπολήψεως καί 
μεγάλης έπιρροής είτε έπί τών Τούρκων είτε έπί τών χριστιανών. 
Παρουσίασεν ήμάς είς τόν Καϊμακάμην, όστις έγνώριζεν ήδη τόν 
σκοπόν τής άποστολής ήμών καί όστις έδέχθη ήμάς μετά χαράς μή 
μετημφιεσμένης. Ό ύπάλληλος ούτος έφθασεν έδώ άπό 15 ήμερών 
μόνον, μοί έφάνη άνθρωπος έμφορούμενος ύπό τών καλλιτέρων προ
θέσεων, είναι ό άνθρωπος τής έμπιστοσύνης τού Rachid πασά καί 
γνωρίζει πολύ καλά τάς Εύρωπαϊκάς συνήθειας, καίτοι ύπηρέτησε 
μόνον εις Βλαχίαν.

Ό κ. Blunt συνεβούλευσεν ήμάς νά μεταβώμεν μετ’ αύτού είς Λά
ρισαν, Ινα πείσωμεν, άν είναι δυνατόν, τόν πασάν νά λάβη μέτρα 
πρός κατάπαυσιν τής κακής μεταχειρίσεως, είς τήν όποιαν είναι έκ- 
τεθειμένοι έκ μέρους τών Τούρκων οί Χριστιανικοί πληθυσμοί τής 
Θεσσαλίας. Είμεθα διατεθειμένοι νά άκολουθήσωμεν τόν πρόξενον 
κ. Blunt, έφ' όσον αί όδηγίαι, τάς όποιας άναμένομεν, δέν μάς άπα- 
γορεύουν τό ταξίδιον τούτο.

Έκ Λαρίσης θά μεταβώμεν είς Τρίκαλα πρός συνάντησιν τού Χα- 
τζηπέτρου. Αί όδηγίαι, τάς όποιας έζητήσαμεν έν Άθήναις, όφείλουν 
νά μάς φθάσουν έν Λαμία. Είμεθα λοιπόν αποφασισμένοι νά στείλω- 
μεν πρός άναζήτησιν καί συνεφωνήθη εις έξ ήμών ό Merlin νά με- 
ταβή νά παραλάβη καί νά φέρη αύτούς έδώ. Τό έσπέρας τούτο έπι- 
βιβάζεται έπί τού πλοίου «Τρίτων» καί θά έπανέλθη έδώ μεθαύριον. 
Κατά τήν απουσίαν του θά τεθώμεν είς έπαφήν μετά τών 3 Ελλήνων 
άρχηγών, οι όποίοι κατέχουν ένα μέγα άριθμόν χωρίων είς τά περί
χωρα τού Βόλου.

Οί άρχηγοί ούτοι είναι ό Γριζάνος, ό Χρόνης καί ό Φιλάρετος. 
Έχομεν ήδη προειδοποιήσει αύτούς, ότι θά μεταβώμεν νά εύρωμεν 
αύτούς είς έν χωρίον κείμενον είς άπόστασιν 2 λευγών έκ τού Βόλου. 
Ό κ. Blunt θά άντικαταστήση τόν κ. Merlin, ο'ις μέλος έπιτροπής εί- 
ρηνεύσεως. Αί έν Βόλψ Τουρκικοί δυνάμεις άποτελοΰνται έκ τάγμα
τος πεζικού Αιγυπτιακού καί 250 άτάκτων Ιππέων. Αί δυνάμεις αύται 
έπεφορτίσθησαν τής φρουράς τού φρουρίου τού Βόλου, άλλά δέν 
κάμουν ούδεμίαν περίπολον είς τά περίχωρα. Οί Έλληνες άφ’ έτέρου 
μένουν ήσυχοι είς τά χωρία, είς τά όποΐα έχουν έγκατασταθή καί όπου 
τρέφονται παρά τών κατοίκων, οΐτινες φαίνονται νά μή έχουν νά 
κατηγορήσουν δι’ ούδεμίαν πράξιν ληστείας τούς εισβολείς Έλλη
νας, τούς όποίους έλπίζομεν νά δυνηθώμεν νά παρακινήσωμεν νά έπι
στρέψουν εις Ελλάδα.

Αύγουστος Guerin
7.

τόμ. 69 (7 - 8/1854) σελ. 21 - 26
2ον Συνημ. τού ύπ’ άρ. 99 έγγράφου Λάρισα 19.6.1854

Κύριον βαρ. Rouen, πρεσβευτήν τής Γαλλίας έν Έλλάδι

Κύριε Βαρώνε,
Άπό τής έπιστολής, τήν όποιαν είχον τήν τιμήν νά σάς γράψω έκ 

Βόλου τήν 12 τού μηνός τούτου, είχομεν δύο συνομιλίας μετά τών Ελ
λήνων άρχηγών, οί όποίοι κατέχουν τά χωρία τού Βόλου έν τώ Ν. 
Άνατολικφ τμήματι, τό όποΐον λέγεται Μαγνησία. Οί άρχηγοί ούτοι 
είναι ό Φιλάρετος καί ό Χρόνης. ’Ο Γριζάνος είχεν άναχωρήσει τήν 
Ιδίαν ήμέραν τής άφίξεως ήμών, ίνα μεταβή είς τά περίχωρα τής Λα
ρίσης ύπό τήν πρόφασιν, ότι οι χριστιανοί προσβληθέντες παρά 
τών Τούρκων έκάλουν αύτόν είς ύπεράσπισίν των.

Έν τή πρώτη συνεντεύξει έχρειάσθη νά άκούσωμεν τούς λόγους 
3 καλών όμιλητών, οί όποίοι άναμφισβητήτως είχον προετοιμάσει 
τό θέμα των καί ύπενθύμισαν είς ήμάς δλην τήν ιερεμιάδα τών έφη- 
μερίδων τών Αθηνών έπί τής πτώσεως τής Βυζαντινής αύτοκρατο- 
ρίας τού 1453, έπί τής φρικτής δουλείας, έν τή όποια είχον περιέλθει 
οί χριστιανοί, καί έπί τής άκλονήτου άποφάσεως τών Ελλήνων νά 
άποθάνουν ή νά άνακτήσουν τήν χώραν τών προγόνων των κτλ. 
Αφού ήκούσαμεν μετά μεγάλης ύπομονής όλος τάς κοινάς πηγάς, 
έχρειάσθη εις ήμάς νά γνωρίσωμεν είς αύτούς τούς δήθεν έλευθερω-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΒΙΔΗΣ

Φ
τάς τών χριστιανών τόν σκοπόν τής άποστολής ήμών καί νά κάμω- 
μεν είς αύτούς νά έννοήσουν, ότι έπί παρουσία τής θελήσεως τών 
συμμάχων Δυνάμεων τής Τουρκίας καί τής διαταγής τής Ελληνι
κής Κυβερνήσεως δέν έμεινεν είς αύτούς παρά νά έκκενώσουν τήν 
χώραν, είς τήν όποιαν είχον εισβάλει καί νά έπιστρέψουν είς Ελλά
δα. Θά παραλείψω, Κύριε βαρώνε, όλας τάς άντιρρήσεις, τάς όποιας 
ό Φιλάρετος καί ό Χρόνης μάς έκαμον, Ινα ζητήσουν νά αποδείξουν 
είς ήμάς, ότι δέν ήδύναντο νά συμμορφωθούν είς τάς όδηγίας ήμών 
καί φθάνω είς τό άποτέλεσμα τής συνεντεύξεως ήμών μετά τών δύο 
άρχηγών, τών όποιων τά συμφέροντα δέν είναι ταυτόσημα, διότι 
πρέπει νά εϊπωμεν τούτο καλώς, οί Έλληνες ήλθον είς Τουρκίαν 
δΓ ένα άλλον σκοπόν καί όχι νά άπελευθερώσουν τούς άδελφούς 
των, διά τούς όποίους έξ άλλου είναι βάρος πολύ βαρύ. Ό Χρόνης 
ούδεμίαν θέσιν έχει έν Έλλάδι, προέρχεται έκ τών περιχώρων τού 
Βόλου καί έρχεται νά έπωφεληθή τών παρουσών περιστάσεων, Ινα 
έπιτύχη θέσιν, ήτις έπιτρέπει είς αύτόν νά έξασκήση έπιρροήν τινα 
έπί τών συμπατριωτών του. "Οτε έξεθέσαμεν είς αύτόν τήν κατάστα- 
σιν τών προσωπικών συμφερόντων του εύκόλως άνεγνωρίσαμεν, ότι 
πολύ όλίγον συνέφερεν είς αύτόν οί άδελφοί του νά είναι ύπό τόν 
ζυγόν τών Τούρκων τής χώρας, άρκεΐ ό Ιδιος νά μετέχη είς τήν 
έξουσίαν, τήν όποιαν έξασκούν οί νικηταί είς κατακτηθείσαν χώραν. 
Έπανέλαβεν είς ήμάς συχνά, ότι δέν έβλεπε διατί αύτός ό Χρόνης 
ύπήκοος τής Πύλης δέν θά ήδύνατο νά φθάση είς τόν βαθμόν τού 
συν)ρχου, νά γίνη πασάς καί άκόμη καί Βεζύρης. Έν μις λέξει ό 
Χρόνης, όστις έδήλωσεν είς ήμάς κατηγορηματικώς, ότι δέν ήδύνα
το ν’ άναγνωρίση τήν άρμοδιότητα τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως 
έν τφ άφορώντι είς αύτόν ζητήματι, είναι πολύ διατεθειμένος νά ύπη- 
ρετήση τούς Τούρκους, άν αύτοί έδώ προσφέρουν είς αύτόν μίαν θέ
σιν, ήτις δύναται νά ίκανοποιήση τά συμφέροντά του. ’Οφείλω νά 
προσθέσω, ότι έδήλωσεν, ότι δέν θά κατέθετε τά όπλα παρά έπί πα- 
ρουσίς τών Γαλλικών καί Αγγλικών δυνάμεων. Είχομεν μάθει, ότι 
ό Χρόνης είχεν ήδη προσπαθήσει νά μάθη τάς διαθέσεις καί ότι δέν 
θά ήρνεΐτο νά ύπηρετήση τόν όνομαζόμενον τύραννον τών άδελφών 
του, άν ή τουρκική άρχή ήθελε νά είσέλθη είς σύμβασιν μετ’ αύτού. 
Μαθόντες τήν πληροφορίαν ταύτην έθεωρήσαμεν καθήκον νά όμι- 
λήσωμεν είς τόν Καϊμακάμην τού Βόλου περί τής χρησιμότητος, 
Ινα κόμη νά παύσουν είς τά περίχωρα τής πόλεως ταύτης αί άταξίαι, 
τάς όποιας οί εισβολείς Έλληνες ήλθον νά εισαγάγουν, προτείνων 
εις τόν Χρόνην τήν διοίκησιν τών 100 - 150 άνδρών έπκρορτισμένων 
τήν διατήρησιν τής τάξεως έν τή περιφερείς. Πρέπει νά παρατηρή- 
σωμεν έπί τούτου, ότι τά χωρία τού Βόλου ούδέποτε κατελήφθησαν 
παρά τουρκικών δυνάμεων καί ότι ή φροντίς νά έπαγρυπνοΰν διά τήν 
δημοσίαν άσφάλειαν πάντοτε άφέθη είς τούς κατοίκους τού τόπου 
τούτου, οί όποίοι έπήρκεσαν είς τήν ύπηρεσίαν ταύτην έκλέγοντες 
κυβερνήτας καπετάνιους τινάς τού τοπικού στρατού. Ό καϊμακάμης 
συνεφώνησε πλήρως μετά τής γνώμης ήμών, τήν όποιαν κατά τήν 
έπιθυμίαν του είχομεν διατυπώσει είς μίαν έπιστολήν άποσταλεΐ- 
σαν αύτφ. Ύπεσχέθη είς ήμάς νά γράψη είς τήν Κυβέρνησίν του, 
Ινα έπιτύχη διά τόν Χρόνην δ,τι ένομίζομεν,δτιώφείλετονά προσφερ- 
θή αύτφ πρός άποκατάστασιν τής δημοσίας ήσυχίας έν τοΐς χωρίοις 
τού Βόλου.

Ώς ήδη έλέχθη. Κύριε βαρώνε, τά συμφέροντα τού Φιλαρέτου κα
τέχουν θέσιν τινά έν Έλλάδι, είναι μοίραρχος χωροφυλακής καί 
κατανοεί πολύ καλώς, ότι ή εις ήν άφέθη νά παρασυρθή έπιχείρησις
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μή δυναμένη vex έχη^έπιτυχίαν τινά αρμόζει εις αυτόν νά έπιστρέψη 
εις χώραν του καί ν’ άναλάβη τήν θέσιν, τήν όποιαν κατείχε προη
γουμένως, θέσιν έξασφαλιζομένην παρά τοΰ διατάγματος τής άμνη- 
στείας έκδοθέντος προσφάτως παρά τοϋ βασιλέως Όθωνος. Όμιλή- 
σαντες λοιπόν εις αυτόν έν τω πνεύματι τοϋτιρ εις μυστικήν συνομι
λίαν, ην είχομεν μετ αυτου, κατωρθώσαμεν νά άποσπάσωμεν αύτόν 
άπό τον Χρόνην καί νά κάμωμεν εις αυτόν νά λάβη τήν ύποχρέωσιν 
νά έπιστρέψη άμέσως εις Ελλάδα μεθ’όλων των‘'Ελλήνων εισβο
λέων, οί όποιοι θά έλθουν νά άκολουθήσουν αυτόν. Έν τούτοις ή 
έκτέλεσις τοΰ σχεδίου τούτου άπαιτεΐ μέτρα τινά προφυλάξεως, διότι 
οί άνδρες οί υπό τοϋ Φιλαρέτου διοικούμενοι ώς καί αί τών άλλων 
άρχηγών Ελληνικαί ομάδες δεν ύπακούουν εις τούς άρχηγούς των 
και ό Φιλάρετος θά ητο πολύ δυνατόν νά δολοψονηθή παρά τών 
συντρόφων του, άν ήτο δυνατόν νά υποθέσουν (πλάσουν) δι’ αύτόν 
πρόθεσιν νά εγκατάλειψη αυτούς. Τά άτομα ταϋτα έξ άλλου ούδέ- 
ποτε έλαβον μισθόν καί έπί πλέον έδωκαν εις αυτά πολλάς καί με- 
γάλας ύποσχέσεις, έξ ών ούδεμία, ώς βλέπουν σήμερον, δέν δύναται 
νά πραγματοποιηθή. Ό Φιλάρετος χωρίς ν’άποκαλύπτη τά μέσα, 
τά όποια δύναται νά χρησιμοποιήση πρός έγκατάλειψιν τοϋ Τουρκι- 
κοϋ έδάφους, μάς έδωκε τήν διαβεβαίωσιν, ότι εξ μέχρι οκτώ ήμέ- 
ρας μετά τήν έκ Βόλου άναχώρησιν ήμών τό ύπ’ αύτόν σώμα θά δια- 
λυθή. "Απαξ έπιτευχθέντος τοϋ άποτελέσματος τούτου δέν θά είναι 
πλέον δυνατόν εις τόν Χρόνην νά διατηρηθή εις τήν ΐσχυράν θέσιν, 
τήν οποίαν κατέχει αύτήν τήν στιγμήν, διότι τό σώμα τοϋ Φιλαρέ
του είναι τό πλέον πολυάριθμον, περιλαμβάνει περίπου 600 άτομα, 
ένφ τό τοϋ Χρόνη δέν ύπερβαίνει τούς 250 άνδρας.

"Ινα είναι έτοιμος εις παν γεγονός έγνωστοποίησα είς τόν Κυβερνή
την τοϋ άτμοκινήτου αγγελιοφόρου «Ήρων», τοϋ σταθμεύοντος έν 
Βόλφ, τό σχέδιον περί τοϋ Φιλαρέτου καί παρεκάλεσα τόν άξ)κόν 
τοϋτον τοϋ αύτοκρατορικοϋ ναυτικοϋ νά λάβη τά άναγκαϊα μέτρα 
πρός μεταφοράν είς Χαλκίδα τοΰ Φιλαρέτου καί όλων τών άτόμων 
τοϋ σώματος, τά όποια θά θελήσουν νά έπιστρέψουν είς Ελλάδα.

Έν τφ άριθμφ όλων τούτων τών ψευδών τών διαδοθέντων έν Άθή- 
ναις έπί τοΰ σχεδίου τών Ελλήνων εισβολέων ΐσχυρίσθησαν, ότι 
τά 24 χριστιανικά χωρία τοϋ Βόλου έπανεστάτησαν κατά τής τουρ
κικής άρχής. Δύναμαι νά σάς δώσω τήν πλέον ρητήν διαβεβαίωσιν, 
Κύριε Υπουργέ, ότι ούτε εν τών προειρημένων χωρίων δέν έξηγέρ- 
θη. Πολλά άτομα έξωπλίσθησαν έν τη άληθείμ όχι ΐνα άποτινάξουν, 
ώς λέγουν, τόν ζυγόν τών Τούρκων, άλλά ΐνα άπελευθερωθοϋν τών 
δεινών βαρών, τά όποια οί δήθεν Έλληνες έλευθερωταΐ έπιβάλλουν 
είς τούς κατοίκους, πλησίον τών όποιων ήλθον νά έγκατασταθοϋν 
διά τής βίας. ’Επίσης ώμίλησαν περί έκκλήσεων γενομένων είς τούς 
"Ελληνας παρά τών κατοίκων τών χωρίων τοϋ Βόλου. Ή έκκλησις 
αϋτη έλαβε τφ δντι χώραν όχι παρά τών κατοίκων άλλά μόνον παρά 
τών προκρίτων 3 χωρίων διά προσωπικόν σκοπόν, έλπίζοντες οί πρό
κριτοι νά ύποκαταστήσουν τήν τουρκικήν κυβερνητικήν έπιρροήν, 
ή όποια μοί φαίνεται πολύ βλαβερωτέρα τοϋ ζυγοϋ τών όθωμανών.

Προχθές έφθάσαμεν είς Λάρισαν καί έδώ θά άρχίση τό πλέον 
δύσκολον εργον, τό όποιον έχομεν νά έκπληρώσωμεν, διότι θά χρεια- 
σθή νά διαπραγματευθώμεν μετά τοϋ Χατζηπέτρου, όστις θεωρείται 
ώς ό άρχιστράτηγος τής Θεσσαλίας. Ούτος εύρίσκεται είς άπόστασιν 
12 λευγών άπ’ έδώ καί αϋριον θά άναχωρήσωμεν πρός συνάντησίν 
του. Θά δοκιμάσωμεν άναμφιβόλως μεγάλος δυσκολίας πρός έπιτυ- 
χίαν, διότι θά χρειασθή νά διαβώμεν έναλλάξ τούς παρά τών Ελλη
νικών καί ’Αλβανικών όμάδων κατειλημμένους τόπους. Σάς άνέφε- 
ρον, Κύριε βαρώνε, ότι ό Γριζάνος εύρίσκετο είς άπόστασιν λευγών 
τινών έκ Λαρίσης. Χθές μετέβημεν μέχρι τών τελευταίων θέσεων 
τών Τούρκων πρός τήν θέσιν τοϋ Γριζάνου, ΐνα διαπραγματευθώμεν 
μετά τοΰ άρχηγοϋ τούτου, άλλά φθάσαντες είς τάς θέσεις αύτάς έλάβο- 
μεν έπιστολήν, διά τής όποιας μάς ανήγγειλε κατά τόν πλέον κατη
γορηματικόν μέτρον, ότι θά ήκολούθει τήν παρά τοΰ ίδιου Χατζηπέ
τρου τηρηθησομένην διαγωγήν. Διά παρόμοιας δηλώσεως έθεωρή- 
σαμεν καθήκον νά περιορισθώμεν νά γνωστοποιήσωμεν εις αύτόν νά 
έκκενώση τό τουρκικόν έδαφος καθιστώντες αύτόν προσωπικώς 
ύπεύθυνον περί τών λυπηρών συνεπειών, τάς όποιας θά ήτο δυνατόν 
νά έπιφέρη ή παράτασις τής έν Θεσσαλίμ διαμονής του. Ο Γριζά
νος κατέχει μίαν θέσιν είς άπόστασιν 3 λευγών έκ τοϋ μέρους, όπου 
μετέβημεν. Αύγουστος Guerin

τόμ. 69 (7 - 8/1854) σελ. 27 - 32)
3ον Συνημ. τοϋ ύπ’ άρ. 99 έγγράφου. Λάρισα 23.6.1854

Κύριον βαρώνον Rouen, Πρεσβευτήν τής Γαλλίας έν Έλλάδι

Κύριε βαρώνε
Μετά τήν άποστολήν τής έπιστολής, τήν όποιαν είχον τήν τιμήν 

νά σάς γράψω τήν 19 τοΰ μηνάς τούτου, έτύχομεν άκροάσεως παρά 
τοϋ Πασά τής Λαρίσης, όστις έδωκεν είς τήν ΰποδοχήν ήμών εν εί
δος έπισημότητος. Είχεν ήδη τήν πρόθεσιν κατά τήν έκ Βόλου είς 
Λαρισαν διάβασιν ήμών νά στείλη πρός συνάντησίν ήμών μίαν τών 
αμαξών του καί ήμίσειαν ίλην τακτικού ίππικοΰ συνοδευομένην περί
που έξ 100 βασιβουζούκων (ιππέων άτάκτων). Έξεθέσαμεν είς τόν 
πασάν τόν σκοπόν τής άποστολής ήμών καί μάς έξέφρασε τήν ίκα- 
νοποίησίν του έκ τής άποφάσεως, τήν όποιαν οί πρεσβευταί Γαλ
λίας καί ’Αγγλίας έν Έλλάδι είχον λάβει έπί τούτου. Δέν ήδυνάμεθα 
έπισήμως νά κάμωμεν είς αύτόν άλλας κοινοποιήσεις, άλλά κατά τήν 
διάρκειαν τής συνομιλίας ήδυνήθημεν νά εΰρωμεν τήν εύκαιρίαν νά 
όμιλήσωμεν αύτφ περί τής άνάγκης νά διατάξη τήν παϋσιν τών πο
λυαρίθμων καταχρήσεων, αΐτινες βαρύνουν τούς χριστιανικούς πλη
θυσμούς τής Θεσσαλίας. ΟύτΟς έξήγησεν είς ήμάς, ότι προσεπάθει 
πολύ νά άπολαύσουν οί χριστιανοί όλων τών παρά τοϋ Σουλτάνου 
παραχωρηθέντων πεονεκτημάτων, άλλά συγχρόνως έδωκεν είς ήμάς 
νά έννοήσωμεν, ότι ή καλή θέλησίς του καί αί προσπάθειαί του ήσαν 
άδύνατοι πρός κατάπαυσιν τών πολυαρίθμων παρανόμων φορολογιών 
τών βέηδων τής χώρας ώς καί τών άτάκτων δυνάμεων, ας ήναγκάσθη 
νά παραδεχθή έν τή ύπηρεσίμ τής Πύλης, ΐνα άντιτάξη ταύτας είς 
τάς Έλληνικάς όμάδας, αί όποΐαι είσέβαλον είς τουρκικόν έδαφος.

Ό πασάς τής Λαρίσης μοί έφάνη μιάς έξυπνάδας πολύ κάτω τών 
σπουδαίων έμπιστευθεισών αύτφ ύπηρεσιών. Έν τούτοις θεωρώ αύ- 
τόν έμφορούμενον ύπό τών καλλιτέρων προθέσεων έναντι τών χρι
στιανών, τούς όποιους προστατεύει, έφ’ όσον δύναται. Ημέρας τινάς 
πρό τής άφίξεως ήμών έν Λαρίση ό πασάς είχε δώσει άπόδειξιν τών 
καλών διαθέσεών του ύπερ τών ραγιάδων καί ιδού ύπό ποιας περι
στάσεις. Οί βέηδες έν σημαντικώ άριθμφ συνεκεντρώθησαν είς τόν 
πασάν καί έζήτησαν παρά τούτου νά εξουσιοδοτήσουν τήν σφαγήν 
τών χριστιανών τής πόλεως Λαρίσης. Ό πασάς άπέκρουσε μετ’ ένερ- 
γητικότητος τήν πρότασιν ταύτην, άλλ’ ύπήρχε φόβος άκόμη οί 
βέηδες νά κατορθώσουν νά θριαμβεύσουν τής άντικαταστάσεως τοΰ 
Πασά, όταν τήν ιδίαν στιγμήν, καθ’ ήν ή συζήτησις ήτο ή πλέον 
ζωηρά, έλαβον κατά τήν συνεδρίασιν τήν εϊδησιν τής παρουσίας 
ήμών έν Βόλω καί τής προσεχούς είς Λάρισαν άφίξεως. Ή περί- 
στασις αΰτη διέλυσε τήν συνέλευσιν καί ύπεχρέωσε τούς βέηδες νά 
έγκαταλείψουν τήν σκληράν ιδέαν των. Συγχρόνως ό πασάς έδήλω- 
σεν, ότι θά έτίθετο έπί κεφαλής τοϋ φρουροϋντος τήν Λάρισαν τάγμα
τος τοϋ τακτικού πεζικοϋ καί ότι θά έβάδιζε κατ’ έκείνων, οϊτινες 
θά προσέβαλον τούς χριστιανούς. Οΰτω δύναται τις λοιπόν νά έξου- 
σιοδοτηθή νά εϊπη, ότι ή εΐδησις τής προσεχούς άφίξεως ήμών έν 
Λαρίση προέλαβε μεγάλην συμφοράν, ήτις ήπείλει τούς χριστιανι
κούς πληθυσμούς τής πόλεως ταύτης. "Οταν ή άποστολή ήμών δέν 
θά είχεν άλλο άποτέλεσμα, αύτό θά ήτο άκόμη μία μεγάλη εύεργεσία 
διά τήν φιλανθρωπίαν. Παρετηρήσαμεν είς τόν πασάν, ότι θά ήτο 
φρόνιμον νά προκηρύξη άμνηστείαν ύπέρ τών ραγιάδων, οϊτινες θε- 
ληματικώς ή βιαίως είχον συνενωθή μετά τών Ελληνικών όμάδων. 
"Ινα άποδείξη είς ήμάς τήν έπιθυμίαν του νά συμμορφωθή είς τήν 
γνώμην ήμών, ό πασάς έπροθυμοποιήθη νά μάς δηλώση, ότι ύπό τήν 
ιδιότητά του ώς πληρεξουσίου διά τήν Θεσσαλίαν είχε τήν δύναμιν 
νά παραχωρήση τήν άμνηστείαν ταύτην καί μάς εϊπεν, ότι έπρόκει- 
το νά συντάξη άμέσως τό άφορών είς τό ορθόν τοϋτο μέτρον Διά- 
ταγμα.Έπί πλέον προέτεινε νά έπιδώση είς ήμάς τό διάταγμα τού
το, ΐνα δυνηθώμεν νά χρησιμοποιήσωμεν τοϋτο πρός καθησύχασιν 
τών χριστιανικών πληθυσμών. Έδέχθημεν τήν προσφοράν ταύτην 
καί τό διάταγμα παρεδόθη ήμϊν ώρας τινάς μετά τήν άποχώρησιν 
ήμών έκ τοϋ πασά. Τό έγγραφον τοϋτο άναγιγνώσκομεν είς τούς 
χριστιανικούς πληθυσμούς τών χωρίων, τά όποια διατρέχομεν.

"Ημεθα άποφασισμένοι νά μεταβώμεν πρός συνάντησίν τοϋ Γρι-
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ζάνου, ό όποιος κατείχε μετά των δυνάμεων του την Άγιάν, μικράν 
πόλιν κειμένην εις τό κέντρον μιας εξαίρετου κοιλάδος εις άπόστα- 
σιν 6 λευγών από τής Λαρίσης. Καθ’ οδόν διήλθομεν έκ τριών χωρίων 
έν τοϊς όποίοις αΐ ομάδες τοΰ Γριζάνου τήν παραμονήν εΐχον θέσει 
τό πϋρ καί τών όποιων τά ερείπια ήσαν ακόμη καπνίζοντα. Τά χω
ρία ταϋτα άπετελοΰντο έξ οικιών τουρκικών καί χριστιανικών. Οί 
δήθεν έλευθερωταί δέν είχον θέσει τό πϋρ παρά είς τάς τουρκικός 
οικίας, άλλ’ όλος ό χριστιανικός πληθυσμός είχεν ύποχρεωθή νά 
καταφύγη είς τό όρος. Οί "Ελληνες τυχοδιώκται γνωρίζουν καλώς, 
ότι διαπράττοντες τάς μισητάς ταύτας πράξεις εξεγείρουν τήν μνη- 
σικακίαν τών Τούρκων καί αυτοί έδώ θά έκδικηθοϋν τούς χριστια
νούς. ’Αλλά γνωρίζουν έπίσης, ότι θά εϊπουν είς τάς έφημερίδας τών 
’Αθηνών καί ίσως είς αΰτάς τής Ευρώπης, ότι οί Τούρκοι επιδίδονται 
είς φρικτάς πράξεις κατά τών χριστιανών καί ότι δέν θά εξετάσουν, 
άν αΐ πράξεις αύται έγένοντο ή δέν προεκλήθησαν έν συνεχεία τής 
άτιμου (αίσχράς) διαγωγής τών Ελληνικών όμάδων, αϊτινες είσέ- 
βαλον είς τό οθωμανικόν έδαφος.

Αΐ άτακτοι τουρκικαΐ δυνάμεις άγανακτήσασαι έκ τής λυπηράς 
διαγωγής τών Ελλήνων τυχοδιωκτών προετίθεντο νά μεταβοϋν είς 
τήν κοιλάδα, ϊνα καταστρέψουν τά χωρία τών χριστιανών. Έσπεύ- 
σαμεν ν’ άποστείλωμεν άγγελιαφόρον είς τόν Hamil πασάν, διοικη
τήν τών είς τά περίχωρα τής κοιλάδος Άγιας έστρατοπεδευμένων 
τουρκικών δυνάμεων, ϊνα παρακαλέσωμεν αΰτόν ν’ άντισταθή είς 
τάς λυπηράς έκδικήσεις, είς τάς οποίας οί Τούρκοι ήθελαν νά έπι- 
δοθοΰν. Τό διάβημα ήμών είχε πλήρη έπιτυχίαν, άλλ’ είναι βέβαιον, 
ότι άνευ τής έπί τόπου παρουσίας ήμών τά χωρία τής πλούσιας κοι- 
λάδος τής Άγιας θά είχον παραδοθή είς τάς φλόγας. Δέν θά ήδυνά- 
μεθα πολύ νά καυχηθώμεν διά τά συνετά μέτρα, τά όποια τή αιτή
σει ήμών έλαβεν ό Hamil πασάς προς πρόληψιν τής πλήρους κατα
στροφής καί ίσως τής σφαγής πολυαρίθμου χριστιανικού πληθυσμού.

Ό Γριζάνος δέν είναι ό μόνος άρχηγός ό διοικών τάς κατεχούσας 
τήν κοιλάδα τής Άγιας Έλληνικάς ομάδας. Εΰρομεν έπίσης έκεϊ 
τόν Άξελόν, λοχαγόν τών τακτικών Ελληνικών δυνάμεων, τόν Μο- 
σχοβάκην ύπαξιωματικόν χωροφυλακής καί Μπασδέκην Έλληνα 
ράγιάν, παλαιόν λοχαγόν τοΰ είς τά χωρία Βόλου τής στρατού. "Οτε 
έξεθέσαμεν είς τούς αρχηγούς τούτους τόν σκοπόν τής άποστολής 
ήμών, ούτοι άμεσος έδήλωσαν, ότι υποτάσσονται είς τήν θέλησιν 
τών συμμάχων Δυνάμεων τής Τουρκίας καί είναι έτοιμοι νά έγκατα- 
λείψουν τό οθωμανικόν έδαφος έπιστρέφοντες είς Ελλάδα.
Άλλ’ έδώ, ώς έν Βόλιρ, είναι άνάγκη νά λάβωμεν μέτρα προφυλά- 
ξεως, ϊνα έπιτύχωμεν άνευ αίματηρας φιλονικίας τήν διάλυσιν τών 
ΰπό τήν διοίκησιν τών προειρημένων άρχηγών τεθεισών όμάδων. 
Οί άρχηγοί είπον είς ήμάς, ότι θά έσκέπτοντο έπί τούτου καί ότι 
έντός 3 ή 4 ήμερών ήλπιζον νά δυνηθοΰν νά έγκαταλείψουν τό οθω
μανικόν έδαφος μεθ’ όλων τών Ελλήνων, οΐτινες θά θελήσουν νά 
έπιστρέψουν είς Ελλάδα, άλλά παρετήρησαν είς ήμάς, ότι μεταξύ 
τών συντρόφων των ύπελόγιζον 120 έξ έπαγγέλματος ληστάς, οΐτινες 
δέν θά ήθελον βεβαίως νά έγκαταλείψουν τό τουρκικόν έδαφος καί 
θά καταφύγουν άναμφιβόλως είς τά όρη πρός συνέχισιν τού ληστρι
κού έπαγγέλματος των. Μεταξύ τών ατόμων τής κατηγορίας ταύτης 
εύρίσκονται 50 - 60 κακούργοι διαφυγόντες έκ τών φυλακών τής Χαλ- 
κίδος, οί όποιοι έσχημάτισαν τόν πρώτον πυρήνα τοΰ δήθεν απελευ
θερωτικού στρατού.

Συνεφωνήθη οί 4 μνημονευθέντες άρχηγοί έγκαταλείποντες τήν 
κοιλάδα Άγιας νά μετέβαινον είς χωρίον Βόλου καί έκεΐθεν κατά 
τήν είς τόν λιμένα τούτον έπιστροφήν ήμών, θά έλαμβάνομεν τά 
άναγκαΐα μέτρα πρός μεταφοράν είς Ελλάδα αύτών ώς καί τών Ελ
λήνων, οΐτινες θά θελήσουν νά έπιστρέψουν είς πατρίδα των. Ό 
Μπασδέκης δέν θά δυνηθή νά περιληφθή είς τό μέτρον τούτο, διότι 
είναι υπήκοος τής Πύλης, άλλως τε έδήλωσεν, ότι θέλει νά μείνη 
είς έν τών χωρίων τού Βόλου, όπου κατέχει ιδιοκτησίαν καί έπί 
πλέον είναι διατεθειμένος νά ύποταχθή είς τάς τουρκικός άρχάς. 
Κατά τήν έν Λαρίση παραμονήν ήμών οί πρόκριτοι πολλών χωρίων 
τού Όλύμπου ήλθον νά ειδοποιήσουν ήμάς, ότι ό Γριζάνος είχε 
γράψει είς αυτούς, ϊνα προτρέψη αυτούς νά έπαναστατήσουν καί νά 
λάβουν τά όπλα κατά τών Τούρκων. Ή ρώτησαν ήμάς τί έπρεπε νά 
κάμουν. Άπηντήσαμεν είς αυτούς, ότι ώφειλον νά μείνουν ήσυχοι, 
ότι οί είσβαλόντες είς τό οθωμανικόν έδαφος Έλληνες δέν ήτο δυ
νατόν νά θεωρηθούν παρά ώς λησταί καί ότι ώφειλον νά λάβουν τά 
όπλα, ϊνα άποκρούσουν αύτούς, άν ένεφανίζοντο είς τά χωρία τοΰ 
όρους Όλύμπου. Πολλά πρόσωπα έβεβαίωσαν ήμάς, ότι διαταγαί 
έξ Ελλάδος έλθοΰσαι ώριζον είς τούς έν Θεσσαλία ευρισκομένους 
χριστιανούς άρχηγούς νά έπιμείνουν είς τά σχέδιά των καί ότι θά 
συνεχίσουν νά άποστέλλουν είς αύτούς χρήμα καί πολεμοφόδια.

Αύγουστος Guerin
9.

τόμ. (7 - 8/1854) σελ. 33-42
4ον Συνημ. τοΰ ύπ’ άρ. 99 έγγραφου Πειραιεύς 30.6.1854

Κύριον βαρώνον Rouen, Πρεσβευτήν τής Γαλλίας έν Έλλάδι 

Κύριε βαρώνε
Διά τής έπιστολής, τήν οποίαν σάς άπέστειλα έκ Λαρίσης τήν 23 

τού μηνός τούτου, εΐχον τήν τιμήν νά σάς πληροφορήσω, ότι ήμεθα

άποφασισμένοι νά διαβώμεν μέρος τής Θεσσαλίας, ϊνα μεταβώμεν 
είς τόν Χατζηπέτρον, τόν όποιον ύπέθετον, ότι είχεν άποσυρθή είς 
τά όρη τών Άγράφων μετά τήν έν Καλαμπάκα ήτταν του. Μεταβάν- 
τες όμως είς τόν πασάν τής Λαρίσης, ϊνα λάβωμεν τήν έγκρισίν του 
καί άνακοινώσαντες είς αύτόν τό σχέδιον ήμών, ούτος έβεβαίωσεν 
ήμάς, ότι, άν έπεχειροΰμεν τό ταξίδιον ήμών πρός τά Άγραφα, θά 
είχον βεβαίως σταματήσει ήμάς αί πολυάριθμοι ομάδες ληστών, αί 
όποϊαι διατρέχουν τόν τόπον. Δύο άγγελιαφόροι, τούς όποιους εΐ- 
χομεν άποστείλει προηγουμένως είς Χατζηπέτρον, είχον σταματηθή 
παρά τών ληστών καί ό είς τούτων ύπέστη πυροβολισμόν τουφεκιού, 
όστις έφόνευσε τόν ίππον του. Έπίσης ό πρόξενος Αγγλίας Blunt, 
όστις μετέβη παρά τφ Fuad Effendi είς Τρίκαλα έγραψεν είς ήμάς, 
ϊνα καταστήση γνωστόν, ότι έν συνεχεία πληροφοριών, τάς όποιας 
είχε συλλέξει, ούδεμία ύπήρχεν άμφιβολία, ότι ό Χατζηπέτρος άπε- 
σύρθη είς τό Ελληνικόν έδαφος. "Εξ ημέρας πρό τής μάχης τής Κα
λαμπάκας ό άρχηγός ούτος διέταξε νά κατευθύνουν πρός τά σύνορα 
ποίμνιον περίπου 1500 ζώων κλαπέντων είς Θεσσαλίαν, πράγμα τό 
όποιον κατ’ άνάγκην έκαμε νά ύποθέση τις, ότι ήδη είχε τήν πρόθε- 
σιν νά έκκενώση τό οθωμανικόν έδαφος. ’Επίσης έγνωρίζομεν, ότι 
τό παρά τοΰ βασιλέως Όθωνος έκδοθέν διάταγμα άμνηστείας είχεν 
άναγνωσθή έν τώ στρατοπέδφ τοΰ Χατζηπέτρου τριήμερον πρό τής 
μάχης τής Καλαμπάκας. "Ολαι αί άνωτέρω άπόψεις έκαμον είς ήμάς 
λοιπόν νά σκεφθώμεν, ότι ούδεμία ωφέλεια ύπήρχε νά συνεχίσωμεν 
τό ταξίδιον ήμών πρός άναζήτησιν τοΰ Χατζηπέτρου καί άπεφασί- 
σαμεν νά πραγματοποιήσωμεν τήν είς Ελλάδα έπιστροφήν ήμών 
διερχόμενοι έκ Βόλου, όπου ή παρουσία ήμών ήτο άναγκαΐα, ϊνα 
προχωρήσωμεν πρός έπιβίβασιν τών άρχηγών καί άτόμων Ελλήνων, 
οΐτινες κατά τήν έν Άγιμ διαπραγμάτευσιν ήμών είχον δηλώσει, 
ότι ήθελον νά έπιστρέψουν είς 'Ελλάδα. Πρό τής έκ Λαρίσης άνα- 
χωρήσεως ήμών μετέβημεν είς Fuad Effendi, όστις είχεν είσέλθει 
είς τήν πρωτεύουσαν τής Θεσσαλίας τήν 26 τοΰ μηνός τούτου, προ- 
αποστέλλων τάγμα τακτικού πεζικού, βέηδες τοΰ τόπου καί 9 σημαίας 
ληφθείσας άπό τών Ελλήνων κατά τήν μάχην τής Καλαμπάκας. 
Αί έν τή θέσει ταύτη εύρισκόμεναι Ελληνικοί ομάδες κατεΐχον 
II σημαίας, άτάκτους τινάς δυνάμεις καί περίπου 1000 ήμιόνους φορ
τωμένους πολεμοφόδια καί όδηγουμένους παρά Τούρκων τακτικών 
στρατιωτών. Μετά τούτους ήκολούθει ή θριαμβευτική πομπή τού 
Fuad Effendi. Έν τή μάχη τής Καλαμπάκας, περί ής άνέφερον έν 
τή έπιστολή μου τής 20 τού μηνός τούτου, οί Τούρκοι είχον ν’ άγω- 
νισθοΰν κατά τοΰ σώματος τοΰ Χατζηπέτρου άποτελουμένου περίπου 
έκ 2000 άνδρών ύποστηριζόντων δύο μεμονωμένα όχυρώματα, κατά 
τών όποιων έπετέθησαν μετά μεγάλης δριμύτητος οί Τούρκοι. Ό 
ίδιος ό Fuad Effendi είχε διαθέσει τάς δυνάμεις διά τήν έπίθεσιν 
καί είχε ρίψει αύτάς μετά μικράν προσφώνησιν έπί τών παρά τών 
Ελλήνων κατεχομένων όχυρωμάτων. Είς εν όχύρωμα οί Έλληνες 
εισβολείς ύπεχώρησαν πρό τών 500 Αλβανών, άλλ’ είς τό δεύτερον 
ύπερασπιζόμενον παρά τών Κρητών καί 'Υδριωτών ή άντίστασις 
υπήρξε ζωηρά. Τό τελευταϊον τούτο όχύρωμα κατελήφθη παρά τού 
τουρκικού τακτικού πεζικού διοικουμένου ύπό τού ABDI πασά. 
Έκεϊ οί Έλληνες είχον 120 άνδρας νεκρούς καί 50 αιχμαλώτους, 
έπί τών όποιων εύρον μεγάλην ποσότητα δακτυλίδίων, βραχιο- 
λίων, σκουλαρικίων κλπ. κλαπέντων ΰπό τών δήθεν έλευθερωτών 
παρά χριστιανών γυναικών. Οί άτακτοι τούρκοι είχον άρπάσει περί
που 5000 ζώα, τά όποια εΰρίσκοντο είς τό στρατόπεδον τού Χατζη
πέτρου, άλλ’ ό Fuad Effendi διέταξε τήν άπόδοσίν των είς τάς χρι
στιανικός οικογένειας, παρά τών όποιων τά ζώα ταύτα είχον αρπαγή 
ύπό Ελληνικών όμάδων. Οί άρχηγοί Ζάκας καί Καταραχιάς εΰρί
σκοντο πολύ πλησίον τής Καλαμπάκας κατά τήν μάχην τών 'Ελλήνων, 
άλλ’ οί δύο ούτοι άρχηγοί ήρνήθησαν νά έλθουν είς βοήθειαν τού 
Χατζηπέτρου μέ τήν πρόφασιν, ότι ό τελευταίος ούτος δέν είχεν 
ύποστη ρίξει αύτούς είς έπίθεσιν, ήν είχον ΰποστή ΰπό τά δμματά 
του ήμέρας τινάς προηγουμένως. Έν τούτοις ό Ζάκας καί ό Καταρα
χιάς μετά τήν μάχην τής Καλαμπάκας ήκολούθησαν τήν ΰποχωρη- 
τικήν κίνησιν τού Χατζηπέτρου. Κατά τήν παρά τφ Fuad άκρόασιν 
ήμών περιωρίσθημεν νά γνωρίσωμεν είς αύτόν τόν σκοπόν τής άπο
στολής ήμών καί τάς προσπάθειας ήμών. Ούτος έδέχθη τάς δηλώ
σεις ήμών μετά μεγάλης ψυχρότητος, έξ ού εΐχομεν συμπεράνει, ότι 
δέν ήτο φρόνιμον νά φέρωμεν τήν συζήτησιν έπί ζητημάτων ξένων 
πρός τήν είς 'Ελλάδα άνάκλησιν τών είς τό οθωμανικόν έδαφος είσ- 
βαλόντων 'Ελλήνων άρχηγών.

Άλλως τε εΐχομεν πληροφορηθή παρά τοΰ προξένου τής Α. Βρε
τανικής Μεγαλειότητος Blunt, ότι ό Fuad είχε φανή άντιτιθέμενος 
μαθών τήν έπί τού όθωμανικοΰ έδάφους παρουσίαν ήμών χωρίς προ
ηγουμένως νά έχη προειδοποιηθή παρά τής Κυβερνήσεώς του περί 
τής είς Θεσσαλίαν άποστολής ήμών. Ένεκα τούτου πρό τής είς Fuad 
μεταβάσεως ήμών είχον δηλώσει είς τούς δύο συναδέλφους μου, ότι 
ή είς τόν Fuad έπίσκεψις ήμών ώφειλε νά παρουσιάση τόν χαρακτή
ρα μιάς πράξεως σεβασμού πρός τόν άντιπρόσωπον τής Α. Μεγαλειό
τητος τοΰ Σουλτάνου, άντιπρόσωπον μεθ’ ού δέν ήμεθα έξουσιοδο- 
τημένοι νά διαπραγματευθώμεν ζήτημά τι άφορών είς τάς ΰποθέσεις 
τής Θεσσαλίας. Έν τούτοις έθεώρησα καθήκον νά παρατηρήσω είς 
τόν Fuad, ότι, άν έπενέβημεν ένίοτε είς ζητήματα ξένα πρός τόν 
ειδικόν σκοπόν τής άποστολής ήμών, έπράξαμεν τούτο τή ρητή 
αιτήσει τών άνωτέρων άρχών τής χώρας. Είς τήν παρατήρησιν τού
την ό Fuad έτήρησε σιωπήν. Είναι αληθές ότι ή παρουσία τοΰ Έλ-
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ληνός έπιτρόπου, δστις είχε προσκολληθή εις ήμάς, μοί έφάνη ώς 
προκαλέσασα τήν έπιφύλαξιν, ήν ό πληρεξούσιος τοϋ Σουλτάνου 
έτήρησε κατά τήν μετ’ αϋτοϋ συνομιλίαν ήμών.

Έφθάσαμεν είς Βόλον τήν 27 τοϋ μηνός τούτου καί αμέσως έπελή- 
φθημεν τοϋ έργου πρός τερματισμόν των διαπραγματεύσεων ήμών 
μετά των είς τά χωρία τοϋ Βόλου εύρισκομένων αρχηγών. Τήν 28 
μετέβημεν πλησίον αυτών είς Μακρυνίτσαν καί έκεΐ εϋρομεν τόν 
Γριζάνον, Άξελόν, Μοσκοβάκην, Χρόνην καί Μπασδέκην. Μετά 
τών δύο πρώτων, οϊτινες είχον φθάσει άπό δύο ήμερων έξ Άγιας, 
εΐχομεν νά άσχοληθώμεν περί τών ληπτέων μέτρων πρός μεταφοράν 
είς Ελλάδα αύτών ώς καί τών έπιθυμούντων ν’ ακολουθήσουν αυτούς 
Έλληνας. Πρός τοϋτο συνεφωνήθη τό έξης: α) Ό λοχαγός Άξελός 
καί ό στρατός του άποτελούμενος έξ έξήκοντα άνδρών θά έπεβιβά- 
ζοντο τήν 3 μεταμεσημβρινήν τής έπομένης έπί τοϋ άγγλικοϋ άτμο- 
πλοίου «Τρίτων», τό όποιον θά μετέφερεν αυτούς είς Πειραιά, β) 
"Οτι ό Γριζάνος, ό Μοσκοβάκης καί περίπου 250 Έλληνες υπό τάς 
διαταγάς των θά ώδηγοϋντο είς Άμαλιάπολιν έπί έλληνικοϋ πλοίου 
ένοικιασμένου πρός τοϋτο έν τώ λιμένι τούτιρ. Συνεφωνήθη, ότι ή 
έπιβίβασις καί ό άπόπλους θά έγίνοντο τό άπόγευμα τής 30 τοϋ μη
νός τούτου καί ότι αί έπιβιβάσεις θά έπραγματοποιοϋντο ύπό τήν 
έποπτείαν τοϋ κυβερνήτου τοϋ άτμοπλοίου «Ήρων», δστις θά συ- 
νώδευεν έπίσης τήν συνοδείαν μέχρι τής Άμαλιαπόλεως. Ό Φιλά
ρετος, μετά τοϋ οποίου ήδη είχομεν διαπραγματευθή κατά τό πρώτον 
είς Βόλον ταξίδιον ήμών, είχεν έγκαταλείψει τήν χώραν μετά 150 
Ελλήνων τεθέντων ύπό τήν διοίκησίν του. Άνενεώσαμεν τάς προσ
πάθειας ήμών είς τούς άρχηγούς Χρόνην καί Μπασδέκην, ΐνα παρα- 
κινήσωμεν αύτούς νά παύσουν ενα άγώνα, δστις δέν δύναται νά έχη 
παρά συνεχείας λυπηράς δι’ αύτούς καί τά παρ’ αύτών κατεχόμενα 
χωρία. Ούτοι έπέμεινον είς τάς πρώτας δηλώσεις, ας έκαμον είς 
ήμάς καί περί ών σάς άνέφερον είς προηγουμένας έπιστολάς. Ώς 
είχον τήν τιμήν νά σάς τό είπω, Κύριε Πρεσβευτά, ό Χρόνης καί 
Μπασδέκης είναι ραγιάδες ύπήκοοι τής όθωμ. Πύλης καί ούδέποτε 
είχον θέσιν είς Ελλάδα. Θά μείνουν είς τά χωρία τοϋ Βόλου έπί 
κεφαλής περίπου 400 άνδρών, μεταξύ τών όποιων εύρίσκονται Έλ
ληνες καί άλλοι χριστιανοί γεννηθέντες είς τάς άνηκούσας τή Τουρ- 
κίμ έπαρχίας. "Οθεν τοϋτο θά έξαρτηθή έκ τής τουρκικής άρχής νά 
λάβη μέτρα πρός άπελευθέρωσιν τών χωρίων τοϋ Βόλου έξ όμάδων 
διοικουμένων παρά τοϋ Μπασδέκη καί Χρόνη ώς καί έκείνων, τάς 
όποιας ό Γριζάνος καί Άξελός άφησαν είς τήν κοιλάδα τής Άγιας, 
άνερχομένας κατά προηγουμένην έπιστολήν μου εις 120 ληστάς έξ 
έπαγγέλματος. Μετά τοϋ κυβερνήτου τοϋ άτμοκινήτου «Ήρων» τοϋ 
διοικοϋντος τόν σταθμόν τοϋ Βόλου συνεννοήθην σχετικώς μέ τήν 
έπιβίβασιν τοϋ Άξελοϋ, τοϋ Γριζάνου καί τοϋ Μοσκοβάκη ώς καί 
τών ύπό τών άρχηγών τούτων διοικουμένων Ελλήνων. Ό Begne άμέ- 
σως εδωκεν είς τόν κυβερνήτην τοϋ πλοίου «Τρίτων» τήν διαταγήν νά 
έπιβιβάση καί νά όδηγήση είς Πειραιά τόν Άξελόν καί τήν όμάδα 
του. Ή έπιβίβασις αϋτη έπραγματοποιήθη τήν 3 μεταμεσημβρινήν 
τής 28 είς άπόστασιν 2 λευγών έκ τοϋ Βόλου. Ώς πρός τήν έπί έλλη- 
νικοΰ πλοίου έπιβίβασιν τοϋ Γριζάνου καί τοϋ Μοσκοβάκη ώς καί 
τών ύπό τών άρχηγών τούτων διοικουμένων Ελλήνων άπεφασίσθη 
νά γίνη τήν Παρασκευήν ύπό τήν έποπτείαν τοϋ κυβερνήτου Begne, 
δστις θά συνοδεύση τό πλοϊον μέχρι Άμαλιαπόλεως. Τερματισθει- 
σών τών έν Θεσσαλία έπιχειρήσεων άπεφασίσαμεν νά έπιβιβασθώμεν 
τοϋ πλοίου «Τρίτων» καί έφθάσαμεν είς Πειραιά τήν 8 έσπερινήν 
τής χθές. Ό Άξελός καί οί 60 άνδρες του άπεβιβάσθησαν άμέσως 
καί έτέθησαν είς τήν διάθεσιν τοϋ φρουράρχου Πειραιώς. ’Εδώ τε
λειώνει, Κύριε Πρεσβευτά, ή παρ’ ύμών έμπιστευθεϊσα μοι άποστολή. 
Έν τούτοις θεωρώ καθήκον νά προσθέσω είς τήν έκθεσίν μου παρα
τηρήσεις τινάς, τάς οποίας μοί έκαμε νά παρατηρήσω τό είς Θεσσα
λίαν ταξίδιόν μου, άλλ’ άφορώσας μόνον είς τήν δημοσίαν ήσυχίαν 
έν τή έπαρχίμ ταύτη.

Μεταξύ τών χριστιανικών πληθυσμών τής Θεσσαλίας δέν όπήρξεν 
έπανάστασις έν τή πραγματική έννοίμ τής λέξεως ταύτης. Υπήρξε 
μία εισβολή ένοπλων όμάδων, αί όποΐαι ήλθον έξ Ελλάδος, όχι ΐνα 
απελευθερώσουν τούς χριστιανούς έκ τοϋ συνήθως καλουμένου όθω- 
μανικοϋ ζυγοΰ καί αν ό όμολογούμενος σκοπός τής έπιχειρήσεως 
δέν ύπήρξεν ή λεηλασία τών χριστιανών ώς καί τών όθωμανών, έν 
τούτοις δύναταί τις νά πεισθή, ότι οί δήθεν έλευθερωταί ήσχολήθη- 
σαν πολύ περισσότερον περί κλοπών, άρπαγών καί λεηλασιών καί 
ένίοτε δολοφονιών παρά περί τής ύποστηρίξεως καί τής προστασίας 
τών όμοθρήσκων των. Νομίζω, δτι θά ήτο περιττόν νά ύπενθυμίσωμεν 
δλας τάς πράξεις τάς δικαιολογούσας τήν έκφρασθεΐσαν γνώμην, 
διότι αί πράξεις αύται είναι δυστυχώς πολύ γενικώς γνωσταί. Άλλως 
τε δέν πρέπει νά άποκρυβή, οί χριστιανοί τής Θεσσαλίας, δν καί 
ύποβάλλονται είς πολυαρίθμους παρανόμους φορολογίας έκ μέρους 
τών Βέηδων, έν τούτοις ούδεμίαν συμπάθειαν έχουν πρός τούς άδελ- 
φούς των τοϋ Έλληνικοϋ βασιλείου καί βεβαίως δέν άναμένουν άπό 
τής πλευράς ταύτης άνακούφισιν τών συμφορών, τάς όποιας ύποφέ- 
ρουν. Άν χριστιανοί τινες, ύπήκοοι τής Πύλης, ήνώθησαν μετά τών 
Ελληνικών όμάδων, ήδη έγνώρισα τούς λόγους, οί όποιοι είχον 
ύποχρεώσει αύτούς νά λάβουν τήν άπόφασιν ταύτην. Οί Έλληνες 
βεβαίως πολύ κακώς ήγωνίσθησαν είς τάς σπανίας μετά τών όθωμα- 
νικών δυνάμεων συναντήσεις των καί ούδεμίαν σημαντικήν έπιτυ- 
χίαν έπέτυχον, άλλ’ έπίσης πρέπει νά τό όμολογήσωμεν ή άπουσία 
έπί κεφαλής τών τουρκικών δυνάμεων ένός άρχηγοϋ ίκανοΰ είναι ή

μόνη αίτια, ήτις ήδυνήθη νά έπιτρέψη είς τάς Έλληνικάς όμάδας νά 
διατηρηθούν έπί 4 μήνας έπί τοϋ όθωμανικοϋ έδάφους. Ή άλήθεια 
αϋτη άπεδείχθη έκ τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων, άς διηύθυνεν έν 
Ήπείρφ καί Θεσσαλία ό Fuad Effendi. Ό άνώτερος ούτος λειτουρ
γός ούδεμίαν γνώσιν έχει θεωρητικήν ή πρακτικήν τοϋ πολέμου, 
άλλά κατέχει ύψηλήν όξύνοιαν καί μόνη ή ίδιότης αϋτη ήρκεσεν 
είς αύτόν νά δώση καλήν διεύθυνσιν είς τάς τουρκικάς δυνάμεις καί 
νά νικήση πλήρως τάς Έλληνικάς όμάδας έν ταΐς δύο μάχαις, &ς 
διεξήγαγεν έν Πέτα καί Καλαμπάκα. Ό Τοϋρκος στρατιώτης είναι 
γενναίος, εύπειθής, ύπομονητικός, άλλ’ οί άξιωματικοί είναι έν γέ- 
νει άπιστεύτου άπειθείας καί άνικανότητος. Ό Fuad περιωρίσθη νά 
δείξη είς τόν στρατόν του τά όχυρώματα τής Καλαμπάκας καί νά 
διατάξη τήν κατάληψιν τούτων καί οί τοϋρκοι στρατιώται είς διά
στημα μιας ώρας κατέλαβον τήν ύπό τοϋ Χατζηπέτρου κατεχομένην 
όχυράν θέσιν καί διεσκόρπισαν τάς δυνάμεις τοϋ άρχηγοϋ τούτου. 
Τουρκικαί δυνάμεις καλώς διοικούμεναι θά πολεμοϋν πάντοτε κατά 
τών Ελληνικών όμάδων οίοσδήποτε είναι ό άριθμός αύτών καί ή 
άξια τών διοικούντων αύτάς άρχηγών. "Ολοι οί είσβαλόντες είς οθω
μανικόν έδαφος Έλληνες άρχηγοί έπέστρεψαν σήμερον είς τήν 
Ελλάδα. Δέν ύπάρχει φόβος έκ νέου συνενώσεώς των, ίνα έπαναρχί- 
σουν τάς μισητάς λεηλασίας, τάς όποιας διέπραξαν έν Θεσσαλίμ. 
Οϋτω δύναταί τις λοιπόν νά βεβαιωθή, δτι ή έπαρχία αϋτη ούδένα 
πραγματικόν κίνδυνον διατρέχει πλέον έκ μέρους τών Ελληνικών 
όμάδων. Άλλως τε υπολογίζουν σήμερον έν Θεσσαλία 12.000 άνδρας 
τακτικοϋ στρατοϋ καί 10.000 άνδρας άτάκτους. Μετά τοιαύτης δυ- 
νάμεως τεθείσης ύπό τήν ικανήν διεύθυνσιν τοϋ Fuad δύναταί τις νά 
περιφρονήση δλας τάς έπιθέσεις τών Ελληνικών όμάδων. όσονδή- 
ποτε πολυάριθμοι δύνανται νά είναι. Έν τούτοις δέν πρέπει νά άπο- 
κρύψη τις, δτι θά μείνουν άκόμη έν τφ τόπφ πολυάριθμοι όμάδες 
ληστών, οί όποιοι θά ζητήσουν νά διατηρηθούν είς τά όρη, άλλ’ ό 
τόπος έντός όλίγου θά καθαρισθή, άν γνωρίζη τις νά κάμη καλήν 
χρήσιν τών τουρκικών δυνάμεων. ’Επίσης θεωρώ καθήκον νά παρα
τηρήσω, δτι τά χωρία τοϋ Βόλου θά άπαιτήσουν σταθεράν έπαγρύ- 
πνησιν. Τά χωρία ταϋτα κατέχονται παρ’ Ελλήνων ραγιάδων, έξ ού 
καί αί ραδιουργίαι τών ύπηκόων τοϋ βασιλέως "Οθωνος δύνανται εύ- 
κόλως νά έξασκήσουν έπικίνδυνον έπιρροήν. Είμαι πεπεισμένος, δτι 
αύτήν τήν στιγμήν μάλιστα τό Θεσσαλικόν Κομιτάτον τών Αθηνών 
δρά άκόμη πρός διατήρησιν μιάς έστίας έπαναστάσεως είς τά χωρία 
ταϋτα, άλλ’ ή οθωμανική Κυβέρνησις θά δυνηθή νά ματαιώση τάς 
ραδιουργίας αύτάς υίοθετοϋσα έναντι τοϋ Χρόνη καί Μπασδέκη τό 
είς πολλάς προηγουμένας έκθέσεις μου ύποδειχθέν μέτρον.

Κατά τό διάστημα τοϋ ταξιδιού μου ήκουσα νά όμιλοϋν πολύ περί 
τής άναγκαιότητος νά σταλούν Γαλλοαγγλικαί δυνάμεις είς Θεσσα
λίαν πρός διατήρησιν τής γαλήνης έν τή έπαρχία ταύτη. Δέν ένόμι- 
σα, ότι μοί έπετρέπετο νά άσχοληθώ περί τοϋ ζητήματος τούτου. 
Έν τούτοις, άν ή χρήσις παρομοίου μέτρου δέν ώφειλε νά έχη άλ
λον σκοπόν παρά τόν καθαρισμόν τής Θεσσαλίας έκ τής παρουσίας 
τών Ελλήνων είσβολέων, δύναμαι νά είπω, δτι ή υίοθέτησις τοϋ 
μέτρου τούτου μοί φαίνεται σήμερον πλήρως περιττόν. Έζήτησα νά 
έκτιμήσω τάς άπωλείας, τάς όποιας οί κάτοικοι τής Θεσσαλίας ύπέ- 
στησαν έν συνεχείς τής μισητής είσβολής, τήν όποιαν ή έπαρχία 
αύτη ύπέστη έκ μέρους τών Ελληνικών όμάδων. Αί άπώλειαι αύται 
περιλαμβάνουν α) τήν καταστροφήν 200 περίπου χωρίων πυρπολη- 
θέντων, λεηλατηθέντων ή καταστραφέντων τόσον παρά τών δήθεν 
Ελλήνων έλευθερωτών δσον παρά τών άτάκτων τουρκικών δυνά
μεων, β) τήν παρ’ Ελληνικών όμάδων κλοπήν 300.000 περίπου ζώων 
προβάτων, βόων, ίππων. Τό μεγαλείτερον μέρος τών ζώων τούτων 
είσήλθεν είς Ελλάδα, γ) ή αρπαγή 1.500.000 χιλιογράμμων σίτου, δ) 
ή άπώλεια σχεδόν τής ήμισείας έσοδείας τοϋ έτους τούτου, διότι ό 
έν Θεσσαλία στρατός δέν ήδυνήθη νά έπιτρέψη είς τούς κατοίκους 
νά έπιδοθοϋν είς έργασίας συγκομιδής, ε) Ή άπώλεια ή προκύπτου- 
σα έκ τής άδυναμίας, διά σημαντικόν άριθμόν κατοίκων νά καλλιερ- 
γήση καί νά σπείρη τάς γαίας διά τήν συγκομιδήν τοϋ προσεχούς 
έτους έν συνεχεία τής αρπαγής τών ζώων των καί τής καταστροφής 
τών κατοικιών των. Πρός έκτίμησιν είς χρήμα τοϋ ποσοΰ όλων τού
των τών άπωλειών συνεβουλεύθην τά πλέον άμερόληπτα καί τά πλέον 
ίκανά πρός έκφρασιν γνώμης έπί τής ύποθέσεως ταύτης πρόσωπα 
καί δλα όμοθυμαδόν συνεπέρανον, δτι δλαι αί άπώλειαι αύται δέν 
δύνανται νά ύπολογισθοϋν κάτω τών 30 έκατομμυρίων φράγκων. 
’Ιδού λοιπόν ό Ισολογισμός τής δήθεν ένδοξου έπιχειρήσεως τής 
δημιουργηθείσης μέ πρόφασιν νά δώση τήν έλευθερίαν είς τούς χρι
στιανούς τής Θεσσαλίας καί ήτις έν τή πραγματικότητι δέν έφερε 
παρά τό πένθος καί τήν λεηλασίαν είς αύτήν τήν έξαίρετον έπαρχίαν.

Αύγουστος Guerin
10.

τόμ. 69 (7-8/1854) σελ. 43 
Άθήναι 2.7. 1854

Αύτοϋ ’Εξοχότητα Κύριον Droyn ΙΛαγε'ύπουργόν έξωτ/κών,
Παρισίους

Κύριε Υπουργέ
Έχω τήν τιμήν νά πληροφορήσω τήν Ύμετέραν Εξοχότητα περί 

τής έπιστροφής μου έκ τής άποστολής, τήν όποιαν μοί ένεπιστεύθη 
ό βαρώνος Rouen είς Θεσσαλίαν. Έφθασα έδώ τήν 30 ’Ιουνίου.

94α
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Άνεχώρησα τήν 6 ίδιου μηνάς. Τό ταξίδιόν μου διήρκεσε λοιπόν 24 
ήμέρας, κατά τάς όποιας διέτρεξα διαδοχικώς τά δάση τοϋ όρους 
Γούρα, τά όρη τής Μαγνησίας, τάς πεδιάδας τής Θεσσαλίας καί τά 
όρη Όλυμπον καί Όσσαν. Έξέθηκα είς τόν πρεσβευτήν τής Αύτοϋ 
Αύτοκρατορικής Μεγαλειότητος έν Άθήναις τάς έπιχειρήσεις, είς 
τάς όποιας άφωσιώθην άπό κοινοΟ μετά των συναδέλφων μου Ελλά
δος καί ’Αγγλίας (1). Μοΐ γράφετε τήν 9 παρελθόντος νά μείνω παρά 
τφ στρατηγφ Mayran. Ούτος μοΐ εϊπεν, ότι μέ θέλει μήπως μεταφέ- 
ρη στρατόν είς άλλην πάλιν έκτος τοϋ Πειραιώς. Θά άναχωρήσω 
διά Σύραν καί έντός 8 ήμερων θά εύρίσκωμαι ενταύθα. Τά έξοδα 
τής άποστολής άνέρχονται είς 570 φράγκα. Παρακαλώ νά πληρω
θούν.

A. Guerin
11.

1. περιληπτικώς
τόμ. 69 (7 - 8/1854) σελ. 48 - 49 

Έμπιστευτικόν Άθήναι 7.7.1854

Αύτοϋ Εξοχότητα Κύριον Droyn Lhuys ΰπουργόν έξωτ /κών,
Παρισίους

Έξοχώτατε

Πολλά κρούσματα χολέρας έξεδηλώθησαν μεταξύ τοϋ έπιβιβα- 
σθέντος στρατοϋ. Ό Μαυροκορδάτος έγκατέλειψε τήν Μάλταν. 
Πολλοί πειραταί συνελήφθησαν. Οί καπιτάνοι Γριζάνος καί Μο- 
σκοβάκης, οϊτινες έδήλωσαν ύποταγήν είς τούς Γάλλους καί Άγ
γλους έπιτρόπους, μετεφέρθησαν τήν έβδομάδα ταύτην παρά τοϋ ά/π 
«Ήρων» μετά 300 - 400 εθελοντών έκ Βόλου είς Εύβοιαν. Ή άνάκρι- 
σις περί τών διά τόν έξοπλισμόν τοϋ βρικίου «Θεσσαλία» προσώπων 
συνεχίζεται ένεργώς. Οί κύριοι Φίλιππος Ίωάννου, Μεταξάς, Σταϋ- 
ρος, Πάϊκος κλπ. είναι βαρέως εκτεθειμένοι. Αί Άθήναι είναι ήσυχοι. 
Ό Μεταξάς ώμολόγησεν, ότι έδωκε χρήματα, ϊνα πληρωθή ή έπα- 
νάστασις.

τόμ. 69 (7 - 8/1854) σελ. 50 - 53 
Άριθ. 100 Άθήναι 7.7.1854

Αύτοϋ ’Εξοχότητα Κύριον Droyn Lhouys ύπουργόν Έξωτ /κών,
Παρισίους

Έξοχώτατε
ΌΜαυροκορδάτος άναμένεται αϋριον... Αΐ διαθέσεις τών άτυχων 

τούτων πριγκίπων παραμένουν άπολύτως αί ίδιαι. Θέλουν νά θεω
ρούν έαυτούς ώς αιχμαλώτους καί έπιθυμοϋν νά βλέπουν τά πρό
σωπα ήμών ώς έχθρούς των. Κατά τάς όδηγίας τής Ύμετέρας Έξο- 
χότητος έσκέφθην νά παρουσιάσω είς τήν Αύλήν τόν ναύαρχον 
Tinan καί τόν στρατηγόν Mayran, άλλά... άν κατενόησα καλώς ό βα
σιλεύς Όθων ήκουσε νά έγείρεται τοιοϋτον ζήτημα μετά μεγάλης 
άποστροφής. Έν τούτοις θά θέσω τό ζήτημα τοϋτο είς τήν διάθεσιν 
τοϋ Μαυροκορδάτου. Έν τή τελευταίμ έκθέσει μου άνέφερον είς τήν 
*Υμ. Εξοχότητα περί τής συλλήψεως, ώς πειρατικού, ένός Ελληνικού 
βρικίου, διότι εύρέθησαν έπ’ αύτοϋ πολεμοφόδια καί χρήματα προ- 
οριζόμενα νά προκαλέσουν νέαν έπανάστασιν είς Θεσσαλίαν. Ό 
ναύαρχος Tinan πεισθείς περί τών γεγονότων τούτων παρέδωκεν είς 
τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν τά συλληφθέντα έπϊ τοϋ βρικίου άτο
μα κρατήσας προσωρινώς τό πλοίον τοϋτο ώς καί τήν συνοδεύου- 
σαν αύτό σακολέβαν. Ή έπϊ τοϋ πλοίου άρχίσασα άνάκρισις συνεχί- 
σθη επί τής ξηρας καί θά προκόψουν γεγονότα ήδη άποκαλυφθέντα 
είς τήν δικαιοσύνην, ότι είς τήν τρελλήν ταύτην άπόπειραν θά εύ- 
ρεθοϋν βαρέως έκτεθειμένοι, έκτος τοϋ έπϊ τοϋ βρικίου συλληφθέν- 
τος ίατροϋ Τάσου, ό Φίλιππος Ίωάννου, ό Μεταξάς θείος καί άνε- 
ψιός, ό Πάϊκος, ό ’Ιωάννης Σοϋτσος άδελφός τοϋ τέως ύπουργοϋ 
Στρατιωτικών καί ό διευθυντής τής Τραπέζης Σταϋρος, τοϋ όποιου 
τό όνομα εόρίσκεται άναμεμειγμένον είς δλας τάς ραδιουργίας ώς 
καί ό γραμματεύς τής Τραπέζης Keretos. Όθεν έκαστος γνωρίζει, 
ότι ό Φίλιππος Ίωάννου, τέως καθηγητής τοϋ βασιλέως έν Γερμα- 
νίμ, κατέχει δλην τήν έμπιστοσύνην τοϋ πρίγκιπος τούτου, τοϋ 
όποίου ύπήρξεν ό δραστηριώτερος πράκτωρ είς τάςταραχάς τής 
’Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας καί έκπλήσσονται όρθότατα, διότι ό 
σοφός ούτος δέν θεωρεί καθήκον νά τερματίση τήν έπαναστατικήν 
προπαγάνδαν του συγχρόνως μετά τοϋ ήγεμόνος του πρίγκιπος, όστις 
έδωσε τόν λόγον του νά μείνη έξ όλοκλήρου ουδέτερος είς τήν Ανα
τολικήν σύγκρουσιν... Ό Μεταξάς κλείεται είς πλήρη άρνησιν όλων 
τών είς βάρος του γεγονότων. Δέν παρέδωκε χρήματα είς Τάσον, 
δτε ό τελευταίος ούτος καταθέτει, ότι τά ληφθέντα χρήματα έλαβεν 
έκ τοϋ μέρους τής οικίας τοϋ άνωτάτου άρχηγοϋ τών Ναπαίων (Ρω
σόφιλων), όπου άνευρέθησαν κατά τήν γενομένην έν τή οικία του 
έπίσκεψιν 90.000 φράγκα είς χρυσόν, τόν όποιον έσπευσεν ούτος 
άπό τότε νά καταθέση είς τήν τράπεζαν. Ώς πρός τόν Σταύρον τόν 
πλέον έπικίνδυνον καί πλέον άπιστον ύπηρέτην τής Αύλής έν Έλλά- 
δι... δηλώνει, ότι δέν θέλει νά είπη όπόθεν ό έν Μασσαλία οίκος 
Μαύρου έλάμβανε τά είς Θεσσαλίαν άποστελλόμενα χρήματα, διό
τι ό οίκος αύτός είχεν ΰποσχεθή αΰτφ νά μή είπη τοϋτο. Άρνείται

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

Φ
νά γνωστοποιήση τήν χρήσιν, τήν οποίαν εκαμνε τών ποσών ένφ... 
τήν έπομένην τοϋ σχηματισμού τής παρούσης Κυβερνήσεως είχε 
παραδώσει κατ’ άνωτέραν διαταγήν 60000 <ρρ. είς τόν Πάϊκον, όστις 
έρωτώμενος μέ τήν σειράν του ώμολόγησεν, ότι έλαβε πράγματι 
αύτά ώς άπόθεμα. Ή άνάκρισις συνεχίζεται. Ή Αύλή δεικνύεται λίαν 
άνήσυχος διά παν τό δυνάμενον νά άποκαλυφθή. Οί Γερμανοί δι- 
πλωμάται πολύ άνησυχοϋν. Ό βαρώνος Thile μέ έλεγε χθές: «Σώ
σατε τόν βασιλέα, σώσατε τόν βασιλέα, σείς μόνος δύνασθε νά 
σώσητε αύτόν»...

τόμ. 69 (7 - 8/1854) σελ. 54 - 57 
Άρ. 101 Άθήναι 7.7.1854

Αύτοϋ Εξοχότητα Κύριον Droyn Lhuys ύπουργόν Έξωτ/κών,
Παρισίους

Έξοχώτατε

... Τήν έβδομάδα αύτήν δύο άρχηγοί Γριζάνος καί Μοσκοβάκης, οί 
όποιοι εΐχον ύποταχθή είς τούς Έπιτρόπους ήμών Guerin καί Merlin, 
άλλά δέν ήδυνήθησαν νά έπιβιβασθοϋν συγχρόνως μετά τών τελευ
ταίων τούτων, μετεφέρθησαν παρά τοϋ πλοίου «"Ηρων» μετά 300 ή 
400 έπαναστατών έν Εύβοια είς τρόπον ώστε δέν μένουν πλέον έν 
τή πραγματικότητι έπί τοϋ τουρκικού έδάφους ώς έπαναστάται παρά 
δύο ή τρεις άρχηγοί ραγιάδες, οί όποιοι δέν θά βραδύνουν νά ύποτα- 
χθοϋν. Μανθάνομεν, ότι ό Abdi πασάς έπί κεφαλής χιλιάδων τινών 
Άρναουτών άνεμένετο έν Βόλω πρός οριστικήν έκ τών χωρίων έκ- 
δίωξιν είς τά όρη ένός τών ραγιάδων άρχηγών, καλουμένου Χρόνη, 
όστις εύρίσκετο έπί κεφαλής έπαναστατών τινών. Τά έπί τοϋ Ελλη
νικού βρικίου «Ή Θεσσαλία» κατασχεθέντα πολεμοφόδια, όπλα καί 
χρήματα ήσαν προωρισμένα διά τούς άδελφούς Γριζάνου καί Μο- 
σκοβάκην είς τρόπον ώστε καί άν ό Τάσος θά διέφευγε τής έπιτη- 
ρήσεως ήμών, θά έφθανε πολύ άργά είς Θεσσαλίαν, πολύ άργά τούλά- 
χιστον πρός συνάντησιν τών δύο τούτων άρχηγών, τούς όποιους ό 
Guerin έθεώρει ώς λίαν έπικινδύνους, διότι είς τήν ίσχύν, πολύ σπά
νιάν είς τάς τάξεις τών Ελλήνων, συνήνουν, πράγμα πολύ σπανιώ- 
τερον άκόμη, τήν χρηστότητα καί ούδεμίαν άταξίαν διέπραττον. Οΰ- 
τω, Κύριε Υπουργέ, δύναταί τις νά θεωρήση τήν Θεσσαλίαν ώς εί- 
ρηνεύσασαν. Δυστυχώς ή πλούσια αϋτη έπαρχία έπί μακρόν θά έν- 
θυμήται τάς συμφοράς, τάς όποιας οί εισβολείς έκαμον αύτήν νά 
ύποφέρη ύπομονητικώς. Αναγγέλλεται ή έκ Κων)πόλεως άναχώρη- 
σις Επιτροπής έπιφορτισμένης νά διαπιστώση τήν έκτασιν τών 
άπωλειών, τάς όποιας οί έπίτροποι ήμών άναβιβάζουν είς 25 έκατομ- 
μύρια φράγκων... Οί Έλληνες στρατηγοί, οί όποιοι έλαβον μέρος 
είς τήν έπανάστασιν καί άμνηστευθέντες έπέστρεψαν ώς ό Θεόδω
ρος Γρίβας, Παπακώστας κλπ. άπηύθυναν είς τό 'Υπουργικόν Συμ- 
βούλιον αΐτησιν, έν τή όποίμ κατηγοροΰντες τήν Κυβέρνησιν, διότι 
έρριψεν αύτούς πρός τά έμπρός διαβεβαιοϋσα αυτούς, ότι Γαλλία, 
’Αγγλία καί Εύρώπη θά ύπεστήριζον τήν Ελλάδα κατά τής Τουρ
κίας, μέμφονται αύτήν, διότι έγκατέλειψεν αύτούς, προεκάλεσεν
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έπομένως τήν καταστροφήν των καί ζητοϋν παρά τής Κυβερνήσεως 
νά έλθη είς βοήθειαν των στρατιωτών των, τών όποιων αί έλλεί- 
ψεις είναι πλήρεις... Δύνασθε ν’ άναγγείλητε υπερήφανος, μοί έπρό- 
σθεσεν ό στρατηγός Καλλέργης, ότι δέν μένει σήμερον ούτε είς 
Έλλην έπί τοϋ τουρκικού έδάφους. At οθωμανικοί δυνάμεις άνακα- 
τέλαβον τάς έπί τών συνόρων παλαιός θέσεις των καί πολυάριθμα 
άποσπάσματα πεζικού, ιππικού καί πυροβολικού Ελληνικού εύρί- 
σκονται άκαταπαύστως είς κίνησιν προς φυλάκισιν τών βραδυπο- 
ρούντων, οί όποιοι θά ήτο δυνατόν ακόμη νά εύρεθοΰν είς τά γειτο
νικά σύνορα. Ό Καλλιγας μοί άναγγέλλει τήν στιγμήν ταύτην, ότι 
ό Μεταξάς έλθών είς άναπαράστασιν μετά τού Τάσου καί έπιμένων 
νά άρνήται, ότι παρέδωκεν είς αύτόν κεφάλαια, κατέληξε νά όμολο- 
γήση τό παν. ’Ισχυρίζεται, ότι έκ φίλων του έν Κων)πόλει έλαβε 
χρήματα, τά όποια παρέδωκεν είς τόν Τάσον ώς καί τά εύρεθέντα έν 
τή οικία του 80.000 φράγκα.

F. Rouen
14.

τόμ. 69 (7 - 8/1854) σελ. 72 
Άθήναι 12.7.1854

Αυτού Εξοχότητα Κύριον Droyn Lhuys ύπουργόν Έξωτ., Παρισίους 
Έξοχώτατε

Αί ειδήσεις έκ τών συνόρων καί τού έσωτερικοΰ συνεχίζουν νά 
είναι ικανοποιητικοί. Ή όμάς τού νέου Βελέντζα διελύθη καί ό ρα
γιάς λοχαγός Χρόνης πολιορκηθείς παρά τών Τούρκων έπεβιβά- 
σθη μεθ’ όλων τών άνδρών του έπί τού άγγλικοΰ άτμοκινήτου «ό 
Τρίτων», τό όποιον ώδήγησεν αύτόν είς Χαλκίδα...

τόμ. 69 (7 - 8/1854 σελ. 78-79 
Άρ. 103 Άθήναι 12.7.1854
Αυτού Άξοχότητα Κύριον Dr. Lhuys ύπουργόν Έξωτ., Παρισίους 

Έξοχώτατε
...Διά τού τελευταίου ταχυδρομείου σας άνέφερον, ότι δέν έμεινε 
πλέον ένοπλος έν Θεσσαλία παρά καπιτάνος τις ραγιάς Χρόνης, 
όστις έπεθύμει ν’ άγορασθή παρά τών Τούρκων. Συγχρόνως σάς 
άνήγγειλον τήν είς Βόλον άφιξιν τού Abdi πασά μετά δυνάμεων βα- 
δίζοντος κατά τού ραγιά τούτου αρχηγού. Αί τελευταίοι πληροφορίαι 
μάς έπιβεβαιοΰν, ότι ό Χρόνης περικυκλωθείς πανταχόθεν παρά τών 
Τούρκων εύρε καταφύγιον μετά 600 στρατιωτών του έπί τού αγγλικού 
άτμοπλοίου «Τρίτων», τό όποιον άπεβίβασεν αύτόν είς Χαλκίδα. 
Ό Άγγλος κυβερνήτης ήθελε νά έπεκτείνη τήν προστασίαν του είς 
πολλούς ραγιάδες. Μεταξύ αύτού καί τού Fuad έφένδη έλαβον χώ
ραν πολυάριθμοι διαπραγματεύσεις, έν συνεχείμ τών όποιων δέν 
ήδυνήθη νά έπιβιβάση παρά Έλληνας υπηκόους. Έπιτυχόντες παρά 
τού πασά τής Λαρίσης διάταγμα άμνηστείας υπέρ τών είς τήν Ελλη
νικήν Κυβέρνησιν έκτεθειμένων ραγιάδων καί μάλιστα έφιστώντες 
τό συμφέρον τών τουρκικών αρχών έπί τών χριστιανών υπηκόων 
τού Σουλτάνου άπεφύγομεν μετά φροντίδος, οί έπίτροποι καί κυβερ- 
νήται ήμών, άποσπώντες παρά τής Θεσσαλίας τούς εισβολείς της νά 
προσφέρωμεν έπίσης είς τούς ραγιάδες μέσα άποδράσεως. Ό κυ
βερνήτης τού άτμοπλοίου «Τρίτων» έδείχθη εύμενέστερος ήμών 
όπως άλλως τε όλοι οί Άγγλοι πράκτορες είς τήν άτυχή ταύτην 
ΰπόθεσιν. ’Ενώ ό Χρόνης έπεβιβάζετο έπί τού άτμοπλοίου «Τρίτων», 
ό ληστής Βελέντζας, υιός τού περιφήμου ληστοΰ τού ίδιου ονόμα
τος, όστις φυσικά είχεν εισβάλει είς τό τουρκικόν έδαφος, ύπετάσ- 
σετο είς τάς Ελληνικός άρχάς. Ή Ήπειρος καί ή Θεσσαλία άπο- 
λαύουν πλήρους ήσυχίας. Διερωτώνται πόθεν καί πώς ήλθεν ή τρο
μερά αϋτη θύελλα, ήτις αίφνης έξερράγη έπί τής χώρας, άφήσασα 
πανταχού τρομερά ίχνη τής διαβάσεώς της, χωρίς σήμερον νά δια
κρίνουν ούδένα πρωταίτιον τών τόσον μεγάλων συμφορών...

F. Rouen
16.

τόμ. 69 (7 - 8 /1854) σελ. 86 - 87 
Άρ. 104 Άθήναι 17.7.1854
Αύτού Εξοχότητα Κύριον Dr. Lhuys ύπουργόν Έξωτ)κών, Παρισίους 

Έξοχώτατε
... Αί ειδήσεις έκ τών συνόρων καί τών νομών συνεχίζουν νά είναι 
έξαίρετοι. Πολυάριθμα ποίμνια συλληφθέντα παρά τών Ελληνικών 
άρχών ώς άνήκοντα είς Τούρκους ΰπηκόους άπεδόθησαν. Ό Χατζη- 
πέτρος έφθασεν είς Αθήνας. Κακόβουλοι τινες έσχεδίασαν νά έπω- 
φεληθούν τής έπιστροφής τού στρατηγού τούτου, ϊνα κάμουν έπι- 
δείξεις άντιθέτους είς τήν Κυβέρνησιν. Τά ληφθέντα μέτρα συνεκρά 
τησαν τούτους έν τή τάξει... Τό Συμβούλιον γνωρίζει θετικώς, ότι 
σημαντικά ποσά έχορηγήθησαν είς τούς στρατιωτικούς άρχηγούς 
σταλέντα είς τά σύνορα πρό τού σχηματισμού τής παρούσης Κυβερ
νήσεως καί ιδίως είς τούς στρατηγούς Γαρδικιώτην Γρίβαν, Σπυρο- 
μήλιον καί Βλαχόπουλον έπί σκοπφ τήν τροφοδότησιν τής έπανα- 
στάσεως ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας. "Οθεν, έπειδή οί άνώτεροι οΰτοι 
στρατηγοί έμειναν όλίγον μόνον χρόνον έν ύπηρεσία, είναι φανερόν, 
ότι τό μεγαλύτερον μέρος τών παραδοθέντων είς χείρας των χρημά
των δέν έξωδεύθη καί ότι οΰτω κάτοχοι σημαντικών κεφαλαίων διε
γείρουν ύπονοίας δικαιολογημένος πολύ έκ τών τελευταίων γεγονό

των. Τό ύπουργικόν Συμβούλιον γνωρίζει έπίσης, ότι ό Βερναρδάκης 
έκ Πετρουπόλεως έθεσεν είς τήν διάθεσιν τής Α. Μεγαλειότητος 
βασιλίσσης τό ποσόν τών 140.000 ρουβλίων προωρισμένων νά έπα- 
ναστατήσουν τήν Κρήτην. ’Επειδή δέν κατέστη δυνατόν νά εύρεθή 
ούδέ τό έλάχιστον ίχνος τής χρήσεως τών χρημάτων τούτων, τό 
Συμβούλιον είναι πεπεισμένον, ότι τό έν λόγιρ ποσόν μένει ακόμη 
άθικτον.

F. Rouen
17.

τόμ. 69 (7 - 8/1854) σελ. 113 - 116 
Άρ. 106 Άθήναι 22.7.1854
Αύτού Εξοχότητα Κύριον Dr. Lhuys ύπουργόν Έξωτ., Παρισίους.

Έξοχώτατε
... Τό Πρωτοδικείον έξέδωκεν άπόφασιν περί τών Τάσου, Μεταξά, 
Φιλίππου Ίωάννου καί τών είς τήν ύπόθεσιν τού βρικίου «Θεσσαλία» 
ένοχοποιημένων. Ή άπόφασις αΰτη, ή όποια ηύχαρίστησε πολύ τήν 
Αύλήν καί όλον τό κόμμα τών Ναπαίων, τό όποιον τραγουδά τήν 
νίκην καί ανακτά τήν αρχικήν άλαζονείαν του προεκάλεσε μέγα 
σκάνδαλον είς τήν ίσχυροτέραν μερίδα τού Ελληνικού έθνους. Τά 
δικαστήρια τής πόλεως από μακροΰ είχον παραδοθή έξ όλοκλήρου, 
όπως όλοι οί κλάδοι τής διοικήσεως, είς τό κόμμα τών Ρωσόφιλων. 
Ό Καλλιγάς ήρνήθη νά έπιφέρη είς τό προσωπικόν τών δικαστηρίων 
τούτων τάς μεταβολάς, τάς όποιας έπέβαλον έπιτακτικώς αί πολιτι
κοί άνάγκαι καί διά τής ίσχυρογνωμοσύνης, δι’ ήν έν τούτοις δέν 
θά ήδύνατό τις νά κατηγορήση αύτόν πολύ, έξέθεσε τήν ής μετείχε 
Κυβέρνησιν είς σοβαράν αποτυχίαν, ή όποια θά είναι δυνατόν νά 
έπηρεάση κατά βαρύτατον τρόπον έπί τών έξωτερικών σχέσεων. Ή 
'Υμ. Έξοχότης θά εύρη συνημμένην τήν μετάφρασιν τής άνακρίσεως 
περί τής συλλήψεως τού βρικίου «Θεσσαλία». Αΰτη θά παρατηρήση 
μετά ποιας φροντίδος κατηυθύνθησαν τά έρωτηματολόγια είς τρό
πον, ώστε νά μή έκθέσουν τήν Αύλήν καί πόσον έν τούτοις προκύ
πτει έκ τών έρωτηματολογίων τούτων, παρά τάς παρασιωπήσεις, 
παρά τά ψεύδη Μεταξά, Φιλίππου Ίωάννου, Πάϊκου κτλ. ότι έσκέ- 
πτοντο νά διατηρήσουν τήν έπανάστασιν έν Θεσσαλίμ έπί μοναδι- 
κφ σκοπφ νά αναγκάσουν, λέγει άφελώς ό βιβλιοθηκάριος τού βα- 
σιλέως, τούς ξένους νά καταλάβουν τήν Θεσσαλίαν, ϊνα διασώσουν 
τούς χριστιανούς έκ τής έκδικήσεως τών Τούρκων. Τέλος, Κύριε 
ύπουργέ, έξ αιτίας τής ραδιουργίας τής Αύλής καί τών έπιρροών 
τής Αύλής ταύτης έπί τών δικαστηρίων, τών συγκροτηθέντων παρ’ 
αύτής ώς καί τής Βουλής, ό κ. Τάσος συλληφθείς ώς ένοχος είς ύπό- 
θεσιν έχουσαν τόν χαρακτήρα μιάς πειρατικής πράξεως κρίνεται 
σήμερον έλεύθερος. Έδήλωσα είς τόν Περικλή Άργυρόπουλον, ότι, 
έπειδή ή δικαιοσύνη άπενέμετο οΰτω έν Έλλάδι, θά είμεθα είς τό 
έξής όλιγώτερον διατεθειμένοι νά παραδώσωμεν είς τούς Ελληνι
κούς νόμους πάν άτομον, τό όποιον θά συνελαμβάνετο ύπό τάς αύ- 
τάς ώς ό Τάσος συνθήκας καί έπρόσθεσα, ότι ό ναύαρχος Tinan θά 
έκράτει μέχρι νεωτέραν διαταγής τό βρίκιον «Θεσσαλία» καί ότι θά 
έδιδον τήν πλήρη συγκατάθεσίν μου είς τό έκ μέρους τού διοικητού 
τού ναυτικού ήμών σταθμού ληφθησόμενον μέτρον.

τόμ. 69 (7 - 8/1854) σελ. 254 
Άθήναι 17.8.1854

Αύτού Εξοχότητα Κύριον Dr. Lhuys ύπουργόν Έξωτ., Παρισίους. 
Έξοχώτατε

... Τό άποτέλεσμα τής κινηθείσης είς Τάσον δίκης δέν όφείλει νά 
δώση είς ήμάς μεγάλην έμπιστοσύνην είς τά δικαστήρια τών Αθηνών 
άποτελούμενα έξ όλοκλήρου, ώς είς όλας τάς έπαρχίας, έκ Ναπαίων.

F. Rouen
19.

τόμ. 69 (7 - 8/1854) σελ. 285 
Άρ. 123 Άθήναι 23.8.1854
Αύτού Εξοχότητα Κύριον Dr. Lhuys ύπουργόν Έξωτ., Παρισίους. 

Έξοχώτατε
... Τό βρίκιον «Θεσσαλία» θά άποπλεύση έντός όλίγων ήμερών έν- 
τεύθεν διά Τουλών. Ή σακολέβα «Εύαγγελίστρια», μικρά λέμβος, 
μή δυναμένη νά κάμη μακρόν ταξίδιον, άπηλευθερώθη συγχρόνως 
μέ τήν είς δίκην εισαγωγήν τού Τάσου.

F. Rouen
ΕΘΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ. ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΥΡ)ΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 

Αλληλογραφία Ναυτικού Διοικητού Άποβατικού Σώματος 
20.

ΒΒ4 τόμ. 694 (1854 - 1855) σελ. 370 
Έπί τού άτμοπλοίου Gomer Πειραιεύς 1.4.1854 

Ναυτική μοίρα Ανατολής. Κύριον Αντιναύαρχον, Διοικητήν στόλου 
Μεσογείου.

Ναύαρχε
Έχω τήν τιμήν ν’ άναφέρω, ότι τήν 27 Μαρτίου ώδήγησα Gomer 

καί Flyer είς τόν όρμον Άμαλιαπόλεως, Ελληνικής πόλεως κει- 
μένης πλησίον τών συνόρων, όπόθεν άναχωρούν, λέγεται, βοήθειαι 
διά τήν έπανάστασιν. Μετά τών διοικητών τού τόπου έπεσκέφθην
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τούς κυριωτέρους κατοίκους, είς τούς όποιους έγνώρισα τήν σταθε
ρόν θέλησιν τής Κυβερνήσεως ήμών νά ύπερασπίσωμεν αντί πάσης 
θυσίας τό τουρκικόν έδαφος. Έγνωστοποίησα είς αύτούς, δτι θά ΰφί- 
σταντο αύστηρά αντίποινα έκ μέρους ήμών, αν έβοήθουν τούς έπα- 
ναστάτας. Έν συνεχεία ήγκυροβολήσαμεν πρό τού 'Αλμυρού. Όμάς 
300 - 400 Ελλήνων μετά σημαίας εΐχεν έξέλθει τού άπότινων ήμερών 
καταληφθέντος ύπ’ αύτής χωρίου Πλατάνου... Είς Βόλον εφθασαν 4 
τουρκικαί φρεγάται φορτωμέναι στρατόν. Κατά τάς συμβουλάς μου 
χθες έπεχείρησαν άποβίβασιν εις τήν παραλίαν Αλμυρού πρός λύ- 
σιν τής πολιορκίας τούτου καί έκδίωξιν των Ελλήνων έκ τού Πλα
τάνου...

Υποναύαρχος Διοικητής Ναυτικής μοίρας ’Ανατολής Β. Tinan.
21.

ΒΒ4 τόμ. 694 (1854 - 1855) σελ. 410 
’Επί τού άτμοπλοίου Gomer Πειραιεύς 12.6.1854
Ναυτική μοίρα ’Ανατολής. Κύριον ’Αντιναύαρχον, Διοικητήν Στόλου 

Μεσογείου.
Ναύαρχε

... Ή νέα Κυβέρνησις λαμβάνει ίσχύν καί άναπτύσσει δραστηριότητα. 
Οί ύπάλληλοι, οί όποιοι είναι έκτεθειμένοι εις τήν έπανάστασιν, έχουν 
παυθή. Οί άρχηγοί των όμάδων άνεκλήθησαν καί θά διαγραφοϋν έκ 
τού καταλόγου τών έν ένεργεία άξιωματικών, άν δέν ύπακούσουν. 
Είς Γρίβας έτραυματίσθη πλησίον Σκουλικαργιάς, όπου οί "Ελληνες 
εΐχον 60 νεκρούς καί μέγαν άριθμόν τραυματιών. Ό Τσάμης Καρατά- 
τάσος ένικήθη είς χερσόνησον τού άγιου όρους. Ό Χατζηπέτρος 
μόνος κρατείται έν έπιθέσει μετά τήν έν Καλαμπάκα νίκην έπί τών 
Αιγυπτίων, άλλ’ είναι πιθανόν, ότι στερηθείς τής βοήθειας τής Ελ
ληνικής Κυβερνήσεως δέν θά δυνηθή νά κρατήση τήν έκστρατείαν. 
Τά διάφορα ταύτα αίτια έπιτρέπουν νά έλπίσωμεν βελτίωσιν είς τήν 
γενικήν κατάστασιν τής χώρας καί τήν προσεχή έκκένωσιν τών 
έπαρχιών Ηπείρου καί Θεσσαλίας...

Υποναύαρχος Διοικητής Ναυτικής μοίρας ’Ανατολής Β. Tinan
22.

ΒΒ4 τόμ. 694 (1854 - 1855) σελ. 411 
Έπί τού άτμοπλοίου Gomer Πειραιεύς 17.6.1854
Ναυτική μοίρα ’Ανατολής. Κύριον ’Αντιναύαρχον, Διοικητήν στόλου 

Μεσογείου.
Ναύαρχε

... Οί κατώτεροι άρχηγοί τής Ελληνικής έπαναστάσεως συνεχίζουν 
νά έπιστρέφουν είς Ελλάδα. Ό Χατζηπέτρος μόνος φαίνεται νά δι- 
στάζη μεταξύ τών διαταγών τής Κυβερνήσεως καί τών σημειωμάτων 
τής Αύλής τού "Οθωνος. Οί πρεσβευταί Γαλλίας καί ’Αγγλίας άπό 
συμφώνου μετά τού στρατηγού Καλλέργη έπεφόρτισαν είς Μεικτήν 
’Επιτροπήν, άποτελουμένην έκ Γάλλων καί 'Αγγλων προξένων καί 
Ελλήνων άξιωματικών, μίαν άποστολήν είς Θεσσαλίαν, ίνα έπι- 
σπεύση τόν άφοπλισμόν τών έπαναστατημένων όμάδων. Είχον έπι- 
φορτίσει τό πλοΐον «Σόλων» νά φέρη τήν ’Επιτροπήν ταύτην είς 
Λαμίαν, 'Αλμυρόν καί Βόλον. Κατά τάς διαταγάς μου ό πλοίαρχος 
Roussin έπλευσε μέχρι άγιου όρους, εύρε τόν Καρατάσον περιχαρα- 
κωμένον είς θέσιν τινά έν μέσφ τών μονών τού αγίου όρους καί κα- 
τώρθωσε νά πείση αύτόν νά έγκαταλείψη τά μέρη, πρός μεγάλην δέ 
χαράν τών Τούρκων καί άπό συμφώνου μετά τών άρχών Θεσσαλονί
κης καί τού όθωμανού ναυάρχου έπεβίβασεν αύτόν καί όμάδα του 
έκ 500 άνδρών περίπου έπί «Σόλωνος» καί παρά τού πασά Θεσ)νίκης 
ένοικιασθέντος βρικίου καί ώδήγησεν αύτούς είς Χαλκίδα...

'Υποναύαρχος Διοικητής Ναυτικής Μοίρας ’Ανατολής Β. Tinan
23.

ΒΒ4 τόμ. 694 (1854 - 1855) σελ. 413 
’Επί άτμοπλοίου Gomer Πειραιεύς 27.6.1854
Ναυτική Μοίρα ’Ανατολής. Κύριον Άντ)αρχον, Διοικητήν στόλου 

Μεσογείου 
Ναύαρχε

... Τό τελευταϊον σώμα τών Ελλήνων έπαναστατών διοικούμενον 
ύπό τού Χατζηπέτρου ένικήθη έξ όλοκλήρου παρά τού ύπό τόν 
Fuad Effendi όθωμανικοϋ στρατού μετά σφοδροτάτην μάχην ώρών 
τινών. Ή έπίθεσις έλαβε χώραν είς Καλαμπάκαν είς τήν θέσιν μά
λιστα, όπου είχον νικηθή οί Αιγύπτιοι τού Σελίμ πασά. Τό πυροβο
λικόν, πολεμοφόδια, σκηναί, άποσκευαί τά πάντα έμειναν είς χεΐρας 
τών Τούρκων. Ό έχθρός διασκορπισθείς διεσώθη κατευθυνθείς πρός 
2 διευθύνσεις. Μία όμάς έβάδισε πρός Όλυμπον, ή δέ άλλη κατη- 
θύνθη είς Άγραφα άπό πλευράς συνόρων. Μετά τό τελευταϊον τού
το κτύπημα είναι πιθανόν καί οί κρατούντες άκόμη πλησίον τού 
Βόλου 2 άρχηγοί νά έπιστρέφουν είς τό 'Ελληνικόν έδαφος...

Υποναύαρχος Διοικητής Ναυτικής μοίρας ’Ανατολής Β. Tinan
24.

ΒΒ4 τόμ. 694 (1854 - 1855) σελ. 414 
Έπί τού άτμοπλοίου Gomer Πειραιεύς 11.7.1854
Ναυτική μοϊρα ’Ανατολής. Κύριον Άντ)αρχον, Διοικητήν στόλου 

Μεσογείου 
Ναύαρχε

...Αί γειτονεύουσαι μέ Ελλάδα όθωμανικαί έπαρχίαι έχουν έπί τού πα

ρόντος πλήρως άπελευθερωθή παρά τών έπαναστατών. Ό Χατζηπέ
τρος ύπήρξεν εύτυχής, διότι ήδυνήθη νά έπωφεληθή τής άμνηστείας 
μετά τήν έν Καλαμπάκα ήτταν του. Οί τών περιχώρων τού Βόλου 
δέν ύπετάχθησαν καθ’ όμοιον τρόπον, τό δέ άγγλικόν άτμόπλοιον 
«Τρίτων» έφερεν είς Χαλκίδα τόν Χρόνην μετά τής όμάδος του έξ 
600 άνδρών... Τή αιτήσει μου άπηγορεύθη είς Ελληνικά πλοία νά 
φέρουν όπλα. Διέταξα τά καταδρομικά ήμών νά συλλαμβάνουν όλα 
έκεΐνα, τά όποια θά εϋρισκον. ’Ελπίζω έξαίρετα άποτελέσματα τού 
μέτρου τούτου. Ή φρεγάτα «Καταχθόνιος» είχε σταματήσει βρίκιον 
καί σακολέβαν είς τήν διώρυγα Άνδρου. Τά πλοία ταύτα κατ’ άρ- 
χάς ήσαν ύποπτα πειρατείας, ή έξέτασις δέ τών εύρεθέντων έγγρά- 
φων των καί τά έρωτηματολόγια πληρώματος καί έπιβατών άπέδει- 
ξαν, ότι τό βρίκιον έφερε βοήθειας είς όπλα καί πολεμοφόδια είς τήν 
έπανάστασιν. Συνέλαβον 200000 φρ. είς χρυσόν ναπολεόντεια. Παρέ
δωσα τούς άνδρας είς τήν διάθεσιν τών Ελληνικών άρχών, άλλ’ άνέ- 
μενον διαταγήν τού υπουργείου διά τό πλοΐον καί τά κατασχεθέντα 
χρήματα. Τήν σακολέβαν άπέλυσα, διότι δέν άπεδείχθη σοβαρόν τι. 
Ή έπί τής ΰποθέσεως ταύτης άνάκρισις έξέθεσε πολύν κόσμον. Ό 
στρατηγός Μεταξάς είχε παραδώσει χρήματα, ό άνεψιός του είχε 
στείλει όπλα καί πολεμοφόδια...

Υποναύαρχος Διοικητής ναυτικής μοίρας ’Ανατολής Β. Tinan

25.
ΒΒ4 τόμ. 694 (1854 - 1855) σελ. 416 

Έπί τού άτμοπλοίου Gomer Πειραιεύς 27.7.1854
Ναυτική μοίρα ’Ανατολής. Κύριον Άντιν)ρχον, Διοικητήν στόλου 

Μεσογείου 
Ναύαρχε

... Έν συνεχείρ. τής περί τού βρικίου «Θεσσαλία» άνακρίσεως ό Υ
πουργός Δικαιοσύνης ύπέβαλεν έκθεσιν είς τόν Βασιλέα άποδει- 
κνύων κατά τόν πλέον θετικόν τρόπον τήν συμμετοχήν τών περισσο
τέρων ύψηλών προσωπικοτήτων είς τήν άποστολήν τού πλοίου τού
του, ΐνα φέρη βοήθειαν εις τήν έπανάστασιν. Παρά τούτο τό Πρωτο- 
δικεΐον άπεφάσισεν, ότι δέν υπήρχε λόγος καταδιώξεως. Ή άπόφα- 
σις αύτη είναι σκάνδαλον, τό όποιον συγχωρεϊ έκ τών προτέρων όλας 
τάς ραδιουργίας τών όπαδών τής Ρωσίας...

Υποναύαρχος Διοικητής ναυτικής μοίρας ’Ανατολής Β. Tinan.

26.
ΒΒ4 τόμ. 694 (1854 - 1855) σελ. 417 

Έπί τού άτμοπλοίου Gomer Πειραιεύς 7.8.1854
Ναυτική μοίρα ’Ανατολής. Κύριον ’Αντιναύαρχον, Διοικητήν στόλου 

Μεσογείου 
Ναύαρχε

... Ό Μαυροκορδάτος ώρκίσθη ώς ύπουργός Εξωτερικών καί Πρω
θυπουργός... Μία λέμβος τού περιπλέοντος είς άκτάς Μορέως βρι
κίου «Έλαιόδενδρον» συνεκρούσθη μετά κατοίκων τού χωρίου Κό- 
τρωνα. Ό κυβερνών τήν λέμβον ήμών άξιωματικός καί είς ναύτης 
έτραυματίσθησαν. Οί κάτοικοι τής Λακωνίας είναι όλιγώτερον πο
λιτισμένοι παρά οί Κάβυλοι καί τό κατά τών ξένων μίσος ζωογονεί
ται άκόμη ύπό τού θρησκευτικού φανατισμού, τόν όποιον διεγείρουν 
οί ιερείς των κατά τών Άγγλογάλλων...

'Υποναύαρχος Διοικητής Ναυτικής μοίρας ’Ανατολής Β. Tinan

27.
ΒΒ4 τόμ. 694 (1854 - 1855) σελ. 419

Έπί τού άτμοπλοίου Gomer Πειραιεύς 21.8.1854
Ναυτική μοίρα ’Ανατολής. Κύριον ’Αντιναύαρχον, Διοικητήν στόλου 

Μεσογείου 
Ναύαρχε

... Ή κατάστασις είναι πάντοτε ή ίδια έν Έλλάδι. Οί άθλιοι ούτοι 
χαίρουν διά τάς συμφοράς ήμών καί έπωφελοΰνται τούτων, ΐνα τα
ράσσουν ήμάς. Τά περί τής λέμβου ένοχοποιούμενα 3 πρόσωπα συ- 
νελήφθησαν. Θά κριθοΰν έν Σπάρτη καί πιθανώς θά άθωωθούν. Τούτο 
θά άποτελέση νέον σκάνδαλον δικαστικόν παρόμοιον μέ τό τού βρι
κίου «Θεσσαλία». Παρά τής Α. Έξοχότητος τού ύπουργοΰ τών Ναυ
τικών λαμβάνω διαταγήν νά άποστείλω τό πλοΐον τούτο είς Γαλλίαν. 
Πιθανώς θά κηρυχθή λεία πολέμου καί ή άπόφασις αύτη θά προκα- 
λέση καλόν άποτέλεσμα.

Υποναύαρχος Διοικητής Ναυτικής μοίρας ’Ανατολής Β. Tinan

28.
ΒΒ4 τόμ. 694 (1854 - 1855) σελ. 422.

Έπί τού άτμοπλοίου Gomer Πειραιεύς 1.9.1854
Ναυτική μοίρα ’Ανατολής. Κύριον ’Αντιναύαρχον, Διοικητήν στόλου 

Μεσογείου.
Ναύαρχε

... Άπέστειλα είς Γαλλίαν τό βρίκιον «Θεσσαλία», τό όποιον είχε 
συλληφθή παρά τής άτμοκινήτου φρεγάτας «Καταχθόνιος»...

Β. Tinan
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