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ΑΓΝΩΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΑΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1854
Ή έπανάσταση τοϋ 1854 γιά την απελευθέρωση τής Θεσ
σαλίας δέν έχει μελετηθεί γενικώτερα ούτε Ιστορήθηκε
δσο πρέπει. "Οτι έχει γραφτεί ώς τώρα βασισμένο στις πλη
ροφορίες, πού δίνουν οι έφημερίδες τοϋ καιροϋ. Μ’ αυτές
δημοσίευαν κείνα, πού ή περίσταση έπέτρεπε νά μαθευ
τούν. Γιατί, δπως πάντα, σέ τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν
τά μυστικά, τά παρασκήνια τοϋ άγώνα. Αύτά πού τό πέρα
σμα τοϋ χρόνου μπορεί νά φανερώσει καί νά κρίνει. Καί
τά περισσότερα από τοϋτα βρίσκονται μέσα σέ διάφορα
προσωπικά αρχεία, πού ακόμα δέ δόθηκαν στη δημοσιό
τητα.
Ό Γιάννης Κορδατος, ό ακούραστος όργοτόμος τής 'Ι
στορίας μας, έδωσε μερικές γραμμές πάνω σ’ αύτό τό θέμα,
βασισμένος σέ θεσσαλικά άρχεΐα. Τό κακό δμως είναι
πώς τό περιώρισε τοπικά, χωρίς νά θελήσει, ένώ είχε δλες
τις ικανότητες, νά τό πλατύνει τό θέμα του καί νά τό ιστο
ρήσει γενικώτερα.
Σ’ ένα ρουμελιώτικο άρχεϊο, πού ό μακαρίτης κάτοχός
του Γεώρ. Καντάς μοϋ έπέτρεψε τή μελέτη του βρήκα κάμποσα χαρτιά, πού έχουν σχέση μέ τό κίνημα τοϋ 1854.
Τό άρχεϊο είναι τοϋ Ρουμελιώτη Ή λία Παπαηλιοπούλου, γυιοϋ τοϋ Σαλωνίτη προεστοϋ κι’ ύστερα Γερουσια
στή Γιώργη Παπαηλιοπούλου. Ά ς μή παραξενέψει, πού
σ’ ένα ρουμελιώτικο άρχεϊο σώζονται τέτοια χαρτιά. Ά π ’
τή Ρούμελη ξεκίνησε ή άτυχη κείνη έπανάσταση καί μέ
Ρουμελιώτες πολεμιστές, παλιούς άγωνιστές τοϋ Εικοσιένα,
δπως τό Νάκο Πανουρια, τόν Παπακώστα Τζαμάλα, τόν
Άντώνη Κοντουσόπουλο (πρωτοξάδερφο τοϋ Διάκου), τό
Αυοβουνιώτη, τό Σιαφάκα, τόν Κοντογιάννη, Μπαλατσό,
Μανίκα, Κάρμα κι’ άλλους ακόμα.
Ά π ’ τό άρχεϊο λοιπόν τοϋ Παπαηλιοπούλου θά φέρω
στή δημοσιότητα μερικά χαρτιά, τά πιό ενδιαφέροντα.
Μάς ξεσκεπάζουν άγνωστα, μά καί θλιβερά περιστατικά
γιά τήν άμελέτητη καί πρόχειρη έπανάσταση τοϋ 1854,
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άποτέλεσμα τής ίσχυρογνωμοσύνης τοΟ "Οθωνα καί τής
’Αμαλίας, πού κατέληξε σ’ ατυχία. "Ας είναι...
Ό Ή λίας Παπαηλιόπουλος ήταν τότε γραμματέας του
'Υπουργικού Συμβουλίου, πού είχε διοριστεί τό 1846 άπ’
τόν Κωλέτη. Παράτησε τη θέση του κι’ έφυγε γιά τήν "Αμ
φισσα, πού ήταν τό κέντρο της γιά τό ξεκίνημα. Δεν άποκλείεται κι’ ή ίδια ή Κυβέρνηση — πρωθυπουργός ό Κριεζής — νά τόν έστειλε γιά παρατηρητή καΐ σύνδεσμο στά
επαναστατικά σώματα ή κι’ άπό παλατιανή διαταγή. Κάτι
τέτοιο αφήνει νά νοηθεί σέ γράμμα του πού στέλνει στόν
πατέρα του στις αρχές τού Μάρτη (1854) καί τού γράφει:
«'Η ανάγκη, ή μεγίστη ανάγκη τής πατρίδος καΐ παραγ
γελία εις τήν οποίαν ώφειλον νά ύπακούσω μ’ ήνάγκασαν
νά φύγω δι’ ’Άμφισσαν. ’Εκεί διέμενα έως προχθές, ανεχώρησα δε μαζί μέ τόν Νάκον καί Παπαν καί μέ τούς πατριώτας μας καί θά υπάγω έως τά μεθόρια. Πατέρα μου μήν
άνησυχής διά τίποτε περί εμού. ’Εγώ δέν είμαι διά πόλε
μον καί ή ζωή μου δέν εκτίθεται. Συγχώρεσέ μου τήν ά
δειαν νά έχω τήν ευχάριστον συναίσθησιν δτι εις τήν κρίσιμον ταύτην περίστασιν υπηρέτησα τήν πατρίδα κατά
δύναμιν».
Ή «παραγγελία εις τήν οποίαν ώφειλον νά ύπακούσω»
κι’ άλληλογραφία του μέ τόν παλατιανό δάσκαλο Φίλιππο
Ίωάννου φανερώνουν πώς κάποια σχέση είχε ή αποστολή
του μέ τό παλάτι.
Γιά νά στεριώσουν καί νά φέρουν άποτέλεσμα τέτοιοι
αγώνες είναι γνωστό πώς έχουν άνάγκη άπό χρήματα. Και
δυστυχώς τό οικονομικό θέμα δέν τό είχαν υπολογίσει οί
άρμόδιοι. "Οχι χρήματα δέν είχε τό κράτος τότε γιά τέ
τοια, μά ούτε χαρτί γιά νά κάνουν φουσέκια. ’Αναγκάστηκε
ό υπουργός τών Στρατιωτικών Σκαρλάτος Σοΰτσος νά βγά
λει εγκύκλιο στ’ άλλα υπουργεία «νά παραδίδωσι τά άχρη
στα άρχεΐα αύτών είς τάς πλησιεστέρας πυριταποθήκας καί
έφορείας τού ύλικοΰ πυροβολικού προς κατασκευήν πυριτοβολών».
"Οταν ό επιστρατευμένος στήν Κυβέρνηση υπουργός Δι
καιοσύνης Σ. Πήλικας, σχολίασε τήν εγκύκλιο, τόν πήρε
παράμερα ό Σούτσος καί τού λέει:
— Τί παράπονα είναι αύτά! Θέλετε νά κρυφθήτε όπίσω
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άπό τόν δάκτυλόν σας; Έ χω άνάγκην χαρτιού, πώς νά
κάμω;...
Κι’ δμως πίστευαν οί πολλοί πώς μέ λίγες ντουφεκιές,
μέ τήν έμφάνισιν τοΰ βασιλιά στά σύνορα καί μέ τίς υστε
ρικές κραυγές τής ’Αμαλίας «...Ν’ άνάψη ή έπανάστασις.
Φωτιά λοιπόν, φωτιά καί πανταχόθεν φωτιά!!!» θά λευ
τερώνανε τή Θεσσαλία.
Οί Ρουμελιώτες άναγκάστηκαν νά καταφύγουν στήν ’Ε
θνική Τράπεζα ζητώντας δάνεια γιά νά ξεκινήσουν τόν
άγώνα. Ή άπάντηση τοΰ διοικητή τής ’Εθνικής Γ. Σταύ
ρου στο άρχεΐο Παπαηλιοπούλου:
«Π ρ ό ς
τούς φιλογενεϊς Κυρίους υποστράτηγον Νάκον, συνταγ.
Παπακώσταν, Ή λίαν Ήλιόπουλον καί Δόκτωρα Καραλίβανον 'Αμφισσαν.
Έ ν ’Αθήναις τήν 15 Φεβρουαρίου 1854
’Αδελφοί καί Κύριοι,
Έλαβον τήν επιστολήν σας καί είδον τήν επιθυμίαν
σας νά σάς δανείση ή Τράπεζα τό ποσόν τών 30.000 δρα
χμών διά νά τάς μεταχειρισθήτε είς ίεράς επιχειρήσεις
πλήν έθεωρήθη αυτό τό δάνειον έκ μέρους τής Τραπέζης
πάντη περιττόν διότι εξ άλλου μέρους, καί προμηθεύετε
έπί τοΰ παρόντος άνάλογον ποσόν καί άκολούθως περισ
σότερον προς ευκολίαν τοΰ έπιχειρήματός σας.
Κάθε πράγμα είς τήν άρχήν του είναι δύσκολον πλήν
όγλήγορα θέλει ληφθοΰν τοιαΰτα μέτρα, ώστε τό πάν θέ
λει διευκολύνεται.
Όμοΰ μέ τήν εθνικήν εύγνωμοσύνην ενώνω καί τήν ευ
χήν μου καί σάς προσφέρω τούς άδελφικούς άσπασμούς
μου.
Ύμέτερος άπό καρδίας
Γ. ΣΤΑΥΡΟΣ»
Έ τσι οί Ρουμελιώτες πολεμιστές θά ξεκινούσαν μέ τήν
«ευχή» τοΰ διοικητή τής ’Εθνικής Τραπέζης.
Οί καπεταναΐοι θέλησαν άπ’ τήν πρώτη στιγμή νά δώ
σουν τή σοβαρότητα, πού ταίριαζε στήν επανάσταση. Συν-
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άχτηκαν τότε σαρανταδυό, πού βρέθηκαν στό χωριό Κελέρια (έπαρχ. 'Αλμυρού) κι’ υπόγραψαν τό πιό κάτω όρκωτικό. Είναι γραμμένο μέ τό χέρι τού Παπαηλιοπούλου
καί σώθηκε τό πρωτότυπο:
«Σήμερον τήν δεκάτην Μαρτίου τού χιλιοστού όκτακοσιοστού πεντηκοστού τετάρτου έτους ήμέραν Τετάρτην
εν Κελερίοις οί κάτωθεν υποφαινόμενοι σωματάρχαι μετά
των ύπ’ αυτούς σωμάτων από τά ύπέρ τής άνακτήσεως τής
έλευθερίας των υπό τήν Τουρκικήν τυραννίαν ομογενών
μας πατριωτικά αισθήματα κινούμενοι καί εις τήν φωνήν
τής όλης πατρίδας καί των ομογενών ύπείκοντες, έχοντες
δέ άμετάτρεπτον άπόφασιν διά παντός πρός τόν ευγενή
τούτον σκοπόν μέσου καί διά τής ζωής μας νά συμμεθέξωμεν είς τόν ύπέρ έλευθερίας ιερόν αγώνα τών υπό τών
ζυγόν όμογενών καί ατόμων εν γένει κατά μόνης τής Τουρ
κικής δυναστείας, συνήλθομεν είς έν καί συσκεφθέντες άπεφασίσαμεν τά εξής:
Α) ’Επειδή είς τόν προκείμενον ιερόν σκοπόν είναι ανα
πόσπαστος ή τήρησις τής τάξεως καί ευταξίας, συναισθα
νόμενοι τήν ανάγκην τού κύρους καί τής τη ρήσεως αυ
τής θέλομεν άπαγορεύση καί άπαγορεύομεν από όλους
τούς ύφ’ ήμας στρατευομένους νά μήν προσβάλωσι τήν
άτομικήν περιουσίαν ουδενός. Πας άφαιρών είτε βλάπτων
ιδιωτικήν περιουσίαν, θέλει τιμωρεΐσθαι άπό τόν σωμα
τάρχην του. Ύποσχόμεθα δέ απαντες οί υποφαινόμενοι νά
άποζημιώνωμεν (έκαστος) εξ ίδίων τόν ιδιοκτήτην ή τόν
παθόντα άπό τούς ύπ’ αυτόν στρατιώτας.
Β) Διά τήν προμήθειαν τών άναγκαίων τροφίμων καί
έφοδίων τού στρατού θέλει συσταθή φροντιστήριος επι
τροπή ήτις έπιφορτίζεται νά προμηθεύση καί διανείμη τά
τρόφιμα, συσκεπτομένη μετά τών σωματαρχών, άναλόγως
τού άριθμού τών σωμάτων (τού σώματος) έκάστου. Πάντα
τά τρόφιμα θέλουσι δίδεσθαι κατ’ άναλογίαν είς τά σώ
ματα καί ουδείς σωματάρχης ή στρατιώτης δύναται νά
προμηθεύεται άφ’ έαυτού καί μόνος τρόφιμα.
Γ) Ή έν Τουρκική Χώρα δημόσιος περιουσία, οΐον
άποθήκην γεννημάτων καί τά λοιπά άνήκουσι καί θεω
ρούνται ώς δημόσιος περιουσία τής νέας τάξεως τών πρα
γμάτων, τήν οποίαν ή προκειμένη ιερά έπανάστασις προτίθεται. Επομένως όλα ταύτα θέλουν παραδίδεσθαι ύπό
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τών σωμάτων είς τήν φροντιστήριον επιτροπήν διά νά
χρησιμεύσουν είς τόν στρατόν. Τά αύτά θέλουν έφαρμοσθή καί επί τών δημοσίων χρημάτων.
Δ) “Εκαστος σωματάρχης διά τήν πειθαρχίαν τοϋ σώ
ματός του καί διά τήν έκτέλεσιν (της) συμφώνως πρός τόν
σκοπόν θέλει διοργανώση τό σώμα του καί θέλει όρκίση
αυτό μέ τόν ακόλουθον όρκον τόν όποιον ήμεϊς θέλομεν
όμώσει όμοΰ (απαντες):
«Όρκιζόμεθα είς τήν 'Αγίαν (όμοούσιον) καί ’Αδιαίρε
τον Τριάδα καί είς τό 'Ιερόν όνομα τής Πατρίδος, ότι άναλαμβάνομεν τά όπλα (διά) νά άνακτήσωμεν τά θρησκευ
τικά καί πολιτικά τών 'Ελλήνων κατά τής Τουρκικής τυ
ραννίας, νά συναγωνισθώμεν ύπέρ αυτών, νά φυλάξωμεν
πίστιν είς τήν Γενικήν Πατρίδα τήν 'Ελλάδα ύπακοήν είς
τούς άνωτέρους μας. 'Ορκιζόμεθα πρός τούτοις νά ύπερασπισθώμεν τήν σημαίαν μας μέχρι τής τελευταίας ρανίδος
τοϋ αίματός μας».
Ε) ’Επειδή ό σκοπός τού προκειμένου άγώνος είναι μό
νον ή άνάκτησις τών θρησκευτικών καί πολιτικών δικαιω
μάτων, κηρύττομεν ένώπιον πάντων ότι ό προκείμενος άγών καί ή έπανάστασίς μας διευθύνεται κατά τής Τουρκι
κής τυραννίας (έξουσίας), ήτις αδίκως κατέκτησεν τήν ίεράν γήν τών προγόνων μας καί άφήρεσαν τά δικαιώματά
μας (καί) ύπέρ μιας Ελληνικής ένότητος, κηρύττομεν έπομένως ότι δέν έχομεν πόλεμον κατ’ ούδενός άτόμου τό
όποιον ήθελεν συμμερισθή τόν πολιτικόν τούτον άγώνα
μας. Τόν τοιούτον καί Τούρκος καί όποιος δήποτε άν είναι
θέλομεν θεωρήση συναγωνιστήν μας, (θέλομεν) σεβόμε
νοι, (σεβασθή) τάς προσωπικός του έλευθερίας, τά θρη
σκευτικά του καί τήν περιουσίαν του, προστατεύοντες
αύτά.
Τήν έκτέλεσιν τών έν τώ παρόντι ύποσχόμεθα καί έγγυώμεθα απαντες.
Ν. Πανουριας
Γ. Ζαχίλας
Παπακώστας Τζαμάλας
Δήμος Α. Αάζου
Κ. Μπασδέκης
Κώνστας Νικολάου
Α. Κοντοσόπουλος
Μέλιος Γ. Συρόπουλος
Καραγηώργους ’Ιωάννης
Άθ. Βλαχάβας
Τόλιος Α. Αάζου
’Ιωάν. Δ. ’Ολύμπιος
Στ. Κοντός
Ά . Αεβέντης
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Α. Παπαδόπουλος
Γούλας Μετζνώτης
Δ. Έλασσώνας
Άναστ. Μετζιώτης
Θ. I. Βελέντζας
Δ. Τζαρροδήμος
Έπαμ. Δ. Λιακόπουλος
Άθαν. Λιάκου Βαλής
Ιωάννης Γ. Συρόπουλος
Δημήτριος Παπαγεωργίου
Η. Γ. Παπαηλιόπουλος
Ζήσης Σωτηρίου
Ν. I. Ζιάκας
Δ. Λιακόπουλος
Α. Ζαγγανάς
Κωνστ. Στουρνάρας
’Αθανάσιος Στέφος
Κωνστ. Γωγούσης
Γ. Άποστόλης
I. Ν. Κατσικάπης
’Ιωάννης Μουστάκας
Στέργιος Κωσταδήμου
Ά θ. Α. Κάρμας
Μ. Μαννίκας
Α. Κουτζούμπας
Λ. Δεδούσης
I. Ζουλαναΐος»
Γιάννης Ζαρκαδούλας
Συνεχίζω μ’ ενα σχέδιο, γραμμένο κι’ αυτό άπ’ τόν Παπαηλιόπουλο. Είναι μιά άναφορά γιά τά γεγονότα, πού τήν
έστειλε ό Παπακώστας Τζαμάλας στόν υπουργό και παλατιανό Σκαρλάτο Σοΰτσο.
«Ό Παπακώστας Τζαμάλας προς τόν Σκαρλάτον Σοϋτσον
(Σχέδιο) εκ Πλατάνου (άχρονολόγητο).
Γνωστόν Σάς είναι πότε άναχωρήσαμεν έκ Λαμίας, διελθόντες τούς δήμους Στυλίδος, Κρεμαστής Λαρίσσης καί
Πτελεοϋ, φθάσαντες τελευταϊον εντός τής ’Οθωμανικής
χώρας καί διαμείναντες κατά τήν θέσιν Κελέρια (μετόχιον
τής Μονής Ξενιάς) μέχρι τής 11ης τρέχοντος, δτε συνεκεντρώθησαν δλα τά προς τό ’Ανατολικόν μέρος τής Θεσ
σαλίας διευθυνόμενα σώματα, δηλαδή τά έκ τής Παρνασσίδος καί Δωρίδος, τά των Μακεδόνων, τό των Θετταλολομαγνήτων καί τό υπό τόν Λεβέντην, άποτελοϋντα άπαντα
περί τάς δύο χιλιάδας άνδρών. Έ κ των Κελερίων, συνεννοηθέντων των σωματαρχών άναχωρήσαμεν τήν l l ’i''τρέ
χοντος μηνός περί τήν μεσημβρίαν μέ τήν άπόφασιν νά
προχωρήσωμεν μέχρι των θέσεων Κεφάλου λεγομένης, ή
διά νά διανυκτερεύσωμεν έκεϊ μετά δίωρον οδοιπορίαν, ή
διά νά έπιληφθώμεν έκεϊ περί τοϋ σχεδίου καθ’ ά έμέλλομεν νά προσβάλωμεν τόν Πλάτανον, κωμόπολιν άπέχουσαν όλιγώτερον τής ήμισείας ώρας άπό τήν Κεφάλωσιν
έντός τοΰ οποίου εύρίσκοντο περί τούς διακοσίους Τουρκαλβανούς τοΰ Μέτσου Μελισσόβα καί περί τούς έξήκοντα ύπό τόν Άληαγάν Λαλιώτην, άνεψιόν τοΰ Άμπά8

Συλλογή ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

ζαγα. Έ ν τούτοις τά προηγούμενα σώματα, άντι νά σταματήσωσιν εις τήν Κεφάλωσιν, διευθύνθησαν κατ’ ευθείαν
προς τόν Πλάτανον, τό εν κατόπιν τοϋ άλλου, προσβάλλοντα αυτούς έξ όλων των πέριξ θέσεων. Μόλις έφθασαν
δλα τά σώματα καί ήρχισεν ή κατά των ’Αλβανών προσ
βολή, συγχρόνως έφάνη έρχόμενον έκ τής Πόλεως τοϋ
Άλμυροϋ, πλέον τής ήμισείας ώρας απέχοντας έπικουρία
άπό έκατόν πεντήκοντα ’Αλβανούς καί Ααλιώτας, καί άπό
τριακοσίους περίπου τακτικούς φέροντας καί δύο πυρο
βόλα όβούζια. Ένώ τούς έντός τοϋ Πλατάνου ’Αλβανούς
έδίωκαν κύκλωθεν άπό οικίας εις οικίαν πρός τό κέντρον
τής κωμοπόλεως, προσεβλήθην συγχρόνως καί ή έρχομένη έπικουρία, ολίγα λεπτά κάτωθεν αύτής. Ή προσβολή
ήρχισεν αμφοτέρωθεν καί αμέσως ό σημειοφόρος τών ’Αλ
βανών προέβη καθ’ ήμών, ένώ καί ό ήμέτερος εΐχεν προβή. Περί δέ τάς σημαίας έγένετο συμπλοκή έκ τοϋ σύνεγ
γυς φονευθέντος τοϋ σημαιοφόρου (περιφήμου διά τήν
γενναιότητά του) Ταϊραγα Άλβανοϋ. Τότε οί ήμέτεροι έπετέθησαν κατά τών Τούρκων, τούς έτρεψαν εις φυγήν καί
τούς έκυνήγησαν μέχρι τής Πόλεως τοϋ Άλμυροϋ δπου
κακεϊν κακώς καί έν αταξία είσήλθον, άφίσαντες μετά τοϋ
σημειοφόρου των Ταϊραγα καί καθ’ όδόν δεκατέσσαρες φονευμένους μεταξύ τών οποίων καί ό λοχαγός τοϋ πυροβολικοϋ καί λαβόντες μεθ’ έαυτών καί περί τούς είκοσι πληγωθέντας. Κατά τήν συμπλοκήν δέ ταύτην έπεσαν καί έκ
τών ήμετέρων οί Γενναίοι Γεώργιος Μωραΐτης καί ό ’Ιωάν
νης Κάκουρης άποθανών μετά τήν μάχην, λαβόντες τήν
Τουρκικήν σημαίαν (Γιουρούσ Μπαϊράκι) άφηρέθησαν καί
πάλιν ύπό τών Τούρκων. Έάν προϋπήρχε συνεννόησις με
ταξύ τών σωμάτων καί σχέδιον προσβολής, ήτο άφευκτος
ή κυρίευσις τών Τουρκικών πυροβόλων, καί πιθανή ή έν
τός τής Πόλεως τοϋ Άλμυροϋ είσοδός μας.
Ό Πλάτανος περιέχει περί τάς τριακοσίας πεντήκοντα
οικίας έξ ών αί κεντρικώτεραι είναι άρκετοϋ ύψους καί
μεγέθους καί πολεμικής κατασκευής έχουσαι περιοχάς καί
μπέρτσια, δλαι δέ είναι λιθόκτιστες. Τάς ίσχυρωτέρας έξ
αυτών είχον οί διαμένοντες Αλβανοί έφοδιάσει μέ τροφάς καί είς ταύτας τελευταϊον έκλείσθησαν μετά γενναιότητος άποκρούοντες τάς προσβολάς τών ήμετέρων, οΐτινες πανταχόθεν περιεκύκλωσαν αύτούς, κυριεύοντες δλας
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τάς πέριξ. Τήν αύτήν σχεδόν ώραν οι δικοί μας προσέβα
λαν γενναίως μίαν εκ των δυνατωτέρων οικιών όπου ήσαν
περί τούς εΐκοσιν ’Αλβανούς, έδωσαν πϋρ, είσήλθον εις
αύτήν, έφόνευσαν δύο, ήχμαλώτησαν ένα, καέντων δύο έν-

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

τός καί προσφυγόντων των άλλων είς άλλην οικίαν. Καθ’
δλην τήν νύκτα τής 11 τρέχοντος καί μέχρι τής
ώρας
μ.μ. τής 12"^ ή κατά των Τουρκαλβανών προσβολή υπό
των ήμετέρων έξακολούθη πεισματώδης καί γενναία, ένφ
καί ή άντίστασις έγένετο επίσης σφοδρά. ’Άνευ πυροβό
λων, ανευ τίνος άλλου τεχνικού μέσου έτρύπον τάς οι
κίας των ’Αλβανών καί είσήρχοντο καί κατεκυρίευον αύ10
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τούς, οχι βέβαια μέ όλίγην ζημίαν. Περί τήν 3’ΐ'' ώραν μ.μ.
άπό τήν οικίαν δπου 6 Άλήαγας εύρίσκετο έκαμεν πρότασιν συνθήκης, έπαυσεν κατόπιν ό πυροβολισμός άπό
δλα καί ήρχισαν αί διαπραγματεύσεις.
Οί ’Αλβανοί ουτοι βεβαίως είναι πλέον είς τάς χείρας
μας ένω έξακολούθη ή κατ’ αύτών προσβολή. ’Επειδή δμως ήθέλαμεν άπασχολεΐσθαι ένταϋθα καί δύο καί τρεις
ήμέρας εισέτι, καί διά νά κυριεύσωμεν τάς όχυρωτάτας
αύτών οικίας άνευ πυροβόλων ήθέλαμεν χάσει πολλούς.
’Επειδή δμως ό Άλήαγας ύπεσχέθη δτι διά τής επιρροής
του επί τού θείου του Άμπάζαγα εν Ααρίσση καί επομέ
νως διά τήν εν Θεσσαλία Ααλιωτών, έχοντα πολλήν δύναμιν καί επιρροήν είς τούς κατοίκους, θέλει κατωρθώση
ώστε οί Ααλιώται νά συμμερισθώσι τόν άγώνα μας καί
δι’ αύτών νά δυνηθώμεν νά καθέξωμεν διαφόρους πόλεις
καί τό φρούριον άμαχητί, ό δε Μήτσος Μελισσόβας, δτι
παραλαμβάνων τούς ύπ’ αύτούς ’Αλβανούς θέλει φύγη πρός
τήν Αάρισσαν, διά νά δείξωμεν μάλλιστα γενναιοψυχίαν
πρός άνθρώπους καί εχθρούς άποκλεισμένους καί αίχμαλώτους σχεδόν δντας. ’Επειδή διά τήν συνθήκην συνομολογήτο συγχρόνως νά άφεθώσιν ελεύθεροι οί έν Άρμυρώ
κρατούμενοι άρχιποιμένες (Τσελιγκάδες) τών Άρβανιτοβλάχων καί νά έλευθερωθώσιν ούτω ύπέρ τάς 100 οίκογενείας καί πλέον τών 500 πολεμιστών εκ τών σκηνητών,
τούτων, έδέχθημεν τάς προτάσεις καί έσυνθηκολογήσαμεν
ούτως: Άφίσαμεν τούς ’Αλβανούς τού Άλήαγα καί μετά
τού άνηψιοΰ του έλευθέρους καί μέ τά δπλα των, ύποσχεθέντων τού Άλήαγα τά άνωτέρω, άπελύσαμεν δέ κατόπιν
καί τούς τοΰ Μέτσου Μελισσόβα επίσης μέ τά δπλα των
κρατήσαντες τόν άνεψιόν του ένέχειρον, ύποσχεθέντες είς
αύτόν νά έλευθερώσωμεν αύτόν άφοϋ άφεθώσι ελεύθεροι
αί χίλιαι οίκογένειαι τών Άρβανιτοβλάχων, καί άφοΰ ό
Μέτσος μετά τών υπ’ αύτόν Αλβανών άναχωρήση άπό
τόν Αλμυρόν διά τήν Αάρισσαν...»
Πολεμικές ένδιαφέρουσες πληροφορίες δίνει κι’ ό Παπαηλιόπουλος σέ διάφορα γράμματά του στόν πατέρα του
πού άπόσπασμα άντιγράφω:
«Ό Ήλίας Παπαηλιόπουλος πρός τόν Γεώργιον Παπαηλιόπουλον, Γερουσιαστήν, ’Αθήναι
11
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Έκ τοΰ Πλατάνου 'Αρμυροΰ την 15 Μαρτίου 1854
Προχθές ήλθον ενταύθα οί Καπεταναΐοι Πανουρνας,
Παπακώστας καί λοιποί μετά 2.500 στρατιωτών. Ηΰραμεν
240 ’Αλβανούς τοΰ Μέτσου Μελισσόβα καί Άλήαγα, οΐτινες άντιστάθησαν, έπολέμησαν, έπολιορκίθησαν, έφονεύθησαν τινες καί προχθές έπαραδόθησαν. Χθές τούς άπελύσαμεν μέ συνθήκην ν’ άπολύσουν καί οί έν 'Αρμυρφ
Τούρκοι τάς 1.500 οίκογενείας βλαχοποιμένων, οί δέ ανω
τέρω ’Αλβανοί νά φύγουν άπό τήν Θεσσαλίαν καί ήδη ή
Κωμόπολις τοΰ Πλατάνου είναι υπό τά όπλα μας. Ε το ι
μασία γίνεται διά τόν 'Αρμυρόν νά έπιπέσωσι νά τόν καταστρέψωσι, αν οί εκεί Τοΰρκοι δέν προσκυνήσωσι, διότι
μας έκαμαν προτάσεις τοιαύτας μή έχοντες άλλην δύνα
μην, είμή 400 τακτικούς οπλίσει καί όλίγους ’Αλβανούς.
’Ελπίζω πολύ νά κατορθώση τό σώμα τοΰτο...»
Καί σ’ άλλο γράμμα στόν ίδιο :
«Έκ Σούρπης τήν 18 Μαρτίου 1854
...Τό στρατόπεδον εύρίσκεται ήδη είς τόν Πλάτανον
κωμόπολιν, μισή ώρα έξω άπό τόν ’Αρμυρόν. Τόν Πλά
τανον τόν έκυρίευσαν παραδοθέντων τών έν αύτώ 300 ’Αλ
βανών μέ τόν Άλήαγαν άνεψιόν τοΰ γνωστοΰ Άμπάζ Ααλαιώτου. Τούς άπέκλεισαν όλους μέ τά όπλα των ύπό συνθήκας. Τώρα ήρχισεν ό αποκλεισμός τοΰ ’Αρμυροΰ, πόλεως περιεχούσης πλέον τών 1.500 οικιών. Τό στρατόπε
δον συγκροτείται ήδη άπό πλέον τών 3.000 άνδρών...»
«Έκ Πλατάνου τήν 3 ’Απριλίου 1854
...Είς τόν φίλον Κύριον Φίλιππον γράφω λεπτομερώς
περί τής μάχης τής 23 Μαρτίου. Οί έλθόντες καθ’ ήμών
Τοΰρκοι ήσαν περίπου τών 2.500 μέ δύο κανόνια. Ό πόλε
μος έξηκολούθησεν άπό τάς 7 τό πρωΐ έως τάς 3 μ.μ.
"Έπειτα έπεσαν οί δικοί μας έπάνω των, τούς έτσάκισαν
καί τούς έπήγαν κυνηγώντας απ’ έξω είς τά σπίτια τοΰ
’Αρμυροΰ. Φονευμένοι καί πληγωμένοι περί τούς διακοσίους, άπό δέ τούς ίδικούς μας πολλά όλίγοι. Έ κ τών ίδικών μου έπληγώθησαν ελαφρά, δ Α. Καπούτσης είς έν δά
κτυλον άπό πέτρας τάς όποίας έτσάκισεν ή μπάλα τοΰ κανονιοΰ, ό υίός τοΰ Καραστάθη άπό βόλι είς τήν κορυφήν
τής κεφαλής καί ό άδελφός τοΰ Σεγδίτσα ή Χοσάδα όλίγον είς τήν πλάτην. Είς τό τσάκισμα τών Τούρκων συνε12
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τέλεσαν πολύ ό Ν. Κουνούπης, δστις άμα ήκουσε τόν πό
λεμον έτρεξεν άπό τήν Σούρπην μέ όλίγους στρατιώτας καί
ό Δημήτριος Σεγδίτσας ή Χοσάδας, δστις έκαμε πρώτος
γιουρούσι. ’Απόψε άναχωροϋμεν άπό τόν Πλαταμόν. Ή

Βενετικός Πύργος ΠτελεοΟ, περί τόν όποιον διεξήχθησαν
άψιμαχίαι κατά τό 1854.

άναθεματισμένη διχόνοια έκορυφώθη μεταξύ τών δύο στρα
τιωτικών μας, καί τά σώματά των χωρίζονται. ’Εγώ θά
υπάγω μέ τόν Παπά διότι είναι καί ίκανώτερος καί μάλλον
εύτακτότερος σχετικώς τών άλλων. Τό σώμα μας θά είναι
πλέον τών 1.500. Θά ύπάγωμεν διά τροφάς διότι μόλις έχομεν άπόψε ολίγον ψωμί. Θά ζητήσωμεν τροφάς είς τόν
κάμπον τοΰ Βελεστίνου καί έκεϊθεν θά ύπάγωμεν είς τά
είκοσιτέσσαρα χωριά, νά συντελέσωμεν είς τήν άποστασίαν των. ’Ανάθεμα είς τήν διχόνοιαν καί είς τήν λαφυρα
13
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γωγίαν, τά όποια παρέλησαν τούς στρατνώτας καί εξάλει
ψαν τον ένθουσιασμόν... ’Αγγλικά καί Γαλλικά άτμοκίνητα καθ’ ήμέραν έρχονται καί φεύγουν εις τά παράλια
του ’Αρμυρού. Ό Γκριζάνης έξωθεν τού Βόλου έπολέμησεν άνδρείως δίς καί έφόνευσε περί τούς διακοσίους Τούρ
κους. Οί Τούρκοι μετά τήν ήτταν των έπιστρέψαντες εις
Βώλον έκαυσαν οικίας Χριστιανών καί εκκλησίας καί έ
σφαξαν καί ραγιάδες προσβάλλοντες καί τήν Γαλλικήν
σημαίαν».
«Έκ Ααμίας τήν 14 ’Απριλίου 1854
...Τόν Δομοκόν έχομεν στενά πολιορκημένον καί έλπίζομεν ή έξ εφόδου νά τόν κυριεύσωμεν ή νά παραδοθή.
’Εντός τού Δομοκού είναι έως 1.500 νιζάμηδες, τακτικοί
καί ’Αλβανοί. "Ολα τά σώματα συνεκεντρώθημεν εκεί. ’Από
Δομοκόν θέλω Σάς γράψει εν έκτάσει καί εύχομαι νά Σάς
δώσω τήν εύχάριστον αγγελίαν ότι τό(ν) έκυριεύσαμεν.
Τότε έχομεν δλην τήν πεδιάδαν εις τήν έξουσίαν μας καί
μόνον εις Αάρισσαν θά εύρωμεν τουφέκι...».
«Ααμία τήν 24 ’Απριλίου 1854
Χθες τήν νύκτα έφθασα ένταύθα, άναχωρήσας άπό Καΐτσαν, δώδεκα ώρας μακράν όπου διαμένουν όλα τά σώματα
τά άπό Δομοκόν άποσυρθέντα. Έστάλην άπό όλους τούς
έκεϊ σωματάρχας, τούς όποίους έκαμα νά εννοήσουν τήν
άθλιότητά των καί τήν έλεϊνότητά των, διά νά έλθω αυτού
νά παραστήσω εις τήν Κυβέρνησιν τήν κατάστασιν τών
δύο σωμάτων νά πληροφορηθή τήν αλήθειαν καί νά λάβη
μέτρα ανάλογα τών σοβαρών περιστάσεων εις τάς όποιας
ένέτυχεν ή πατρίς. Εδρον εδώ καί τόν Γαρδικιώτην καί
λοιπούς φθάσαντας με τό άτμοκίνητον όλίγας ώρας πρό
έμού. "Ελαβα έκτεταμένην μετά τού Γαρδικιώτη όμιλίαν
καί έννόησα ότι ή άποστολή μου εις ’Αθήνας είναι δλως
διόλου περιττή. Μένω λοιπόν ένταύθα, θέλω συνεννοηθή
μετά τού Γαρδικιώτη καί ότι άποφασίση θέλω Σάς γράψη...
Ή δύναμις τών σωμάτων θά έλλατώθη καί έλλατούται
καθ’ έκάστην εις τοιούτον βαθμόν, ώστε άνευ τίνος μέ
τρου καταντούν ληστρικά μπουλούκια καί επέρχεται ή
όλοτελής άποτυχία τής εν Θεσσαλίμ έπαναστάσεως. Διότι
μόνος ό Χατζή Πέτρος είναι αδύνατον νά βαστηχθή καί ν’
άντισταθή εις τάς Τουρκικάς δυνάμεις αΐτινες, ένωμέναι
14
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δλαι θά δνευθυνθώσι κατ’ αύτοϋ. Ταϋτα παρέστησα ζωη
ρότατα είς τόν Γαρδικιώτην καί έλπίζω ταχέως νά ληφθώσι
μέτρα περί τής άνανεώσεως τών σωμάτων. Είπατε ταϋτα
είς τόν κύριον Φίλιππον καί δτι αύριον θέλω τοΰ γράψη
έκτεταμένα διά νά παραστήση όπου απαιτείται τήν αληθή
κατάστασιν τών πραγμάτων...»
Μέ τό «όπου απαιτείται» ό Παπαηλιόπουλος έννοοΰσε
τό παλάτι.
Μέσα λοιπόν σ’ ένα μήνα άπ’ τό ξεκίνημά τους γίνεται
ή αρχή τοΰ κακοΰ τέλους τής ’Επανάστασης. Κι’ όλοκάθαρη τήν κατάσταση φανερώνει τό πιό κάτω γράμμα:
«Οί όπλαρχηγοί προς τόν Ή λίαν Παπαηλιόπουλον Λαμίαν
Ζαπάντι τήν 15 ’Απριλίου 1854
Έλάβομεν τό τελευταΐον Σας γράμμα, τό περί τροφών
καί λοιπών άναγκαίων τοΰ στρατού καί ε’ίδομεν δτι έξεπληρώσατε προθύμως άπάσας τάς όποιας έπιφορτίσθητε
υπό τής καλοσύνης Σας παραγγελίας, διά τό όποιον απαντες οί όπλαρχηγοί καί στρατιώται Σας εύγνωμονοΰσι. Ένομίζαμεν όμως δτι ή ένέργειά Σας ήτο αποτελεσματική,
αλλά μέ λύπην μας εϊδομεν δτι αί αύτόσε άρχαί ξηρούς
μόνον λόγους καί υποσχέσεις δίδωσιν καί άν πρόκειται
περί έπουσιώδους ύποσχέσεως, ής ή έκτέλεσις μηδέν.
Συμφώνως μέ τό γράμμα Σας φροντίσαμεν καί έπέμψαμεν είς Ντερβέν Καργιών ζώα έξ δλων τών σωμάτων, διά
νά προμηθευθοΰμεν τόν έπιούσιον άρτον, τόν όποιον χι
λιάδες άνθρώπων στερούνται πρό ήμερών ήδη αλλά οί
έκεΐσε μεταβάντες καί έπιφορτισθέντες τήν παραλαβήν τοΰ
αλεύρου ουχί μόνον τροφάς δεν ευρον, άλλά ήκουσαν δτι
ουδέ λόγος καν γίνεται περί τούτων ώστε έπανήλθον ά
πρακτοι, καί τό τοιούτον φανταστήτε ποίαν έσχεν έπιρροήν είς τό πρό ήμερών άφ’ ενός έργαζόμενον καί άσχολούμενον είς πολιορκίας, άφ’ έτέρου πεινώντα στρατόν.
Είς τοιαύτην εύρισκόμεθα χθες κατέστησαν (sic) δτε έφθασεν έπικουρία έκ δύο καί ήμισείας χιλιάδων τακτικών
καί χιλίων ’Αλβανών ώς καί τεσσάρων μεγάλων πεδινών
κανονιών. Ό Στρατός αυτός φθάσας είς τήν άκρην τής πε
διάδας διευθύνθη κατά τής Σκαρμούτσης, δπου ήταν όχυρωμένος ό Ευάγγελος Κοντογιάννης. Πόλεμος λοιπόν φρικτός καί κανονιοβολισμός πενταήμερος συνήφθη έκεΐσε.
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καί μόλας τάς βλάβας τάς όποιας έπέφερον τά πυροβόλα
έβαστάχθησαν οι ίδικοί μας μέχρι τοϋ μεσονυκτίου, όπότε
αν καί ατενώς περιζωσμένοι έρρίφθησαν έκτος τών οίκιών καί όχυρωμάτων καί έφυγαν. Πρός επικουρίαν τοΰ
πολιορκημένου Κοντογιάννη μετέβη καί ό Παπακώστας
καί ό Βαλατσός καί ό Διοβουνιώτης καί ό Σαφάκας καί
δλλοι υπό αλλα σώματα καί συμμερίσθησαν τον αγώνα,
άλλά δέν ήδυνήθησαν νά διασπάσωσι τάς έχθρικάς φά
λαγγας καί νά έπιφέρωσι ωφέλιμον διά τόν Κοντογιάννην
περισπασμόν.
Ά λλά τό σπουδαιότερον, τό όποιον καί απαντες μας ήνάγκασεν νά ύποχωρήσωμεν περί τήν πρωίαν σήμερον καί
νά έλθωμεν έδώ, είναι ή παντελής έλλειψις τροφών. Ό λος
γενικώς ό στρατός πρό ήμερών είναι άδύνατον πλέον νά
άνθέξη πολύ μάλλον νά πολεμή με ούχί ευαρίθμους έχθρικούς φρουρουμένους, μέ ότι παρά παν άλλο φοβούνται οί
στρατιώται μας. Έ κ τούτων πολύ άνεχώρησαν εξ όλων
τών σωμάτων, ούτε πλέον δυνάμεθα νά τούς θρέψωμεν μέ
υποσχέσεις, αϊτινες άπεδείχθησαν μέχρι τοϋδε ματαίως κα
θόσον άφορα πρό πάντων τάς τροφάς.
Φροντίσατε άδελφέ, κατεσπευσμένως περί τής όσον δύνασθε ταχύτερον άποστολής τροφών, διότι, βεβαιώσατε
άπάσας αύτόθε τάς άρχάς, ότι αν αύριον μέχρι μεσημβρίας
τό πολύ μέχρι έσπέρας δέν φθάσωσι τροφάς, ό στρατός μας
όλος διαλύεται, ούτε δυνάμεθα πλέον προθύμως νά εύρωμεν αυτούς ή άλλους στρατιώτας μέ τοιαΰτα προηγούμενα.
Σπεύσατε νά διακοινώσετε ταϋτα όπου δει, νά τούς έκθέσητε τήν μεγίστην σπουδαιότητα τοϋ πράγματος, καί
ότι βεβαίως ήμεΐς δέν θέλομεν είσθε υπεύθυνοι διά τήν βεβαίαν σχεδόν διάλυσιν καί έλλειψιν τροφών τού στρατού.
Σάς άσπαζόμεθα
Οί άδελφοί σας
Ν. Πανουριάς
Παπακώστας Τζαμάλας
Β. Μπαλατσός
Κ. Διοβουνιώτης
’Ιωάννης Σιαφάκας
(Υ.Γ.)
Ό Κοντογιάννης, Φαρμάκης, Καλαμάρης, Γερούκος εύρίσκονται είς χωρίον Ντεριλί άπέχον έντεύθεν δύο ώρας,
θέλομεν συνεννοηθή μετ’ αύτών οΐτινες ώς πρός τάς τρο
φάς εύρίσκονται είς τήν αυτήν κατάστασιν.»
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Φυσικό ήταν ν’ αρχίσει τό σκόρπισμα τοΰ στρατού καί
τό ξέφτισμα τοϋ αγώνα. Αυτά άναφέρονται και στό πιό
κάτω γράμμα:
«Ό Ν. Παναγιωτίδης πρός τόν Γεώργιον Λιούμην Οικο
νομικόν “Έφορον ’Αττικής, ’Αθήναι
Έ ν Καΐτσα τήν 22 ’Απριλίου 1854
Διά τής παρούσης μου Σας φανερώνω ότι μετά τήν έν
Δομοκώ μάχην έκθεσιν τής όποίας σας άπέστειλα μετέβημεν εις Καρυόραχες όπου έλημεριάσαμεν έν ήμερονύκτιον, έπειτα μεταβάντες είς Παλιάμπελα καί Κυδωνιά χω
ρία τουρκικά, ώχυρώθημεν ένταϋθα είς θέσιν κατάλληλον
πρός προσβολήν τών Τούρκων.
Μέ λύπη μου σας φανερώνω ότι ή λιποταξία τών στρα
τιωτών ύπερέβη πάντα δριον, ώς κύρια δέ αίτια τής λιπο
ταξίας είναι πρώτον ή άνυπόφορος έλλειψις τής τροφής
καί δεύτερον ή κατάχρησις τών στρατιωτών ώς πρός τά
λάφυρα τά όποια άναγκάζουν αύτούς νά τά μεταφέρουν είς
τά χωρία των ή είς Ααμίαν καί νά τά πωλοϋν. Σάς λέγω
έπιτέλους ότι αν ή Κυβέρνησις δέν λάβει έν όριστικόν
μέτρον ώς πρός τά σώματα ταϋτα, δηλαδή διορίσει έν άρχηγόν τής Θεσσαλίας εις δν νά ύπάγωνται δλοι οί λοιποί,
έάν δέν όργανώσει τά σώματα ταϋτα διά νά γνωρίζει ό
κατώτερος τόν άνώτερον καί τ’ άνάπαλιν καί έάν δέν παρέξη τά μέσα τοϋ Στρατιώτου, θέλει καταστροφή πάσα
προσπάθεια έπί τοϋ σκοποϋ καί θέλει ματαιωθή πάσα ιδέα.
Ένταϋθα εύρίσκονται στρατοπεδευμένοι οί όπλαρχηγοί
παπα-Κώστας, Πανουριάς, Γιουροϋκος, Μπαλατζός, Διο
βουνιώτης, Καλαμαράς καί λοιποί υποδεέστεροι. Ό Στρα
τός άπας συμποσοϋται είς 1.600 μόνον ένώ είς Δομοκόν
υπερβαίνει τάς 5.000, έχομεν δύο ήμέρας μετά τήν σημερι
νήν άνευ άρτου, διότι οϋτω θέλουσιν αί άρχαί τής Ααμίας.
Ό κύρ. Ήλιόπουλος είναι πολύ καλά καί σάς άσπάζεται, πρόκειται νά έλθη είς ’Αθήνας ώς απεσταλμένος καί
παρ’ αύτοϋ θέλετε μάθει τήν άλήθειαν μέ λεπτομέρειαν.
Τήν νύκτα τής διαλύσεως τής πολιορκίας τοϋ Δομοκοϋ
όλίγον έλλειψε νά συλληφθώμεν ζωντανοί, έγώ δέ ό Κύ
ριος Ήλιόπουλος καί ό ίατρός Αίτζικας διευθυνόμενοι είς
τό όχύρωμα τοϋ Πανουριά μέ τριάκοντα στρατιώτες ιδικούς μου καί τοϋ Ήλιοπούλου ώς έχοντες τήν ιδέαν δτι
υπάρχουν έκεΐ οί ήμέτεροι ένώ άναχωρήσαμεν τών ήμε17
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τέρων εΐχεν καταληφθή παρά των ’Αλβανών. Ήθέλαμεν
λέγω πέσει είς χεΐρας των σάν τοΰ μπούφου τό πουλί έάν
κατά καλήν τύχην δέν μας ειδοποιούν τρεις στρατιώτες
φεύγοντες, περί τής έγκαταλλείψεως τής θέσεως ταύτης.
Εύρίσκομαι, θείε μου, εις μεγίστην άδημονίαν διότι έγκατέλλειψα πάσαν άλλην ελπίδα καΐ ήσπάσθην τούς κό
πους και μόχθους τοΰ πολέμου μέ τήν ιδέαν δτι θέλω εύρη
όργανισμένα πράγματα, μετά τήν διάλυσιν δέ των δια
φόρων σωμάτων είδον δτι ή ύπόθεσις βαδίζει πολύ κακά
καί πρέπει καθείς νά λάβη μέτρα. Έσκοτίσθην μή δυνάμενος νά άποφασίσω όριστικώς ή νά μείνω ή νά αναχωρήσω
δι’ ’Αθήνας... Εύρίσκομαι μέ 22 στρατιώτες ίδικούς μου
πλησίον τοΰ Παπα Κώστα ύποληπτόμενος παρ’ αύτοΰ άρκοΰντος, λαμβάνω μέρος εις δλα τά Συμβούλια τών όπλαρχηγών καί εν ένΙ λόγω ύποληπτόμενος παρά πάντων. Έάν
διορθωθώσι τά πράγματα Σάς διαβεβαιώ δτι θέλω άναστήση
έγώ τήν ’Αθηναϊκήν σημαίαν ήτις ένεκα τής κουφότητας
τοΰ Βενιζέλου άνελήφθη καί έδιπλώθη είς τό ταγάρι».
Τελειώνω τά άγνωστα αύτά χαρτιά μ’ ένα γράμμα στόν
Άντρέα Μεταξά. ’Ανάμεσα στούς πολεμιστές είχε διαδο
θεί δτι ό Μεταξάς θ’ άναλάβαινε τήν άρχηγία τής επανά
στασης, γιά νά ξακολουθήσει ό άγώνας. Κι’ ό Μαρκίδης
γράφει στο Μεταξά δλη τήν άλήθεια, ξεσκέπαστη. ’Αργά
δμως...
«Ό Δ. Μαρκίδης πρός τόν Ά ν. Μεταξάν, ’Αθήνας
τή 23 ’Απριλίου 1854 έν Καΐτσα
Πληροφοροΰμαι δτι πρόκειται νά έκλεχθήτε ’Αρχηγός
τών κατά τήν Θεσσαλίαν στρατευμάτων. Γνωρίζοντες τά
ύπέρ Πατρίδος αίσθήματά μου, δέν δύνασθε νά έκλάβητε
ώς προσποίησιν τήν έκφρασιν τής χαράς μου, καθόσον έκ
τών πραγμάτων αύτών οδηγούμενος κρίνω τοιοΰτον τι μέτρον σωτήριον. "Αν καί εΐσθε πληροφορημένος περί τής
καταστάσεως τών ενταύθα πραγμάτων, ούχί ήττον έκρινα
νά διασκεδάσω τυχούσας άμφιβολίας διά τής παρούσης.
Μήν νομίσετε, δτι θά εΰρητε στρατιώτας τής α'ι« έπαναστάσεώς μας ενταύθα. 'Όπου καί άν έπολεμήσαμεν μέχρι
τοΰδε ένικήσαμεν μέν άλλά μετά δυσκολίας πολλής καί
ύπερτεροΰντες πάντοτε κατά τόν άριθμόν τούς έχθρούς. Ό
λόγος δέ είναι κυρίως δτι οί εχθροί πολεμοΰντες ύπέρ τών
δλων παρίστανται είς τό πεδίον τής μάχης μετ’ επιμονής
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καΐ άπελπισίας, ένω ήμεΐς άπεγδυμένοι παντός αισθήματος,
τότε μόνον άνθιστάμεθα, όταν βλέπομεν ύπολάμπουσαν
έλπίδα λαφυραγωγήσεως. "Αλλως τόν κίνδυνον άποφεύγουσιν απαντες, καί όταν πρόκειται νά διακινδυνεύση ού μό
νον ό σκοπός, άλλά καί ή Ελλάς ολόκληρος. Άπήθεια δέ
καί άταξία είναι ό έπιπολάζων χαρακτήρ τοΰ στρατού, δστις καταπολέμα τήν πρόοδον τοΰ κινήματος μέχρι κατα
στροφής. Πώς δέ δυνατόν νά έπιορθωθώσι τά ελαττώματα
ταϋτα τών στρατιωτών; Δέν πρέπει νά έχητε τήν ίδέαν δτι
διά μόνης τής μισθοδοσίας ήτις θεωρείτε έκ τών ών άνευ
παρ’ δλων, άλλά καί διά διοργανισμοϋ προπάντων, δυνα
τού κυρίως νά χαλινώση τήν άπήθειαν καί άταξίαν τών
στρατιωτών, καί νά στρέψη τό συμφέρον αύτών πρός τήν
άποκατάστασιν τοΰ μέλλοντός των, είς δ ίδίως ένδιαφέρεται καί έσχατώτερος τών Ελλήνων. Περί τών οπλαρ
χηγών νά μή μεταβάλλητε τήν ίδέαν ήν περί αύτών έχετε.
Ό λα τά ελαττώματα κυκλοφοροΰσι καί προ αύτών θυσιά
ζονται λαμπρά άποτελέσματα δπως εσχάτως καί έν τή
Δομοκώ, δπου σχεδόν νικηταί, ώπισθοδρομήσαμεν, εύρισκόμενοι, είς ήν γνωρίζετε κατάστασιν. Έ ν μέσφ αύτών
θ’ άπαντήσετε τήν μεγαλυτέραν δυσκολίαν καί νομίζω άδύνατον νά ύπερνικήσετε, αν δέν συντρέξωσι κατάλληλοι
περιστάσεις καί άν αί πράξεις σας δέν άποδειχθώσιν ώς
προερχόμεναι έκ Βασιλικής άπορροίας. Γνωρίζω, δτι είς
τό ύμέτερον άτομον πάντως ύποκλίνουσι καί συμβιβάζον
ται, άλλά καί αί δυσαρέσκειαι δέν άργοΰσι παρά τοΐς “Έλλησιν, ώς τούς γνωρίζετε κάλλιον έμοΰ. Μήν ύπολάβητε
δέ δτι άπαιτοΰνται μεγάλα πράγματα είς άνάκτησιν τής
Θεσσαλίας. Ή ύπάρχουσα δύναμις τακτοποιουμένη ώς άνωτέρω, καί ό κυκεών τών οπλαρχηγών διευθετούμενος μέ
τό άπαιτούμενον πνεύμα, τό όποιον δέν ύπάρχει δυστυχώς,
ή Θεσσαλία είναι είς χεΐρας μας έντός όλίγων ήμερών.
Μόνη δμως έλλειψις ύπάρχει καί πρέπει νά άναπληρωθή
ή τών τηλεβόλων, διότι ούδεμιας πόλεως έκπόρθησις έπιτυγχάνεται άνευ τών μέσων τούτων. Ό προκείμενος πό
λεμος είναι επιθετικός καί ώς τοιοΰτος δέν δύναται νά
προοδεύση άνευ χονδρού πυρός. Μέχρισότου δέ έκπορθηθώσι κεντρικαί τινες πόλεις, άνάγκη αί τροφαί νά προμηθεύωνται έκ τής Ελλάδος καί πρέπει νά προηγηθή ή άπαιτουμένη φροντίς, ϊνα άποφύγωμεν δτι έκ τής στερήσεως
19
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μέχρι τοϋδε ύποφέραμεν. Τοιουτοτρόπως αποφασίσετε νά
έξέλθετε, καΐ μήν αμφιβάλλετε, δτι ή άνάκτησις τής Θεσ
σαλίας θά σας πλέξη εντός ολίγου τόν λαμπρότερον στέ
φανον. Βεβαιωθήτε, δτι καί δπως μέχρι τοϋδε ύπήρχομαι
(sic) πρίν δηλ. έπέλθη ή κατά τό πλεΐστον διάλυσις των
σωμάτων, άν ύπήρχεν ό άπαιτούμενος νους (καί δχι μέγας) ήθέλαμεν εχη ήδη ευτυχέστατα άποτελέσματα. Δυσ
τυχώς δμως, ούτε ύπήρξεν, οΰτε υπάρχει καί μή περιμέ
νετε τίποτα άνευ των άναφερομένων μέτρων.»
Τά πιο πάνω έγγραφα νομίζω πώς φέρουν στή δημοσιό
τητα άρκετά άπ’ τά μυστικά τής επανάστασης τοϋ 1854
καί θά μπορούν νά χρησιμεύσουν στον ίστορικό πού κά
ποτε θά καταπιαστεί με την άτυχη κείνη προσπάθεια γιά
τήν άπελευθέρωση τής Θεσσαλίας.
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