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ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΙΔΩΡ1ΚΗΣ

Μέ τό 2νομα Λιδωρίκηςί*) 2χουμε δυό δΖκογένδίες. Κι* οί δυδ δ'μως τό π^- 
ραν παρατσοόκλι άη* xijv έπαρχία τίυ ;. Τδ πραγματικό τής μιας ήταν Χούντας ή 
Παηαδογεωργόπουλος καΐ τί ς̂ 5λλης Σλορλ^τος. Συγγένεψαν άργότερα οΐ δυό οΙ· 
κογένειες γιατί άπ’ χήν πρώτη, ό Άναστάση; Λιδωρίκης (Χούντας) πήρε γυ
ναίκα του χή Χρυσάφω Λιδωρίκη (Σκαρλάτου). ’Έ τοι μ2 τόν καιρό γίνανε σχεδόν 
μια οικογένεια,

*0  Θανάσης Λιδωρίκης πού έγραψε τά άπομνημονεύματα αύτά ήταν άπ’ τήν 
οίκογένεια Σκαρλάτου.

Δέν θ’ άσχοληθοΟμε νά βιογραφήσουμε τά πρώτα χρόνια τοΟ συγγραφέα γιατί 
δ ίδιος τά άναφέρει ατά άπομνημονεύματάτου. Μόνο θά συμπληρώσουμε μερικά 
γιϋ: κϊΓνο τόν καιρό καΐ θα τόν παρακολουθήσουμε ύστερα στό λεύτερο έλληνικό 
κράτος.

‘Όταν πήρε τήν Ιμπιστευτική θέση τοΟ σφραγιδοφύλακα τοΟ Ά λ ή  πασά, 
παντρεύτηκε στήν Ά ρ τα  τήν κόρη τοΟ πλούσιου προύχοντα Ντέμου. Χήν οίκογέ- 
νειά του δμως ποτέ δέ μετέφερε στά Γιάννενα άλλά έμενε στήν Ά ρ τα  στό άρχοντικό 
τοΟ Νιέμου, κοντά στήν έχκλησιά.τοΰ Ά γιου  Μ ηνά.‘Η γυναίκα του ήταν πολύ δμορ· 
φη καΐ γιά τήν οίκογενειακή τους ζωή μάς δίνει μερικέςγραμμές στό βιβλίο της ή κόρη 
τοΟΛιδωρίκη, πού γ ι’ αύτή θά γράψουμε περσότερα πιό κάτω: « ’Ήκουον αύτήν τή'' 
πρωίαν λέγουσαν είς τόν σύζυγόν της, «Κύρ’ Θανάση, σήκω τώρα είναι τόσος κό
σμος στό μουσαφΙρ όντά (αίθουσα υποδοχής) καί σέ περιμένει». Οί σύζυγοι τότε, 
καΐ μέ δλην τήν άγερωχίαν τοΟ χαρακτήρος των καΐ τά σατραπικά ήθη των, πρός 
τάς γυναίκας των, βμως έφέροντομετά σεβασμού, καί έν είδος αύλικής έθιμοτυπίας 
ύπήρχε μεταξύ των διά τούτο καΐ ή σύζυγος προσηγόρευε μέ τό, «Κύριε» τόν άνδρα 
της, τά δέ τέκνα τόν πατέρα των έλεγον ΑΟΘέντην. Διεκρίνετο δέ αΰτη ή εύγένεια

1. Σχετικά μέ τή λέξη Λιδορίκι υπάρχουν αρκετές έτυμολογίες. Έγραψαν: Καμπούρα· 
γλου Δημ. «Τοπωνυμικά παράδοξα» σελ. 14—18. Γεωργακάς περιοδ. Λαογραφία 1939 Τομ. 
1Β' οελ. 185—189. Βλαχογιάννης Γιαν. περιοδ. Νέα Εστία 1944 Τομ. ΙΗ' σελ. 479 καί 711— 
713. Άνδριώτης Ν. πιρ. Νέα Εστία 1944, Τομ. ΙΗ ' σελ. 601. "Οσο για τή γραφή τοϋ Λιδω· 
ρίκη. κράτησα τήν καθιερωμένη άπ’ τήν οίκογένεια άν καΐ τό ω στ* όνομά τους έχει τόση 
σχέση όσο καί τά δυό η στό δικό μου..
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των ηθών, καΐ τών τρόπων, καθ’ δλην την δπό>οολον 'Ελλάδα, πρ6 πάντων 5μω* 
&1ς τά ’ Ιωάννινα» (*).

Στήν ’Άρτα άττό^τη-ιαν χό 1817 τό πρώτο τοας παιδί, χό Νΐχο.
Επειδή  6 Λιδωρίκης δέν μποροΟσί νά μένει πάντα στην *Άρτα, άλλά νά 

πηγαινοέρχεται στά Γιάννενα, θέλησε νά Ιχει ατό σπίτι του ?ναν άνθρωπο δκό 
του, για τά ψώνια. Τότε πήρε τό Γιάννη Μακρυγιάννη πού ήταν στδ Αιδορίχι 
κοντά στόν αδερφό του Παναγίίοτάκη Λιδωρίκη.

Νά τΙ άναφέρει σχετικά στ’ άπομνημονεύματά του ό Μακρυγιάννης: «Νέ 
ολίγον καιρόν γράφει ό αδελφός τοΟ άφέντη μου άπό τά Γιάννενα δτι θέλει ένα 
παιδί νά τού κάντ̂  χοσμέτι (υπηρεσία). Μ’ έστειλαν έμενα. Ή ταν τίμιος άνθρωπος· 
τόν λένε Θανάσί} Λιδορίκη. Τότε γυρεύει νχ μ’ ^φή^η εί; τό σπίτι τνυ έμένα' δέν 
ήθελα νά κάτζω. Μου είπε· «Θά κάτζη; καί με τό στανιό». Αύτό δ»ν μπορούσα 
νά τό άποφυγω, δτ’ είχε τή δύναμη. “Εκατζα μέ συμφωνίες δτι έγώ ώς δοΟλυςδέν 
κάθομαι. «Κάνω τήν ’πηρεσία τού σπιτιού σου, δμω; θά γνωριστώ καί μέ τούς κα
τοίκου; νά δανειστώ, νά κάμω καί έμπόριο, δτι είμαι γυμνός, νά ντυθώ. Πρώτη 
συμφωνία αύτείνη, τοϋ είπα, καί δεύτερον τά ψώνια τού σπιτιού σου νά βαστάη ή 
γυναίκα σου τά χρήματα καί τόν λογαριασμόν, ξέρει γράμματα, καί νά μού δίνη 
νά τής ψωνίζω, νά ζυάζη δταν φέρνω τό ψώνιο καί δ,τι κάνη νά πλερώνη. Τό ίδιον 
καί είς τ ’ άλλα τά ψώνια, νά μήν μέ λέτε δτι σάς έκλεψα· δτι τώρα μέ βλέπετε 
γυμνόν καί αΟριον ντυμίνον καί θά λέτε δτ’ είμαι κλέφτης». ’Έ κατζα  μ’ έκεΤνες 
τ!ς συμφωνίες δπου το·υ είπα καί έκαμα σ’ αύτόν δέκα χρόνους. Μουδωσε καί αυ
τός διά μιστόν τετρακόσια γρόσια δλα. ΤοΟ ζήτησα ένα δάνειο καί μοϋ τδδωσε μέ 
τόκον τά δέκα δώδεκα τόν χρόνον. Τούφκιασα όμολογία καί τήν έχω ώς σήμερον. 
Αυτό τό τζιρακλίκι (άμοιβή) μδκαμε κι’ αύτός(®)».

Μέσα λοιπόν άπ’ τό άρχοντικό τού Λιδωρίκη ξεκίνησε 6 ύστερα Ρουμελιώ
της στρατηγός.

Τό σπίτι του στήν “Αρτα ήταν άνοιχτό στους ξένους πού φτάνα'·ε έκεΓ. Σ ’ 
αύτό φιλοξενήθηκαν δλοι οί Ευρωπαίοι, καί δέν βρίσκαν μόνο μιά άρχοντική φιλο
ξενία, μά κΓ άνθρωπο νά μποροΟννά μιλήσουν, σπάνιο γιά τήν έποχή κείνη. Γιατί 
δ Λιδωρίκης έξόν άπ’ τά Τούρκικα, κατάφερε νά μάθει καί νά μιλάει καλά Γαλ
λικά κι’ ’Ιταλικά.

Καί στά Γιάννενα σχετιζόταν μ ’ δλους τούς πνευματικούς άνθρώπους πού 
ζοΟσαν τότε κεί. Γιά τό δάσκαλό του Ψαλλίδα ήταν 6 πι0 καλός του φίλος.

Άπό τότε ίσως νά είχε τήν ίδέανά γράψει άπομνημονεύματα γιατί κρατούσε 
δτ: ήταν σχετικό μέ τόν Τεπελενλή. ^τό Λιδωρίκη χρωστάμε σήμερα τό πρωτό
τυπο χειρόγραφο τό πιό όλοκληρωμένο, άπ’ τό ποίημα τοΟ ’Αρβανίτη Χατζή Σε- 
χρέτη, πού έγραψε τότε γιά νά βιογραφήσει καί έξυμνήσει τόν Ά λ ή  πασά. ’Επειδή 
ό Τεπελενλή; τήν «Άληπασιάδα» του, ήθελε νά τήν τυπώσει, τό έδωσε στόν Ψαλ-

1. ΠαποηλιοποΟλου Πηνελόπης—Λιδωρίκη «Σελίδες τινες χής 'Ιστορίας toO βασι- 
λέως ‘Όθ'ωνος· σελ. 12.

3· Μακρυγιάννη I. Άπoμvημo^·εύματo Τομ. Β ' σελ. 11.
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λίδα νά ϊδ δ;οί/θώιει(’). " r s ts p ’ άπ* τδ θάνατο τοΟ Άλτ], δ Ψαλλ{δας Ιδωοε τδ 
Xet?6yp3Cfo σ:δ χ\.ιδωρίκη πού αδτδς χδ χάρισε στήν ’Εθνική Βιβλιοθή·κη(*).

Ό  Θανάσης Λιδωρίκης μ’ δλο πού είχε χήν τόσο ύπεύθϋνη θέση του σφραγι- 
δοφύλακα ποχέ του δέν ήτανπισ:δς στδν ά^έ'-τη του, κι’ ούτε συμφωνούσε μέ τΙς 
πράξεις του. ’Άν κακή μοίρα τδν Ιφερε πλάι σιδν Ά λή  Τεπελενλή, χά άπομνημο- 
νεύματά του μάς άποδείχνουν πώς πολλές φορές διαφωνούσε μαζί του καί μέ πόση 
άποστροφή κατεδικαζε τα έγκλήμαιά του. Κι’ δλο αύτδν τδν καιρό, άψηφώνχας 
άκόμα κι* αύχδ τδ κεφάλι του, φρόντιζε πάντα γιά τούς "Ελληνες. Σχετικά δΓού- 
δας μάς λέει: «Γνωστδν είναι δτι πολλάΛις Ιμεσίχευσεν όπέρ χών άδίκω» πασχών* 
των, ένίοτε μάλιστα Ιπεχύγχανε καί ν’ άνακουρίζη ή καί νά σώζη τούτους. *Η 
δέ σεμνότης τού ήθους του, ή περίνοια έν ταΓς σκέψεσι καί τδ μειλίχιον τδν τρό
πων ειλκυσαν ύπέρ αύτού τού μέν τυράννου καί χώνυίδν τήν έξιδιασμένην εύνοιαν 
απάντων δέ των λοιπών συναδέλφων ριτζαλίων τδ σέβας καί τήν 6πόληψιν(®)».

Τήν κατήχησή του στή Φιλική Εταιρεία δέχτηκε μ ’ ένθουσιασμό. Μ’ όλες 
τ'ς δυνάμεις καί μέ σύνεση έργάστηκε γιά ν’ απλώσει χδ έθνικδ μυστικό καί νά 
προετοιμάσει τούς "Ελληνες γ.ά τδν ξεσηκωμό. Κι’ άπ’ χή στιγμή πού ό Ά λής 
πήρε στήν δπηρεσία του σρραγιδτφύλακα καί τδ Θανασούλα Βαλτινό, κι’ Ιχσι 6 
Λιδωρίκης δέν ήταν ύποχρεωμένος νά βρίσκεται πάντα στά Γιάννενα καί πήγαινε 
συχνότερα στήν "Αρτα πού έμενε γιά καιρό Ά π ’ τή Φιλική πήρε χήν έντολή νά 
μπορεί νά κατηχεί κ ι’ άλλους, κι' άπδ τότε άφοσιώθηκε όλοκληρωτικά στήν με
γάλη του άποστολή.

Αναγκαστικά κλείστηκε γιά λίγο καιρό μέσα στδ κάστρο, στά Γιάννενα μέ 
τδν έπαναστάτη καί πολιορκημένο πιά Ά λή  πχσά. ΆποζηχοΟσε βμως τήν περί
σταση νά φύγει. Και δέν άργησε νά τού δοθεί. Ό  φρούραρχος τής "Αρτας, άνθρω
πος ώ ; τότε τού Ά λ ή , σάν άκουσε πώς ζύγωναν τά σουλτανικά στρατεύματα, πα
ράτησε τδν άφέντη του καί προσχώρησε σ’ αύτούς. Ό  Ά λής έστειλε στρατό νά χτυ
πήσει τδν άποστάτη. 'Ο Λιδωρίκης τότε, μέ τή δικαιολογία νά γλυτώσει τάχα χήν 
οικογένεια του πήγε στήν "Αρτα μαζί μέ τ’ άσκέρια τού Ά λ ή . Κι’ άφοΟ διώξαν 
τδ φρούραρχο, δέν ξαναγύρισε πιά στά Γιάννενα, άλλα έμεινε στήν "Αρτα γιά νά 
καταπιαστεί μέ τήν Ελληνική ’Επανάσταση. ’Εκεί συναντήθηκε καί μίλησε σχε
τικά μέ τού; καπεταναίους τής "Αρτας, μέ τδ Γώγο Μπακόλα κ Γ  άλλους "Ελλη
νες. Τδ αρχοντικό του πιά έγινε τδ κέντρο σ’ δλους τού; Φιλικούς. Αυτό όμως 
έπεσε στήν άντίληψη τού βοεβόδα τής "Αρτας, Χασάν πασά, καί μια μέρα τδν φυ
λάκισε στδ κάστρο, κρατώντας τον σ’ αύστηρή άπομόνωση. Μαζί του έπιασε καί τδ 
Μακρυγιάννη.

Ό  Χασάν πασάς σύναξε δλα τά πράματα, έπιπλα, κομψοτεχνήματα καί τήν 
άλληλογραφία τού φυλακισμένου Λιδωρίκη, καί τά έκλεισε σ ’ ένα ξεχωριστό δω
μάτιο στδ ίδιο τδ σπίτι χωρίς νά τά κλειδώσει. 'Η γριά Κτεμαινα πού έμενε μαζί

1. Σάθας Κ. Ίατορικαί διατριβαΐ σελ. 126.
2. Άραβαντινοδ Σπ. ’Ιστορία ‘Αλή πασα σ«λ. λ«'
3. Γούδα Α. «Βίοι Παράλληλοι Τθμ. Ζ' σελ· 314.
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μέ χό γαμπρό της χαΐ χάη βΐχβ μυριστίΓ, π?)ρβ άπ’ τό δωμάτ^ δλα τά χαρτιά 
π^υ μπορούσαν νά βαρύνουν τό γαμπρό της Λιδωρίκη καίτά Ιδιωξδ σ’ άλλο σπ^ι.

Στήν Ά ρτα  διαδόθηκε πώ; σέ λ(γο ό Χασάν θά Ικοβε τδ κεφάλι τοΰ Λιδω* 
ρίκη καΐ τήν περιουσία του θά τή δήμευε. Κάποιος περαστικός άπό κεΤ ΤοΟρκος 
τά ακούσε. Φτάνοντας ατά Γιάννενα τά είπε μέ μιάς στάν Ό μΙρ Βρυώνη, μπέη 
ακόμα τότε, πού ήςερε πόσο άγαποΟσε κ ι’ ΙκτιμοΟσε τά Λιδωρίκη.
Φρένιασε άπ’ τά κακό του δ βρυώνης καΐ θέλησε νά σώσει τάν άγαπητό του φίλο. 
Ά ν  κι’ ήταν περασμένα τά μεσάνυχτα, κάλεσε στά κονάκι του δλους τούς καπε· 
ταναίους ’Αρβανίτες καΐ κατά τά Γούδα, τούς ε ίπ ε : «ΟΙ χαλντουπιδες (Άνατολί- 
τες ΤοΟρχοι) θά έξαγριώσουν δλους τούς ραγιάδες, θά φον.ύσουν τινάς τούτων, ίνα 
δημεύσουν τήν περιουσίαν των, κ ι’ Ιπειτα θά Ιλθη ή σειρά μας. Τάν συνετώτερον 
Λιδωρίκην μέλλει νά άποκεφαλίση ή καί άπεκεφάλισεν ίσως 6 Βοϊβόδα; *Αρτης 
μόνον ?ν’ άρπάση τήν περιουσίαν του. ’’Εγραψα λοιπόν τά μπουγιουρδί τοΟτο καΐ 
σάς προσεκάλεσχ, Γνα Οπάγωμεν άπχντες συνάμα είς τοΟ άρχιστρατήγου κ’ αίτή- 
σωμεν τήν σφράγισίν του, ίνα σωθή ό κοινός ήμών φίλος Λοιδωρίκης, άλλος είς 
κατόπιν του άλλου θά πάθωμεν τά αύ;ά»(').

Άφοϋ Οπόγραψαν δλοι τά μπουγιουρντί, πήγαν στά κονάκι του ’Ισμαήλ 
πασά— Πλιάσα, πού ήταν άκόμα 6 άρχηγά; τής πολιορκία; τού Ά λ ή  πασά. *0  
άγουροξυπνημένος ΙΚιάσας, άναγκάστηκε νά υπογράψει καΐ νά σφραγίσει τά μπου· 
γιουρτί, πού ό Βρυώ-ης τά έστειλε μέ μ’.άς'στήν ’Άρτα μέ τάταρη (ταχυδρόμο).

’Αναγκάστηκε πια ό Χασάν νά βγάλει άπ’ τή φυλακή τά Λιδωρίκη καΐ τά 
Μχκρυγιάννη, άν κί’ ό τελευταίος γράφει: «Μέ πολλές πληρωμές όπούχαμε δ πα
τριώτη; μου σωθήκαμε. Και άφου σωθήιαμε τού είπ ζ νά φυγωμε νά πάμε είς τήν 
πατρίδα μα; είς τά Λιδορίκι νά σωθούμε. Λέν μ’ άκουσε(*)*.

Λεύτερο; δ Λιδωρίκη; δέν έφυγε δπως τάν παρακίνησε δ Μακρυγιάννης κ ι’ 
άλλοι γνωστοί καί φίλοι του, μά έμεινε στήν ’Άρτα γιά νά προετοιμάσει τήν ’Επα
νάσταση. Οί κίνδυνοι πού τάν τριγύριζαν δέν ήταν μικροί, άλλά δ συνειδητός Φ ι
λικός τούς άψηφοϋσε.

Καταπιάστηκε πρώτα μέ τήν πλαστή κείνη Έλληνο— Άρβανίτικη συμμα· 
χία πού άναφέρει στ’ απομνημονεύματά του. Κ Γ ύστερα άπά συνεννόηση μ’ άλλους 
Φιλικούς θέλησε νά έκμεταλλευτεί γιά δφελος τής 'Ελληνικής ’Επανάστασης κι’ 
αύτάν τάν άποστάτη Ά λή πασά. Πήγε στά Γιάννενα καί τοΟ πρδτεινε νά βοηθήσει 
τούς "Ελληνες σάν θά Ιπαναστατουσαν, δπως χαΐ στά Βρυώνη, κι* οί "Ελληνες σ ’ 
άντάλλαγμα θά βοηθούσαν τάν Ά λ ή . Κι’ οί δυό του; δμως άρνήθηκαν κι’ αύτάς 
ξαναγύρισε στήν Ά ρτα.

"Γστερ’ ά^ολούθησαν οί ένέργειές του γιά τούς Σουλιώτες πού άναφέρονται 
άπ’ τάν ίδιο, καί γι’ αύτά τά παραλείπω.

Στά μεταξύ είχε άναλάβει τήν πολιορκία τού Ά λή , δ Χουρσήτ πασά;, 'Ο

1. Γούδας Τομ. Ζ' σελ, 349.
3. Μακρυγιάννη Τομ, Β' σελ, 17.
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Χου?σί}ΐ πού ^sSps τήν έπ-ρ?οή π:6 βίχε δ Λιδωρίκη; α:ούς Έ λληνεί, θέλητε νά 
τδν πιάοει Φζίνε:αί δμω; πώς ειδοποιήθηκε άπ* τό φίλο του *Ομέρ Βρυώνη. "Εφυγε 
νύχτα άπ’ τήν ’Άοτα, τδσο (άξαφνα πού δέ χαιρέτησε ούτε τούς δικούς του καΐ 
πήγε «ι’ άντάιω ;εα :ό  Βραχώρι τδ Γώγο Μπακδλα.

"Οταν σέ λίγο μαθεύτηκε στήν’Άρτα δ :ιτά  έλληνικά έπαναστατικά σώματα 
είχαν φανεί γύρω, ό Xaoiv Ιστειλε νά ξαναπιάσει τύΑιδωρίκη, πού τούτη τήφορά 
δεν τόν βρήκε γιατί πρβκανε κι* Ιφυγε. Τότε δ Χασάν ξέσπασε τή μανία του στήν 
οικογένεια τοΟ Λιδωρίκη. Έδώ δμως τά παθήματά της, θ* άφήσουμε την κόρη του 
νά μάς διηγηθεί. €’Απεσ5άλησαν παρά τοΟ πασσά στρατιώται δπως σφραγίσωσι τά 
δωμάτια τού οϊκου, Ικτδς ενός διά τήν χρήσιν τής οΣκογενείας καί τύ μαγειρεϊον, 
τήν δΐ σύζυγον τοΟ άποστάτου, δπως ώ/όμαζτν τότε τούς "Ελληνας, όδηγήσωσι 
παρά τφ πασσά, ώς σκλάβχν. Τότε καΐ πάλιν ό μικρός παϊς Νικόλαος έθαυμάσθη, 
καΐ Ιπέσυρε τήν συμπάθειαν καί αύτών τών Τούρκων άχόμη, διότι δ άρχηγός τβν 
στρατιωτών άφου έξετέλεσε τήν σρράγισιν καί έθεσε φύλακας είς τήν Ιξώθυραν, 
διέταξε τήν μητέρα του νά στολισθή, δπως δδηγήση αύτήν πρός τόν ποισσά. Τής 
μητρός του άνθισταμένη; καί Ιπιζητούσης νά κερδίση καιρόν, Ιως ού ειδοποιηθώ- 
σιν οί φίλοι τοΟ συζύγου τη;, καί σώσωσιν αύτήν τοΰ αίσχους, δ Νικόλαοςέννόησεν 
δτι συμβαίνει τι τό άααρεσκον τή μητρί του, καί σταθείς,ένώπιον τοΟ Τούρκουάξι- 
ωματικοΟ άγερώχως, Ιχων τήν χείρα έπί τής μικράς σπάθης του, τήν δποίαν δέν 
άπεχωρίζετο άπό τής ήμέρας τής φυλακίσεως τού πατρός του, λέγει—ή μάνα είναι 
ίδική μου, δέν είναι τού πασσά, πήγαινε νά τοΰ τό πής—δ Τούρκος άξιωματικός 
ένθουσιών τόν Ισήκωσε εις τάς άγκάλας καί τόν ήσπάσθη λέγων—μασχλά μασαλά 
αύτδ θά γίνη μεγάλο άντρωπο—ήτο Τουρκαλβανός, ώμίλει όλίγον τήν Έλληνιίιήν. 
Τούτο τό έπεισόδιον Ιδωκϊν καιρόν, κατέφθασαν οί προεστώτες καί δ τό:ε Ιατρός 
τού οίκου Κωλέττης, δ μετέπειτα μέγας πολιτικός, δστις δξύνους καί άνθρωπος τ©ν 
περιστάσεων κατώρθωσι νά πειση τόν αξιωματικόν, νά μή έπιμείνη είς τήν άμί· 
σως παρουσίασιν τή; δεσποίνης ένώπιον τού πασσά, ύποσχόμενος αύτδς καί μετά 
τών άλλων προεστώτων νά προσελθη τήν έπαύριον.

Ιΐράγματι 6 Κωλέττης τή συνεβούλευσε νά ύπάγη τήν Ιπαύριον μετά τής μη
τρός της είς τόν πασσά, άλλ’ άναβαίνουσα έν τφ μέσψ τής κλίμακος νά ύποκριθή 
τήν λιπόθυμον, ώστε ούτος ώς ιατρός νά λάβη τήν εύκαιρίαν νά άναγγείλη τφ 
πασσά τήν ένδιαφέρουσαν κατάστασίν της, καί κατωρθώση νά μείνη έν τφ οίχω 
της, δήθεν μέν μέχρι τοΰ τοκετού, πράγματι δέ, Ιως ού Ιλθωσι τά έλληνικά στρα 
τεύματα καί εύκολυνθή ή φυγή των.

Ά λλ ’ ή άτυχης δέσποινα δέν είχεν άνάγκην νά ύποκριθή, διότι μόλις άνΙβη 
όλίγας βαθμίδας άντικρύζει τό βλέμμα τού Πασσά, δστις διά τίνος παραθύρου πα· 
ρεμόί'ευε τήν Ιλευσίν της. Ή  λιποθυμία τότε έπήλθε πραγματική, καί μάλιστα έπι· 
κίνδυνος. 'Ο πασσάς έπέτρεψε τήν έν τφ οίκψτης διαμονήν, άποστέλλων καθ’ έκά· 
στην άξιωματικόν, νά μανθάνη τά περί αύτής, καί νά έρωτά τήν μαίαν.

Βλέπων δ μικρός Νικόλαος, δτι καθ’ Ικάστην δτε παρουσιάζετο δ άξιωματι- 
κός άπεσταλμένος ή μήτηρ του είσήρχετο βίφ εις τήν κλίνην ύπό τό έφάπλωμα,
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ίΛαμε ϊήν ατΛεψ̂ ν ε!ί τήν μι<ρ3:ν κεφχλήν xou, 5ζ ί  ώφειλε νά ει5οπο:·^ τήν μηίέρα 
τόο Sti τήν ίζχροασ!αν 0το:5υδήπο:ε Τςυρκχυ. καΐ κχΟημενος κχΒ’ δλην την ήμέ- 
ραν &U χό rcxpit)j,30v, κζί δμ% χ?; έμ^κνί^ει Τνύρκχα δοκβά:ου, Ιτρεχε σύρων χ6 
έ'ράπλωμχ μέ χά; Six xscpa;, άγωνιΰ^ν νά τό φίρ^ διχου εδρίσκετο ή Ι^ήτηρ “εου 5:ά 
νά χήν σκε.χά:?·!̂  λέ^ων — .'·μά>α, σκειχάχχυ καλά, ΤοΟρκχι Ιρχονχαο) (‘).

*Η'Αιδωρίκη γέ^νη^ε κδρι  ̂ πού <3Ϊ λίγο πέ^χνε, κι’ ένω ακόμα βριοκόχον λε
χώνα οτό σιχ'χι, χη:, ϊ ψ ζ α ^ ι  σχήν 'Άρ:α με σχραχό ό άνηψιό; χοΟ Βρυώνη, Χαιάν 
μπέης. Έχειδή ή Λιδωρίκη δεν θά μπορούαε νά κορο*;δεύίΐ άλλο μέ τή λεχωνιά της 
τό Χζοάν παίαά, οί Άρχινοί προεοιοί, ουμ,3ούλεψαν τή μηχέρα της τη Ντέμαινα 
νά πάει νά παρακαλέ;ει χόν μπέη, νά μεσολαοήχε'. στόν πα^ιά γιά την κόρη της. 
Έ  Νιέμαινα με πλούσια δώρα καΐ μέ τό μικρό Νίκο Λιδωρικη, πήγε στδ μπέη. 
*0 Χαιάν πού ή^ερε τό σύνδεσμο τοΟ θείου του Βρυώνη μέ τό Λιδωρικη, ένδιαφερ- 
θηκε γ ι’ αύτή. Μίλησε στό Χασάν πασσά μά κείνος ήταν άμετάπεισχος. *0 μπέης 
δμω; έπέμενε καί παρά λίγο νά σκοτωθούν οί δυό Χασά/ΐδες

Σαν ζύγωσαν τά έλληνικά έπαναστατικά σώματα στήν "Άρτα κι’ 6 Χασάν 
μπέης βγήκε νά τά χτυπγ;σει, παράγγειλε σ:ή Λιδωρίκη νά πάει νά φυλαχτεί στό 
’Αγγλικό προξενείο. Πηγαίνοντας πήρε μαζί της κι’ δλα τά πολύτιμα πράματα 
χοΟ σπιτιού της, άκόμα καί τό ρουχισμό.

Τήν παραμονή, πρίν κάνουν οί "Ελληνες την έπίθεση κατά τής ’Άρτας— 
’Ιούλιος 1821, δ χλ-ΐδωρίκης είδε ένα όνειρο: Παρουσιάστηκε μιά γυναίκα όλόμαυρα 
ντυμένη καί στό ένα της χέρι κρατούσε τήν είκόνα τού 'Ά ί Σπυρίδωνα καί στό 

■'άλλο πλευρό ανθρώπινο.· Τού λέει: «θχνάιη  ξύπνα καί πάρε αυτό τό πλευρό πού
■ σοΰ προσφέρει ό "Αγιος». Ό  Λιδωρίκης ξύπνησε καί ξήγησε τό δνειρο γιά καλό
■ τής οίκ'ογδνείας του. Κατά τήν έπίθεση ποΑ κάνανε οί Έλληνες μέσα στήν “Αρτα, 
άνάθεσε στό Μακρυγιάννη, πού γνώριζε καλά τό; τόπο, νά πάρει μερικά παλληκά- 
■ρνά' ‘kxl νά πάρει τήν οικογένειά του. ‘Ο Μχκρυγιάννης μέσα στή·; άναταραχή, έξε- 
'τέλεσε μ’ επιτυχία τήν άποστολή του «1εινώ;χες κζΐ διψώντεςάλλά πλήρεις γ εν  
ναιότηχος, κχρτερίαςκχΐ έλτίδω; διέοήσαν πίζήτό έχθρικόν σχρατόπεδον, φθάσαν- 
τες περί τά έξηιερώαχχα Ικτός χή; βολή; του έχθρου, δπου έδέησενά ά·;απαυθώσιν 
όλίγον, καί δποα δ Μχκρ >γ.ά·;νη; άφωπωμένος θεράπων ξεσχίσχς τήν φουττανέ>λα 
του περιέδεσε τού; αίμαχωμένους πόδζς των γυναικών ('̂ ). ΚΓ δ:αν σέ δυό μέρες 
δ Μζκρυ^νάννης Ιφιασε στό στρατόπεδο τού Τσόγκα πού βρισκόταν δ Λιδωρίκης, 
τού πχράδωσε τήν οικογένεια, λέγοντάς του".—Αέν σοΟ χρωστώ άλλο τίποτας διά 
τό ψωμί δποΰφχγα τόσζ χρόνια είς τό σπίτι σου»(®).

. "Οταν σέ λίγο τά έλληνικά σώματα πάτησαν τήν "Αρτα καί ξέσπασαν σ’ 
άγρια λεηλασία, μτή<ανε κζίστό άγγλικό προξενείο. Χωρίς νά ξέρουν, άρπαξαν 
κ.' δλα τά πράματα τού Λιδωρίκη. Κι’ έτσι ήοίκογένειά του άπόμεινε μόνο μέ τά 
ροδχα πού φορούσαν. «Εύτυχώς ήσζν χρυσοενδυμέναι κατά τήν τότε συνήθειαν καί

1. Παπαηλιοπούλου 2ελ. 18.
2. Ποπαηλιοπςύλόυ Σελ. 21.
δ. Μακβυγιάννης Τομ.Β' σελ. ϋ .
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Ιφ-ρον έπΙ κερ«λ^ς μ·κρ6ν 'peoitov μΙ μαργαρίτας καΐ χρ^σϊ νομίσματα γύρωθεν, 
πολύτιμα δέ δακτύλια δ!ς τάς χεϊρα;, άτινα έχρητίμευσαν κατί αιν πρύς διατροφήν 
τής οίκογενεία; έπΙ πέντε δλόκληοα 2vvj»(‘), γράφϊΐ ή Λιδωρίκη πού στδ βιβλίο 
τη; άναφέρει δλες :ΐς ταλαιπιορίε; τ^ς οίκογενείας τη; κατά τόν Άγώνα(^).

Γιά νά προφνλά'ε'. τίτ? δ Λ ^ωρίκη; τήν οίκογενειά του τήν Ιστίίλε στδ 
νηΰ Κάλαμο, κει πού είχαν συναχ3εί κ ι’ άλλοι Ήπϊιρώτες πρδσφυγΐς,

Σ ’ δλο τδ διάσ:ημα τή; Έτχνάστασ/|ς δ Λιδωρίκης, γράφει δ βιογράφος του 
Γούδα;: «Εις τήν τώ/ δηλων χρήσ.ν ούδέποτε άνϊμίχΘη διδτι ούοίποτε έαχε τήν 
έλαχίστην πρδ; ταΰοα κλίσιν τούς πάντχς δ|Χως έςώρκιζεν ού^ενδ; νά φεισθώίΐ 
πρδς άπελεϋθέρωο'.ν τής πχτρίδο;. ’Πίω; δ’ έπέμενε νά πείθη τούς χποοεΒαρρυμέ· 
νους, λέγων, δτι έπΙ τέλους τά Εύρωτχϊκά Κράτη, και άκοντά τιναίϊω ς, θ’ άναγ- 
κασθί&σιν ύπδ τδ-' λχδν ztai  νά κη>ύ;ω3ΐ κχΐ προιτχτεύΐίοτ.ν ίσιος καΐ ένόπλως 
τήν άνεξχρτησίχν τής Ελλάδος· άλλά πρδς τούτο άταιτεΓται, προοε^^ετεν, έπ.μονή 
παρ’ ήμδν καί τχξις. Τχυτχ πράττων, δ,ηλθεν ά.χχντα τδν άγδ^'α πχντί άμεμττος 
καί άμέτοχοςτίυν έπ’αύτοΰ γ.νομένων δυστυχδς έμφυλίων διενέξεων και σπαραγμών^)»

Κατά τδν 'Αγώνα άντ.προσώπΐοσε τήν Ι,τχρχία του Αιδορίκι πληρεξούσιος 
στίς έθνοσυνελεύτεις πο·υγ.νχν.

'Όταν ήρθε δ Καποδ'στριχς, άτ' τούς πρώτου; χρησιμοποίησε σε διοικητική 
θέιη τδ Αιδωρίκη, Τδν δ-ώρυε διοικητή Λειβαδιάς σέ μιά δύσκολη περίσταση γιατί 
δλη ή περιοχή εκείνη βρισκδταν τότε στην τουρκική κατοχή. Γι’ αύτδ - καί προ
σωρινά δ χ\.ιδωρικης είχε τήν Ιδ?α του στήν Άράχωδα. "Υστερα άπ’ τή μάχη τής 
Πέτρας, άφου λευτερόθηκε δ τόπος τή μετέφερε στη χΎειβαδιά. Μέ μιάς καταπιά
στηκε νά τακτοποιήσει ώρισμένα πράματα καί πρώτα ά χ’ δλα τδ έπισιτιστικδ πού 
άπ' τις άπανωτές μάχες ,δρισκότανσ’ άθλια κατάσταση. 'Ύστερα δ Κυβερνήτης τδν 
κάλεσε στ’ Άνάπλι καΐ τδν Ικανέ γερουσιαστή.

Αίς νά φτάσει δ βασιλιάς "Οθωνας άποφασίστηκε νά έκλέξουν τριμελή Ιπι- 
τροπή γιά νά κυβερνήσει προσωρινά κΓ ή αντιπολίτευση πρότεινε τδ Αιδωρίκη. 
Κείνο; δμως άρνήθηκε. ΚΓ ύστερα άπ’ τδν έρχομδ χοϋ βασιλιά ’Όθωνχ ή άντιβα- 
σιλεία τδν διώρισε διοικητή στήν Καρύταινα. Δέν Ιμεινε γιά πολύ στήν καινούργια 
του θέση κι άποτραβήχτηκε στά Σάλωνα. ’Επειδή δ’μως στενοχωριόταν οίκονομικά 
δέχτηκε τή θέση τοΟ έπαρχου Λειβαδιάς, καΐ τδ 1835 σύμβουλος έπικρατείας. Τότε 
Ιγκαταστάθηκε μόνιμα στήν ’Αθήνα μ' δλη τήν οίκογένειά του κΓ Ιμενε στήν δδδν 
ΆδριανοΟ. Στήν Ιπανάσταση τού 1843 πού καταργήθηκε τδ συμβούλιο τής ’Επι
κράτειας Ιμεινε καί πάλι χωρίς θέση. Γιά λίγο δμως γιατί τδν διώρισαν μέλος τής 
μικτής έπ.τροπής γιά τΙς ’Οθωμανικές άποζημιώσεις. «Έ ν τή ύπηρεσία ταύτη, 
έπληροφόρησαν ήμάς, δτι έγένοντο πολλαί άπόπειραι προσεφέρθη μάλιστα καί
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1. Παπαηλιοηούλου σελ. 21.
2. Παπαηλιοπούλου σελ. 23—75.
3. Γούδας Τομ. Ζ' σελ· 353
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μέγα ποοδν χρημάτων πρδς δϊλεχσμδν τοΟ άνδρ(ίς. άλλ* Sreavca <iπέτuχov»(0 γρά
φει δ Γούδας.

Γιατί δ Λιδωρίκη; μ ’ δλο πού δ νεανικός του χαρακτήρας διαπλάστηκε στό 
άνήθικο περιβάλλον του Ά λη πασσά, δέν διεφθάρηκε μά Ιμεινε 2νας άγνός, σεμνός 
κι’ ήθικό; Ρουμελιώτης.

’Αργότερα, δ πρωθυπουργός Κωλέτη; τ^ν Ικανέ γερουσιαστή κ ι’ Ιμεινε ώς 
δ!θυχιταργήθϊ]κε τό σώμα. Γιά κείνη τήνέποχή Ιχουμε μιά περιγραφή του, άπ* 
τήνκόρη του, σέ κάποιο χορό στό παλάτι. «'Ο πατήρ μας με τά; ώραίας λεύκάς 
του τρίχας, μέ την φουσοανέλλαν του, τήν ζώνην του δεκάκις περιτυλίσσουσαν τήν 
μέσην του. διά τοΟ γνωιτοΰ έκ λαχώρης της Περσίας, λαμπρού όφάσματος, τόν 
αύστηρόν άπλοΰν Ιπενδύτην Ιξ έριουχου κυανομαύρου, μέ τήν περίφημον μηλωτήν, 
ήτις μέχρι τώ; ώτων περιέβχλλε, καί τφ προσέδιδε τό ΰφος τούρκου πασσά μάλ
λον ή Έλληνος γερουσιαστοΰ>(*).

Ένφ δμω; ήταν γέρου ιιαστής τόν διώρισαν καί βασιλικό έπίτροπο στήν'Γερά 
Σύνοδο πού Ιμεινε ώς τό 1854.

Ό  γιός του 'Αριστομένης πολιτευόταν στήνέπαρχία ΛιδορικιοΟ καί τό 1859 
δημοσιεύτηκε σ'έφ/5μερίδα(^) λίβελλος κατά της οΕκογενεία; τους μέ τά άρχικά 
Χ.Α.Γ. Σέ λίγο σ' άλλη έφημερίδα^) πού περιέγραφε τήν άθλια οικονομική κατά
σταση τής οϊκογενειας του. Ή ;αν άλήΟεια, γιατί ό Θανάσης Λιδωρίκης ήταν άιώ- 
ΐερ®ς χρημάτων, "Αν καί προεπαναστατικά είχε τεραστία περιουσία, προίκα άπ* 
τή γυναίκα του, ύστερα-ζοΟσε μόνομέ τό μισθό του κι* άργότερα μέ τή σύνταξή του.

Ήταν άπ' τνύς πιό πιστού; ΌΟωνικού;. Γ;ά τίς δημοκρατικές ιδέες πτύ είχε 
τότε ή σπουδάζουσα φοιτητική νεολαία, έλεγε ό Λιδωρίκης γιά τό ΙΙανεπιστήμιο 
πώς «θά μάς φάει τήν σκέπην τού κεφαλιού μας» δηλαδή τόν ·Όθιονα,

Κι’ δταν τά λόγια του μέ τόν καιρό άλήθεψαν, ό Λιδωρίκης δέν άποτραβή- 
χτηκε μόνο ά τ ’ τή δημοσία ζωή μά κλείστηκε στό σπίτι του. Σπάνια κυκλοφο- 
ρούσε. Καί στις 5 ’Απριλίου τού. 1868 πέθανε 80 χρονών. Ή  κηδεία του έγινε 
«μετά πάση; έκκλησια;:ική; καί στρατιωτι,ιή; παρατάξεως» κι’ αθηναϊκή έφημε- 
ρίδα ίγραφε γ ι’αύτόνατήνεκρολογία του: «Tπηpecήσαs:, ώ; πατριώτης άκραιφνής 
καΐ δραστήριος, καθ' δλον τόν άγώνα, προήχθη έπί τής προτέρας βασιλείας, ής 
διετέλεσε μέχρι πνοής έσχατης πιστός φίλος. Πατήρ άγαθός καί φιλόστοργος, φίλος 
πιστός καί προσηνής, εϊλκυσε ζών τήν αγάπην καί τόν σεβασμόν τής κοινωνίας»(“).

Αύτός ήταν ό Θανάσης Λιδωρίκης.
**  sfc

'Επειδή άνάφερα στή βιογραφία τού Λιδωρίκη τήν κόρη του, γ ι’ αύτό θά 
γράψω δυό λόγια καί γ ι’ αύτή. Ή  Πηνελόπη ήταν τό δεύτερο παιδί του καί παν
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ί .  Γούδας Τόμ. Ζ' σελ. 366.
2. Παπαηλιοπούλου Σελ. 211.
3. Έφημ. Αύγή 8)8) 1859.
4. *Εφημ, Αίών 24) 8) 2859
5. Έφημ. ΑΙών 11) 4) 1868.
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τρεύτηκε στά 1858 νομάρχη Ή λία ΠαπαηΧιόττουλο. "Οπω; ό πατέρας τη; μΛς 
ά'ρησ; τά τόσο πολύτιμα άπομνημονεύμαχα, ίχσι καΐ κείνη στά 1898 μίϊς χάρισε 
τδ^άνώνυμο βιβλίο τη; «Σελίδες τινε; της Ιστορίας τοΟ βασιλέως ’Όθωνος». Είναι 
κι αύτδ μοναδικό στδ είδος του για την έποχή της, τόν Όθωνα καί τήν ’Αμαλία, 
καί για του; παλατιανούς πού μάς περιγράφει καί σήμερα Ιγινε ντοκουμέντο γιά  
κείνα τά χρόνια. Δέν παράλειψε ν’ άναφέρει άκίμα καί μερικά περιστατικά γιά 
την Επανάσταση. Κι’ άν ί  Λιδωρίκης μ«; έδωσε προσωπικές έντυπώσεις άπ’ τόν 
Αλη πασσά γιατί Ιζησε κοντά του δέκα χρό'Λα στήν Ιμπιστευτική θέση τοΟ σφρα- 

γιδοφύλακα, κι’ ή ΙΙηνελόπη τό ίδιο. Γιατί κι’ αύτή Κυρία τών Τιμών τή; βασί
λισσας Αμαλίας άπ’ τό 1849 ώ; τδ 18 >8, 2ζησε κοντά τη; δέκα χρόνια, γνώρισε 
καλά τούς βασιλιάδες καί τούς παλατιανούς πού μάς φανέρωσε δστερα μέ ζωντάνια 
στδ βιβλίο της. Δέν περιωρίστηκε μόνο στό άνώνυμο κείνο βιβλίο της, άλλα γριά 
πιά 80 χρόνων, δημοσίευσε στήν έφημερίδα τών Κυριών άπ' τδ 1903 ώς τις άρχές 
τοΟ 1904 άρκετά άρθρα της σχετικά μέ τδν ’Όθωνα καί τή ν’Αμαλία καί γιά διάφο
ρες γυναίκες τής έποχής της.

Ή  Πηνελόπη πέθανε στις 3 Αύγούσχου τοΟ 1904 καί δικαιολογημένα ή 
Καλλιρρόη Παρρέν Ιγραψε γι’ αύτή. «Έάν Ιζη είς άλλον τόπον καί 6πδ διαφόρους 
κοινωνικάς καί βιωτικάς συνθήκας θά Ιμενε τδ δνομά της ώ; μιάς προσωπικότητος 
Ιξ έκείνων αί δποίαι δίδουν τήν άτομικήν σφραγίδα των είς τήν Ιποχήν των»(*).

*  **

ΚαΙ τώρα μερικά γιά τά άπομνημονεύματα τοΟ Λιδώρικη.
Τδ χειρόγραφο είχε τήν καλωσύνη νά θέσει σχή διάθεσή μου γιά δημοσίευση 

δ βουλευτής κ. Κώστας Λιδωρίκης πού κληρονομικά ήρθε στά χέρια του.
Ολο τδ κείμενο είναι γραμένο μέ τδ χέρι τοΰ Θανάση Λιδωρίκη, μέ όλοκά- 

θαρη γραφή γραμματισμένου άνθρώπου μέ σπάνιες διαγραφές καί παραπομπές. 
’’Αγνωστο πότε έγραψε άλλά σίγουρα δστερ’ άπ’ τήν ’Επανάσταση.

Τδ κακδ είναι δτι άπ’ τδ χειρόγραφο, τδ πολύτιμο αύτδ χειρόγραφο, λεί
πουν αρκετα ενδιάμεσά μέρη. ^Εγραφε σέ άραφες κόλλες καί δέν άποκλείεται με 
τδν καιρδ νά χάθηκαν μερικές σελίδες. Είναι δμω; καί σέ πολλά μέρη ολόκληρα 
κομμάτια ψαλλιδισμένα. Νά τά έκοψε δ ίδιος άργότερα, γιατί ήθελε ν’ άφαιρέσει 
μέρη πού δέν ταίριαζαν; "Αγνωστο. Ό  Βλαχογιάννης πού κι’ αύτδς|είδε κι’ άντέ- 
γραψε τδ χειρόγραφο (®) χωρίς ποτέ νά τδ χρησιμοποιήσει, γράφει σέ σημείωση. 
«Έσχισμένα τεμάχια σκοπίμως» δμως αύτδ δέν έπιβεβαιώνεται.

Ή  οίκογένειά του νά ήθελε άργότερα νά έξαφανίσει ώρισμένα τμήματα άπ’ 
τδ χειρόγραφο καί γ ι ’ αύτδ τά έκοψε; Ισχυρισμό; απαράδεκτος, Τά παιδιά τοΰ Λιδω- 
ρικη ήταν τόσο μορφωμένα και πνευματικοί άνθρωποι πού άναγνωρίζοντας τήν 
ιστορική άξία, τά άπομνημονεύματα τοΰ πατέρα του; θά τά είχαν σάν κειμήλια 
ίερά. Ό  Νίκος Λιδωρίκης, διπλωματικός ύπάλληλος κι’ ύστερα γραμματέας χοΟ

-  13 —

1. Περ. ΈφημβρΙς Κυριών 19)9) 1904.
2. Βρίσκεται στά Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους Α. Βλ. ΣΤ. 1».
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ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

A'.

^9 κρΕνω καλόνν’ άναφερο^ δσα περί τοΰ Ά λη—πασσά γνωρίζω
η έ« στόματος τοΰ ίδιου ηκαίαλλως πως η και α^Γοπτης γενόμενος και οΰιω κρίνω 
καλόν V αναφέρο) τά περί εμοϋ, πως καΐ πότε μετέβην εις την υπηρεσίαν τοΰ 
Άλη—πασσα.

Εγεννηθην περί τα 1788 εις το χωρίον της Δωρίδος Παλαιοκάτουνον. Ή  
ο’υίογένεια μου όπωσοΰν εξηχε των άλλων και κατά την περιουσίαν και την λοιπήν 
θ·εσιν. Εκ των συγγενών μου τινες ειχον άσπασθή τον στρατιωτικόν βίον, άλ
λοι δέ τον λευϊτικόν. Ό  παππος μου ήτο ίερεΰς καί ό θείος μου, οί δέ θεϊοι μου 
Λασκαλακης και Κοτροτσης στρατιωτικοί, (οί δυο θειοι μου Ιΐαναγιώτης και Δη- 
μήτρης ήσαν άρματωλοι τούς όποιου.- άπατήσαντες οί Τούρκοι οτι θά διορίσωσι 
αρματωλους εις Θήβαν, εφόνευσαν ώς καΐ τον πάππον μου τον ιερέα.

Βλέπεις εκείνο τό βουνό 
μωρέ Παπαχαντζόπουλε 
τό πέρα και τό δώθε....)

άποτελοϋντες μέρος τής άρματωλικής συμμορίας τοΰ Λουκά Καλλιακοΰδα.
Η επαρχία Δωριδος κατα την εποχήν εκείνην ήτο πολύ ύποδιεστέρα ώς και 

ή τών Σάλωνων κατα τα φώτα, ησχολοΰντο οί κάτοικοι εις τά ποίμνια και τήν 
γεωργίαν. Επειδή δέ οι γονείς μου μέ ειχον προορίσει διά τό ίερατικόν σχήμα και 
εις την επαρχίαν μας δεν υπήρχε Σχολεΐον μ"" έστειλαν εις Κράββαρα οπού και 
σχολ εία υπήρχον και οί κάτοικοι περιουσίας άνεπτυγμένας ειχον.

Εις Λομποτιναν υπο την προστασίαν τών προεστώτων Καναβαίων υπήρχον 
δύο σχολεία Ελληνικόν καί άλληληδιδακτικόν, εί; τά όποια έδιδασκον δυο διδά
σκαλοι εκ Μεσολογγίου. Ελθών εν τή πόλει (2) ταύτη έμαθήτευσα μέχρι τινός. ’Ε 
πειδή δέ οί Καναβαΐοι καταδιωκόμενοι υπό τ >ΰ Άλή έφυγον, μετ’ αυτών καί οί 
διδάσκαλοι καί τά σχολεία διελΰθησαν, ενεκα τούτου οί γονείς μου μέ παρέλαβον 
και εμελέτουν ϊνα μ' άποστείλωσιν εις άλλο σχολεΐον.

Κατά τήν εποχήν εκείνην ήτο γενικός καπιτάνος τής επαρχία; Δωρίδος καΐ 
Κροββαοων ο Λουκάς Καλλιακούδας. Ό  Άλής άπεφασίσας ινα καταστρέψη πάν- 
τας τούς εις τόν άρματωλικύν βίον επιδιδόμενους, έστειλε τον Δερβέναγαν Μέτσα 

Μπόνον (εκ ΤΓ.πελενίου) πρύς εξόντωσιν και τοΰ Καλλιακοΰδα, οστις ενωθείς 
μετά τοΰ Αλβανού ληστοΰ Σαχον κατέφυγεν εις Καβρολίμνην, δπου γενομένου
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φονικοί; πολέμου, καθ’ δν επεσαν πολλοί Τούρκοι έφονεΰθη και δ Καλλιακοΰδας(0. 
Ό  θειος μου Κοτρότσης πληγωθείς κατά την μάχην Ικείνην εις τον πόδα κατέφΐ!- 
γεν εις ’ Ιθάκην, δπου εμεινεν ή οίκογένε α του Καλλιακουδα διά νά νοσηλευθη. Ό  
δέ Δασκαλάκης τεθείς έπι κεφαλής τοίί έναπομειναντος σώματος του Καλλιακουδα 
έλεηλάτει.

Μετ’ ού πολύ ήλθεν Δερβέναγας των Κραββάρων δ Μάλιο— Μετσε προς δν 
παρουσιασθείς επροσκύνησε δ Δασκαλάκης. Επειδή δέ κατά τό επικρατούν έθιμον 
επρεπεν ινα σιαλή και δμηρος εκ τής οίκογενείας εις ’ Ιωάννινα, άπεφασισθη ινα 
στείλουν εμέ και προς περαίωσιν των σπουδών μου.

(3) Έ λθώ ν εις ’ Ιωάννινα Ιπαρουσιάσθην εις τον Άλήν δωδεκαετής ών, 
δστις μέ ύπεδέχθη ευμενώς και πρυσκαλέσας τον διδάσκαλον Ψαλλίδαν μέ πάρε* 
δωκε προς εκπαίδευσιν, ανέθεσε δέ την κηδεμονίαν μου εις τον εν τή υπηρεσία του 
τότε Γεώργιον Πλατανιώτην εκ Κραββάρων κατοικούντα εντός τού σεραγίου. Ά φ ’ 
οΰ παρήλθεν ολίγος καιρός διέταξεν ό Άλής ινα συχνάζω καΐ εις τό γραφεϊον του 
καΐ άντιγράφω διάφορα έγγραφα.

Ώνομαζόμην ’Αθανάσιος Νικολάου Σκαρλάτος, επειδή δέ οι ’Αλβανοί συ· 
νηθιζωσινϊνα δίδωσιτά ονόματα των τόπων μέ ώνόμαζον Θανάση από τό Λιδωρίκι.

Ό  "Άλής κατά τό 1806 βλεπων την πρό'^δόν μου μοι παρεχώρηαεν οίκημα 
εντός τού σεραγίου του. ’Έκτοτε εγενόμην Ιδιαίτερός του γραμμαιεύς καί έγραφαν 
δλα τά ιδιωτικά και μυστικά τού Ά?.ή έγγραφα.

Ό  Ά λής έγεννήθη εις Τεπελένιον- Έ π Ι τού Κουρτ— πασσά διωρίσθη αρ
χηγός των Δερβενίων, και δ διορισμός του εσιάθη επιτυχής. Τότε έσχετίσθη μετά 
των καπεταναίων καί λοιπών προεστώτων τη; Ελλάδος. 'Απέκτησε δέ τότε φήμην 
μεγάλην καί προστατευόμε^ος υπό ενός πασσά διωρίσθη πασσάς των Ίωαννίνων. 
Γενομένου τού κατά ΓΙασβάνογλου πολέμου επήγε καί δ Άλής εις Βιδίνιον. ’ Επειδή 
όμως τόιε (4)έφάνησαν ot Γάλλοι εις Επτάνησον, διετάχθη ινα πορευθή εκεί. ’ Ε 
πειδή δέ οί Γάλλοι κατέλαβαν και τήν Πρέβεζαν από των Ενετών, ό Άλής προσε- 
πάθησεν ινα τήν καταλάβη και έπιπεσών μειά δυνάμεων έδιωξε τούς Γάλλους.

Επειδή δέ ήτο καί Δερβεντάτ— ναζίρη (εξουσιασιής των Δερβενίων) εΤχεν 
εξουσίαν νά διορίζη άρματωλους δερβενογάδες, βοϊβοντάδες, καθ’ ολην τήν Στερεάν 
μέχρι Θηβών άνήκον καί ταύτα εις τήν εξουσίαν του. 'Επειδή δέ τό Κάρλελι ήτο 
τής Σουλτάνας, μόνον καπεταναιους είχε δικαίωμα νά διορίζη εκεΐ δ Άλής.

Προτεπάθησε πολλάκις ινα λάβη και τάς Αθήνας, ως μαλτσανέ(*), έξαγορα- 
ζων αυτήν, άλλ’ άπέτυχε. Πολλάκις μοί Ιξέφρασε τήν διάθεσίν του ταΰτην, διότι 
έλεγε ή Α θήνα  ώς πόλις παλαιά είναι εξακουσμένη εις τήν Φραγκιάν καί είχε 
σκοπόν λαμβάνων αυτήν νά τήν καλλωπίση.

Β'.

(5) Άλή Πασσάσ
*0 Άλής δεν ήτο τόσον έκδοτος εις τάς ήδονάς καί τάς διασκεδάσεις, με- 

τρίως πάντοτε ευθυμεί καΐ μόνος ώ ; επί τό πλειστον.
Περί τά 180.. ήίθεν εις ’ Ιωάννινα 'Οθωμανός τις Μενσούπ Έφέντης, άν

θρωπος λίαν περιποιητικός, εύγενής τούς τρόπους καί τήν φυσιογνωμίαν, σταλείς 
έκ Κωνσταντινουπόλεως μέ κυβερνητικήν αποστολήν. Ό  Άλής ύπερευχαρ.σιήθη 
έκ τής εύγενείας τού Μενσούπ, τόν όποιον άναχωρήσαντα παρεκάλεσεν ΐναάπόκαι-

1. Γιά τό Λουκά Καλλιαχούδα γράφουν ό Βαλαωρίτης στις σημειώσεις του για ιή 
Φροσύνη. Τόμ. Β'. σελ. 442, ό ΚασομοΟλης τόμ. 4 ’· σελ. 14 κι’ ό Σάθας: «Χρονικό Γσλαςει- 
δίου» σελ, 164.

2· 'Ιδιοκτησία,‘ κτήμα.
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ροϋ εϊς καιρόν ερχεται εις ‘ Ιωάννινα. Ουτος δέ κατά διαφόρους εποχάς ηρχετο 
εις ’ Ιωάννινα. Μετά τούιου συνέτρωγε κα'ι συνευίΐύμει, πίνων και οίνον, ήτο 
αδιαχώριστος και εις αυτά τά υπό διαφόρων διδόμενα τραπέζια εις τόν ‘Αλην ό 
Μενσουπ συντροφευεν αυτόν. Ό  Άλής δέν επινεν οίνον, μόνον δέ εις ευωχίας 
έπινεν ολίγον. Ήγάπα τά παιγνίδια.. Εις ’ Ιωάννινα ήσαν πολλοί γυφτοι επιτήδειοι 
μουσικοί παίζοντες ντέφια, βιολιά κλπ. ώς καΐ πότε ηρχοντο εκ της Ρούμελης διά
φοροι ντσονβεντέδες(’ ), νέαι τουρκόγυφται αιτινες περιηρχοντο ψάλλουσαι καΐ χο- 
ρεΰουσαι. Χάς γυναίκας ταυτας προ πάντων εΐχον και εύ&υμουν οί εν Ρούμελη 
διεσπαρμένοι χαϊτάδες('^). Έ κ  Κωνσταντινουπό^ως εφερε κατά καιρούς διαφόρους 
μουσικούς (νταουσανηδες) οϊτινεςεψαλλον διάφορα τουρκικά άσματα κα'ι ώρχουντο.

Εις τούτους παρεχώρει οίκημα και μετά τινα καιρόν τούς εφιλοδώρει καΐ 
τούς Ιδιδε άδειαν ν’ άναχωρησωσι.

(6) Συγχρόνως καί πότε ελάμβανεν εκ Τουρνάβου χριστιανικά τινα παιδία, 
τά όποια ως και εν Λεβαδεία, ένδυόμενα γυναικεία φορέματα, εχόρευον εν μέσω 
μουσικής,

"Οταν ΰπάνδρευεν υιόν ή έγγονόν του προσεκάλει τούς καθ’ δλον τό κράτος 
του επισήμους προεστούς, αρχιερείς, καπεταναίους, Χριστιανούς, ’Αλβανούς και 
Τούρκους, οϊτινες ερχόμενοι τφ εφερον πλούσια δώρα, ό μέν χρυσά και αργυρά 
σκεύη, ό δέ ίππον καί ήμίονον καί άλλοι άλλο τι ωφελείτο δέ τά μέγιστα εκ των 
δώρων εκείνων(’).

Εις τούς προσκεκλημένους παρεχώρει τά οικήματα των δυστυχών κατοίκων 
και φαγητόν, τούς δ ’ επισημότερους προσεκάλουν πότε καί οί υιοί του είς την τρα- 
ζάν των.

Α ί ΙορταΙ των γάμων διήρκουν τεσσαράκοντα ημέρας, καθ’ 
χαρά καΐ άγαλλίασις.

Προσεκάλει διά μπουγιουρτιών «παντρεύω ιόν υιόν μου (ή ιόν εγγονόν μου) 
καί σάς προσκαλώ νά έλθητε διά νά εύφρανθούμε μαζί». Εις τούς γάμους δ’ εκεί
νους συνέρρεον πολλοί εκ διαφόρων μερών αυτόκλητοι.

ΕΙς τάς σαρκικάς απολαύσεις δεν Ιφαίνετο τόσον έκδοτος. ΜοΙ έλεγε μίαν 
ήμέραν. «Πριν έλθω είς τά Γιάννινα ετήγαινα πολλάκις εις τό Ζαγόρι δπου κοι
μούνται εις τό ίδιον δωμάτιον, γυναίκες και άνδρες, ποτέ δμως δεν Ισυλλογίσθην 
νά προσβάλλω καμμίαν γυναίκα. "Αμα ήλθα εδώ μ’ Ιξεδωσαν αυτές αί Γιαννιώ- 
τισσες, αΐ όποιαι καθ’ ώραν μοΰ εφερον τάς ώραιοτέρας προς άπόλαυσιν». Εΐχεν 
εις τό χαρέμιόν του πολλάς γυναίκας (7) ες’ ών τάς περισσοτέρας ειχεν άγοράσε*. 
διά των ανθρώπων του είς Κωνσταντινούπολιν, Κιρκασίας. Ά λλα  προ πάντων 
ήγάτα και ελάτρευε την Βασιλικήν, χριστιανήν Ικ Πλεσσοβίτσας τής Τσαμουριάς, 
την οποίαν νέος ών εΐχεν αγαπήσει καί έλαβε μεθ’ έαυτου κοράσι.ον μικρόν. Την 
είχε μαζί του καί την άνέτρεφεν είς τό Παλάαον, τοσαύιην δέ κλίσιν καί αγάπην 
είχε προς αυτήν, ώστε άμα ή Βασιλική έγινε δεκαοκταέτις περίπου την εστεφανώθη 
κατά τό τουρκικόν έθιμον. Έθεωρεΐτο ώς νόμιμος γυνή του. Την άπέκρυπτεν από 
παντός δμματος, ώστε καΐ εγώ δ τοσούτον εμπιστευμένος ουδέποτε ήξιώθην ίνα 
την ίδώ.

ας επεκρατει

1. Όργανοπαΐχτες
2. ΛησταΙ
1, Ό  Itnbraihm Mauzeur αναφέρει στο βιβλίο του πώς όταν πάντρευε ό Ά λή ς  το γιό 

του 2αλήχ πασσα. «Ή  πόλις των Ίωαννίνων μήνα ολόκληρον ήτο κατάμεστος κτηνών (βοών, 
Ιππων, ήμιόνων κλπ.) καΐ όρνί'&'ων, άτινσ προσηνέχθησαν τφ νυμφίφ, καί ούτως άπηλλάγη 
ό Άλής πόσης δαπάνης. Α ι άηορώτεραι των χωρικών εφερον ξύλα καί μέλι?. Memoires sur 
la Greet et I’ Albanie, pendant It gouvernement d Alt Pacha* σελ. 40.
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Ή  πόλις τών ΊωσννΙνων
'Η  πόλις των Ίωαννίνων κεΐται Ιπ:ι οροπεδίου διατεμνομενου υπό σειράς 

λόφων απο μεσημβρίας προς βορραν’ προς τό δυτικόν μέρος των λόφων έκτείνον· 
ται πεδιάδες, εφ ών διαφαίνονται χωριά τινα, κατοικουμενα υπό χριστιανών και 
τσιφλίκια του Αλή και των υιών του. Προς τό ανατολικόν μέρος εκτείνεται ή λίμνη 
των Ιωαννίνων, κατέχουσα αρκετόν χώρον από μεσημβρίας πρός άρκτον. "Ανω 
της λίμνης και εις τάς υπώρειας των λόφων εξαπλοΰται ή πόλις των Ίωαννίνων. 
Η πόλις σχηματίζει αετόν δικέφαλον, του οποίου ή μέν μία κεφαλή είναι πρός ιό 

μεσημβρινόν συνοικία Λούτσα, ή δ' έτέρα δ απάνω— μπαχτσιές τοι3 *Αλή πασσά’ 
at δυο αυται συνοικιαι κατοικοΰνται υπό Τούρκων. 'Ο κορμός άποτελεΐται έ| ύψω* 
μενού (8) βράχου προς τό μέρος ιή λίμνης. Έ π ί του βράχου τουτου εκτισεν δ Ά -  
λής φρουριον «Αιθαριτσα». Εις τό φρουριον τοΰτοδ Ά λή ς εΐχεν εγείρει μένα σερά· 
γιον, διαιροΰμενον είς γυναικωνίτην πρός τό άνατολικομεσημβρινόν και ανδρωνί
την (σελαμλικι). Προς τό βόρειον κάτωθεν του σεραγίου τουτου υπήρχε τό φρου* 
ριον μέ τό άναγκαΐον πυροβολικόν’ πρός τό άνατολικομεσημβρινόν ειχεν εγείρει τε· 
ράστιαν σκοπιάν (κοΰλιαν), άρχομένην από τής ρίζης του βράχου και ΰπερβαινου· 
σης τόν βράχον ^και την οροφήν του σεραγίου, ήτο εκτισμένη διά τεραστίων τετρα
γώνων λίθων, είς τήν κατασκευήν τής σκοπιάς ταΰτης έγένετο χρήσις μόνον πε
τρών και σίδηρου’ ξυλον δεν ύπήρχεν’ Επειδή δέ ειχεν αποφασίσει νφ κατασκευάση 
καΐ τά παράθυρα καΐ ντουλάπια εκ σιδήρου είχε παραγγειλει είς Βενετίαν, άλλα 
δεν επρόφθασεν διότι εΐχεν άποκλεισθή. Ή  σκοπιά αΰτη συνείχετο μετά τοΐ5 σε
ραγίου διά λίθινης γέφυρας, πέριξ του φρουρίου τών Λιθαριτσιων είχε κτίτει σει
ράν σεραγίων μετά δέ τό πέρας τούτων ήρχιζον τά σεράγια του Μουχτάρ και 
επειτα του Βελή— ΙΙασσά.

Τήν δεξιάν πτέρυγα τού παρισταμένού άετοΰ άπετέλει συνοικία Καλοΰ— Τσε· 
σμε (Βρυσις του Καλοΰ) κατοικουμένη υπό χριστιανών· περί τά άκρα τής πτέρυ- 
γος κατωκουν και γυφτοι κάτωθεν τών Λ'θαρίτσιων, ήρχιζεν ή αγορά αποτελούσα 
την προς άρκτον αριστεράν πτέρυγα παρατεινομένην και πέραν, πρός τό άκρον τής 
πτέρυγος υπήρχε κήπος τοΰ Αλή, «Κ ά τω  μπαχτσές». *Η ούρα τετράγωνος έξετεί- 
νέτο μέχρι τής λίμνης. Τό μέρος τούτο περιέφρασε φρουριον τετράγωνον, περιβρε- 
χόμενον πρός τά κάτω υπό τΰς λίμνης, τής δποίας τά ΰδατα διά χάνδακος άνήρ- 
χοντο περιεβρεχοντα καΐ τό άνω μέρος, δπερ συνεκοι(9)νώνει μετά τοΰ κυρίου σώ
ματος δια δυο γεφυρών’ προς το εν άκρον τοΰ περιτετειχισμένου τούτου τετραγώ
νου και επι βραχώδους μέρους εΐχεν ανεγείρει δ *Αλής σειράν σεραγίων καί φρού- 
ρ'ον, εις δέ̂  τήν άντίπεραν άκραν υπήρχε καΐ τζαμ ίον ή τετράγωνος αύτη συνοικία 
κατφκεΐτο ιδίως υπό τουρκικών οίκογενειών, πρός δέ τό σριστερόν τοΰ τετραγοό- 
νου εν τή εισοδφ υπήρχον και τινες εβραϊκαί οικίαι. Πέραν εξετείνετο ή λίμνη, Ιν 
τφ  μεσφ τής οποίας ήτο νησίον κατοικούμενον υπό εκατόν περίπου οικογενειών, βι- 
οποριζομενων εκ τών τής λίμνης προϊόντων, εν τφ νησίφ υπήρχον καί πέντε μο
ναστήρια εις το ακρωτήριον του νησιοΰ πρός τό αρκτικόν καί δπου ύπήρχεν ή συ
νοικία τών άνω, είχε κτίσει ό Άλής καΐ εν σεράγιον.

'Η  πόλις τών Ίωαννίνων ήκμαζεν είς εμπόριον' οί χριστιανοί ιδίως διεκρί- 
νοντο Ιχοντες καΐ εξωτερικάς συναλλαγάς. Οι Εβραίοι περιωρίζοντο εις μεταπωλή
σεις’ οι δέ Τούρκοι, ώς έπί τό πλεΐστον πεταλωταί, κουρείς κτλ. Καθ ’ Ικάστην συ· 
νέρρεον είς ’ Ιωάννινα από τά διάφορα μέρη τής Ρούμελης, Μακεδονίας, Θεσσα
λίας, ^Αλβανίας, Ελλάδος κτλ. άπειρον πλήθος διαφόρων ενδιαφερομένων είς 
υποθέσεις.

/ ^^ηζ τα δωμάτιά του ευρύχωρα, υψηλά καί άνοικτά, ήγείρετο λίαν 
ενωρίς, τόν μέν χειμώνα νύχτα, τό δέ καλοκαίριον περί τά χαράγματα’ Ιλάμβανε
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έγειρόμενος δυο (10) μικρούς^κυάθους καφφέ ανευ ζακχαρεως καΐ καπνίζων τον 
ναργιλέ του εκαθητο^μεχρις ου ανετειλεν ο ήλιοζ και εισπρχοντο οί προς ακρόασιν 
εις τά διβανια. Οΰδέν έτερον έτρωγε μέχρι της μεσημβρίας, οτε έτρωγε κατά 
κορον μονος πάντοτε, σταυροποδίϊΐ καθήμενος προ τραπέζης χαμηλής αργυρά:' Ιν 
πρωτοις τορ έφερον τον τσο.ρβΰν (σούπαν) ές ής έλάμβανε δυο ή τρεις κοχλιαριές' 
έπειτα τό ψητόν ολόκληρον πάντοτε αδηφάγος έπιπίπτων κ-αι τρώγων υπέρ τό μέ- 
τρον'  ̂μετά το ψητόν αρνίον, δπερ ήν άδιάσπαστον, τψ έφερον ώς επ'ι τό πολύ 
μικρόν εψημέ\ον Ιπΐ οβελοΰ'^μετά ταιτα ψητάς όρνιθας και άλλο τι' προ πάντων 
υπεοηγαπα τά ψητά εκ των οποίων έτρωγεν υπέρ τό δέον' γλυκίσματα δεν ήγάπα' 
μονον δέ^περί τό τέλος τού φαγητού, δπερ ήτο τό πιλάφιον, ετρωγεν είδος τι κομ
πόστας, εκ μήλαιν ή καρυδιών, ήγάπα δέ κατ’ εξοχήν τάς πήττας και τά μπουρέ
κια, άποσιρεφομενος τούς μπακλαβάδες, χαλβάδες κτλ. Ήγάπα νά συνδιαλέγηται 
τρώγοίν δταν έτρωγε παρεστέκοντο πολλοί ύπηρέται καί εΐσήρχοντο καί οί έχον- 
τες ανα γ̂κην διακοινωσεως* μετά το φαγητόν έξηπλοΰτο επί του σοφά καί εκοιμάτο 
τακηκώς μιαν ώραν' τό εσπέρας ουδέποτε έτρωγεν.

Εκαθητο πολύ αργά καί πάντοτε: περί τό μεσονύκτιον εκοιμάτο, εγειρόμε
νος ακριβώς (10) περί την 4ην τής πρωίας, συνείθ.ζε πάντοτε νά τρώγη και νά 
κοιμάται εις τόν̂  αυτόν θαλαμον εις τό χαρέμιον ουδέποτε εΐσήρχετο, άποστρεφό- 
μένος πάντοτε να κοιμάται ολονυκτίς μετά γυναικός.

Γ '.

1803 ο Αλής διωρίσθη Ρούμελη Βαλεσής, ήτοι γενικός 
·εήζ Βούλγαρος, Μακεδονίας ντλ. διαταχθείς ϊνα καταδίωξη τούς κατά τά 

μέρη εκείνα χαϊτάδες οϊτινες επί τοσοΰτον προέβησαν, ώστε εις Ιξ αΰ-.ών ό Μου- 
σλής— Κεκας εφθασε λεηλατών έξω τής Κων)πόλιως, λαβών καί τά εις τά τσαΐρια 
(λειβαδιά) άλογα  ̂του Σουλτάνου. Ο Άλής διετάχθη 'ίνα τούς καταδίωξη καί 
Ιδίως τον Μουσλήν, ούτινος επετάσσετο νά στείλη την κεφαλήν. Ό  Άλής επί κε
φαλής μεγάλων δονάμεων έπορευθη εις Βιτώλια, δπου ήλθε καί ήνώθη μετά χι- 
λίων περίπου Γκέκταν λογάδων ο ’ ίουσούφ— Μπέης Λίβρας άνθρωπος χαίρων με- 
γάλην^επιρροήν. Γούτον δ Άλής θέλων ϊνα οικειωδήδιά τούς μέλλοντας κατά τής 
κάτω Αλβανίας σκοπούς τον ύπεδέχθη εις Βιτώλια λαμπρότατα. Έκείθεν διευ* 
τΐυνθη ενωθέντος καί^ου πασσά των Βι^ωλίων (12) καί λοιπών εις Σόφιαν, δπου 
καί εστρατοπέδευσεν εξω τής πολεως Ό  τότε συναΒροιοθείς στρατός συνεποσοΰτο 
εις 40.000.^Ένώ δέ εσκέπτετο ϊνα έπιτεθώσι κατά τώνχαϊτάδων, οΰτοι μεσιτεία 
καί άλλων έδέχθησαν ϊνα προσκυνήσωσιν οπερ εδέχθη καί ό Άλής. Καί ούιως 
επροσκτίνησαν οί Καρά— Φεζί, Χαλίλ ΙΙασσάς καί άλλοι. Ό  δέ Μουσλής ό καί 
επίφοβοτερος δεν επαρουσιάσδη. Ό  Άλής εΐσήλθε εις Σόφιαν, μεσ.τεία δέ άλλων 
ο Μουσλής εδέχθη ϊνα έλθη καί προσκύνηση, δ δέ Άλής, προτιθέμενος ϊνα τον 
φονευση, κατα την Σουλτανικήν προσταγήν, διέταΕεν ϊνα κλείσωσι ιόν πυλώνα τού 
σεραγίου, έν φκατφκει καί άφήσωσιν ανοικτόν τόέαΐ τού άλλου πυλώνος θυρίδ.ον.

Ό  Μουσλής ελθών μετά του σώματός του εκ 1.000 καί πλέον άνδρών άπο- 
τελουμενου εγκατέλιπε έξω τό σώμα καί μετά τινων οπαδών, ήλθεν εις τό σερά· 
γιον'^ίδών δέ κλειστόν τον πυλώνα καί μαθών δτι κατά διαταγήν τού Ά λή  εκλεί* 
σθη υποψιασθη πως. Πορευθεις δε εις τον δεύτερον πυλώνα καί ευρών μέν την 
μεγάλην θύραν κλειστήν, μικρόν δέ τι θυρίδιον ανοικτόν δεν ήθέλησε ϊνα εΙσέλθη 
καί Ιπιστρέψας ήνώθη μετά τού σώματός του καΐ ήτοιμάσθη εις πόλεμον. Ό  Άλής 
μαθων τούτο διεταξε ινα έτοιμασθώσι τά στρατεύματα πρός πόλεμον, οτε μεσολα
βήσει πολλών και ιδίως των προσκύνησαν ;ων χαϊτάδων συνήνεσεν ϊνα προσκυνήση. 
9, άναχωρήσας μεθ* δλου τού στρατεύματος καί (13) τών προσκυνησάντων 

χαίταδων,, περιήλθε πολλά μέρη τής Μακεδονίας καί Θράκης.
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*Ev (|) διηρχομεθα κλεισούραν τινά του Αίμου, δπου και ή πύλη του Ά δ ρ ΐ · 
νοΰ, ενεκα δέ της πολυαρίθμου συνοδείας, μό^ςήδυνάμειϊα νάβαδ.ζωμεν, 6 Μου* 
σλης, ώσει προαισθανόμενος τον κίνδυνον δεν διηλθεν δια της πύλης, αλλά μετά του 
ιππικού του πλαγίω; διά τινων άλλων μονοπα·ίων επέρασεν. Ό  Άλης άδημονών 
προσεπάθη ινα άδυ^ατίοη τό σώμα τού Μουσλη, στελλών είς διαφόρους υπηρεσίας 
τούς ιππείς τούτου. Ά φ ' ού διηλΟομεν πολλά μέρη, ώς έπν τό πλείστον τειχογυρι- 
σμένα, διά τον φόβον τών χαϊταδων, είσήλθομιτν είς την πόλιν Κιοστενι'ιλ τηςΜα- 
κεδονίας. Α ΐ πύλαι έκλείσθησαν, ο δέ Μουσλης μαθών τήν άπόφασιν τού Ά λη  
άπεφάσισεν ινα δραπετεύση, καΐ τήν νύκτα με ά τού σώματός του άδυνατ σθέττος 
πολύ, διά τάς καθ' οδόν άποστολάς, ΐππεύσας επορεύθη προς τήν μεγά'ην πύλην, 
ήν οι φρουρούντες τφ είππν δτι κατά διαταγήν τού ’Αλή έκλεισαν καΐ δένήνοιγον. 
Δ ι ' άλλης δέ θύρας εξελθών μετά βίας έφυγεν. Μόλις ό Άλής έμαθε τήν φυγήν 
και εμβρόντητος διέταξε τά σώματα τού ιππικού ί'να τον καταδιώξωο', καθ' δλην 
δέ τήν νύκτα έμεινε σχεδόν έν μεγάλη αδημονία μέχρ:ς ού περί τά έξημερώματα 
έφθασεν ή εϊδησίς οτι ό Μουσλης πληγωθείς συνελήφθη. Τήν επιούσαν άνεχωρή· 
σαμεν και κα\θ’ οδόν ήτο επι άμάξης ό Μουσλης, τού οποίου διέταξεν ϊνα κόψωσι 
τήν κεφαλήν και τήν εστειλεν είς Κωνστανιιτούπολιν,

Δ'.
(14) Παρά{') τφ  Άλη , θεωρούμενος ώς βασιλίσχφ, εΐχον αί τρεις μεγάλαι 

δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρο^σσία, προξένους ή μάλλον άντιπρέσβεις Και 
ενόσοο μέν ύπήρχεν ή μεταξύ Ά λή  καΐ Ναπολέοντος σχεσς, ό πρόξενος B e s s i e r e s  
άπήλαυνεν ύπολήφεως και εμπιστοσύνης, άφ’ ού δμως Ιγκατελείφθη υπό τής Τουρ
κίας ή μετά τού Βοναπάρτου σχέσις, 0 Άλής εκολάκευε τον τής Αγγλίας, θεωρών 
μεθ’ υποψίας τόν τότε πρόξενον τής Γαλλίας Potiqueville· τον πρόξενον τής Ρωσ· 
σίας ουδέποτε παρετήρει μ* ευνοϊκόν ό'μμα ώς αντιπρόσωπον δυνάμεως Ιχθράς είς 
τό έθνος του. Ό  PouquevUU άνθρωπος δραστήριος και πεπαιδευμένος και συνάμα 
και ορμητικός μετ’ άγερωχίας εΟεώρει τόν Άλήν, πολλάκις έναντιούμενος εις τάς 
θελήσεις του και μετά παρρησίας όμ'λών. 'Ό :αν οι Γάλλοι κατεΐχον τήν Επτάνη
σον, δ τότε διοικητής, τφ παρήγγειλεν ινα προμηθεύση σκεπάσματα (βελέντσας), 
διά τόν στρατόν. Ό  Pouqtieviile μετέβη είς τήν έξω τών Ίωαννίνων είς τήν πεδι
άδα τής Πωγωνιανής συγκροτουμένην τότε εμπορικήν πανήγυριν και άγοράσας 
τά παραγγελθέντα, έστειλε μετά συνοδείας λαβών και μπουγιουρτί παρά τού Ά λή , 
ινα μή ένοχληθώσι, καθ’ οδόν υπό τών όδοφυλάκων.

(15) Ό  τότε επιστατών εν τή αγορά Αναστάσιος Σαμαρνιώτης έξ Ίωαννί* 
νων, λίαν ευνοούμενος τού Άλή , είχε παραγγείλει εις τούς οδοφύλακας, ϊνα στα- 
ματώσι τά φορτώματα καΐ πληρώσωσι τά διόδια, μή λαμβάνοντες ύπ* οψει τά 
μπουγιουρτιά τού Βεζίρη Οί δδοφύλακες συτέλαβον τά φορ’^ώματα καΐ τά ώδή- 
γησαν μετά τών φερόντων είς 'Ιωάννινα ϊνα πληρώσωσι τά κεκανονισμένα διόδια. 
Τούτο μαθών δ PouquevUie ώργίσθη μεγά?ως και μεταβάς εις τήν οικίαν τού Σα· 
μαρνιώτου, άνευ μεγάλων εξηγήσεων τόν ερράπισεν εις τό πρύσωπον. Ό  δαρεις 
μετέβη παραχρήμα είς τό έν Λιθαρίτσιςι σεράγιον τού Ά λή  παραπονούμενος διά 
τήν διαγωγήν τού προξένου, οστις κατά τύχην τότε εισήρχετο και ευθύς είπεν αποτει
νόμενος πρός τόν ώργισμένον Ά λήν «τόν έδειρα». 'Ο Άλής άπεκρίθη «Πουκβιλ 
οποίος δέρνει τόν δέρνουν, αυτά δεν σού περνούν εδώ». 'Ο  Πουκεβιλ άπήντησε

1. Μια περίληψη απ' τύ μέρος σύτ6 για τόν Pouqueville όημοσιευει δ Άραβαντινός 
στο έργο του οελ. 403—404. ·
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«θ '» μου πρρασουν (* *υτά και αλλα και εδώ και στήν Πόλιν» και άφήσας εκπλη- 
κτον καΐ λυσσώντα τον Άλη , άγερώχως εξηλθενί’).

Ό  Άλης προ ποΊ-λον είχε μάθει δτι ό Πουκεβιλ εγραφεν εις την Κυβέρνη· 
σίν του κατ’ αύτοϋ* κατώρθωσεν ϊνα δωροδοκηση τον ταχυδρόμον του (ιάταρην) 
υστις όταν ελάμβανε τά έγγραφα του Πουκεβιλ τά εφερεν εις ιόν ’ Λλήν. ΉμεΓς 
δ έπιτηδείως άπεσφραγιζαμεν, άντεγράφομεν και άνασφραγιζοντες ανευ σημεια>ν 
καταδηλώσεω; τώ τά εδίδαμεν και τά εφερε. (16) ’ .Επειδή Ομως δλα τά έγγραφα 
εκείνα εγγράφοντο δι’ αριθμών, εΐχομεν σωρούς, χωρίς να δυνηθώμεν και ν' ανα· 
γνώσωμεν. Ό  PouqutvHle εΐχεν ενα υπηρέτην καΐ αίαν υπηρέτριαν ε| Ίωαννίνων' 
τουτους δ Ά λής είχεν ώς κατασκόπους, ινα τφ άναφέρωσι τάς πράξεις του Γάλ
λου' έμάθομενδτι όταν εγρα'ίεν μειεχειρίζετο διπλωματικόν πίνακα πλήρη άρ·.θμών, 
δν έλάμβάνεν ύπ’ δψει δταν εγραφεν. Ά λ?ά  πώς νά δυνηθώμεν και λάβωμεν την 
διπλωματικήν εκεί\ην κλείδα; Μετά πολλάς σκέψεις δ Ά λή ; προσεκάλεσε την υπη· 
ρέτριαν και τή ανέδηκεν ινα ωφελούμενη ευκαιρίας, λάβη τήν κλείδα του συρτα
ριού, εν φ ό Πουκεβιλ εκλείδω ε τόν χάρτην και τήν οπαίαν έφερε πάντοτε μετ’ 
αυιου και επί δυο κηρίων, τυπώση αυτήν κατά μήκος και πλά’ος' έγένειο τοΰτο 
και ή υπηρέτρια μας έστειλε τους τόπους, έφ ’ ών τό σχήμα τής κλείδας ενετυπώθη 
άπαραλλάκτως. Με διέιοξενϊ\α κράξω τόν σιδηρουργόν του και uT) παραγγείλω 
ϊνα κατασκευάπη μίαν κλείδα κατά τόν ττίπον των κηρίων. Ό  σιδηρουργ'ός προς 
δν είπον την θέλησίν του, ώσεί υποψιααθε'ις κατ’ Ιμοΰ, ήθέλ.ησεν ινα λάβη και τήν 
συναίνεσιν του Άλή , άφ' ·οΰ δέ τήν έλαβε κα'εσκεόασε κλειδίον κατά τούς δοθέν- 
τας τύπους. Άφοΰ παρελάβομεν τό κλειδίον. επεριμένομεν κατάλληλον περίστασιν 
καΐ μίαν ημέραν, εν ω ό Povqueviiu εΐχεν (17) ύ.πά,ει. εις τινα εξοχήν τών Ίω α ν 
νίνων, εξι·κλειδώθη τό έρμάριον και έλάβομεν τόν μυστηρ ώδη πίνακα, την όποιον 
αμέσως άντεγράψαμεν πισιώς και τόν έπστρ'ψαμεν. Ά φ οΰ  ή κλείς μάς έδόθη, τά 
μυστηριώδη γράμματα άνεγνωοθησαν' έν αΰτοΐς άνεγνώσαμεν τάς τρομέράς εκθέ- 
σε ς του προξένου προς την κιβέρνησίν του διά τόν Άλήν, τόν οποίον μέ τά με
λανώτερα χρώματα έξωγράφιζε καΐ συνεβουλευε περί τών τρόπων δι’ ών νά ραδι- 
ουργηθή παρά τή Πτί'η καί κηρυχθή Φιρμανλής('). IV  απολλαχθώσι τοιοότου επί
φοβου προσκόμματος.

'Ο Άλής μετά μανίας ήκουσε τήν άνάγνωσιν τών κατηγορητηρίων εκείνων, 
άναγνωσθεν ων επι παρουσίοι και τοΰ προξένου τής Αγγλίας. Φορέστ. Έξηκολου· 
θοΰμεν δέ συλλαμβάνοντες καΐ άναγ.γνώσκοντες πάντα τά έγγραφά του μέχρις ου 
δ Pouquevilie, πεσοντος τοΰ Ναπολέονιος, μετετέθη εις τό Προξενειον τών Παιρών 
και κατηργήθη τό εν Ίωαννίνος Προξενειον διορισθεντος τοΰ αδελφού του Προ
ξένου έν "Αρτη. "Οιαν δ Pouquevilie έλαβε τήν μεταθεσίν του έπαρουσιάσθη εις τόν 
Ά λήν ϊνα τόν άποχαιρετίση καί συγχωρηθώσι διά τά διατρέξαντα. Ό  Άλής τφ 
είπε, «έμαθα δλα οσα κατ* έαοΰ έγραψες καί σέ επαινώ διά τόν ζήλον σου' μπράβο 
σουί Έδονλεψες πολύ καλά τόν αφέντη σου μέ τό παραπατώ». Ό  Πουκεβιλ άνα- 
χωρών προσεκά?εσεν εις γεύμα τόν Άλήν, δπερ οΰτος έδέχθη. Σημειωτέον ο:ι τό
σος φόβος τούς κατέλαβεν, ώστε δταν εγώ έπήγα είς Ά ρταν, δπου πολλάκις διά 
τήν οικογένειαν μου έπήγαινα, ώς γνωστόν, έπήγα καί πρός τόν αδελφόν του, κα-

2τύ ηεςιιθ'ώριο τής σελίδας αυτής βρίσκονται γραμμένα καί τοΰτσ;
*XaQaKxriQ Μ ονχτάρ: Ό  Pouq(eviile) όμιλώ·" μίαν ημέραν μετά τοΰ Μουχτάρ, έξεθεί- 

αξε ιόν Βολταίρον κλπ. Ό  Άλής άπήντησε: »έγώ άν τόν εΐχα αυτό τόν άνϋρωπο τό έσχό- 
τωνο.—Διατί;—Διότι δέν ήθ·ελα νά είναι καλύτερος άλλος από εμέ. — Έσύ άν θ'έλεις σήμε
ρον σκοτώνεις δλον τόν κόσμον ( " κ α ί  ότι δλοι είναι καλύτεροί του). “Επειτα δέ προσέΰη- 
κεν: Αύθ-έντη τΰ λουλούδια δέν γίνονται εις τόν ίσκιο ('-δηλ. υπό τήν τυραννίαν). Ό  Μου
χτάρ δέν εννόησε τήν προσβολή».

1. ’Αποστάτης, έπικυρηγμένος ρέ φιρμάνι.
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ταγινόμενον ΤΓτε ϊνα γοάφη διά του διπλωματικού πίνακος' μόλις ουτος μακρόΟεν 
μέ διέκρινε και μοί ελεγε: «στάσου οτάσου, Κύριε Λιδωρίκτι, νά μαζευσω τά χαρ- 
χιά μου, γιατί σείς εισθε δ.άβολοι (άμφότεροι οι αδελφοί ώμίλουν καλώς την ελλη
νικήν).

Μετά των προξένων ουδέποτε εφαγε μήτε προσκαλέσας μήτε προσκληθείς ( ‘).
'Ο  Άλης δεν είχε τακτικόν στρατόν' εϊχε την σο^ματεφυλακήν (τσοχανταραί- 

ους) και τούς Γκέγκηδες οϊτινες ελάμβανίιν καθ’ έκάστην ενα άθλιέστατον άρχον 
καί δέκα περίπου γρόσια, κατά μήνα ώς μισθόν. Κατφκουν εις τά οικήματα χών 
κατοίκων, οϊανες πολλά ύπε^ερον έπΙ τόσαετη' συγχρόνως δέ καθ’ έκάστην ήρχοντο 
εκ των επαρχιών διάφορα σώματα επιβαρΰνονχα τούς κατοίκους’ πας ό λοιπός στρα
τός ήτο άνευ μισθού, καΐ μόνον οϊ μπέηδες ελάμβανον σιχηρέσιον (ταίνΐ) διοριζό
μενοι κατά καιρούς δερβεναγάθες, προς καταδίωςιν ιδίως τής ληστείας οτε έλάμ- 
βανον καί τι χρ»ιματικόν ποπό' .

Διαρκώς έμενεν εισ Ίω άνηνα  δ εκ Τεχελενίου Ζα'ίχ Άμπάζης ευνοούμενος, 
ώς διευθυντής (18) τής ’ Αστυνομίας (Καπιμτουλοΰμπασης) διοικών 150 περίπου 
’Αλβανούς, οϊτινες περιήρχοντο εις τάς όδοτίς, έπιτηροΰντες τήν τάςιν«

Έ ν  τή Αυλή ιου ύπήρχεν έν είδος Υπουργείου, άποιελουμένου υπό των 
γραμματέων Μάνθου έκ Ζαγορίου, Κολοβού ές Ίωαννίνων, Κώστα Γραμματικού 
εκ Κονί σης, οϊτινες ειργάζο'ΤΟ από πρωίας μίχρις εσπέρας εις έν δωμάτιον εντός 
χού σεραγίου του άμισιθι ή τρώγονιεςεξ ιδίων και κατοικοϋντες εξω ' οΰτοι οσάκις 
επαρουσιάζονχϋ οί πολλοί ετ διαφερόμενοι έλάμβα'ον άνα'όγως χρηματικός τινας πο· 
σόχη’-ας, ώς επΙ τη πλεΐστον μικράς προς εξομάλυνσιν τών ύπηθέσεών των.

Έ κ  τών Ελλήνων μόνον εγώ κατιρκουν και ετριογον έ»τός τού σεραγίου, 
άνευ μισθού δμως' ήιιουν 6 εμπιστευμένος σύμβουλός του, εχων καΐ τήν μεγάλην 
σρραγίδα του, τήν οποίαν έκράχει ’ Αλβανός τις Μπαϊράμης ευνοούμενος και μόνον 
εγώ ήδυνάμην νά σφραγίζω. Ό  Άλής είχε παραχώρησε-. ΐ\α λαμβάνω έπι έκαστου 
σφραγίσματος ποσόν τι (δύο ή τρία Βειέτικα) από τούς ενδιαφερομένους και άτινα 
διεμοίραζον μετά τού Μπα'ιράμη. Εις έκιάκτους δε περ στάσεις, οιον κα'αγραφάς, 
επιθεωρήσεις λογαριασών, Ιλάμβανον από τούς ενδιαφερομένους ώς φιλοδώρημα 
(μπαχτσίσι) χρηματικός ποσότητας.

Ή  ’Αστυνομία επετήρει καΐ τούς ερχομένους και τφ άνέφερε τά διατρέχηντα. 
Ήρέσκετο εις τήν κατασκοπείαν και πολύ ηύνόει τούς μετερχομένους τό επονείδι- 
στον τούτο επάγγελμα.

(19)ΠάντεςοΙ έν Ίωαννίνοις έντή υπηρεσία τού ’ Αλή εφόρουν ιρουστανέλλας 
καί πιστόλας εϊ; τήν ζώνην, οι δέ κάτοικοι αντεριά καί άλλα φορέματα.

Ό  Άλής δεν ηύνόει τούς υιούς τηυ ούς εβλεπεν δτι δεν τω  ώμοιάζηυν. Ό  
Μουχτορ ήτο μέτριου πνεύματος και ό Βελής δειλός(®)

Ή το  τολμηρός καί πολλάκις μέ ελεγε: « ”Ε, τήρα, τόσους έσκότωσα καί έχω 
εδώ τά παιδιά καί τούς συγγενείς τών θυμάτων μηυ, καί δεν ευρίσκε αι κανείς νά 
μέ φονεύση.’Εγώ μόνον από ταίς πλάτα-ς φοβάμαι. ΕΙ δέ καί δποιος έλθη νά μέ 
σκοτ-όση άπ’ εμπρός, και τό επιτύχει, χαλάλι νά τού γένη». Έφόρει εις τήν κε
φαλήν καλπάκ ον έκ βελούδου καί μίτραν κα-ά τάς γωνίας χρυοοκέντητον καί επί 
τής κορυφής τεπέ και προς τήν κάτω περιφέρειαν χρυσούν σ έμμα. Έφηρει ντου· 
λαμάν από κατιφέ.

1. "Ωστε ιιμητική έξοίρεση έκανε ό Άλ.ής κι’ αποδέχτηκε χήν πρόσκληση τοϋ Pou- 
quez'illi. "Ενα δείπνο του Ά λή  σέ ελληνικό σπίτι πού μέ τά δώρα στοιχησε στον αμφιτρύωνα 
25.000 γρόσια, μας περιγράφει ό Α. Κουτσαλέξης στο βιβλίο του, «Διαφεροντα καΐ περίεργό 
τινα Ιστοριχάί σελ 17. Κ ι’αλλο πάλι πού τού πρόσφερε στό σπίτι του όΆλέξης Νοΰτσος τό ανα
φέρει στό βιβλίο του ό Εγγλέζος Hughes. ^Travels in Sicily, (Jreece and Albania-it.

2. Είναι γνωστό πό>ς δ Τεπελενλής τά παιδιά του για τή δειλία τους τά έλεγε <κόττες».
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Ό  ’Λλής είχε 30.000.000 φράγ>ία, τά ondlu εγώ ιΜ<? /.ειρι είχον καιαγρά- 
ιρει, εκτός όέ τ ιΰτων ή ηςία των .τολυχίμων πραγμάτων άνεβαινεν είς 5Ο.000.Ό0Ο 
φράγκα. Τά μετρητά ταΟτα είχεν εις κΐ'βώτια σιδηρά, έκαστου εχοντος Ιδίαν μο^έ· 
δαν, ώς Ι·πι τό πλεΐσχον χρυσά.' 'Η  καταγραφή αυ-χη ΙγένεΌ ύπ’ έμοΰ ολίγον προ 
τής πολιορκίας του' παρελαβε τούς ι'^ηααυροΰς του εν τή λίμνη και εκ τούτων τούς 
μεν εξώδευσεν εις τον στραών καί δωροδοκίας, τά δέ ?οιπά διηοπάγησι.ν υπό του 
νικητοΰ και των στρατιωτών του καί Ιστάλη μέρος Κωνταντινούπολιν. Εις Τεπελέι 
νιον είχεν εντός τής κοιλίας του σεραγίου, έν σιδηροΰν· κιβώτιον, δπερ Ιπειδή είχε 
πέσει κεραυνός, μετέβημεν καί χύ .παρελάβομεν περιείχε 100.000 τάλληρα.

Ε'.
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(20) 1,0 καί ό Άλής έγένετο κύριος τοΰ Μχεραάου. Ή · πράξις αύτη του "Αλή με· 
γάλην εντύπωσιν επέφερεν εις Κωνσταντινούπολιν καί εν φ ή πολιορκία διήρκει, 
ήλθε παρά του Σουλτάνου Καπουτζίμπαοη; ινα τον επιπλήϊη καί τον άποτρέψη. Ό  
Ά λής άπήντησεν on «ο ΐ κάτοικοι δυσαρεστηθέντε; κατά τοΰ Ίμπραήμ τον επολι- 
όρκησαν και τον προσεκάλεσαν νά ελθη εις βοήθειαν αυτών».

Ό  ·Ίαπραήμης(·) μεταβάς εις Αυλώνα εφονευσε τον εκεί φρούραρχον φίλον 
τοΰ Ά λή κα ί διεγείρων τ·»ύς κατοίκους ήτοίμαζεν επανάστασιν δπερ μαθών ό Άλής 
εστειλε κατ’ αυτού δυνάμεις τον κατέστρεψε καί συλλαβών αυτόν μετά τού υιού του 
τούς εφυλάκισε εις ’ Ια)άν ΐνα, όπου εμειναν μέχρι τοΰ αποκλεισμού του, και ο Ίμ · 
βραήμης άπεβίωσεν, ό δέ υΙός του Ισώθη.

Σημειωτέον δτι ό Ίμβραήμ εΐχε καί αδελμόν Τζαφέρ Πασσάν προ πολλοΟ 
άποθανόντα καί εγκαταλιπόντα μίαν θυγατέρα, την όποιαν ο Ά λής όταν έκυρίευσε 
τό Μπεράτι ΰπάνδρευσε προς τον εκ δούλη; υιόν του Σαλίχ Πασσάν·

Α φ ού  έκυρίευσε τό Μπεράτι, τφ έμειναν πλέον τά πέραν τού :τοταμού τού 
Άργυροκάστρ)υ μέρη καί Ιδίως τό "Άογυρόκαστρον καί τό Γαρδίκ·. Το Άργυρό* 
καστρον,μετά μ',κράν άντίσ-ασιν παρεδόθη, ήδη δέ τφ εμεινε (τό Γαρδίκι) (21) 
διά τα όποιον ό Άλής έτριφε παλαιάν έκδίκησιν. Έ ν  τή πολυαρ'θμορ ιαύτη κω· 
μοπόλπ κατοικσυμένη ,ύ.τό επ' ακοσίων οικογενειών μωαμεθανών υπήρχον δύο φα· 
τρίαι' ή μέν έχθρά τού Άλή , ή δέ συμπαθούσα υπέρ αυτού. Ό  Μουσταφάς—  
πασσάς τοΰ Δελβώου εχθρός κεκηρυγμενος τού Ά λή  κατέφυγεν έν τή πόλει ταύτη.

Πολυάριθμον σώμα Αλβανών καί Ελλήνων ύπο την οδηγίαν τού Ίουσούφ 
— Άράπη προσ βάλε τό Γαρδίκι, οπερ μετά ηρωικήν άντίστασιν παρεδόθη. Ό  
Μουσταφά;— πασσάς και'Ντεμήρ— αγάς— Δόστης, εις των προκριτωτέρων έστά-

1. Για  τούς θησαυρούς τοΰ Τεπελενλή γράφει τό περιοδ. 'Εστία 1877 τόμ. Γ ’. σελ. 
348 κι' ό Δ. Βαρδουνιώϊης στό Ήμερολ. Σκόκου 1914 σελ. 364. Κατά καιρούς έγιναν άπό· 
πείρες νά άνακαλύψουν τό θησαυρό κι ή πιό μεγάλη, ήταν τό 1893. Έφημ. Άκρόπολις 15, 
Μαρτίου 1893.

2. Δέν σώθηκε τό προηγούμενο μέρος.
3. *0 Ίμπραήμ πασας τοΰ Μπερατιοΰ.
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λησαν εις ’ Ιωάννινα δπου κατοίκησαν εις τι οίκημα^ και δ μέν Ντεμήρ— άγας, ως 
υπηρετών άλλοτε τό ν ’ΑληνκαΙ ώσεί (χΐσχυνόμενος, οΰτος νά τον βλάψη, διέιαξε νά 
μη τον παρουσιάσωσιν. Ό  Μουσταφάς ητο εχθρός του Ά λη , ευρισκόμενος εις 
αδιάλειπτους πολέμους μετ’ αύτοΰ, επ’ εσχάτων δέ είχε ποιήσει ανακωχήν δούς ώς 
όμηρόν τον υιόν του, δστις εφυλάσσετο. Μια των ημερών εις Πρέβεζαν μετά του 
Ά λή  ευρισκόμενος κατώρθωσε νά δραπέτευση μετά πλοίου διά Κέρκυραν, μή συλ· 
ληρθείς υπό των προ; καταδίωξίν του σταλέντων πλοίων.

Μετά του Μουσταφα δεν ειχον Ιδωθη προσωπικώς' διέταξε νά παοουσιασθή 
και προσβλέπων τφ εΐπεν ενώπιον μου «Μουοτα }ά — πασσα, βλέπω γέρασες». «Έ ν α  
μέρος μ’ εγέρασεν ή ηλικία και ot κοταδιωγμοί σου». « “Ε ώρέ Μουσταφα,πέρασαν 
τώρα έκεΐνα και θά ζήσωμεν ειρηνικά». Έ γώ  άπε(22)μακρυνθην καί άγνωστον ιΐ 
ειπον μεταξύ των. Μετά ταΰτα τον εστειλεν εις τό δωμάτιον μετά του Ν ιεμήρ άγΰ, δθεν 
την επιούσαν διέταξεν ινα τούς λάβωσι και τούς ά αοκεφαλίσωσιν εις τό νησί τήςΛίμντις.

Προς τον Ντεμήρ —ά/άν μου υπαγόρευσε και έγραψα επιστολήν προς ήν ού· 
τος πριν άποθάνη τφ άπήντησε. Διέιαξεν δ’ ευθύς ινα έτοιμασθώμεν και μεταβώ· 
μεν εις τούς κατακτηθέντας τόπους. Έπορευθη εις Άργυρόκαστρον, Ιπειτα εις 
Λιμπόχοβον προς άντάμωσιν τής εκεΤ αδελφής του Χαϊνιτσάς, ήτις λέγεται δη τον 
παρεκίνησεν εις την εκδίκησιν. Έκεΐθεν μετέβημεν εις τό πέραν του ποταμού τού 
’Αργυροκάστρου φρούριον τής ·2ιτριά?ας (αγίας Τριάδος) δπερ εΐχεν εγείρει διά 
τούς κατά ιών μερών εκείνων σκοπούς του.

Μετά τήν παράδοσιν τού Γαρδικίου, συ^επεία παραγγελιών του, οΐ μέν ά ή- 
κοντες εις τήν μερίδα του Γαρδικιώται διετάχθησαν ινα μεταναστεύσωσιν εις τήν 
Πρέβεζαν, οι δέ αντίπαλοί του μετά τών οικογενειών των διεσπάρησαν εις τά πέ- 
ρ ξ χο)ρία. ’Άμα ήλθεν εις τά μέρη εκείνα διέταξε ινα συλλάβωσι τούς άνω εις τά 
χωρία διασπαρέντας Γαρδικιώτας, τούς δπ” ίονς δέσαντες διά σχοινιών τούς εβα- 
λον εντός ήρειπωμένου χανίου, δυο ώρας από τού Γαρδικίου, εις θέσ ν Βαλιαρέ. 
(23) Τό δέ σχληρότερον οτι ύπήρχον δεκαπέντε περίπου Γαρδικιώται, ανδρείοι καΐ 
ρωμαλαΤοι, άνήκοντες μέν εις τήν άτιμάσασαν την οικογένειάν του φάριν, ύπηρε- 
τούντες δμως προ πολλού τον Ά λή  διαπρ'ψ ιντε; εις πολλούς πολέμους και τό πε· 
ριεργόιερον πολεμήσαντες και οΰτοι κατά τής πατοίδος των Γαρδικίου και ιδίως ό 
Νταήρ— Γαρδίκης, δσης κατά, τήν συλληψίν του εναντιώθη, κιυπήσας. Τούτους 
διέταξεν ινα παρευθύς συλλάβωσι και αλυσσοδέσανιες τούς φέρουσιν εις τό χάνι. 
Έφώναζον, έκραύγαζον, διεφήμζον τήν αδικίαν και τήν απιστίαν, καταβοώντες 
ιδίως κατά τού Ά θα 'ασ ίου  Βάγια, δστις φαίνιται δεν τού; εΤχεν εύχαρισ'ήσει διά 
τής προδοτικής διαγωγής του.

Έ κ Συντριάδος(*) εστάλην εγώ μετμ τού ”Αγου— Μουχουρδάρη ινα κατα
γράψω τούς εν τφ χανίφ κεκλεισμένους. Μεταβάς εις τό χάνι κατέγραψα τούς εκεί, 
τά ονόματα καΐ τάς Φατρίας εις άς έκαστος άνήκεν' ούδεις δ’ εφαντάζετο ποτέ, 
δτι ό Άλής ήθελε προβή εις τοιαύτην ανανδρον εκδίκησιν.

Καιαγράψας έπέστρεψα καΐ τφ έδωκα τόν κατάλογον τόν όποιον τώ άνέ-

1. Πιό πάνω τή γράφει Σιτριάδα.
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ννωσα. Άναχωρήσας εκ του χωρίου τής Συντριάδος με&* δλπυ του επιτελείου και 
του στρατού μειέβη εις Βαλιαρέ. Σταθείς είς τό πεζοδρομίαν προ τής πΰ?-ης, διέ- 
ταξεν ινα (24) διέ^αθωσιν ένωπιόν του άνά εις. Τούς επιθεώρησεν ερωτών ενα 
έκαστον περί τού ονόματος καΐ τής ϋΐκογενιίας του. Τελευταίος ήρχετο εις γερα- 
λαϊος σέχος (ίερομόναχης) αόμματος επί ήμιόνου, έκφωνών τούς τελευταίους λό
γους τού θανάτου παρά τοΐς δθωμανοΐς. Τον παρετήρησε καλώς καΐ μείνας σκε
πτικός διέταξεν ϊνα μή εΐσέλθΐΐ εις τό χάνι. Ήρώτησεν άν είναι άλλοι και τφ ει· 
πον οι «χσοχανταραΐοι σου» «αυτούς μή τούς φέρετε έμπροστά μου».

Οί είσελθόντες ήσαν περί τούς εξακοσίους.
Έ νω  ταύτα εγίνοντο, πάντες ήννοήσαμεν τό μ'-λιτώμενον τρομερόν του σχέ- 

διον εκδικήσεως, άλλα βλέπων αυτόν εζηγριωμένον ουδείς ετόλμα ϊνα τφ άντείπη. 
Μόνος ό επι ανεψιά γαμβρός του Τζελαλεντιν— μπέης, Ιιόλμησεν ϊνα τφ  κάμχ) πα· 
ραεηρήσεις τινάς επιείκειας' 0 δέ Άλής έξηγριωμένος «μή μου μιλή κανείς!» ανέ
κραξε «και σάς υπόσχομαι εις τό εξής νά μή φονεύσω άνθρωπον».

Ή το  ή 12 Μαρτίου(0 ημέρα ομιχλώδης και ώσεί ό ουρανός άπεδοκίμαζε τό 
άπαίσιον εκείνο κακούργημα. Ό  Άλής διέταξεν ινα περικυκλώσωσιν οϊ στρατιώ- 
ται τό χάνι θέσαντες τά δπλα επι τών οπών των πολεμιστρών και διατάξας ϊνα, 
άμα δώση τό σύνθημα, άρχίσωσι τον φόνον. ’Έφιππος άνέβη μετά τού Ιπιτελείου 
επι ύπερκειμένου τίνος λόφου, ϊνα Ιπιθεωρή τήν σφαγήν. Τήν στιγμήν εκείνην(2δ) 
τρομερά από τού χανίου ήγέρθη φωνή παρομοιάζουσα καταχθόνιον βοήν. ΙΙάντες 
εμείναμεν εκστατικοί καταληφθέντες υπό αγνώστου τρόμου’ ήτο ή τελευταία προς 
τόν Θεόν οίμωγή τών 600 θυμάτων «λά— Ιλά, ιλ— αλλά, μωαμέτ σεούλ— άλ?νά». 
Ό  Ά λή ; διέταξεν ένα τής ακολουθίας του ϊνα πυροβολήση δίδων τό σύνθημα. 
Παρευθύς ήρχισε πανταχόθεν αδιάκοπος πυροβολισμός. Οί δυστυχείς Γαρδικιώται 
έπιπταν εις σωρούς' νεκρική σιγή και μόνον οί πυροβολισμοί. Είχε παρέλθει πλέον 
ή δείλη καί οί πυροβολισμοί έπαυσαν. Τό χάνι ήτο πλήρες πτωμάτων, πλεόντων 
εντός ποταμού αίματος. Δύο Γαρδικιώται, τών οποίων αί σφαϊραι εΐχον καύσει 
τά σχοινιά, έκαμαν έφοδον πρός τι ρήγμα φρουρούμενον υπό Αλβανών, άλλ’ ό 
μέν εις πυροβοληθείς εφονεύθη, ό δέ δεύ ιερός κατώρθωσεν ϊνα έλθη μεταξύ τής 
επί τού λόφου συνοδείας τού Ά λή  έξαιτούμενοςτό ελεος, Αλβανός τις Ζάχος ϊδών 
αυτόν τό άνέφερεν εις τόν Ά λήν ΰστις αγρίως προσβλέψας μέ θυμόν τφ είπεν «σ ’ 
εκείνον τόν κόσμον νά δώσης λόγον, γιστί νά τόν αφήσης» καΐ διέταξεν ϊνα έλευ- 
θερωθή.

Μετά τήν σφαγήν ήτοιμάσθη ϊνα ά\αχωρήσωμεν καί διέταξε τινάς ϊνα Ιπι- 
θεωρήσωσι μήπως μεταξύ τών πτωμάτων ύπήρχον καΙζώντες’ άνεφέρωμεν δτι(26) 
δεν ύπήρχον, ενφ πράγματι τιτές εζων, κεκρυμμένοι μεταξύ τών τεθνεώτων.

*0 Άλής άναχωρών διέταξεν έν Χόντζαν ϊνα τούς διαβάση καί τούς θάψω- 
σιν' επι δέ τού τόπου εκείνου ήγέρθη πλάξ, κατ ισκευασθεΐσα εις ’Ιωάννινα μετ’ 
επιγραφής ελληνικής καί τουρκικής(®).

1. Σ ϊά  1812.
2. Ή  επιγραφή Ιγραφε! τΜακάρι έτσι νά χαθούν ολοι οί έχθροί τής οικογένειας τοϋ 

Ά λ ή ». Στα 1819 χή διάβασε κι’ ό Imbrakin Manzour (σελ. 75).
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Γενική καταφορά άπο τούρκουςκαι χριστιανούς ήνερ^ίΐ ί<ατά του Άλή , δστις 
Ιφάνη πολύ τεταραγμένος, ερωτών με «βλέπω δτι ό κόσμος φωνάζει' τΙ τού; μέλει, 

εγώ τούς είχα πάθος». .
Κατά τον χειμώνα τού αυτού έτους 1812 ό Ά λης έκάθητο εντός τού παλα

τιού του· έστειλε καΐ μ* εκάλεσε' τον εύραν λίαν συλλογισμένον και μέ ήρώτησε τι 
λέγει ό κόσμος διά τό Γαρδίκι. Τφ  άπεκρίθην «αφέντη μου, τι; νά ειπούν, δλοι 
ήξεύρουν δτι είχες εκδίκησιν, καΐ μάλιστα ήκουσα νά λέγουν οτι ώρκίοθης δτι θά 
βάλης τάΐς Γαρδικιώτισσαις τά χορεύσουν γυμνοί». «Ν α ί,.παρεκάλεσα τον Θεόν 
νά μέ αξίωση νά εκδικηθώ τό Γαρδίκι και μετά ένα χρόνο νά πεθάιω. Τώρα συλ
λογίζομαι δτι πλησιάζει δ χρόνος οπού έιαξα εις τον Θεόν και δεν ξεύρω τί νά 
κάμω». Έ γώ  τόν ένεδάρρυνα, παραατήσας δτι-τοιαύια δεν έκτληρρύντάι. Διηγήθην 
δτι και εγώ μικρός ών προσεβ/ιήθην υπό ευλογίας και e»^a;a εις τόν Θεόν νά θερα· 
πευθώ(27) καί ϊδω τήν μητέρα μου και ας πέθαινα ύστερα. ’Έγινα καλά, είδα τήν 
μητέρα μου καί τοτρα πέρασαν τόσα χρόνια καί ίτκόμα ζώ. Έ φάτη  εκ τής άπαντή- 
σεώς μου καταπεισθείς(^).

ΙΙορά τών φονευθέντων συνήχτ^ησαν παρά τού Ά λή  δλα τά έγγραφά των 
τά όποια ύστερον διέταξεν εμέ καί τόν Κώσταν Γραμματικόν καί τόν Ν ιιβ ιν  — 
έφέντην, ινα τά επιθεωρήσωμεν. Έίσαν ώς επί τό πλεΐστον πολλαί χρεα)στικαί 
όμολογίαι πρός τούς Γαρδίκιώτα; διαφόρων έκ τών πέριξ χωρίων, πτωχών ώ ; έπΙ 
τό πολύ, εξ ών τό πλεΐστον έσχισα και παρέδωκα είς τό πύρ, παρουσιάσαντες με
ρικά μόνον, τά όποια ό Άλής, προσεκάλεσε τούς οφειλέτας ΐνα τφ πληρώσωσι. 
Μεταξύ τών εγγράφων εκείνων ήτο καί ή διαθήκη,τού Ντεμήρ— ’Α γά— Δόστη ?έ- 
γουσα «επειδή καί ό Θεός (Ιπεφάσισε νά παραδοθούμε εις τόν Βεζίρ— ’ .4λή Πασσά 
καΐ αναχωρώ διάτα Γιάννενα, λέγω, οτι άπ’ δλην τήν περιουσ'αν βπου είχα δεν 
έχει τις νά ζητήση τίπο ε, διότι τήν εξόδευσα δ 'ην εις ιόν παρόντα πόλεμον».

Τόν Ά λή  κακώς παρέστησαν ή ·ο άνθρωπος κολακευόμενος τά μέγιστα από 
παν έγκώμιον, λυσσών κατά παντός προσβάλοντος αυτόν καί ιδίως τήν Τουρκίαν' 
είχεν εθνισμόν άπερίγραπτον.
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(28) (®) Ιπιστρέψας είς.τόν Άλήν, δστις τά έδωκεν εις τόν Μπαρκατσουλήν γνωρί- 
ζοντα τήν Αγγλικήν δστις τό μετέφρασεν δλον είς τό Έλίηνικόν καί τά έδωκεν 
είς τόν Ά λή  οστις έδωκε τήν Έλλ(ηνικήν) μετάφρασιν μετά τού πρωτοτύπου Ϊνα 
τά φυλάξω μέχρις δτου μέ προσκαλέση νά τφ τά άναγνώσω. Έ γώ  άναγνώσας αυ
τήν εϊδον είς έν κεφάλαιον νά όμιλή δ*Όλλανδ(“) περί τής είς ’ Ιωάννινα διαμονής· 
του και τών έπισκεπτομένων αυτόν έν οις καί περί τού Ψαλλίδα δτι έπισκεπτόμε*

1. Κ ι’ ά.π* -«λλους Ιστορικούς επιβεβαιώνεται ή-δεισιδαιμονία τοΰ Ά λή  Πασαtμά κι’ 
ή ε·ΰκολοπισ*ία του στις προλήψεις.

2. Ά π ’ τ6 Ε' τμήμα λείπουν τέσσερες σελίδες του Κέντρου.
3. Πρόκειται για τό βιβλίο τοί3 Έγγλέζ'ου MidlandΛου έπισκέφθηκε κι’  έμεινε

κάμποσο τότε στα Γιάννενα κι’  υστέρα τύπωσε τις  εντυπώσεις του στο, βιβλίο *-Traz>eh in 
the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia·*,
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νος αύιόν έν Ίωαννίνοιξ ήτιατο δήθεν την Εΰρο3π;ην ηας τά φώτα Λαρά των ‘Ελ
λήνων λιιβοΰσα ήνείχετοτήν Ελλάδα τοσοΰτον δβίνοπαθοΰιΐιΐν. 'Η  περικοπή εκείνη 
ήθελε διεγείρει την κατά του Ψαλλίδα αντιπάθειαν του Ά λή  καΙ ό φιλελεύθερος 
διδάσκαλος ήθελε πληρώσει διά τής κεφαλής τά πατριωτικά toii αισθήματα. Ά π ε · 
φάσισα δθεν ν’ αποσιωπήσω τά περί Ψαλλίδα, τό μέν διότι ό Άλής εις ούδένα 
άλλον ενεπιστευετο τά τοιαΰτα, τό δέ, δ\ό:ι καΐ έν περ-.πτώσει αποκαλυψεως ήδυ- 
νάμην νά δικαιολογηθώ λέγων δα  δεν ε’ίχομεν ετι φθάσει εις τό μέρος εκείνο.

Μειά τ·νας ήμέρας ό Άλής κακοδιάθετος εκειτο εις τό δωμάτιόν του, περί’ 
κυκλουμενος ύπό των ιατρών, τούς οποίους έν άσθενείρ έκράτει εις τό παλάτιον 
και την νύκτα. Μέ προσεκάλεσεν ινα τφ  αναγνώσο}. Μέ ήροκη(·.εν αν λέγη τι περί 
αυτού, Έ γώ  τφ  εΐπον. Τότε δ έταξε τούς ιατρούς ϊνα. απομακρυνθώσιν, δπως μη 
άκοΰσωσι τά περί αυτού. Μείναντες μόνοι, μέήτείλησε διά τής κεφαλής μου ϊνα 
μη τφ άποκρύψω τι. Τφ  ύπεσχέθην λέγων δη ουδόλως διεφερόμην διά τος ιδέας 
ενός ξένου έπισύρονιος την ευθύνην των λεγομένων του. Άνέγνωσα την εσπέραν 
εν μέρος, την επιούσαν ετερον και ούτω καθ’ εξής. "Οταν έφθασα εις τό μέρος 
οπού δ "Ολλανδ έλάλει μετά πικρίας περί τού Ά λή , ώργίσθη τά μέγιστα (29) λέ- 
YCOV. « τ ι  είχε μ’ εμένα αυτό τό κέρατά». .

Μια των ήμερων μέ προσεκάλεσε κατά την συνήθειαν ϊνα Ιπιθεωρήσω τάς 
τήc ήμέρας αναφοράς κλπ. τάς οποίας οί άναφερόμενοι προσωπικώς έθεταν επΙ 
TOO κοιλώματος τού σοφά, εφ’ ού έκάθηιο δ βεζίρης. Έ ν ’ φ εγώ τφ εξήγούν τά 
διάφορα των άναφερομέ\ων θέματα, δ Ά λή ς περιεδιάβαζεν εντός τού δωματίου; 
από καιρού εις καιρόν παρατηρών άφελώς επ'ι τοΰ παραθύρου. Έ κ  των αναφο
ρών, αφού εμάνθανετόπεριεχόμενον, τάςμένέσχιζα ώς περιττάς, τάς δέ έθετα κατά 
μέρος προς ενέργειαν. Έ ν  ([> παρετήρουν τάς αιαφορας, εύρον καΐ χειρόγραφόν τι, 
ώς φαίνεται τό πρωτότυπον, διότι περιείχε προσθαφαιρέσεις κάί σβέσματα, οπερ 
προσεκτικώς παρετήρουν. Ή το  προσφάι \ησις ήγουμένου τίνος του έν Ζαγόρι μο- 
νασιηρίου ιής Άρτσίστας προς τον αυτοκράτορα. ’Αλέξανδρον τής Ρωσσίας και 
κατά των Τούρκων. Έ ν ’ φ  εγώ τό έπιθεοδρουν, ο Άλής έρειδόμενος έπι τού πλαι
σίου τού παραθύρου και παρατηρών εξω μέ ήρώτησε, χωρίς νά στρέ'ψη διατι δεν 
άΐ'εγιγνωσκον. Τφ  άπεκρίθην οτι επιθεωρώ έν χειρόγραφον. Τι ε ίνα ι;"Ε ν χγκώ- 
μιον. Τ ι θά εΙπή έγκώμιον; "Επαινος ΰπ^ρ τοΰ Αλεξάνδρου. Διά τό παλαιό Σκέν- 
τέρη; Έ γώ  παρευθύς ήννρησα οτι δ Άλής εΤχε γνώσιν αυτού και προσεπάνθει πλα* 
γίως νά μέ δελεάση. *0x1 τφ άπεκρίθην, δταν ύπήρχεν ο Σκεντέρης τής Μακεδο
νίας, μήτε Τούρκοι, μήτε Χριστιανοί ύπήρχον. (30) Έ δ ώ  αναφέρει καί τούρκους. 
Είναι ένας έπαινος διά τόν ϊμπεράίορα τής Μοσκρβίας. Ό  Άλής έστρεψε καί μού 
εϊπε «τι λέγει;» "Ενας ήγούμενος εταινεΐ τόν Ά/.έξανδον καΐ κατηγορεί τούς τούρ* 
κους. Ό ' Άλής μέ παρετήρησε καλώς’ «πολλά καλά, μ’ εΐπε, άφησε το, ήθέλησα 
νά σέ δοκιμάσω άν θά μού τόκρύψης». «Γ ια τ ί νά σού τό κρύψω» «έ, ώς χριστια
νός καΐ σύ», καί έξαγαγών έκ τού θυλακίου άντίγραφον καλλιγράφημένον μοι είπε 
νά τφ άναγνώσω.

Έν* φ άνεγίνώσκον δ γραμματεύς Μάνθας ήλθε καί ήράτησε τις ήχο μέσα.
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Μαθών fie δτι ημην εγώ μετά του Ά λή  άπεσυρί^η, μετ’ ολίγον επονελθών «αρέ* 
τηρησε δ ά του μπερντέ καΐ ιδών οη ώμιλουσαμεν ήθέλησε ν' ά;ι;οσυρι>η. Ό  Ά -  
λης τον είδε και τον προσεκάλεσε νά εισέλΟχ) καΐ άκούσχ) τό άναγινωσκόμενον. 'Ο  
Άληςει,τεν εις τον Μάν&ον «Μοΰεϊιτατε διά τον Ψαλλίδαν δη ητο είς την Ρωσ· 
σίαν κα'ί εγραψε κατά των Τούρκων, άμ’ αυτός τ^όρα μέσα εις τό σπίτι μου νά 
γράψχι κατά των Τούρκων. ΤΙ του πρέπει!». Ό  Μάν&ος άπεκρίθη. «Κακώς επρα* 
ξεν». 'Ο  Άλης τφ  ειπεν. «Έ γ ώ  δεν αποφασίζω τίποτε περί αύτοΰ, πριν ακούσω 
την γνώμην τοΰ Μητροπολίτου και των προεστώιων. Μέ διέταξεν ευδύς ϊνα πο- 
ρευδώ και ζητησω τόν Μητροπολίτην και τούς προεστούς. Μετ’ ου πολύ ήλδεν ό 
Μητροπολίτης Γαβριήλ πρώτος τεταραγμένος διά την πρόσκλησιν και «η  προεστοί 
προς οΰς διηγήδην τά διατρέχοντα.

Ό  Ά^ής άποτεινομε\ος οργίλως πρόςτην Μητροπολίτην τφ είπε. «Σ έ  έκαμα 
ιόν μεγαλύτερον αΰδέντην τού κράτος μου διά νά έπιβλέπης προσεκτικώς τό μέρος 
δπου σου άνέδεσα». ’Επειδή δέ 0 Μητροπολίτης άπεκρίδη δτι δεν ήδύνατο νά μαν- 
τεύση τι έγραφεν ό ηγούμενος εις τό Κελλίον του δ Άλής μετά τοΰ αυτού τόνου 
«καί τΐ σ’ εχω; επρεπε νά ξεύρχις». Έ ν  τέλει δέ αποτεινόμενος τοΐς είπε νά γνω* 
μοδοτηοωσι περί τής τιμωρίας. *ϋ Μητροπολίτης καΐ οί προεστώτες Ιζήτησαν ΐνα 
άποσυρδώσιν είς την μητρόπολιν και εκεί σκεφθώσιν. ’Αφού έπανήλδον τφ εΐπον 
την άποφασίν των καΐ οι μέν αρχονιες έκήρυξαν τόν ηγούμενον ώς τρελλόν άξιον 
τιμωρίας, ό δέ Μητροπολίτης άπέσχε ?έγων «επειδή χρέος εχω ως ποιμήν (31) νά 
επιβλέπω και διορδώ τό ποιμνιόν μου, τό Ιπάγγελμά μου δεν μού συγχωρεϊ νά 
καταδικάσω». Ό  Άλής, δστις κατ' άρχάς έδείχδη οργίλος κατά τοί) Γαβριήλ, έδει- 
ξεν επειτα μεγίστην πραότητα και κολακείαν.

Μετ’ ου πολύ ό ήγο^ί^δνος συλληφδεις εφυλακίσδη είς την πλησίον τού 
λουτρού εΙρκτήν, δπου ύπέστη καδ* δλην την νύκτα τρομερά βασανιστήρια' έκει- 
δεν δέ την επιούσαν παρεδόδη ιίς τούς δημίους, οϊτινες τόν εθανάιωσαν.

Σ Τ '.
(32) Ένταύδα αναφέρω τινά περί Σέργιου. Ό  Σέργιος ήτο εκ Θεσσαλο. 

νίκης· δταν οί Ρωσσο— Τούρκοι έκυριευσαν την Έπτάνυσον δ Ά λής Ιπορεύδη 
είς Βουθρωτόν προς έντάμωσιν τού Ρώσσου καΐ Τούρκου ναυάρχου, εκεί ήτο και 
ό Σέργιος εν τχ\ Ρωσσική ύπηοεσίρ; ευρισκόμενος. Ό  Άλής ίδών νά φορή τουρ* 
κ'κήν σπάθην τόν ήροόιησε πόδεν τήν άπέκτησεν, εκείνος δέ τφ άπεκρίδη οτι πο
λέμων τούς Τούρκους εις τό φρούριον τού ΌζηΟ. Ό  Άλής δυοερεστήθη διά τήν 
άπάντησιν τού Σέργιου. Μετ’ ού πολύ ό Σέργιος φυγών από των Ρώσσων ήλδε 
παρά τφ Μουχτάρ— Πασσά ζητών υπηρεσίαν. (33) 'Ο Άλής μαθών και ενθυμού
μενος τήν εν Βουθρωτφ συνάνιησίν του, τόν συνέλαβε καί τόν εστειλεν εν ε’ίδει 
Ιξορίας είς τό φρούριον τής Κωμοπόλεως Κλεισούρας πλησίον τοΰ Τεπελενίου.

Έκεΐ εμεινεν ό Σέργιος δύο έτη. Διερχόμενος έκεϊθεν δ Άλής και μειαβαί- 
νων εις Τεπελένιον τόν είδε δυστυχή και άθλιον μέ μακράν γενειάδα και ώσεί άρ· 
κεσδεις είς τήν τιμωρίαν εκείνην τόν ήλευδέρωσε (') μετ’ αυτού. *0 Σέργιος ήν

1. Έδώ ό Λιδωβίκης ποοά ,̂εινβ «και τόν παρέλαβτ».
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άνθρωπος φιλελεύθερο:, εύγλωττος, χαταγινόμενος εις μυιτιηριώδεις μελετάς. Τότε 
ό Άλής σκοπεύων ν’ αναγείρει οχυρώματα ιΐς Πρέβεζαν εστειλε τον Σέργιον ώς 
επιστάτην των εργασιών. Μετά τό τέλος τη; εργασίας 0 Σέργ ος έπιστρΡ'ψας εϊς 
'Ιωάννινα Ιπορουσιάσθη εις §μέ καΐ μυοτηριωδώς μοι εΐπεν οτι γνωρίζει τό μυ· 
σιηριον τού μεταβάλλειν τον χαλκόν εις χρυσόν, και να κατασκευάζη τό ύδωρ της 
αθανασίας, και μέ παρεκάλεσε ^ά τ ’ αναφέρω εις τον Ά λή ν . Έ γώ  δυσπισιών τώ 
παρετήρησα δτι ταύτα ησαν ονειροπολήματα. Ό  Σέργιος επέμεινε μετά πεποιθη- 
σεως λέγων δτι είχε παλαιόν u  χειρόγραφον τού περίφημου χημικού Στεφάνου τού 
Άλεξανδρέως, έν’ ω ελέγοντο ταύτα. Κατ'" ούδένα λόγον έπείσθην ινα διαβιβάσω 
τάς μωρολογίας τού Σέργιου εις τόν Άλήν. Ό  δέ Σέργιος κατέφυγεν (34) εις έτε
ρον τού σεραγίου “Ελληνα, δσ·ις μετιβίβασεν εις χόν Ά λή ν τάς προτάσεις τού 
Σέργιου. 'Ο  Ά λής δεν έφάνη τόσον δύσπιστος και ήθέλησεν ΐνα γίιω σ ι δοκιμαί. 
‘ Ο Σέργιος προέτεινεν οτι άπητείτο ανθρώπινος κόπρος διετάχθησαν τά παιδιά, 
τού Σεραγίι<υ ϊνα κοπρίζωνται εις τόν επάνω μπαχτσέ δθεν ό Σέργ.ος έλάμβανε 
την κόπρον. Τφ  εδόθησαν καί Τινες Άλαμπΐκοι(') εϊργάσθη άλλ’ δμως άπέτυχε, 
επι.τή προφάσειδη δεν είχε τ ’ άπαιτούμενα εργαλεία. Ό  Άλής εις περιέργειαν 
βαλθεις άπεφάσισεν ϊ\α τφ προμηθεύση τ ’ άναγκαιούντα. Έδόθη ό κατάλογος των 
άπαιτουμένων και εστάλη εις Βενετίαν ανεψιός τις τού Σέργιου 5 άκονος ίνα τ ’ 
άγοράση' μετ’ ολίγον ειθασαν τά εργαλεία εις 40 φορτώματα. Ό  Σέργιος συνερ· 
γόν έ'χων καί τινα Παπα— Παύλον μουσικόν έν τή μητροπόλει των Ίωαννίνων 
έκλείσθη εις τό μικρόν σεράγιον τής Λιθαρίτσας και εκεϊ μετά τυφλού ενθουσια
σμού και μεγάλης πεποιθήσεως είργάζετο κατασκευάζων διάφορα άλχειμικά έργα. 
Ό  Άλής έτήοει μυστικά τά γιγνόμενα.

Κατά την εποχήν εκείνην ειχον παρουσιασθή κρούσματα πανώλους εις τά 
'Ιωάννινα, τότε δέ ό Άλής μετ’ εμού καΐ άλλων εκλείσθη εις χό εν λόγφ άνάκτο- 
ρον προς προφύλαζιν. Έ κεϊ εΐδ^ν τό Σ 'ργιον καταγινόμενον μετά τυφλού ένθου· 
σιασμοΰ (35) και αγανακτούν τα διά την δυσπιστίαν μου. ΕΙχεν ορίσει ώς χρόνον 
τής περατώσεως τής εργασίας εννέα μγ^νος. Τό έτος είχε παρελθει και τά μαγικά 
πλούτη δεν έφαίνοντο. Ό  Άλνής κατά την εποχήν εκείνην άνεχώρησε διά τά θερμά 
λουτρά των Ά γραφων διατάξας ϊνα φυλάττεται ό Σέργιος. Έπιστρέψας διέταςεν 
ϊνα τόν κρεμάσωσι, θέσας τήν επιγραφήν «ό  άπατων τόν αφέντην του αυτό ιού 
πρέπει»(^).

’Επειδή ο λόγος περί Σεργίου αναφέρω και τό εξής. Μετά τόν θάνατον τού 
Σεργίου έπαρουσιάσθη εις ’Ιωάννινα σεΐχης τις (καλόγηρος) εκ Μαρόκου έπωνο· 
μαζόμενος διά τό πάχος του σεΐχ— σουσμάνης. ’ Ε.παγγέλετο τόν μάντην και τόν
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1. Συσκευή άποστάξεως κυρίως στέμφυλων.
2. Τό Σέργιο τόν κρέμασαν στα 1818. Ό  ’Λραβαντινός (σελ. 388) μας λέει πώς στην 

υπηρεσία τοΰ Άλή .ήταν κι' «ό Vicenzo Miccarelli πρώην ίερεύς Ιταλός έπαγγελλόμενος τόν 
χημικόν. Ό  αγύρτης, ούτος, έπαγγελόμενος τήν άνεύρεσιν μετάλλων, αμέσως μετά τήν άπαγ- 
χόνισιν τοΰ Σεργίου θεσσαλονικεως, φοβούμενος μή ύποστή τήν αυτήν εκείνου τύχην, έδρα* 
πέτευσεν έ| Ίωαννίνων*.
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αλχημιστί)ν κ«1 άνε?ϊέχθη ϊνα τελείωση τό εργον του Σέργιου' επειδή όμως έπήλ- 
θεν ή πολιορκία δέν εϊδομεν κατά ποσον ήθελεν ε/ατΰ-χει.

Ό  σεΐχης οΰτος είχε κατασκευάσει μαγικόν τινα καθρέπτην εξ εστιλβωμενου 
χάλυβος, τον οτοϊον εδωκεν εις τον Ά λή ν ’ εις δέ τον καθρέπτην εκείνον ελεγείο 
δτι εφαιναντρ τά εν τφ κόσμφ την στιγμήν εκείνην συμβαίνοντα.

Μια των ήυερων δ σεΐχης οΰ:ος μυστηριωδως πλησιάσας με μοί ειπεν υτι 
θελει μοι εΐπει κάτι u κατ’ ιδίαν. Έλθών δέ εις τ ·  δωμάτιόν μου μοι ειπεν δτι 
■&ά γίνω (3ΰ^ μεγάλος άνθρωπος και θά έξουσίάσφ δλα τά μέρη τής Πελοπον.ήσου 
και Στερεας, έγιο δέ τφ είπον πώς είναι δυνατόν νά γίνω άφοΰ. δέν είμαι Τοΰρκος 
εχομένως αδύνατον νά γίνω πασσάς. 'G  Σεΐχης μοι προσέθηκε μυστηριωδως «σέ 
λίγο θά γίνη το Ρωμαίϊκο καί αυτά τά μέρη (άπαριθμών μοι την Πελοπόννησον, 
Στερεάν κτλ ) θά τά πάρητε οί Χρ σπανοί». Έ γώ  έμεινα εκστατικός άκουων τοι- 
αΰτα εις εποχήν καθ’ ήν ούδείς έτι ώνειρευετο τό Ρωμαίϊκον καΐ φιβουμενος μή· 
πο)ς γίνωσι γνωστά είς τον Άλήν, δστις δεισιδαιμονικώς πιστεΰων τά τοιαΰτα ήδΰ· 
νατό νά μέ θανατθ)ση(’ ),

Ό  εΐρημένος σεΐχης είχε συχνάς μετά του Ά λή  καί μυστικάς συνεντεύξεις, καθ’ 
άς άγνωστον τί τφ εποοφήτευσε.

Καθ’ (■) ήν εποχήν επηγον είς Ίω ά ιν ινο , C) δ ’Λλής έπο/,έμει κατά των Σου-

1. Ή  κόρη του Λι5ιορίκη σιό βιβλίο της (σελ. 27) αναφέρει πώς ό πατέρας της δίαν 
ακόμα ήταν στήν υπηρεσία τοΰ Τεπελενλή είδε αυτό τό όνειρο. « ‘Ό τι εΰρίσκετο είς άπέραν- 
τον πεδιάδα, έν τη μέση τής οποίας έθαλλε πελώριον δένδρον, μέ κορμόν, και κλάδους με
γάλων διαστάσεων, καί δτι ένφ ιστατο καί έθαύμαξε τοΰτο, αίφνιδίως θύελλα τρομακτική 
ένβσκυψΕν, οί κλάδοι μετά πατάγου έθρσΟσθησαν, και ολίγον μετά ταϋτα τό δένδρον έξερρι- 
ζώθη καί κατεπεσεν, αί πελώριαι ρίζαι του εφαίνοντο υπέρ την γην, καί χαϊνον βάραθρον 
έσχηματίσθη, δπου τοΰτο πριν έκειτο δ νέος τρομάξας άπεσύρετο έκεΐθεν, δτε έν. τοΰ βαρά
θρου αναπηδά ωραία νεάνις μέ γλυκύ τό πρόσωπον καΐ τεταμένας έχουσα τάς χείρας πρός 
τι άντικείμενο.ν καί τό. βλέμμα' ό Λιδωρίκης στρέφων τήν κεφαλήν πρός τήν διεύβυνσιν.τοΰ ' 
βλέμματος τής κόρης βλέπει μεσήλικα γυναίκα υψηλήν έπιβληχικνίν, ήτίζ επίσης χείνουσα 
τάς χείρας άπεκάλει τήν νέαν, 'Κλένη μου, ‘ ι??λένη μου! καί έ|ύπνησεν».

Ζήτησε δ Λιδωρίκης νά τοΰ τό,εξηγήσει κάποιος δερβίσης πού εΐχε φιλικές σχέσεις 
μαξύ του, καί κατά τήν ΙΙσπσηλιοπυύλου: *‘0 δερβίσης μή διστάσας άπεφήνατο; «Άκουσον 
παιδί μου. λέγει. Θά γείνη τό Ρωμαίϊκο, δέν δύν.ίμαι νά ειπώ πότε, άλλα δέν θά περάσουν 
πολλά έτη.-Τό δένδρον τό μεγάλο εΐναι ό ’Λλή πασσας, θά πέση είς τό νιζάμι (δυσμένειαν) 
τοΰ Σουλτάνου, καί πρότερον θά σκ.οχωθοϋν τά παιδιά του, διότι έπεσαν πρώτον οι· κλάδοι 
τοΰ δένδρου καί ύστερον ό Σουλτάνος θά κόψη τήν κεφαλήν τοΰ πατρός. Μεγάλη καί αιμα
τηρά έπανάστασις θά γίνη Ή  κόρη, ή έκ τοΰ βαράθρου σναπηδήσασα είναι ή Έλλσς ελευ
θερωμένη. μεγάλη δέ Δύναμις Ισχυρά προστατεύσει τήν άπελευθέρωσίν σας, ήτις είς τό 
δνειρον παρίσιατυ ώς ή μεσήλιξ γανή*. «Σιώπα, δερβίση μου, λέγει έντρομος ό Λιδωρίκης, 
μή τό μάθη ό πασσας καί ή κεφαλή μου κινδυνεύει*. «Μή φοβήσαι, τφ λέγει ό δερβίσης, ή 
ζωή σου θά εΐναι μακροχρόνιος, θά· είσαι εΐς έκ των πρώτώγ είς τήν έλευθερωμένην 'ΕΓλ- 
λάδσ, θά ιδης τά τέκνα τών τέκνων σου καί θά άναπαυθής έν ειρήνη».

Ό  δερβίσης αυτός νά είναι τάχαιες δ ίδιος ό σεΐχης πού αναφέρει ό Λιδωρίκης οτά 
απομνημονεύματά του;

2· Τό μέρος αυτό χρονολογικά θά έπρεπε τά ήταν πιό μπροστά: Τό άφησα δμως στη 
θέση πού τό βρήκα γιατ’ εΐναι γραμμένο στήν ίδια σελίδα. Μπορεί νά ήταν ή αρχή ενός άλλου 
κεφαλαίου πού δυστυχώς δμως υλο τό υπόλοιπο χάθηκε.

3. Κατά τά 1800. · · ι . . .
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λιωτών, καθ’ ών είχε συγκεντρώσει πολλας δυνάμεις. Οί Σουλιώται φθάσαν- 
τες εις την τελευταίαν ανάγκην Ιδέχθησαν επί τέλους τάς προτάσεις του Ά λη  νά 
τούς πληρώσχ] 800 πουγγιά γρόσια και ν' άναχωρήσωσι. Τινές τούτων, οΐον οΙΒο- 
ισαραΐοι ειχον προηγουμένως παραδοθη' καΐ δ Άλης τούς διώρίσε καπεταναίους 
εις Τσου .................................................... ..................................................................
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(37) Σημειωτέονεν ώ οϊ Σουλιώται επαναστάτησαν (') Ιζήτησαν τό ορρούριον 
τοΰ Σουλιου από τούς ανθρώπους τού Άλή, ό δέ Ά λης ώσει δυσπιστών προς 
τούτους δεν διέταττεν ϊ 'α  τοΐς παραδοθη τό φρούριον. "Οταν οι Σουλιώται μετά 
των ’Αγάδων και λοιπών εφθασαν είς τό ποτάμι τής Ά ρ τα ς  και δ Γώγος διωρί- 
σθη υπό των Ά ρ τινώ ν τούρκων προς καταδίωξιν, συγχρόνως δ’ έφθασαν εις επι
κουρίαν δ Ίουσούφ— πασσάς καΐ δ Νούρκας Σεβράνης ε| ’ Ακαρνανίας, άμφότεροι 
δέ οί στρατοί ήσαν πέραν και εν&εν τού ποταμού τής "Αρτης, ήλθεν εκ Κωνσταν
τινουπόλεως δ αδελφός τού γραμματικού Μάνθου ορέρων άπόκρυφον επισιολήν 
προς τον Άλήν. Έ λθών εις "Αρταν καΐ άνταμώσας εμέ και άλλους Ιταιριστάς μας 
ειπεν δη  άν ή επιστολή εκείνη φθάση εις χεΐρας τού Ά λή , θά παοαδώση αμέσως 
τό φρούριον είς τούς Σουλιώτας. Ή  επιστολή εκείνη καλώς εσ^ραγισμένη ήτο γε- 
γραμμένη πιθανόν παρά τίνος τής Αυλής καΐ έφερε την επιγραφήν «προς τον φ ί
λον». Την επιστολήν ταύτην εφροντίσαμεν ϊνα μυστικώς στεί^ωμεν είς τούς Σου
λιώτας, παραστήσαντες τήν σπουδαιότητα καΐ προτρέποντες ϊνα τήν οτείλωσιν, ώς 
γνωρίζουσιν, εις τον Ά λήν. Ή  επιστολή αύτη εστάλη μυστικώς προς τον Άλήν, 
δστις άμα τήν άνέγνωσε διέταξε παρευθύς ϊνα παραδοθή τό φρούριον εις τούς 
Σουλιώτας.

Μετά τού Νούρκα άνεχωρήσαμεν (38) διά τό Βραχώριον, καθ’ οδόν εΰρομεν 
διαφόρους δπλαρχηγούς, οΐον τον Τσόγκαν, Καραϊσχάκην, Ά νδρ έα ν ’Ίοκον, Όδυσ- 
σέα (®), Βαρνακιώτην, προς τούς οποίους ώμίλησα κατ’ ιδίαν διά τήν επανάστα- 
σιν. Εύρον αυτούς προθύμους καΙ μετά θάρρους, μόνος δέ ό Γεώργιος Μαυρομ- 
μάτη; έφαίνετο πεφοβισμένος παριστών φόβους καΐ απελπισίας. Οί οπλαρχηγοί 
οΰτοι μού είπον δη είχαν άπόφασιν νά χτυπήσουν τον διαβαίνοντα, αλλά επειδή 
δέν ήσαν καλώς παρασκευασμένοι τό άνέβαλλον. 'Ο  Νούρκας ένόμιζεν δτι εγώ 
ομίλων προς τούτους τούς ποοέτρεπον ϊνα διατελούσιν ήσυχοι και μή επαναστα- 
τήσωσίν.

Ό  Όδυσσεύς άνεχώρησεν εις Λεβαδείαν κατεσπευσμένως είς τήν Γέφυραν 
δετής Τατάρνας άπανιήσας σώμα Γκέκηδων επέπεσε κατ’ αυτών και τούς έφόνευσε.

Έ λθόντες είς τό Βραχώριον μετά τού Νούρκα έμεινα εκεί, συλλογιζόμενος 
δμως οτι κατά τήν παραγγελίαν τού’ Ομέρ— πασσα, δ Χουρσίτης ήθελε με συλλάβη, 
άνεχώρησα διά τόν οπλαρχηγόν Τσόγκαν προ; τά μέρη τής Βονίτσης. Έ μκϊ δ’ 
έμαθα δτι έστειλλεν ανθρώπους δ Χουρσίτης νά μέ συλλάβουν. "Εσπευσα αμέσως

1, Δεκέμβρης toO 1820.
2. Όδυσσέα Άντρονχσο.
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και .έγραψα προς τον Γωγον νά Ιπαναστατήσι;) οστις και τφ  δντι επραΕε τούτο, 
εγώ δε μετέβην παρά τφ Γώγω  ο σ τ ι ς ...................................................................

Η '.
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(39)0) ÂεΓά τών Ελλήνων' συγχρόνως δέ άπεσιάλη καΐ δ Όμέρ Βρυώνης είς τήν 
Δυτικήν Έλλαδα ιΐεθ* ού μιτ’ ού πολύ ποοσήλ·θον καΐ οΐ 'δυσαρεστημένοι αγάδες, 
διαλυθείση- τής Τουρκαλβανικής συμμαχίας.

Σημειωτέυν δα  εν φ εϊμεθα εστρατοπεδευμενοί ’ Αλβανοί και 'Έ?Αηνες πέριξ 
τής ’Άρτυς, δ Ά λή : στενοχωρηθείς, διότι 0 Ιν τφ φρουρίφ τών Ίωαννίνων (Λ ι· 
θαρίτσα) ’ Αλβανός Γκεκος φρούραρχος του Μαχμούτ— βέης— Ζογόλης συμφωνή- 
σας κατά πρώτον μετά του Ά λ ή  ϊνα τον υπηρέτηση εν έτος μεθ' δ νά λάβη τούς 
μισθούς του και άπέλθη' παρελθόντος του έτους χαριζόμετος παρέτεινεν επί δύο 
μήνας την διαμονήν του, έλθών συνάμα εις ουμφωιίας μετά του Χουρσίτου, άν 
τον δέχεται νά προσκύνηση. Ό  Χουρσιτης έδέχχθη, μέ την συμφωνίαν ϊνα του πα* 
ραδώση την Αιθαρίτσαν, ούτος δμως δεν συνήνεσε λέγων δτι θέλει υπάγει μόνος 
του και θά παραδώση τό κάστρον εις τον Άλήν. *0 Χουρσιτης εδέχθη, αφ’ ού δέ 
παρήλθον οί δύο μήνες ειδοποίησε τον Ά λή ν  νά παραλαβή το φρούριον, αυτός 
δ’ έξελθών επροσκύνησε τον Χ'ουρσίιην, οστις εκτιμών την ανδρείαν και τιμιότητά 
του, τον διώρισε Πασσάν.

Ό  Άλής διώρισεν εν σώμα Αλβανών ϊνα καταλάβη τό φρούριον μή εμπι
στευόμενος δμως εγραψε προς τούς άνω τά του σιείλουν βοήθειαν ήτις πριν ελθη 
παρεδόθη τό φρούριον. Ήτοιμάοθη λοιπόν εν σώμα Αλβανών καί Ελλήνων διοι· 
κούμενον υπό τόν Καραϊσκάκην διά νά έλθη εις βοήθειαν, άλλα μόλις έφθασαν 
καΐ οί Αλβανοί αδυνατών ιά  άντισταί)η επί πλέον παρεδόθη (®).

(40) Ά φ οΰ  επέστρεψαν οΰτοι άπεφασίσαμεν ϊνα επιπέσωμεν κατά τής ’Ά ρ · 
της. Τό Έλληνο— Αλβανικόν στρατόπεδον κατεσκινωμένον είςΐίέτα , Κομπόη και 
τα πέριξ συνέκειτο εκ 4.000 περίπου επι κεφαλής έχον τούς Μάρκον Βότσαρητ’, 
Γώγον, Ά .  ’Ίσκον, Καραϊσκάκην, Ά γ ο — Μουχριάρην, Μουχουρτάρη— Πούτσα 
κλπ.'Εντός δέ τής *Άρτης ειχον τοποθειηθή οί 'Ισμαήλ— πασσας Για\νιώτης, 
Ισμαήλ— πασσας Πλιάσσας, Χασάν— πασσας Όσμανλής, ό ανεψιός τού Όμέρ— 
Βρυώνη, δ Χασνατάρης τού Χουρσίτου κλπ. μετά στρατού εκ 5.000 περίπου. Ση-
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χ. Δεν υπάρχει τό προηγούμενο μέρος.
2. Στην ϊδια σελίδα σβησμένο μέ μια γραμμή άπ’ χόν ίδιο τό συγγραφέα: «Ή  δέ επι

κουρία έπέσιρεψε. Τότε άπεφασίσθ^η δριστικώς μετά τών αγάδων συμμάχων ϊνα χτυπήσω 
μεν την "Αρταν. ΕΙσήλθομεν εις "Αρταν κλεισθέντων των Τούρκατν είς τό φρούριον. Τότε 
μεχεκαλέσΟη είς Ιωάννινα έκ τής 'Αναχ(ολικής) 'bλλάδoς ό Όμέρ Βρυώνης, οστις έπρότρε· 
■ψεν έπανειλημμενως τούς αγάδες ιν’ άποσπασθώσιν τών *£λλήνων. Ουτω δέ διηρέθημεν, και 
οί μέν αγάδες ήνώθησαν μετά τών στρατευμάτων, ήμεϊς δέ όπισθοχωρήσαμεν προς τό Κομπότι, 
Πέτα κλπ.
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μειωτέον oti οΐ εκ Λιθαρίτσας ειαστρε-ψαντες κατέλαβαν τό ‘/ωρίον Μαραη, πέΟαν 
τοΰ ιιοταμοΰ, καταφντυν από κήπους. Οΐ εν ’Ά ρτη  Τούρκοι ιόόντες τοΰτους ένομι- 
σαν δτι ήλ·θον προσωρινώς ϊνα λαφυραγωνή^ιωσι και άπέλθωσιν. Επειδή όμως 
τήν Ιπιοΰσαν δεν τούς ειδον φεύγοντας, άπεφάσισαν ϊνα τούς ενβάλωσι' δθεν έξήλ- 
θεν αρκετή δύναμις ήτις ήνοιξε πόλεμον μετ’ αυτών, αλλά δεν ήδυνήθη νά τούς εκ· 
βάλη, συγχρόνως δέ καΐ ήμεϊς εϊχομεν ειδοποίησή νά πλησιάσωμεν προς τήν "Α ρ
ταν και ελθόντες κατελάβομεν ενα λόφον άνωθεν τής "Αριης. Τήν επιούσαν άπεφα- 
σίσθη ϊνα επιπέ,τωμεν προς τά οχυρώματα και άπελθόντες μειά πόλεμον κατελά- 
βομεν αυτά' μείναντες εις τά οχυρώματα καί άπελθόντες μετά πόλεμον κατελάβο- 
μεν αυτά' μείναντες εις τά οχυρώματα τήν επιούσαν εΐσήλθομεν εις τήν πόλιν και 
εδιώξαμεν τούς Τούρκους, οϊτινες κατέλαβαν το φρούριον, τήν Μητρόπολιν και τήν 
θέσιν δχυράν «Κουσολατο», ούτω δ’ εγενόμεθα κύριοι (41) τής πόλεως εκτός των 
τριών θέσεων. Έ ν  τφ μεταξύ εγώ ελαβον τήν οίκογινειάν μου καταφυγούσαν εις 
Κουσολατο και τήν Ιξησφάλισα εις ΑΙτωλικόν.

Έ ν  φ δέ έγίνοντο ταυτα εφθασεν εκ τής ’Ανατολικής Ελλάδος ό Όμερ 
πατσάς. Οί συμμαχούντες αγάδες φοβούμενοι τήν επιρροήν παρά τοίς Άλβανοις 
τοΰ Όμτρ. μδςειπον και εγράψαμεν εις ιόν Όδυσσέα ϊνα τον Ιμποδίση νά ελθη. 
ούτος όμως αδυνατών τον άφησε και διήλθεν. Έ ν  φ ειμεθα ούτως Ιστρατοπεδευ- 
μένοι, OL αγάδες πειθόμενοι εις τάς προιροπάς τού Όμέρ, Ιγύρισαν μετ’ αυτού 
καί ούτω διελύθημεν καΐ ημείς μέν Ιστρέψαμεν πέραν τής "Αρτης πρός τήν Δυτι
κήν Ελλάδα, οι δέ ’ Αλβανοί ήνώθησαν μετά των Τούρκων.

Τ Ι  διαλυθεΐσα ’Αλβανό— Ελληνική συμμαχία διέλυσε καί πάσαν ελπίδα τοή 
Άλή, δσιις κεκλεισμένος εντός τού φρουρίου τής λίμνης διετήρει ισχυράν άντίστα- 
σιν, άπόφασιν εχων εν τή έσχάτη ανάγκη >ά καή ή νά παραδοθή. Οί πολιορκούν 
τες, βλέιον^ες τήν άμετάτρεπτον τούτου επιμονήν άπεφάσισαν ϊνα διά δόλου λύ· 
σωσι πολιορκίαν επιβλαβή και μή συμφέρουσαν, κατά τήν άκμήν τής Ελληνικής 
Έπαναστάπεως. Τφ  έστειλαν δθεν Σουλτανικά φερμά'ΐα δι’ ών δήθεν ελέγετο δη 
έπρεπε νά παραδώση τά ’ Ιωάννινα καί (42) ασφαλώς μετά των θησαυρών του και 
τή; ακολουθία; του μεταβή εις Κωνσταντινούπολιν ϊνα εξιλεωθη ενώπιον του 
Σουλτάνου. Ό  Ά λής μή άμφιβάλλων περί τής ειλικρινείας εδέχθη τήν συγχώρη- 
σιν καί εξήλθεν εις το νησίον τής Λίμνης πρός υποδοχήν τού Κεχαγιά τού Χουρσί- 
του, δτις εμeλλεv ϊνα έλθη. Έ ν  φ ό Κεχαγιάς ανέβαινε τήν κλίμακα καί 0 Άλής 
έξή’ θε πρός προυπάντησίν του, ό πρώτος εξαγαγών πιστόλιον έπυροβόλησε κατά 
τού Ά λή  λέγων «Σουλτανική προσταγή», συγχρόνως δέ καί ό Ά λής άντεπυροβό- 
λησε κατά τού Κεχαγιά πηδήσαντος παρευθύς κάτω τής κλίμακος και του έκαυσε 
μόνον τά φορέματα, τότε δέ άντέστηααν οι άνθρω.ποί του κατά των Σουλτανικών 
κ<(ΐ ήνα\1»ε πολεμ''ς. Ό  Ά λής έπληγώθη είς τήν χεΐρα και εν φ οΐ άνθρωποί του 
Τφ εδενον τήν πληγήν άνθρωποι κάτωθεν τοΰ κατωγείου επυροβόλησσν διά των 
σχισμάδων τού πατό)ματος κατά τοΰ Άλή, τον όποιον μία σφαίρα Ιτλήγωσε θανα- 
σίμως εις τήν κο’λίαν' έπεσε διατάττων ϊνα φο' εύσωσι τήν Βασιλικήν.

Οΐ οπαδοί τού Ά λή  εξηκολούθουν πολεμούνιες, προσκληθέντες δέ εις πα- 
ράδοσιν εξήτησαν ϊνα παραδοθώσιν εις ανθρώπους τού Ό μέρ— Βρυώνη, πρός οΰς 
παρεδόθησαν και ελυτρώθησαν.
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