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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ TOT ΑΛΗ ΠΑΣΑ (1820-22)

Έ ξ άνεκδότου χειρογράφου Ά θ . ΨαλΙδα (άποκειμένου
είς Ιστορ. άρχεια Γ ι ά ν ν η  Β λ α χ ο γ ι ά ν ν η ) .

*Όταν ο ’Αλή Πασάς έλάμβανε τήν άπόφασιν νά έξεγερθή 
κατά του σουλτάνου, δέν έφαντάζετο βεβαίως δτι 6 κατ’ αυτού 
πόλεμος θά διεξήγετο εις ’Ήπειρον. Διά τούτο, δταν κατ’ Αδγου- 
στον του 1820 έφθασαν προ των Ίωαννίνων καί κατέκλυσαν τήν 
περιοχήν αί ύπδ τον Πασόμπεην μεγάλαι σουλτανικαί δυνάμεις, 
εις άς εϊχον προσχωρήσει λόγω προδοσίας των άρχηγών των καί 
ίδικαί του, έξεμάνη καί δέν έδίστασε νά παραδώση εις τό πυρ καί 
τάς φλόγας τήν δικαίως έπαινουμένην διά τόν πλούτον καί τον 
πολιτισμόν της πρωτεύουσάν του. Ήρχισεν ώς έκ τούτου ή πο
λιορκία με καταστροφάς, δηώσεις καί έρήμωσιν,ή οποία δέν περιω- 
ρίσθη είς ’Ιωάννινα, άλλ’ έπεξετάθη καί εις τήν άλλην Ήπειρον.

Ή άνταρσία του ’Αλή βμως είχε καί τήν καλήν της πλευράν. 
*Έφερεν είς τήν Ήπειρον τούς Σουλιώτας, οί όποιοι άπό τά 
τέλη τού 1803 έζων είς Επτάνησον, νοσταλγούντες διαρκώς τήν 
πατρίδα των. Σκοπός των Σουλιωτών ήτο ή έπανάκτησις τού 
Σουλίου καί χάριν αύτού έπανέλαβον προθύμως τούς άγώνοις των 
κατά τού ’Αλή. Ή δοθεΐσα δμως είς αυτούς ύπόσχεσις οτι θά 
έπετρέπετο νά έπανέλθουν είς τήν πατρίδα των, τήν οποίαν μέ 
τόσον αίμα εϊχον ποτίσει καί αύτοί καί οί πρόγονοί των, άπερρί- 
φθη σκαιώς άπό τόν Πασόμπεην* τούτο ήνάγκασε τούς Σουλιώτας 
νά έλθουν είς συνεννόησιν μέ τόν ’Αλήν, ό όποιος έδέχθη προθύμως 
δλα τά προβληθέντα υπό τού Νότη Μπότσαρη καί κατόπιν τής 
γενομένης, ένεργείαις τών συμβούλων του καί φιλικών Νούτσου 
καί Γραμματικού, συμμαχίας των μέ τόν άποστάτην, νά στρέ
ψουν τά ήρωΐκώτατα δπλα των κατά τών σουλτανικών, άπό τήν 
άρχήν τού Δεκεμβρίου τού 1820, δώσαντες οδτω πρώτοι αύτοί τό I
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σύνθημα του υπέρ της άνεξαρτησίας άγώνος. Οί επικοί άγώνες 
των έξυπηρέτουν βεβαίως καί τόν Άλήν. Τούτο όμως δέν σημαίνει 
6τι έγένοντο χάριν αύτού. "Αλλος ήτο 6 φανερός καί άλλος ό κρύ
φιος σκοπός έκάστου των συμμάχων. Την διαφοράν ταύτην των 
σκοπών έπρόβαλον ως πρόσχημα οί συναγωνιζόμενοι μετά των 
Σουλιωτών καί τών άλλων Ελλήνων Άληπασαλήδες ’Αλβανοί 
διά ν’ άποχωρήσουν της συμμαχίας* τό γεγονός τούτο κατέστησε 
δυσχερεστέραν την θέσιν τού ’Αλή, 6 όποιος έσυνέχισε την άπέλ- 
πιδα άντίστασιν, μέχρις οΰ ό ίκανώτατος Χουρσίτ έπέτυχε τήν 
έξόντωσίν του (24/1/1822).

’Αλλ’ έκτός της άνανεώσεως τών άγώνων τών Σουλιωτών καί 
τών άλλων Ελλήνων, οί όποιοι ήγωνίζοντο περί τήν "Αρταν, ή 
άποστασία τού Άλή, καθηλώσασα εις "Ηπειρον τεράστιον όγκον 
έχθρικών δυνάμεων καθ’ δλον τό 1821, κατέστησεν εύχερεστέραν 
τήν έκδήλωσιν καί έξάπλωσιν της έξεγέρσεως εις άλλας περιοχάς 
(Στερεάν καί Πελοπόννησον). "Αν τότε ό Άλής δέν παρεσύρετο 
κατά τού Σουλτάνου άπό τήν άμετρον φιλοδοξίαν του, τήν όποίαν 
ύπεδαύλιζον σκοπίμως οί Έλληνες σύμβουλοί του, άλλά έμενε 
πιστός είς τόν κύριόν του, άντιλαμβάνεται κανείς ποία θά ήτο ή 
τύχη της έπαναστάσεως, άφού θά είχε ν’ άντιμετωπίση μετά τού 
Χουρσίτ, ό όποιος άπεδείχθη ίκανώτατος στρατηγός, καί τόν έξ 
ίσου τρομερόν παρά τήν ήλικίαν του άντίπαλόν του. Εύνόητος 
καθίσταται εκ τούτου ή εύρυτέρα σημασία τού δημιουργηθέντος 
διά της άποστασίας τού ’Αλή άντιπερισπασμού, κατά συνέπειαν 
καί τών ιστορικών πηγών, αί όποΐαι συμβάλλουν είς διαφώτισιν 
τής ιστορικής αυτής περιόδου δι’ άγνώστων καί άπηκριβωμένων 
ειδήσεων.

Τοιαύτας ειδήσεις έρχεται νά προσφέρη είς τόν φίλον τής 
ιστορίας τής ’Ηπείρου καί τού Έθνους μας ή άνέκδοτος ιστορία 
τής πολιορκίας τού Άλή πασά, τήν όποίαν φέρομεν ήδη είς φώς.

’Επαυξάνεται δέ ή σημασία τής προκειμένης ίστορ. πηγής 
διά πολλούς λόγους.

Ό  γράφων συντάσσει τήν ιστορίαν τής πολιορκίας 6χί είς 
χρόνον άπέχοντα αύτής, άλλά κατά τήν διάρκειαν αύτής, καθ’ δν 
χρόνον συνέβαινον δσα άφηγεΐται* είναι δηλ. πρόσωπον τό όποιον 
έζησε τό δημιουργηθέν διά τής πολιορκίας δράμα τού Ήπειρ.
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λαού, καί μάλιστα πρόσωπον το όποιον έγνώριζεν άριστα καί 
τούς Έλληνας καί τούς ’Αλβανούς, οΐ όποιοι μετεΐχον είς τόν 
άγώνα υπέρ ή κατά τού άποστάτου. ΥΗτο δέ είς θέσιν λόγφ της 
μεγάλης μορφώσεώς του καί των σχέσεών του μέ σημαίνοντα 
πρόσωπα νά δώση σαφείς καί άκριβεΐς ειδήσεις των γενομένων 
ιδία είς ’Ιωάννινα καί περιοχήν, τά όποια έν πολλοΐς είναι άγνωστα 
ή έλλιπώς γνωστά έξ άλλων μεταγενεστέρων πηγών. Καί μνημο
νεύει μέν καί γεγονότα, βασιζόμενα είς άκούσματα καί φήμας, 
δηλώνει δμως τούτο γράφων «μάς είναι άδηλον, ως έλεγαν».

Δεν διακρίνεται δέ ό γράφων διά την άκριβολόγον μόνον 
διάθεσίν του καί την γνώσιν των κυριωτέρων προσώπων τού δρά
ματος. Έχει καί σαφήνειαν καί πυκνότητα έκφράσεως καί άλλα 
χαρίσματα λόγου, τά όποια έν συνδυασμω μέ την άνευ έκζητή- 
σεων χρήσιν της λαλουμένης έν Ήπείρφ καθιστούν την άφήγησίν 
του ένδιαφέρουσαν. ’Αξιοσημείωτος είναι καί ή σπανίζουσα τάσις 
του νά παρουσιάζη τά πράγματα δχι δπως θά ήθελε νά ήσαν, άλλ’ 
δπως ήσαν. Διά νά κατανοηθή δμως πληρέστερον ή σημασία τού 
άγνώστου τούτου κειμένου, άνάγκη νά καθορίσωμεν τόν χρόνον 
γραφής καί μάλιστα τόν πιθανώτερον συγγραφέα, έξηγούντες 
κατά τό δυνατόν ώρισμένας κρίσεις καί διαφόρους χαρακτηρι
σμούς του, οί όποιοι κρινόμενοι άνεξαρτήτως πρός τήν έποχήν 
καί τάς συνθήκας, αί όποΐαι έπεκράτουν, δταν έγράφετο τό χει
ρόγραφον, θά ξενίζουν τόν άναγνώστην.

Χρόνος γραφής. Είς τό χειρόγραφον κείμενον της Ιστο
ρίας της πολιορκίας τού ’Αλη δέν καθορίζεται ό χρόνος καθ’ 
δν τούτο έγράφη* έκ διαφόρων δμως εκφράσεων, άναφερομένων 
έν τω κειμένφ (π.χ. «έως τούς 1820 π έ ρ ι σ υ έκαμε τά 
άκόλουθα άποκτήματα»— «άγόρασε (δηλ. τήν Πάργαν) πρό-  
π ε ρ σ υ» κλπ. συμπεραίνομεν δτι τό κείμενον ήρχισε νά γράφε
ται κατά τό 1821 καί έπερατώθη κατά τάς άρχάς τού έπομένου, 
μέ τόν θάνατον δηλ. τού ’Αλη, είς δν σταματά ή άφήγησις.

*Ότι δέ ό συγγραφεύς γράφει, ως είπομεν, συγχρόνως πρός 
τά γεγονότα, φαίνεται καί έκ διαφόρων έκφράσεων τού κειμένου, 
είς τάς οποίας καθορίζεται έκτός της ήμερομηνίας τού μηνός 
(στις 12 τού παρόντος (Δ/βρίου 1821), καί ή ημέρα της
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έβδομάδος (ό πόλεμος έπαυσε στις 9 του μηνός (Ταν/ρίου 
1822), τή Δευτέρα, και διάστημα της ημέρας (στις 30 Άπρ. 
1821 ) π ρ ί ν  νά φέ ξ η ,  το π ρ ω ί  ήμέρα Σάββατο, ήμέρα 
Τετράδη τό β ράδυ,  την Παρασκευή τό βράδυ,  ώρα 3 
τ ή ς  ν υ χ τ ός—στις 4 ή ώρα τό Σάββατον—μετά 8 ήμερες τά 
μ ε σ ά ν υ χ τ α —τήν Τρίτη τό πρωί, στις 10 του παρόντος 
κ.ο.κ., αλλά καί άπό άλλας έκφράσεις (έως τώρα—άπό της σή
μ ε ρ α ν—ταΰτα όμως ά κ ό μ η δέν έστάλθησαν—καί θ ά 
σ τ α λ θ ή στο βασιλέα ό χαζνές, δπερ δηλοΐ οτι καί τ’ άναφε- 
ρόμενα εις τό τέλος του Άλή έγράφοντο καθ’ δν χρόνον έγένοντο.

*0 πιθανώτβρος συγγραφεύς. Έκ τής παραβολής χει
ρογράφων κειμένων, γραφέντων διά χειρός Ψαλίδα, πρός τό 
χειρόγραφον τής προκειμένης ιστορίας, συνάγεται δτι καί αυτή 
έχει γραφή διά τής αύτής χειρός. Ό Ψαλίδας δμως, ως είναι 
γνωστόν, ήρέσκετο οχι μόνον νά γράφη, άλλά καί νά άντιγράφη. 
Παράδειγμα πρόχειρον τά δημοσιευθέντα εις τον α' τόμον του 
Νέου Κουβαρά ιστορικά κείμενα, τά όποια ό Ψαλίδας είχεν 
άντιγράψει άπό τό κατάστιχον του Καλαρρυτιώτη προύχοντος 
Τουρτούρη. 'Ότι δέ ό Ψαλίδας είχε τήν καλήν συνήθειαν νά 
διασώζη έν άντιγράφοις 6,τι έθεώρει χρήσιμον καί εύχάριστον, 
μαρτυρεί καί επιστολή του τής 9-5-1829, σταλεΐσα έξ Άγ. 
Μαύρας (Λευκάδος) πρός τον Φιλητάν, δι’ ής ζητεί νά του 
σταλή άντίγραφον επιγραφής πίνακος του Άμβρακικού κόλπου, 
ήν είχε λησμονήσει νά γράψη κατά τήν άντιγραφήν του.

’Από τήν καταχώρησιν τής προκειμένης ιστορίας εις δ χει
ρόγραφον καταχωρρύνται καί τά έκ του κατάστιχου του Τουρ
τούρη άντιγραφέντα υπό τού Ψαλίδα ίστορ. κείμενα θά ήτο δυνα
τόν νά ύποθέση τις οτι καί τό κείμενον τούτο έγράφη άπό τόν Τουρ- 
τούρην καί άντεγράφη ή μετεπλάσθη άπό τόν Ψαλίδαν. Έν τω 
χειρογράφφ όμως επικρίνονται δριμύτατα οί κάτοικοι τού Συρά- 
κου καί των Καλαρρυτών, ώς προκαλέσαντες διά τής έπαναστά- 
σεως τήν καταστροφήν των έν λόγω πλουσίων κοινοτήτων, άλλά 
καί τήν διαρπαγήν τού μεταφερθέντος έκεΐ ώς εις άσφαλές μέρος 
πλούτου πολλών Ίωαννιτών, μετά τήν πυρπόλησιν των Ίωαννί- 
νο)ν, οί δέ χαρακτηρισμοί των ώς βαρβάρων καί άνοήτων δέν
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έπιτρέπουν ν’ άποδοθή το έργον είς τον Τουρτούρην, δστις είχε 
πρωτοστατήσει ώς γνωστόν μετά του Κωλέττη είς τήν έξέγερσιν 
των έν λόγιο κοινοτήτων, καί δέν είχε βέβαια καιρόν να συγκεν- 
τρώνη ειδήσεις διά τά συμβαίνοντα είς βορειοτέρας μάλιστα 
περιοχάς.

Έκ της γλωσσικής μορφής του κειμένου τής ιστορίας συνά
γεται οτι ό γράψας ήτο φίλος καί γνώστης τής άπλής καί φυσι
κής γλώσσης του λαού. ’Αγάπην καί γνώσιν τής λαλουμένης είς 
"Ηπειρον είχον τότε κατ’ εξοχήν δύο, ό Βηλαράς καί ό Ψαλίδας. 
Νά ήτο τάχα ή ιστορία έργον τού πρώτου ; ‘Ωρισμέναι έκφράσεις 
(παράνω, άγκαλά κλπ.) ένιαχοΰ δέ καί προτίμησις τού η άπό τό ι 
ένθυμίζουν τον Ιξοχον Ήπειρώτην ποιητήν. Ό γράψας δμως την 
προκειμένην ιστορίαν δέν είχεν άποξενωθή άπό τήν λογίαν παρά- 
δοσιν, δσον ό Βηλαράς. Γράφει καί αυτός είς δημοτικήν, χρησιμο
ποιεί δμως καί λέξεις λόγιας (άποτρόπαια, έν ταυτώ, αύθεντικά 
(σεράγια), τετραχηλισμένα, άδηλα κλπ.), αί όποίαι δέν θά ήρ- 
χοντο είς τον κάλαμον τού Βηλαρά. ’Επικρίνεται έπίσης έν τώ 
κειμένω ό Βελής ώς λάγνος, άσωτος καί άνάξιος τού πατρός του 
(δπως καί άπεδείχθη διά τής παραδόσεως τής Πρεβέζης), ενώ 
είναι γνωστόν δτι ό Βηλαράς ήτο έκ των έμπιστων καί φίλων τού 
Βελή, τον όποιον είχε συνοδεύσει είς Πελοπόννησον καί Θεσσα
λίαν ώς ιατρός. Είς άντίθεσιν μέ τάς πατριωτικάς διαθέσεις τού 
Ψαλίδα, φαίνεται δτι έρχεται καί ή έπίκρισις τής έπαναστάσεως 
Συράκου, ήτις ύπεκινήθη υπό τού ομοτέχνου φίλου του Κωλέτη. 
Αύτη δμως δύναται νά έξηγηθή, καθώς καί οί άλλοι χαρακτηρι
σμοί τού κειμένου, έκ τής καταρρεύσεως τής άντιστάσεως τού 
’Αλή, καί έκ τής ιδέας δτι άνευ σοβαρών ένισχύσεων δέν ήτο δυνα
τόν νά εύοδωθή ή έπανάστασις έν Ήπείρω, διά τήν όποιαν καί 
αύτός καί ό φίλος του έκινήθησαν.

Τήν άποδοχήν τής ύποθέσεως δτι τό κείμενον είναι Βηλαρικόν, 
προς τήν οποίαν έκλινεν άρχικώς καί ό Βλαχογιάννης, χωρίς νά 
πεισθή περί τούτου, διότι είς άλλας σημειώσεις χαρακτηρίζει 
τό κείμενον ώς Ψαλιδικόν, δυσχεραίνει καί τό γεγονός δτι ό Βη
λαράς, έξ δσων μάς είναι γνωστά, δέν είχεν άφήσει καί ιστορικά 
κείμενα* μένει λοιπόν νά έξετασθή, έάν τό κείμενον έγράφη άπό 
τόν όμόγνωμον καί όμότυχον φίλον του Ψαλίδαν, τόν όποιον
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άπησχόλησε κατά τήν παράδοσιν καί ή ιστορία της ’Ηπείρου, 
(συμπεριλαμβανομένης, ώς θά ίδωμεν, καί της άποστασίας του 
’Αλή).

Άντιπαραβάλλοντες τό χειρόγραφον μέ άλλα γνωστά κεί
μενα του Ψαλίδα, διαπιστοΰμεν δτι ώρισμέναι εκφράσεις, άνα- 
φερόμεναι είς Ψαλιδικά κείμενα, χρησιμοποιούνται καί εις τήν 
Ιστορίαν της πολιορκίας του Άλή. Οΰτω είς τό υπόμνημα της 
12-2-1823, τό όποιον άπέστειλεν ό Ψαλίδας εκ Κερκύρας προς 
τόν Α. Μαυροκορδάτον, έξιστορών τήν πολεμικήν κατάστασιν 
του έχθρού, γράφει « . . .  δλες αί άνω επαρχίες καί τοπαρχίες 
(βιλαέτια) της ’Αρβανιτιάς είς τόν καιρόν του ’Αλή πασά, όπου 
τήν έξουσίασεν δλην, έπειδή τήν υπόταξε καί π ο λ ε μ ι κ ώ ς  
καί β α σ ι λ ι κ ώ ς καί είχε καί ψωμί καί της έ'διδεν, δταν έστρα- 
τολογοΰσεί1), άλλά καί έν άρχή της χειρογράφου ιστορίας του 
’Αλή γράφεται « . . .  άλλά προτού νά πάρη αύτά τά πασαλίκια 
β α σ ι λ ι κ ώ ς καί νά τά έξουσιάση π ο λ ε μ ι κ ώ ς ,  είχε 
πρωτοπολεμήσει τό Κακοσουλι.

Ή γραφική έκφρασις «στις ποδιές των βουνών», άπαντώσα 
είς Ψαλιδικά κείμενα χρησιμοποιείται καί είς τό χειρόγραφον τής 
πολιορκίας. Εΐναι γνωστόν επίσης δτι ό φιλοπαίγμων Ψαλίδας 
εϊχε τήν τάσιν νά δημιουργή ώρισμένα σύνθετα, πβ έπίθετον 
«Παλασοδρυμαδιωτοβουνοχειμαριώτικα», τό όποιον παρεμβάλ
λει είς επιστολήν του (18-1-1824) προς τόν Μαυροκορδάτον, 
διασωθεΐσαν υπό του Βλαχογιάννη(1 2). Ή τάσις αυτή έκδηλου- 
μένη καί είς τήν ιστορίαν τής πολιορκίας του ’Αλή (π.β. έπιθ. 
Καλαρρυτοσυρακιώτικα κλπ.) προσθέτει μίαν άκόμη ένδειξιν 
δτι τό κείμενον τούτο έχει συντάκτην τό ίδιον πρόσωπον, δηλ. τόν 
Ψαλίδαν.

’Αλλά δέν εΐναι μόνον αί κοιναί έκφράσεις καί τάσεις αί συνη- 
γοροΰσαι ύπέρ του Ψαλίδα* υπάρχουν καί άλλα στοιχεία. Αί 
παρεχόμεναι διά τής ιστορίας περί τών στενών συνεργατών τού 
Άλή καί τών άντιπάλων του είδικαί πληροφορίαι προϋποθέτουν

1) Βλ. Βρανούση : Ά θ · Ψαλίδας, «Ήπειρ. Εστία» Αΰγ. Σεπτ. 1952 
σελ. 443.

2 ) Ψαλίδας. Μαυροκορδατος, έφ. Πρωία 22 Νοεμβρίου 1931.
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προσωπικήν γνωριμίαν τούτων* τοιαύτην δέ είχε καί ό Ψαλίδας. 
Είς υπόμνημά του σταλέν προς τόν Μαυροκορδατον έκ Κέρκυρας 
τήν 12-2-1823 ό Ψαλίδας γράφει : « . . ,δλους αύτούς, όπου είς 
τήν δυτ. Ελλάδα έναυάγησαν, τούς γνωρίζω προσωπικώς άκριβέ- 
στατα. . .» .  ‘Υπάρχει δμως καί άλλος σοβαρός λόγος συνηγόρων 
υπέρ του Ψαλίδα ως πιθανωτέρου συγγραφέως της προκειμένης 
ιστορίας. *0 Ψαλίδας έκτος άπό τά γνωστά έργα του είχε γράψει 
καί ιστορίαν (της ’Ηπείρου). Ό μαθητής του Ν. Μανιάκης γρά- 
φων έκ Λονδίνου πρός τόν παλαιόν του διδάσκαλον άναφέρει είς 
έπιστολήν του τής 13-12-1823 καί τά έξης σχετικά: « . . .Τ ί  
μελετάς νά κάμης μέ τήν ιστορίαν σου; ήρχισες νά τήν τυπώνης ; 
Έάν ήξευρα τί θέλει είναι τό μέγεθός της, καί ως πόσον ή τιμή 
της, ήθελε πασχίσω νά συνάξω ύπογραφάς διά τήν δημοσίευσίν 
της. . . « ί 1). Τήν σημαντικήν άλλ’ άσαφή ταύτην είδησιν συμπλη
ρώνει 6 Ν. Τσιγαράς διά των έξης : «Κυρίως ιστορίαν της ’Ηπεί
ρου άπό των μυθικών (άπό του Φαέθοντος) μέχρι των καθ’ ημάς 
χρόνων, ήτοι μέχρι της καταστροφής τού ’Αλή πασά, πρώτος 
έπεχείρησε καί συνέγραψεν ό άείμνηστος διδάσκαλος Ψαλίδας, 
(ώς ήκουσα παρ’ άνδρός άξιοπίστου), άλλά μή προφθάσας νά 
έκδώση ταύτην κατέλιπε χειρόγραφον, ώς καί τόσα άλλα είς τήν 
οίκογένειάν του.(1 2).

Τήν δπαρξιν τής προκειμένης ιστορίας βέβαιοί καί ό Ζώτος 
Μολοσσός, είς δν είχε πωληθή αύτη άπό τόν άτυχήσαντα υιόν τού 
Ψαλίδα. Έφ’ δσον λοιπόν ό Ψαλίδας έγραψε ιστορίαν τής ’Ηπεί
ρου καί μάλιστα μέχρι τής καταστροφής τού ’Αλή Πασά, εύλο
γον είναι νά ύποθέση κανείς ότι ή προκειμένη ιστορία τού ’Αλή 
καί τής πολιορκίας του άπετέλει ίσως τό τελευταίον τμήμα τής 
προκειμένης Ήπειρωτ. Ιστορίας, άφοΰ μάλιστα είναι γνωστόν 
δτι ό διασώσας τό χειρόγραφόν τη ς  Γιάννης Βλαχογιάννης ήγό- 
ρασε τούτο άπό τόν Ζώτον Μολοσσόν.

Είς τήν Ιστορίαν τής πολιορκίας τού ’Αλή δμως διατυπώ
νονται άπό τόν γράψαντα ώρισμένοι χαρακτηρισμοί προσώπων

1) βλ. Λ. Βρανούση *ΑΘ. Ψαλίδας *Ηπ«ρ. Εστία  Αύγ. Σ/βριος 1952 
σ. 458).

2) βλ. Ν. Τσιγαρά Ηπειρωτικά Ά θ. 1885 σελ. 9).
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καί κρίσεις, γεννώσαι άμφιβολίας περί του συγγραφέως. Ούτω 
έπικρίνονται ό ’Αλής ώς τύραννος καί μέγας λύκος, ό υιός του 
Β ε λ ή ς  ώς άσωτος καί λάγνος, οί Α λ β α ν ο ί  ώς άχρεϊοι, 
φιλόζωοι, άπρόθυμοι εις έφορμήσεις καί πρόθυμοι εις λεηλασίας* 
έκ δε των άντιπάλων του ’Αλή ό Π α σ ό μ π ε η ς, ώς αίτιος 
της άποστασίας των Σουλιωτών, (δπερ δεν είναι άνακριβές). 
Οί Ρούμελη βαλεσης καί ό Ίσούφ πασάς διά την άδράνειαν κατά 
του ’Αλή, παρ’ ού είχον δωροδοκηθή. Έκ δέ των Ελλήνων οί 
κλέφται καί καπετανέοι, ώς εχθροί της άνθρωπότητος, λύκοι καί 
άρκούδες του φτωχού ραγιά, οί καπ. Γώγος καί Κουτελίδας, ώς 
έξεγερθέντες διά νά σώσουν οί λύκοι τον μέγαν λύκον ’Αλήν. 
Επικρίνεται δμως καί ό Τζολάκογλου Δημ. διά την προδοσίαν 
του.

Άντιθέτως επαινούνται έκ των Τούρκων ό Σουλεΐμάν πασάς 
Μποζνάκος διά τήν φρόνησιν, ό Μπαμπάς πασάς ώς πολεμικός, 
ό Χασάν πασάς ώς δραστήριος καί μάλιστα ό Χ ο υ ρ σ ί τ  τον 
όποιον χαρακτηρίζει ώς άοκνον, δραστήριον, κρυψίνουν, πολύ- 
βουλον, έμπειρότατον, άδωροδόκητον καί πιστόν εις τήν Βασι
λείαν, προσέτι δέ ώς φρονιμώτατον, εύσπλαχνικώτατον καί 
δίκαιον. Έκ δέ των Ελλήνων ό Μάνθος ό γραμματικός, τον όποιον 
χαρακτηρίζει ώς μέγαν καί βαθύν άνδρα, άλλά καί οί δράσαντες 
ήρωϊκώς εις το Ζαγόρι κατά των άποστατών (Πασχάλης, Γαν- 
τάβαρος, Α. Τζανόγλου, Άνανίογλου, έμμέσως δέ καί οί Σου- 
λιώται, τούς οποίους ονομάζει μέν κακοτρόπους, προσθέτει δμως 
δτι τά χωρία των «έβγαζαν ώς χίλια ντουφέκια ήρωΐκώτατα».

Επαινείται έπίσης ό πολλούς διά της έπιρροής του παρά 
τω ’Αλή σώσας Θανάσης Β ά γ ι α ς ,  τον όποιον χαρακτηρίζει 
ώς δραστικώτατον καί άγρυπνότατον, καθώς καί ό άδελφός του 
ιατρός Λ ο υ κ ά ς  Β ά γ ι α ς  διά τάς μακράς σπουδάς του 
εις Ιταλίαν καί Γερμανίαν. Οί έπαινοι των άδελφών Βάγια ένι- 
σχύουν την ύπόθεσιν δτι τό έργον είναι Ψαλιδικόν, διότι ό Λουκάς 
Βάγιας ήτο ώς γνωστόν γαμβρός τού Ψαλίδα, λόγφ δέ των σχέ- 
σεών του μέ έπίσημα πρόσωπα ήτο εις θέσιν νά μεταβιβάζη εις τον 
πενθερόν του, δστις παρέμεινε μετά τού Βηλαρά εις Τσεπέλοβον, 
ειδήσεις άκριβεΐς περί δλων των γενομένων.

"Οσοι δέ ξενίζονται άπό τήν ρεαλιστικήν έκθεσιν των γεγο
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νότων, άς μή λησμονούν ότι ό πατριωτισμός δέν έκδηλώνεται 
παντού καί πάντοτε κατά τον ίδιον τρόπον. Κατ’ άλλον τρόπον 
έκδηλώνεται εις τό Σούλι καί κατ’ άλλον εις την Χίον καί το 
Φανάρι. Καί ότι αί δημιουργηθεΐσαι έκ της καταρρεύσεως του 
Άλή συνθήκαι εις τα ’Ιωάννινα καί τό Ζαγόρι, οπού έγράφη 
καί συνεπληρώθη ή προκειμένη ιστορία, δέν έπέτρεπον να διατυ- 
πωθή ή ώς διετυπώθη. Άν δέν έτροποποιήθη μεταγενεστέρως 
τούτο δέν άποτελει άπόδειξιν, άποκλείουσαν την ύπόθεσιν ότι ή 
ιστορία αύτη έγράφη καί συνετάγη άπό τον γράψαντα δηλ. τον 
Ψαλίδαν, παρά του οποίου έγράφη, ώς έτονίσαμεν, καί ή προγε
νέστερα σύνοψις της παλαιάς καί νέας ιστορίας της ’Ηπείρου 
άπό του βασιλέως αύτής Φαέθοντος μέχρι του Άλή πασά.

Τό χ€ΐρόγρα<ρον. Τό χειρόγραφον έν φ έχει γραφή καί 
ή ιστορία της πολιορκίας του Άλή πασά άπόκειται εις τά έν 
τοις Γ. A. Κ. ιστορικά άρχεΐα Γιάννη Βλαχογιάννη, παρά του 
οποίου διεσώθη καί τούτο, άπαρτίζεται δέ άπό 8 έρραμμένα καί 
άριθμούμενα τετράδια των 8 φύλλων διαστάσεων 0,12 X 0,16 1 /2 
περίπου. Άρίθμησις φύλλων ή σελίδων δέν γίνεται εις τό χειρό
γραφον, ή συνέχεια όμως δηλούται διά τής άναγραφής εις τό 
τέλος έκάστης σελίδος τής άρχικής λέξεως ή συλλαβής τής έπο- 
μένης κατά τήν καί εις τά έντυπα τηρουμένην συνήθειαντής έπο- 
χής. Τά έν τω χειρογράφω τούτφ κείμενα έχουν γραφή διά χει- 
ρός Ψαλίδα, ώς διαπιστούται έκ τής άντιβολής αύτών προς άλλα 
χειρόγραφα κείμενα τού Ψαλίδα, Περιλαμβάνονται δέ εις τό 
έν λόγ<*> χειρόγραφον τά άκόλουθα κείμενα κατά σειράν καταχω- 
ρήσεως «α) «Τστορία των άπό Βεντίστας Βλαχοτούρκων» σελ. 
χ. 1—5) «β) Άλλη ιστορία όπου ήκουσα άπό τον σοφολογιώτατον 
Ιεροδιδάσκαλον Κοσμάν, υιόν τού ποτέ Μπαλάνου Ίωαννίτου, 
δστις Κοσμάς έτελεύτησε εις τούς 1811 όγδοηκοντούτης <5>ν» 
(σελ. χειρ. 5—13). «γ) «Τούτην την ιστορία μού τήν έξηγήθη- 
κεν ό μακαρίτης Νικ. Γλυκύς είς Βενετίαν, οπού άπέθανεν εις 
τούς 1790, ώντας 114 έτών, τόσον διά τό παιδομάζωμα, όσον 
καί διά τούς σπαήδες, οπού έτούρκεψαν (σελ. χειρ. 13—16). 
«δ) «'Ιστορία τού Ματζουκιώτη Γεωργίου Μπαλδάνη (σελ. χειρ. 
16—21). ε) «Τούτην τήν ιστορίαν την έγραψα είς μνήμην καί
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τιμήν της πόλεως καί έπαρχίας Ίωαννίνων, δτι εις κάθε καιρόν 
μετά τήν πτώσιν της βασιλείας των χριστιανών έβγήκαν άνδρες 
δνομαστοί καί περίφημοι (σελ. χειρ. 21—23). στ) «Άπογραφή 
κατοίκων χώρας (Καλαρρυτών) (σελ. χ. 23). ζ) «Χρονικά διά
φορα (σελ. χ. 23—27). η) «Ό  κουρσάρος Μαγιδρ Λάμπρος 
είχε καί κάποιον Χριστόδουλον Νταντανέ Κεφαλλονίτην, πολλά 
άνδρεΐον άρχηγδν εις μίαν γαλιόταν του μικρού στόλου του 
(σελ. χ. 27)» . θ) «Εις τήν έπαρχίαν Ίωαννίνων μόνον ή περιοχή 
του Μαλακασίου είχε καπετανέους καί αύτοί πάντοτε ήσαν άπδ 
τήν Γότισταν» (σελ. χ. 28—31). ι) «Ιστορία του γάμου του 
Μουχτάρ πασά μέ τήν Αίκατερίναν, όπου τήν έχάϊδευαν καί τήν 
Ιλεγαν Νίτζαν» (σελ. χ. 31—38). καί ια) («'Η ιστορία της πολι
ορκίας του ’Αλή, τήν οποίαν δημοσιεύομεν κατωτέρω».

Έκ των ανωτέρω κειμένων τά ύπ’ άριθ. α, β. γ. δ. στ, έδη- 
μοσιεύθησαν υπό του γράφοντος εις τον α' τόμον του «Νέου Κου- 
βαρά», α (σελς 15), β (σελ. 17), γ (σελ. 21), δ (σελ. 22—24), 
στ (σελ. 97). Έκ των υπολοίπων τό ι έδημοσιεύθη άπό τόν δια- 
σώσαντα τό χειρόγραφον, δστις χαρακτηρίζει τούτο ώς Βαλη- 
ρικόνί1).

Διαγραφαί καί προσθήκαι υπάρχουν έλάχισται εις τό κείμενον, 
γενόμεναι διά της αύτής χειρός, δπερ σημαίνει δτι ό γράφων 
ήλεγχε τάς ειδήσεις καί λαμβάνων άκριβεστέρας πληροφορίας προέ- 
βαινεν είς διορθώσεις. Μία μόνον προσθήκη γίνεται δι’ άλλης 
χειρός, ή άναφερομένη είς τήν δειλίαν του καπ. Ράγκου, δστις 
έστάλη διά νά φυλάξη τούς Καλαρρυτες άπό τήν διαρπαγήν, 
φυγών δμως έκ δειλίας έγινε παραίτιος της καταστροφής τής 
πλούσιας ταύτης κωμοπόλεως. *Η σημείωσις αυτή έγράφη άπό 
τόν Ζώτον Μολοσσόν, τόν κάτοχον δηλ. τού χειρογράφου, παρ’ 
οδ ήγόρασε τούτο μετ’ άλλων πολλών ό Γιάννης Βλαχογιάννης.

Έκ τών διορθώσεων αί σύντομοι (δηλ. τόπων καί προσώ
πων) γίνονται ύπεράνω τών διαγραφομένων λέξεων τού κειμένου, 
αί δέ έκτενέστεραί πως είς τό περιθώριον, μέ τήν διαφοράν δτι ή 
μελάνη διά τής οποίας έγράφησαν αί διορθώσεις καί συμπληρώ
σεις δέν είναι δσον ή άρχική ζωηρά, ίσως διότι ή έλλειψις της

1) π. Προπύλαια» *Α0. 1900-8 α σελ. 143.
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ήνάγκασε καί τόν γράφοντα νά προσθέτη νερό πρός άραίωσιν ή 
διάλυσιν της χρησιμοποιουμένης ουσίας, πιθανώς καπνιάς.

Πρός εύχερεστέραν παρακολούθησιν των ίστορουμένων διη- 
ρέσαμεν τήν προκειμένην ιστορίαν είς κεφάλαια μετά περιλη
πτικής άναγραφής των περιεχομένων είς έκαστον τούτων.

Είς τήν έν λόγφ Ιστορίαν ύπάρχει καί μία έλλειψις. Έκ των 9 
τετραδίων τού χειρογράφου έλλείπει άτυχώς, άγνωστον έκ ποίας 
αίτίας, τό προτελευταΐον, τό άναφερόμενον δηλ. είς ίσα συνέ- 
βησαν άπό τά τέλη Αύγούστου 1821 έως τά τέλη Νοεμβρίου 
ί.έ., ήτοι είς τήν κατάληψιν των Λιθαριτσίων.

Καί τραυματισμένον 6μως, ώς είναι τό ιστορικόν τούτο κεί
μενον θά προκοίλη τό ένδιαφέρον τού φιλίστορος άναγνώστου 
καί τόν σεβασμόν πρός τόν συγγραφέα του, ό όποιος έν τω μέσω 
της θυέλλης έκείνης της πολεμικής, τής άπεριγράπτου δυστυχίας 
καί τού φόβου διά τήν αδριον εύρε τόν καιρόν καί τήν διάθεσιν 
νά καταγράφη τακτικώς τά γενόμενα είς "Ηπειρον κατά τήν δρα
ματικήν έκείνην περίοδον.

"Αγγελος Ν. Παπαχώστας



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ 
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

1820-1822

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ έν συνάψει

Μέρη περιελθόντα είρηνικώς ή πολεμικώς είς έπικράτειαν Άλη— 
Εσωτερικού μεταβολαΐ (μετατοπίσεις πληθυσμών χΛ  .π.)—Συνεν
νοήσεις ’Αλή μέ Ναπολέοντα καί άλλας χώρας της Εύρώπης καί 
'Αφρικής—Κάστρα καί άλλα κτίσματα ’Αλή (κούλιες, σεράγια 
κ Λ .π.)—ΑΙχμάλωτοι ’Αλή—Γάμος Σαλήχ Πασά (τρίτου υΐοϋ ’Αλή)— 
Πανούκλα είς ’ Ιωάννινα (1817)—Γάμοι έγγόνων ’Αλή (υΙών Βελή 
Πασά, Αύγ. 1819).

Είς τούς 1786 έγινεν ό Τεπελενλής ’Αλη πασάς είς τά Τρίκ- 
καλα πασάς, καί είς τούς 1788 έγινε πασάς στά Γιάννινα, καί 
τον ίδιον χρόνον έπηρε καί τά δερβένια(Χ), καί έως τούς 1820, 
πέρισυ, έκαμε τά άκόλουθα άποκτήματα : Το πασαλίκι τού Δελ- 
βίνου, τό πασαλίκι τού Μπερατιού, ήγουν της Αύλώνας, το πασα
λίκι τού ’Αλμπασανιοΰ καί "Οχρις, άλλά προτού νά πάρη αύτά τά 
πασαλίκια βασιλικώς καί νά τά έξουσιάση πολεμικώς, είχε πρω- 
τοπολεμήσει το Κακοσούλι(2), οπού ήταν χωριά πεντέξη, το Κα- 
κοσούλι, ό Ναβαρικος, ή Κιάφα, το Τζικουράτι, οί Κουκουλιοί 
καί τύ Τζαγκάρι. κι’ έβγαζαν ώς χίλια ντουφέκια ήρωϊκώτατα, 
καί άπλωναν καί στο Γλυκύ, Παραμυθιά, Λούρο, Αάμερι (στο 
Άρτηνό) καί στη Μεγάλη καί Μικρή Λάκκα ώς τά Γιάννινα άπ’ 
έξω τρεις ώρες. Τούτους τούς Σουλιώτας τούς έπολέμησεν ’Αλη- 
πασάς χρόνους 18, μέ 15 καί 18 χιλιάδες καί ώς το τέλος δέν τούς 
ένίκησε μέ τ’ άρματα, άλλά μέ τά άσπρα* τούς έπλήρωσε άρκετά 
καί τούς άγόρασε τά βουνά έρημα. Επειδή αυτοί έσυμφώνησαν



‘Ιστορία της πολιορκίας των Ίωαννίνων 1820-1822 15

νά πάρουν τά άσπρα καί νά πηγαίνουν εις τούς Κορφούς, κχθώς 
καί έγινε. Εξούσιασε πολεμικώς την Πρέβεζαν, Βόνιτσαν, Βου- 
θρωτό, καί την Πάργαν, όπου ήταν υπό την σκέπην των ^Αγγλων, 
τήν άγόρασε πρόπερσυ διά 8 χιλιάδες καί πεντακόσια πουγγιά, 
πληρώνοντας αύτός τά μισά* καί τά άλλα τά μισά τά έπηρε άπό 
τούς υιούς του Μουχτάρ πασάν καί Βελή πασάν καί άπό τούς 
πολιτικούς του καί πολεμικούς άνθρώπους του, Τούρκους καί 
Ρωμαίους.

Οί Παργηνοί ώς τόσον έπέρασαν όλοι εις τούς Κορφούς, σάν 
Έλληνες ήρωες, καί μόνον άπόμειναν πεντέξη φαμίλιες στή 
σκλαβιά προδοτών καί άνδραπόδων ουτιδανών άνθρώπων.

Εξούσιασε καί τήν Κολώνιαν καί ’Οπάρι, Σιάτισταν καί 
Κόζανην καί άλλα μέρη άπό τό πασαλίκι του Ρούμελη Βαλεση, 
ώς τό Μοναστήρι (Μπιτώλια) καί έκαμε τον Ρούμελη Βαλεση 
τόν Μπεγλέρμπεη νά καθεδρεύη στή Σόφια.

Έπηρε καί Βέρροιαν καί Νιάουσαν στην έξουσίαν του, όπου 
ήταν στην έξουσίαν του Σαλονίκη Βαλεση.

Έβαλε τό χέρι του καί εις τήν ’'Ανω ’Αρβανιτιάν, άφού 
έξουσίασεν όλην την κάτω, καί έτράβησε πρώτα τούς Μερεντί- 
τηδες (Λατίνους Φραγκόπιστους γκέγκηδες) έχοντας στά Γιάν
νινα τόν υιόν του Πρένκα Μάρκον όμηρον (ρεγέμι), τούς Ματ- 
λήδες, τόν πασά άπό τήν Κρούγιαν, άπό τήν Τυράναν, τήν δώθε 
Ντίμπρα, καί έπειδή του εναντιώνονταν ή πέρα Ντίμπρα, έφό- 
νευσε τόν Ίσούφμπεη Διμπραλή, ώς εχθρόν του με ένα γράμμα 
γεμάτο σκόνη χημική, τό όποιον άνοίγοντάς το έβρόντησε καί τόν 
έσκότωσε, άπό τό όποιον έπήραν οι έχθροί του τόσον φόβον, όπου 
όχι γράμματα τού ’Αλή πασά δέν έπιαναν, άλλ’ ούδέ ξένα.

Έξουσίασε καί τό Σκραπάρι καί τό Τομόρι καί την Σιενε- 
πρίμπτ μέ δλην τήν Γραμπόβα, τραβώντας στο μέρος του τόν Τζάνε 
Μουχτάρ, τόν πρώτον μπέην του τόπου.

Έξουσίασε καί ολο τό Ξηρόμερο, Κάρελι(8) καί Βραχώρι, 
τό Άπόκορο, Κράβαρι, Λιδωρίκι, Μισολόγγι, ’Ανατολικό, όπου 
ήταν μέρη, όπου υποτάσσονταν στο πασαλίκι της Εύρίπου καί 
Ναυπάκτου. Έπαιρνε καί βασιλικώς τό πασαλίκι της Ναυπά- 
κτου διά κανένα υιόν του, ή έγγονά του ή ίδικόν του. Έπηρε βασι- 
λικώς καί τό Μόριά γ*ά τόν υιόν του Βελή πασά, νομίζοντάς τον

I



άξιον καί πολεμικόν, όπου νά στερεωθή στο Μόρια, αυτός όμως 
έδείχθηκεν άνάξιος του πατρός του καί άπό τήν μεγάλην του άσω- 
τίαν καί λαγνείαν έδιώχθη, καί ό πατέρας του πάλιν ενέργησε καί 
του έδόθηκε τό πασαλίκι του Τρικκάλου. Ό  άσωτος 8μως καί 
λάγνος δέν έδιορθώθηκε, καθώς παρακάτω θά είπούμε.

Έξουσίασεν ό ’Αλή πασάς τό Αργυρόκαστρο πολεμικώς καί 
τό Γαρδίκι, πιάνοντας όλους τούς Γαρδικιώτες καί όλες εκείνες 
τές γενεές, όπου ήταν ένοχες (4) εις τήν σκλαβιάν της μητρός του 
καί άδελφής του, τές έχάλασε, τούς άνδρες σκοτώνοντας εις τό 
χάνι τού Βαλερή καί τές γυναίκες σκορπίζοντάς τες σκλάβες σέ 
πολλά μέρη, καί τές άλλες γενεές, όπου δέν ήταν ένοχες τές 
μετατόπισε στην Πρέβεζα καί ’Άρτα καί άλλου.

’Έκαμε καί μετατοπισμούς πολλούς καί ρωμαίΐκων χωριών 
της Λάκκας καί τού Παρακαλάμου καί ’Αρβανιτών, καθώς τό 
Κούδεσι καί άλλα χωριά Λιάπικα τά μετατόπισε στο Βάλτο καί 
Σούλι καί Γότιστα καί Βουργαροχώρια μετατόπισε είς τό Μαυ- 
ρονόρο της Πογδόριανης, είς τήν Μπουνίλαν, είς τά ’Ιωάννινα 
άπ’ έξω είς τό Μπιστουνόπουλο, είς τό Μπιστούνι, είς τήν Βον- 
τίβιστα καί άλλού.

Προξένησε καί άλλες πολλές εσωτερικές μεταβολές.
Είς τόν άπερασμένον Ευρωπαϊκόν πόλεμον άγροικήθηκε καί 

μέ τόν Ναπολέοντα Μποναπάρτε(5), μέ τήν Βρεταννίαν, μέ της 
Γερμανίας τόν ίμπεράτορα, μέ τήν Ρουσσίαν, μέ τό βασίλειον 
της Νεαπόλεως, μέ τά τζάκια της ’Αφρικής, Τριπόλεως καί 
’Αλτζιριού καί Τουνεσιοΰ, καί τόσον πολύ άγροικήθηκε μέ τήν 
Εύρώπην, όπού έκανε καί μεταβολές είς αυτήν, έπειδή έχοντας 
ή ύψηλή πόρτα φιλίαν μέ τόν Μπονοπάρτε καί μέ τήν Ρουσσίαν, 
ένέργησεν όπού νά έχθρευθή μέ τήν Φράντζαν καί νά φιλιωθή μέ 
τήν Βρεταννίαν, καί διά της Βρεταννίας νά έχθρευθή καί ή Ρουσ- 
σία μέ τήν Φράντζαν. ’Αλλά αύτά ας τά άφήσωμεν, ως πολυ- 
διήγητα.

Έκτισε κάστρο στήν Πρέβεζα άξιόλογο καί χαντάκι δυνατό, 
έδιώρθωσε τό κάστρο τής Βόνιτζας καί Άρτας, έκτισε ένα κα- 
στράκι στήν Πλαγιά, άντικρύ στήν 'Αγιομαύρα, έναντίον τής 
συνθήκης τής είρήνης, έκτισε κάστρο στό Παλέρμο, άξιόλογο, 
έκτισε κάστρο στήν Σαγιάδα, έκτισε στό Πρεμέτι, έδιώρθωσε
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καί έδυνάμωσε τδ κάστρο του Μπερατιού, Έκτισε κάστρο στο 
’Αργυρόκαστρο δυνατό με σαράγια θαυμαστά καί νερά φερτά άπό 
μακρυά τρεις ώρες, κάστρο στο Τεπελένι δυνατό με παλάτια και 
βρύσες. Έδιώρθωσε τό κάστρο του Δελβίνου, έκτισε κάστρο στό 
Τομόρι καί κάστρο στην Κιάφα τού Σουλιού άξιόλογον.

Κούλιες (α) δμως σ’ ολα τά μέρη της’Αρβανιτιάς άμέτρητες 
έκτισε (β).

Έδιώρθωσε καί έδυνάμωσε τό κάστρο των Ίωαννίνων καί μέ 
άκρόπολιν δυνατήν καί παλάτια σ’ αύτήν, έκτισε νέον κάστρο 
μικρό στά Λιθαρίτζια(7), καί άνάμεσα στά Λιθαρίτζια καί κά
στρο, έκτισε πέρυσι μίαν κούλιαν πολεμικήν δυνατήν καί ύψηλήν, 
όπου βλέπει δλην τήν πόλιν, καί τήν έστόλισε μέ τόπια καί εις τά 
τρία πατώματά της. Έκτισε στά Γιάννινα δύο παλάτια είς τά 
προάστεια καί τά δύο μέ παραδείσους, καί είς τό ένα καί άξιόλο
γον συντριβάνι. Περίζωσε καί τά προάστεια μέ χαντάκι καί πολ
λές μπαταρίες μέ τόπια.

Έδυνάμωσε καί τό νησί της λίμνης μέ μπαταρίες μέ τόπια.
Αίχμαλώτευσε τον Μουσταφά πασά τού Δελβίνου καί τόν 

Ίμπραήμ πασά τού Μπερατιού καί τόν υιόν του Σουλεϊμάν πασά 
καί γυναίκα του καί άνεψιάν της, παρομοίως καί τά παιδιά τού 
Μουσταφά πασά, τού έφυγαν δμως δύο, ό Σιανήμπεης εις Κορ- 
φούς μέ τόν ξάδελφό του, καί ό Τζεφέρμπεης, άδελφός του, άπό 
τήν Πρέβεζαν κρυφίως τού έφυγε καί έπήγεν μέ καΐκι, οπού τού 
έστειλεν ό άδελφός του Σιανήμπεης, είς Κορφούς, καί άπό εκεί 
έπήγαν είς βασιλεύουσαν καί ενεργούσαν κατά τού ’Αλή πασά, 
ό όποιος μαθαίνοντάς τα, έφόνευσε τά άδέλφια του τά τρία, όπού 
τά είχε φυλαγμένα στό μοναστήρι τού προφήτου Ήλιου στό 
νησί, όπού ήταν άπό άλλην μητέρα, όπού κάθονταν στήν Κόνιτζα 
φυλαγμένη μαζί καί ή Μπραημπασοΰ. Ό Μουσταφά πασάς δμως 
είχεν άποθάνει στό μοναστήρι τού Σωτήρος στό νησί ολίγους 
μήνας, άφού τόν έφεραν ή άπό άσθένειαν ή άπό φαρμάκι(8), 
ώς έλεγαν. Ό Ίμπραήμπασας ως τόσον ζή μέ τόν υιόν του κατά- 
κλειστος είς τήν άκρόπολιν των Ίωαννίνων έως τώρα.

Είχαν φύγει άπό τήν Τζαμουριάν καί άλλοι άγάδες άπό φόβον

α) κούλιες =  πύργοι, φρούρια,
2
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του Άληπασά, ό Παραμυθιώτης Σελιάμαγας, υιός του Πρόνιου 
καί τά παιδιά του Χασάν Τζαπάρα άπδ τδ Μαργαρίτι, καί άλλοι 
καί έπήγαν εις τδ Μισίρι, εις τδ άκρον του Σιαμιού, εις τδ Μόριά 
καί εις τήν Πόλιν. Αυτοί δμως οι φευγάτοι τζάμηδες ήταν καί 
έχθρευμένοι μέ τούς μείναντας φίλους του Άλή πασά, επειδή δ 
Άλή πασάς, τούς έβαλε νά σκοτωθούν άνάμεσόν τους, καθώς 
είχε βάλει τδν μπέην Ποπόβα καί έφόνευσε τδν υιόν τού Πρόνιου, 
έτζι καί άλλους. Τδ ’ίδιον είχε κάμει καί στούς καπεταναραίους 
καί στούς προεστούς, βάνοντάς τους νά σκοτώνωνται άναμεταξύ 
τους καί νά έχθρεύωνται, καί τδ παράξενο ήταν, οπού έπλάκωνε 
τούς τόπους καί των φευγάτων έχθρών του καί των φίλων του 
καί των προεστών τά υποστατικά, καί έτζι ένέπνευσεν εις δλους 
έναν γενικδν πανικδν φόβον, καί μίαν υποταγήν άλογον.

Πρωτύτερα άπδ τρία χρόνια (9) είχε κάμει τδν γάμον τού υιού 
του Σαλήχπασα, τού τρίτου υιού άπδ παλλακήν του (έπειδή ό 
Μουχτάρ πασάς καί ό Βελή πασάς είναι υιοί του άπδ τήν νόμιμον 
γυναίκα του), κράζοντας καί καλώντας δλα τά βιλαέτια τής έπι- 
κρατείας του εις τδν γάμον, τά όποια έφερναν κανίσκια διαφορε
τικά καί πλούσια άπδ φόβον, πρόβατα, μουλάρια, βόιδια, άλογα, 
άσημικά, διαμαντικά, ύφάσματα μεταξωτά καί χρυσά καί άρματα 
άργυρά καί καπνισμένα καί καθεξής (10), καί έβάσταξε τούτος 
ό γάμος δλον τδν τρυγητδν καί καμπόσες άπδ τδν ’Οκτώβριον, 
καί εις τδ τέλος τού γάμου έφανερώθη ή πανούκλα είς τήν "Αγιον 
Νικόλαον καί έτζι έκαμε τούς καλεσμένους νά σκροπίσουν (α) 
εύθύς, καί οί ’ίδιοι αύθεντάδες έπήγαν είς Πρέβεζαν δλοι νά προ- 
φυλαχθούν, έως νά ξιπαστρευθή ή πανούκλα άπδ τά ’Ιωάννινα* 
καί τούτο συνέβη είς τούς 1817 κατά μήνα ’Οκτώβριον, καί είς 
τούς 1819 Αύγούστου 20 έκραξεν ό ’Αλή πασάς τδν υιόν του 
Βελή πασάν άπδ τήν Λάρσα καί έκαμε τούς γάμους των δύο 
άγγονιών του, υιών τού Βελή πασά, τού Μεχμέτ πασά(Χ1), καί 
Σελήμπεη, δύο άδελφών ομοπάτριων καί οχι άπδ τήν αύτήν 
μητέρα, επειδή ό Βελή πασάς είχε δύο γυναίκες, μίαν τήν θυγα
τέρα τού Ίμπραήμ πασά(12) άπδ τδ Μπεράτι, οπού έκαμε τδν 
Μεχμέτ πασά καί ’Ισμαήλ μπέη καί μίαν θυγατέρα, καί τήν

α) νά σκροπίσουν =  νά σκορπίσουν (κατά μεταπήδησιν).
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άλλην τήν Κατερινιώτισσα, θυγατέρα του άγά άπό τήν Κατερίνη, 
όπου έκαμε τήν Σελήμπεην καί πέντε θυγατέρες. Τούτους τούς 
8ύο γάμους τούς έκαμε τόσον μεγαλοπρεπώ: πατέρας καί πάππος, 
όπου άπέρασαν τον γάμον τού Σαλήχ πασά. Έβάσταξεν ώς τέλη 
Σεπτεμβρίου καί ώς φαίνεται τούτοι οί γάμοι ήταν οί υστερινοί 
τού ότζακιού τους, έπειδή άπο τότε άρχισεν ή καταδρομή τους 
άπδ τό Δοβλέτι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' -1 8 2 0

•Αρχή καταδρομής Άλή Πασά—σύστημα διακυβερνήσεως—Πα- 
σαλίκια *Αλή καί υΙών του—Βοϊβοδαλίκια—Αίτια καταδρομής Άλή— 
Άφαίρεσις πασαλικίου Λαρίσης καί Τρικκάλων άπό Βελήν—Άντί- 
θεσις αύλικών πρός τά σχέδια τού Άλή—'Άφαίρεσις πασαλικίου 
Ναυπάκτου άπό Βελήν—Συμβούλιον *Αλή είς Πρέβεζαν—*Αντίδρασις 
αύλικών είς έπαναστατικά σχέδιά του—‘Αμυντικά μέτρα ’Αλή—Ανε
πιτυχής δολοφονική άπόπειρα κατά τού Πασόμπεη έν Κων/πόλει— 
Μέτρα Σουλτάνου κατά τού ’Αλή καί των όργάνων του—Άφαίρεσις 
άπό Άλήν καί άλλων πασαλικίων—Άντίδρασις Άλή—Συνεννοήσεις 
μέ αύλικούς καί καπετανέους—ΔιαταγαΙ Άλή πρός Ίωαννίτας καί 
χωρικούς—Άποκήρυξις Άλή—ΟΙ κατά τού Άλή κινηθέντες πασάδες 
—ΔιαταγαΙ Σουλτάνου πρός Εξοπλισμόν ραγιάδων—Μεταστροφή 
φίλων Άλή—Άποσταλέντες είς Τρίκκαλα πασάδες ύπό Άλή Επι
στρέφουν κρυφίως είς Μέτσοβον.

Ό Σουλτάν Μαχμούτης, ό νΰν βασιλεύων είς τήν Τουρκίαν, 
άναβαίνοντας είς τον θρόνον προ δέκα(18) ετών άπό τής σήμερον, 
άρχισε νά είσάξη τό παλαιόν σύστημα τής κυβερνήσεως επάνω 
είς τά άγαλέτια (α) καί πασαλίκια όπου είναι κάθε βεζύρης καί 
πασάς νά έχη ένα καί μόνον πασαλίκι καί αύτό προσωρινόν καί 
όχι διά πολλούς χρόνους, άλλά διά μήνας, όπού πουθενά νά μή 
ριζώνη κανένας πασάς καί δυναμώση καί άκολούθως εναντιώνε
ται εις τές βασιλικές του προσταγές, πράγμα φρόνιμον καί τακτι
κόν καί έπικυρωτικόν τής βασιλείας. ‘Όθεν τό σύστημα αυτό 
καί με πόλεμον είς τούς άπειθεΐς βεζυράδες του τής άνατολής 
τό έστερέωσε πρώτα καί ύστερον άρχισε καί στη Ρούμελη, εδώ

α) άγαλέτια =  τά υπαγόμενα είς τούς άγάδες.
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βμως τον έχασομέρησεν (β) ή άποστασία των Σέρβων, έως όπου 
τούς έταπείνωσε και τούς είρήνευσεν(14).

"Οθεν άλλος δεν τού έμεινεν, έξω άπό τον ’Αλή πασά τον 
Τεπελενλή εις δλην την Ρούμελην, ό όποιος είχε τά άκόλουθα 
πασαλίκια αύτός καί τά παιδιά του, των Ίωαννίνων, τού Δελβί- 
νου, των δερβενιών, των Τρικκάλων, ό Βελή πασάς της Αυλώνας, 
ό Σαλήχ πασάς τού ’Αλμπασανιού καί νΟχρης, τό μισό τού Ναυ- 
πάκτου πλωκωμένο, ήγουν την Ακαρνανίαν καί Αιτωλίαν, μέρος 
τής Ρούμελης, ήγουν Κολώνιαν, Γκιόρτζιαν, Δεβόλι, Όπάρι, 
Καστοριάν, Σιάτισταν, Κοζάνην καί δλα τά ολόγυρα μέρη ως την 
Περλεπέν καί μέρος τής Σαλονίκης, ήγουν Βέρροιαν καί Νιάου- 
σταν, άκόμη καί πολλά βοϊβοδαλίκια, τής νΑρτας, Πρέβεζας, 
Βόνιτζας, Πάργας καί Βουθρ<υντού, πράγμα εναντίον εις τό σύ
στημα τού Σουλτάνου.

Έγινε λοιπόν εις τούς 1818 τό βουλευτήριον καί ή άπόφασις 
τής καταδρομής του καί εις τούς 1819 τον ’Οκτώβριον μετά 
τούς γάμους ή έκτέλεσις, επειδή ως φαίνεται έστοχάσθηκαν τον 
’Αλή πασάν πολλά δυνατόν καί άκαταμάχητον καί άποφάσισαν 
νά μη τον κατατρέξουν με πόλεμον, άλλά μέ άφαίρεσιν πρώτα 
των πασαλικιών διά νά τον άδυνατίσουν, στοχαζόμενοι ότι τά 
στρατεύματα καί οι ραγιάδες, οπού είχεν είναι ευχάριστοι καί 
εις τούτο έγελάσθηκαν, καθώς ή πείρα θά τό δείξη, επειδή κ ά θ ε  
έ ξ ο υ σ ί α  οπού  δέν ά κ ο υ μ β ά  ε ι ς  τ ή ν  ά γ ά π η ν  
τ ων  υ π η κ ό ω ν  ε ί ν α ι  ε π ι σ φ α λ ή ς  κ α ί  ό λ ί γ η ν  
α ι τ ί α ν  θ έλ ε ι ν ά π έ σ η. Ό ’Αλή πασάς είχε κακοευχα- 
ριστήσει δλην τήν ’Αρβανιτιάν μέ τούς φόνους, μέ τούς μετατο- 
πισμούς, μέ πλάκωμα των ύποστατικών των καί τέλος πάντων 
μέ τήν καταφρόνησιν, οπού τούς έκανε μέ τό νά τούς έμεταχει- 
ρίζονταν σάν άνδράποδα, πράγμα έναντίον εις τήν σύστασίν του, 
έπειδή αύτή ήταν ή πολεμική του πρώτη δύναμις καί έβγαιναν 
εις μίαν μεγάλην άνάγκην του 25 χιλιάδες (15) στά άρματα* είχε 
καταφρονήσει καί δλα τά καπιτανάτα όλότελα ενεργώντας, ώς 
είπα, νά σκοτώνωνται άνάμεσόν τους καί άκολούθως τούς είχεν 
δλους κακοευχαριστημένους καί περισσότερον έχθρούς, παρά

β ) έχασομέρησεν, χασομεράω =  καθυστερώ.
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ύπερασπιστάς του. Είχε κακοευχαριστη μένους καί γενικώς δλους 
τούς υπηκόους του, καί όχι μονάχα αύτός, άλλά καί οί υίοί του 
περισσότερον, τούς πλούσιους κατασταίνοντας τους πτωχούς 
με διάφορες πρόφασες καί τούς πτωχούς έκνευρίζοντάς τους με 
άγγάρειες άνυπόφορες καί γενικώς δλους άτιμάζοντας με κάθε 
τρόπον, όπου είναι φρίκη να τά διηγηθή τινάς καί σε κορίτζια 
καί σε γυναίκες καί σε παιδιά καί σε σπίτια άπό κονάκια (α) καί 
σε κουβαλήματα μέ τό σακκί άπό τά σοκάκια (β) χώματα καί 
κοπριές, διά νά έξομαλισθοΰν αί αύλές τους καί τούτο μέ άργο- 
διώκτες. Θεέ ! Τό ύπέφερες, ως φαίνεται, διά νά ταπεινώσης 
τήν υπερηφάνειαν, τον φθόνον καί την κατηγορίαν τών Χριστιανών 
καί τούτο καί είς Ιωάννινα καί εις τά χωριά τους καί εις τήν Αρ
βανιτιάν καί είς τήν Άρταν καί έξόχως εις τήν Θεσσαλίαν άπό τόν 
Βελή πασάν είς τούς Τούρκους καί Ρωμαίους τόσο πολύ οπού οί 
Τούρκος λείποντος τού Βελή πασά είς ’Ιωάννινα διά τούς γάμους 
τών υιών του, έπήγαν καί έκλαύθησαν άπό αύτόν είς τόν Σουλ- 
τάνον, ό όποιος εύρίσκοντας αύτήν τήν άφορμήν έσηκωσε τό 
πασαλίκι τού υιού του, καί τόν έστειλεν είς Ναύπακτον σέ ενα 
ψωροπασαλίκι καί έστειλε στή Λάρισα καί Τρίκκαλα κάποιον 
Σουλειμάν πασάν(1β), Μποσνάκον, γέροντα φρόνιμον καί πρώτον 
τόν άποκατάστησε διοικητήν τού πασαλικιού καί δεύτερον τόν 
διώρισε καί δερβέναγα είς τούς 1820 Φεβρουάριου 27, άφαιρών- 
τας τά δερβένια άπό τόν Άλή πασά, πρώτη καί κακή αρχή της 
καταδρομής της κρυφής.

Ό Άλή πασάς κατά πρώτον έταράχθηκε καί ήθελε νά έναν- 
τιωθή πολεμικώς είς τόν Σουλειμάν πασάν, άλλ’ οί αύλικοί του, 
άλλοι διά νά μή χάσουν τά άποκτήματά τους, οπού ήταν ούτιδα- 
νοί πρωτύτερα, καί άλλοι ώς κακοευχαριστημένοι τόν έσυμβού- 
λευσαν νά μήν έναντιωθή είς τό φερμάνι, άλλά νά παραχώρηση. 
Καί έτζι τόν έφόβισαν καί έτράβησε χέρι άπό τά δερβένια (κολα
κευόμενος πολύ καί άπό τόν ίδιον Σουλειμάν πασά εναντίον τού 
πρέποντος διά νά τόν άπατήσουν. Προσθήκη είς τό περιθώριον), 
καί μάλιστα τόν έφόβισε καί τών καπεταναραίων τό γύρισμα μέ

α) Κονάκια υποχρεωτική έγκατάστασις στρατιωτών είς οίκογενείας. 
β) σοκάκια =  δρόμοι στενοί.
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τον Σουλειμάν πασάν. ’Επειδή όμως εις το πασαλίκι Τρικκάλου 
ήταν όλα τά χωριά δικά του υποστατικά, έπρόσταξε νά συναχθοΰν 
εκεί ολα τά γεννήματα καί νά κουβαληθούν εις Γκουντουβάλσταν 
καί Μέτζοβο, καί άπό έκεΐ με πράματα (α) ζαγορίσια καί Καλαρ- 
ρυτοσυρρακιώτικα νά κουβαληθούν εις τά Ιωάννινα, καί δίδον
τας τέτοιες προσταγές άνεχώρησε διά τήν Πρέβεζαν καί Πάρ- 
γαν κατά τον Δεκέμβριον εις τούς 1819, άφήνοντας τον υιόν 
του Μουχτάρ πασάν εις τά ’Ιωάννινα, ό όποιος εις τούς 1820, 
εις τά τέλη ’Ιανουάριου, έπήγε καί αύτος εις τον πατέρα του εις 
Πρέβεζαν, όπου χωρίς άδειαν βασιλικήν έπήγεν άπό Ναύπακτον 
καί ό υιός του Βελή πασάς, καί άφοΰ διέτριψεν εις τον πατέρα 
του άρκετές ήμέρες, έγύρισε πάλιν εις τό ψωροπασαλίκι του. 
Τούτο μανθάνοντας το δουβλέτι, τού έσήκωσε το πασαλίκι Ναυ- 
πάκτου καί τύν έξώρισεν εις Πρέβεζαν, όπου άνθρωπος βασιλικός 
τον ώδήγησεν, καί εις τήν Ναύπακτον έδιώρισε τον Μπαμπά 
πασάν, άνδρα πολεμικόν, όπου είχε πέσει αιχμάλωτος εις τήν 
Ρωσσίαν εις τον άπερασμένον πόλεμον, καί τον έδιώρισε νά έξου- 
σιάση καί όλον τό Κάρλελι, (γ) όπου είναι ώς κοντά στήν ’Άρταν, 
τό όποιον το είχε πλακωμένου ό Άλή πασάς (φεύγοντας όμως 
ό Βελή πασάς διά Πρέβεζαν έξόριστός άφησε στο κάστρο της Ναυ- 
πάκτου έναν άνθρωπόν του, με 500, κάποιον Ντελιά Φέτζον 
κατατρεγμένον άπό τον πατέρα του Άλή πασάν, νά φυλάγη τό 
κάστρον. Προσθ. εις τό περιθώριον).

Κατά τούς 1820 Μαρτίου (17) β' τρεις άνθρωποι(18) διωρι- 
σμένοι εις Κωνσταντινούπολή έπιστόλισαν τον Πασόμπεην χωρίς 
νά τον πάρουν, άπό τούς όποιους έπιάσθηκαν δύο καί έφανέρω- 
σαν ποιος τούς έβαλε καί έτζι τούς έφόνευσαν. Τότε ό Σουλτάνος 
ώργίσθηκε κατά πολλά καί έδιωξεν άπό τήν Πόλιν τον καπιτζο- 
χαντάρην τού Άλή πασά Άλμάζην Μετζεμπονου (19) καί Χρι
στόδουλον Μαρίνου, προστάζοντας όπου κανένας ζαγορίσιος καί 
άνθρωπος του Άλή πασά υπέρ αυτού εις τήν Πόλιν νά μή πα- 
τήση, καί τούτο ήκολούθησε τές 16 Μαρτιοΰ, δθεν έπρόλαβαν καί 
έφυγαν κρυφίως, όπου θά εξορίζονταν κατά τό φερμάνι, έξωρί-

α) πράματα =  ζώα, μουλάρια.
β) δοβλέτι =  Κυβέρνησις γ) Κάρλελι καί Κάρελι =  ή ’Ακαρνανία μέ 

πρωτεύουσαν τό Βραχώρι δηλ. τό Άγρίνιον.
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σθηκεν όμως ό Άσημάκης Κροκίδας, Άρτηνδς πραγματευτής 
είς ’Ανατολήν με τδ νά εύρέθη φίλος του ’Αλμπάζη καί δχι του 
’Αλή πασά.

Τά χ λ ω ρ ά  κ α ί ο ν τ α ι  μέ  τά σ τ ε γ ν ά  π ά ν 
τ ο τ ε ,  ά ν ά ν α κ α τ ω θ ο ΰ ν. Τότε έδιώχθηκε άπό τήν Πόλη 
καί 6 παλαιός διβάν έφέντης του ’Αλή πασά ό Κονιτζιώτης 
καί ήλθεν είς τά ’Ιωάννινα.

Ό Σουλτάνος ύστερα έσήκωσεν άπο τον ’Αλή πασάν καί τό 
’Αλμπασάνι καί *Όχρην, δίδοντάς το του πασά άπο τήν Σκόν- 
τραν (Σκούταρι) καί τό Μπεράτι καί Αύλώναν δίδοντάς το τού 
Νοριντίν πασά.

Τούτα δλα ό ’Αλή πασάς μανθάνοντάς τα είς τήν Πρέβεζαν 
έκαμε διάφορα συμβούλια, οι αύλικοί του δμως τον άπόκοβαν 
άπό κάθε κίνημα έναντίον είς τον Σουλτάνον καί προσταγάς του 
διά τό συμφέρον τους. Τότε έκραξε καί τούς καπετανέους, δσοι 
τού άπόμειναν καί τούς έρώτησεν, οί όποιοι τον ένθάρρυναν μέν, 
άλλά τού έζήτησαν κεφάλι τον Μουχτάρ πασά, ό όποιος δεν τό 
έδέχθηκε, έπειδή ό πατέρας του τούς είχε κακοευχαριστήσει 
δλους. Έκαμε λοιπόν άπόφασιν είς τήν Πρέβεζαν νά συνάξη 
στρατεύματα καί Τούρκους, ήγουν ’Αρβανίτες καί Ρωμαίους, 
ήγουν καπεταναραίους καί νά φέρουν δλοι οί πρώτοι τις φαμιλιές 
τους είς τά ’Ιωάννινα καί έτζι έκίνησε τον ’Απρίλιον άπό τήν 
Πρέβεζαν καί ήλθεν είς ’Ιωάννινα, δπου φθάνοντας έδωκε προσ
ταγήν νά τ’ άδειάσουν τά σπίτια καί Τούρκοι καί Ρωμαίοι διά 
νά έλθουν οί φαμιλιές των ’Αρβανιτών νά καθήσουν, καί έτζι σε 
κάθε σπίτι Ρωμαίϊκο καί Τούρκικο έμαζώχθηκαν άπό 7 καί οκτώ 
φαμιλιές, έπειδή δέν έδωκε τήν άδειαν νά σκορπίσουν στά χωριά. 
Καί είς τά χωριά έδωκε προσταγήν αύστηράν νά άποκουβαλή- 
σουν τά γεννήματα άπό τήν Γκουντουβάσταν καί Μέτζοβον είς τά 
’Ιωάννινα καί ξύλα διά τό κάστρο καί άλλοι χωριάτες νά έλθουν 
νά δουλεύουν είς τό χαντάκι τού προαστείου καί είς τις μπατα
ρίες του βοηθώντας τούς μαστόρους είς τό χτίσιμον τού τοίχου 
τού χαντακιού. Τό χαντάκι λοιπόν έγίνονταν, ό τοίχος του ομοίως 
έχτίζονταν, τά γεννήματα καί καψόξυλα έκουβαλιόνταν, οί φαμι- 
λιές τών ’Αρβανιτών ώς 4.000 έρχονταν, ό Μουχτάρ πασάς έπή- 
γεν είς τό Μπεράτι, δπού ήταν ό άδελφός του Σαλήχ πασάς καί
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το έδυνάμωσε. Τά στρατεύματα έσυνάζονταν άπ’ όλα τά μέρη 
καί έδιορίζονταν εις πολλά μέρη γιά φύλαξιν, χωρίς δμως προ
σταγήν νά έφορμήσουν. Ό Βελή πασάς, εις την Πρέβεζαν έσκόρ- 
πιζε μπουγιορδιά (α) άποτρόπαια εις την βασιλείαν του, διά νά 
διεγείρη εις άποστασίαν τούς υπηκόους χριστιανούς, όπου νά μην 
έμβάσουν τον Μπαμπά πασάν εις Ναύπακτον, όπου εις τό κάστρον, 
καθώς είπα, είχεν άφήσει κάποιον μπέην άπό τό Νταγλί Ντε- 
λιάμπεην καί Ντέλια Φέτζον όνομαζόμενον, κακοευχαριστημέ- 
νον, νά φυλάγη τό κάστρον καί νά μή δεχθή τον Μπαμπάν, καί 
όλα τούτα έγιναν τον Απρίλιον καί τον Μάϊον έως τήν μέσην τού 
Ιουνίου, εις τον όποιον καιρόν δέν άποκόβονταν καί τά μεντζί- 
λια(β) άπό την Πόλιν, παρακαλώντας ό Άλή πασάς νάτούάφή- 
σουν καί τό Μπεράτι, κοντά εις τά ’Ιωάννινα καί Δέλβινο, καί 
άπό όλα τά άλλα τραβά χέρι. ’Ίσως κάτι θά κατώρθωνεν εις τήν 
Πόλιν καί ή ύπόληψίς του καί τά άσπρα του καί οί εκδουλεύσεις 
του, καί τά γηράματά του, καί θά τού έπρόσθετεν άκόμη κάτι 
εις τό πασαλίκι τού Γιαννίνου καί Δελβίνου, οπού τού άφηκε, 
αν δέν ενεργούσε καί τότε ύπούλως εις τούς Γενιτζάρους, καθώς 
έφανερώθη άπό τον άνθρωπον, οπού έστειλε καί τον έπιασαν 
καί τό έμαρτύρησε καί άν δέν έπήγαιναν καί τά άποτρόπαια μπου- 
γιουρδιά τού υιού του. Τούτα όμως τά υστερινά φθάνοντας ό 
Σουλτάνος έπρόσταξε τον τάταρην (γ) του τον ύστερινόν νά τον 
εςορισουν , και τον Αλη πασαν με φερμάνι (̂ υ) και αυτόν και 
όλην του τήν οικογένειαν τον κηρύττει άποστάτην καί εχθρόν 
της βασιλείας καί πίστεως, καί ευθύς διορίζει τον Πατρονάμπεην 
διά θαλάσσης νά κτυπήση τήν Τζαμουριάν καί νά έβγάλη εις αύτήν 
καί όλους τούς φευγάτους τζάμηδες καί τον Ρούμελην βαλεσην 
διά ξηράς νά τον κτυπήση μαζί μέ τον Χασάν πασά της Εύρίπου, 
μέ τόν Σελίμ πασά τής Σαλονίκης, μέ τον Μπαμπά πασάν της 
Ναυπάκτου καί μέ τόν Δράμαν τού Τρικκάλου (’Επειδή εις τά 
Τρίκκαλα άντί τού Σουλεϊμάν πασά έδιώρισε τόν Δράμαν) καί 
μέ τόν ’Ισμαήλ πασάν Πασόμπεην Ίωαννίνων καί Δελβίνου,

α) μπουγιουρδιά =  διαταγαί 
β ) μεντζίλια =  οί ταχυδρόμοι, 
γ) τάταρης =  ταχυδρόμος, άπεσταλμένος.
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όπου τον είχε διορίσει ό Σουλτάνος εις τον τόπον του Άλή πασά 
καί τον πασα της Σκόδρας να βοηθήση τον Νοριντίν πασά εις το 
Μπεράτι, ό όποιος έστειλε κεχαγιάν (α) του τον ’Ισμαήλ πασά 
Πλιάσας καί έν ταυτώ ό Σουλτάνος έστειλε καί προσταγές άμεσες 
καί έμμεσες διά του Πατριάρχου(21) να έξοπλισθή όλος ο ραγιάς 
έναντίον εις τον Άλή πασάν τον άποστάτην καί εις 6λην του την 
οικογένειαν.

Τά βασιλικά φερμάνια, ή κακοευχαρίστησις των ’Αρβανιτών 
καί τό σήκωμα των φαμιλιών ένέργησε, όπου εύθύς άρχισαν νά 
γυρίζουν πρώτα οί καπεταναραΐοι καί νά γένουν έχΟροί του, 
έπειτα οί Κολωνιάτες καί Όπαρλήδες, ύστερα ό Ντελεάμπεης 
έπαράδωκε τό κάστρο τής Ναυπάκτου εις τον Μπαμπά πασάν 
όπου τον είχαν μπάσει οί καπεταναραΐοι, διώχνοντας παντού 
τούς ’Αρβανίτες, καί τότε ό Μπαμπά πασάς εδωκεν άναφοράν 
εις τό δουβλέτι δτι πιστότερον ράγιάν καί άξιώτερον (22) δέν έχει 
ίδεΐ πουθενά. Τό καθημερινόν γύρισμα (β) έψύχρανε τόσο πολύ 
τόν ’Αλή πασάν, όπου τον άπέλπισεν. "Οθεν άπό τούς πιστοτέ- 
ρους, όπου είχε στά ’Ιωάννινα έστειλε τρεις πρώτους τόν *Ημέρ- 
μπεην Βρυόνην, τόν Σούλτζε Κόρτζα καί τόν Μουχορδάρη Ποΰτζε 
εις τά Τρίκκαλα μέ ένα τάγμα τοπτζήδων καί μέ δύο χιλιάδες 
πεζούραν καί όλίγην καβαλλαρίαν νά έφορμήσουν κατά τού στρα
τεύματος τού Δράμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ \ — 1820 β

Άλής έξοντώνει τόν άποστάτην ΝταλΙπ Πρεμέτην καί άποστέλλει 
είς "Αρταν τόν Μέτζεμπόνον—'Ιωαννίται μεταφέρουν περιουσίας είς 
Καλαρρϋτες καί Ζαγόρι—Παράδοσις Πάργας καί Πρεβέζης είς Σουλ- 
τανικούς καί αΙχμαλωσία 3 υΙών Άλή καί ένός έγγόνου του—Συνω
μοσία Τουρκαλβανών καί Ελλήνων, δπως έγκαταλείψουν Άλήν 
καί προσκυνήσουν—"Εξοδος Νούτσου κ.λ.π. γραμματέων του Άλή 
(Μάνθου, Κ . Μαρίνου, Κώστα, Αναγνώστη) καί Σελήμπεη, υΙοΟ 
Βελή μετά 2.000 στρατοΟ (20—8—1820)—Προσκύνησις Τούρκων 
* Ιωαννίνων—Είσοδος Σουλτανικών καί καπετανέων είς Ιωάννινα— 
Άλής άποσυρεταιειςΛιθαρίτσια,άφοΟέκαυσε σεράγια κ.λ.π.—Πυ

α) Κεχαγιάς =  άντιπρόσωπος, έπίτροπος.
β ) γύρισμα =  μεταστροφή.
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ροβολικόν συμπληρώνει καταστροφήν—Διαγούμισμα πόλεως—Δο
λοφονία Μάνθου είς Μέτσοβον—’Αριθμός άποκλεισμένων είς κάστρα 
μετά του 'Αλή—’Αρχηγοί ’Αλβανών καί ‘Ελλήνων συναγωνιζομένων 
μετά 'Αλή—Θανάσης Βάγιας—Λουκάς Βάγιας—Πυρπόλησις άγορας, 
άνακτόρων καί σχολείων (25-8-1820)—Δευτέρα πυρκαϊά (27—8—1280 
— Ά φ ιξις 'Ισμαήλ πασά (30—8—1820)—Θέσις πολιορκητών—Έναρ- 
ξις πολιορκίας—Άπομάκρυνσις Σουλιωτών καί καπετανέων—Νοΰ- 
τσος κ .λ .π . Γραμματικοί είς ' Ισμαήλ πασάν—'Αποχώρησις τών άνω- 
τέρω καί έπιστροφή αύτών είς ’ Ιωάννινα—Σουλιώται άποσύρονται 
καί έπανέρχονται είς τό Σούλι (7—12—1820)—Φυγή Νούτσου κ λ . π .  
είς Ζαγόρι—Μεταστροφή φίλων *Αλή.

Είς τούτον τον καιρόν άποστάτησε καί ό Νταλίπ Πρεμέτης (23) 
είς τό κάστρον της "Αρτης, άλλ’ αύτόν ώς σιμά καί ώς παράκαιρα 
τον έπρόφθασε καί τον έσκότωσε καί έστειλε φρούραρχο τον 
Άλμάζη Μετζεμπόνον, τον πρώην καπιτζοχαντάρην του, τον 
διωγμένον άπό την Πόλην.

Τον ’Ιούλιον προς τις 15 έγύρισαν κρυφά οί τρεις είς τά 
Τρίκκαλα, άφου είχαν πολεμήσει στού Χάρκου καί έπιακαν καμμιά 
πενηνταριά, καί είς τό Φανάρι έκαψαν καμπόσα σπίτια καί έτζι 
έτραβήχθηκαν μέ όλα τους τά στρατεύματα είς τό Μέτζοβον 
καιροφυλακτοΰντες.

Προς τά τέλη του ’Ιουλίου(u ) 6 καπετάν Στερνάρης μέ τον 
Μαξούταγα Πρόπολη τού ’Ισμαήλ πασά Πασόμπεη άνθρωπον 
κεχαγιάν του έμβήκαν στους Καλαρρύτες καί Συρράκου καί έγύ
ρισαν την Γότισταν καί Κράψι καί Προσγόλι, χωριά πολεμικά 4 
ώρες μακρυά άπό τά ’Ιωάννινα άνατολικά. Τότε είχε προσκυνήσει 
καί ό Μουχτάρ πασάς (25) καί Σαλήχ πασάς είς τό Μπεράτι, 
άφου τού έγύρισεν δλη ή Γραμπόβα, τό Σκραπέρι καί ή Μαλακά- 
στρα καί ήλθεν είς τό Τεπελένι.

Οί Ίωαννΐται χριστιανοί προβλέποντας τά κακά, όπου θά 
πάθουν, έκαμαν κάθε τρόπον κρυφόν καί έστελναν τό βιό τους είς 
Καλαρρύτες, είς Ζαγόρι καί είς άλλα χωριά σίγουρα, διά νά μή 
λαιμουριασθη : (α) άπό τούς άχρείους ’Αρβανίτες* έβγηκαν καί 
πολλοί κρυφίως καί μέ άδειαν καί έπηγαν είς τά χωριά νά φυλα
χθούν. Τον Αύγουστον δμως έτελείωσαν ολα. ’Επειδή έγύρισεν

α) λαιμουριάζω =  διαρπάζω.
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δλη ή Τζαμουριά, άφού έζύγωσεν ή βασιλική φλότα,(α) καί έξέ- 
δωκε τά φερμάνια καί έβγαλεν έξω τον X. Σελιάμαγα Πρόνιον 
καί τον Τζουφίς Σιανάμπεην, υίδν του Μουσταφά πασά, τούς 
φευγάτους έχθρούς τού ’Αλή πασά. Έπροσκύνησε το κάστρο της 
Πάργας καί έπαραδόθηκεν ό Μεχμέτ πασάς (2β), υιός τού Βελή 
πασά, εις τήν φλόταν καί ό πατέρας του, Βελή πασάς (27) έπαρά- 
δωκεν εις τήν φλόταν καί τον έαυτόν του καί τήν Πρέβεζαν. Έπιά- 
σθηκαν στά λιμάνια καί ό Γεώργιος Μονοβάρδας καί ό Σπύρος 
Κολοβός (28), ώς άνθρωπος τού ’Αλή πασά καί ό μεν Μανοβάρδας 
έλευθερώθηκεν εύθύς, ό δέ Σπύρος Κολοβός έστάλθη διά βασι
λεύουσαν, καί εις τον δρόμον άρρωστώντας άπέθανε, καί έτζι εις 
τές 15 Αύγούστου αίχμαλωτεύθηκαν οί τρεις υιοί του καί ένας 
έγγονός του.

Τές 18 Αύγούστου έζύγωσαν οί καπεταναραιοι έως έξω άπό 
τά Ιωάννινα δύο ώρες ανατολικά καί δυτικά δύο ώρες άλλοι 
καπεταναραιοι Σουλιώτες καί Λακκιώτες μαζί με Παραμυθιώτες 
Τούρκους πολλά ολίγους σταλμένους άπό τόν Πρόνιον. Τούτες τές 
ημέρες είχαν τραβηχθή μέσα εις τά ’Ιωάννινα καί οί τρεις κρυφο- 
προσκυνημένοι άπό τό Μέτσοβον, καί έκαμαν συνωμοσίαν μέ 
άλλους νά έβγουν τή νύχτα νά προσκυνήσουν καί νά άφήσουν τόν 
’Αλή πασάν, καί τούτοι ήταν ό Μουχουρδάρ Πούτζε, ό Σουλτζε- 
Κόρτζας, Όμέρμπεης Βρυόνης, ό Δερβίς Χασάνης καί άλλοι ώς 
20 μεγάλοι μπιμπασήδες(β) του πρώτος χώρια άπό τόν σιλιχτά- 
ρην(γ) του, οπού είχε δύο μήνες, οπού είχε γυρίσει καί έκάθονταν 
στο σπίτι του στές Μπότες (29). Καί τούτοι ολοι Τούρκοι καί μαζί 
τους έσυμφώνησεν καί ό ’Αλέξης Νούτζος ό προεστώς τού Ζα- 
γοριοΰ, ό Μάνθος ό γραμματικός του, ό μέγας, ό βαθύς, ό Κων- 
σταντής Μαρίνου καί αύτός γραμματικός του, καί ό Κώστας καί 
’Αναγνώστης γραμματικοί του. ’Ακόμη έσυμφώνησε νά έβγη μ’ 
δλους αύτούς καί ό Σελίμπεης, ό υιός τού Βελή πασά. Καί έτζι τές 
20 Αύγούστου Παρασκευή τό βράδυ τές 3 ώρες τής νυχτός άνοιξαν 
τές τάμπιες καί έβγήκαν μέ τά στρατεύματά τους όλοι ώς 2000 καί

α) φλότα =  στόλος, 
β) μπίμπασης— (8ες) =  χιλίαρχος, 
γ) σιλιχτάρης =  σφραγιδοφύλαξ.
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περισσότεροι καί μέ 12 φορτώματα φυσέκια καί έπηγαν στοΰ 
Κατζικα, καί έτζι άπόμειναν αί τάμπιες άδειες άπό στρατεύ
ματα εκείνην την νύχτα, καί τές 28 τό προΛ, ήμέρα Σάββατο 
βλέποντες οί Γιαννιώτες Τούρκοι ότι αί τάμπιες αδέιασαν, έβγηκαν 
έξω καί έκραξαν τό βασιλικό άσκέρι, τούς καπετάνιους, όπου 
ήταν άπέξω μίση ώρα, μάλιστα εις τό χο̂ ρίον Σταυράκι, όπου ήταν 
ό καπετάνιος Γιάννης Μήτζη Λακκιώτης μέ καμμιά τριακοσαριά 
παλληκάρια καί ένας Τούρκος Τζάμης Παραμυθιώτης παλληκάρι 
τού Πρόνιου, Ρούτζης μέ έναν άράπην κουτζόν, οπού έβαστούσε 
τό φερμάνι σε ένα ξύλο, καί εδώ οί Τούρκοι Γαννιώτες μπέηδες 
ήλθαν καί προσκύνησαν τό φερμάνι καί τό έμβασαν εις τά ’Ιωάννινα 
μέ όλους τούς καπετάνους τές 8 ώρες της ήμέρας, καί έτζι τό 
επίλοιπο στράτευμα τού Άλή πασά έτραβήχθηκε μέσα εις τό 
κάστρον (30), Λιθαρίτζια, Κούλια, Παζάρι, Λιβαδιώτη καί νησί, 
καί έκλείσθηκαν οι πόρτες τού κάστρου, άφού είχε κάψει τές 18 
τό περίφημο σαράι της Μάζιας μετά ένα μικρόν πόλεμον μέ τούς 
καπετάνους καί τές 19 καί 20 έκαψε τά σαράϊ τού Σταυρακιού, 
τον Προφήτην Ήλίαν, στά Καρδαμίτζια, τά σαράι στο Μπιστου- 
νόπουλο καί τό Σιατιρβάνι στον Κάτω Μπαχτζέν, καί τές 4 ώρες 
τό Σάββατον άρχισαν οί τοπτζήδες(α) άπό την Κούλιαν, άπό τά 
Λιθαρίτζια καί άπό τό κάστρον νά ξερνούν μέ τά τόπια τον θάνατον 
καί τον χαλασμόν των σπιτιών των προαστείων. Οί Κλέφτες 
όμως καπεταναραϊοι όλον τό Σάββατον καί οί Τζάμηδες καί 
πολλοί πτωχοί Τούρκοι Γιαννιώτες έμβήκαν στά αύθεντικά σα
ράγια καί σπίτια καί έδιαγούμιζαν, καί 6 καπετάν Στερνάρης 
έζύγωσεν ώς άποκάτω στήν Κούλια καί έντουφέκισε καί άνθρώπους 
καί άλλοι καπετάνοι έζύγωσαν ώς τό μπεζεστένι( β ) καί έντουφέκιζαν 
τούς Γκέγκηδες στο παζάρι καί στες καμάρες, καί άλλοι άπό τό 
κάτω μέρος έζύγωσαν είς τον ‘Άγιον Νικόλαον ώς τό (πάλτο) κον
τά. Τό ίδιο έκαμαν καί την Κυριακήν καί την Δευτέραν καί Τρί
την άκολουθούσε.

’Εκείνοι όμως όπου είχαν έβγει την νύχτα στού Κατζικα, 
τό Σάββατον έστειλαν τον Μάνθον μέ γράμματά τους είς τον

α) τοπτζήδες =  πυροβοληταί. 
β ) μπεζεστένι =  άγορά.
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’Ισμαήλ πασάν, όπου ήταν εις τά Γρεβενά καί αύτοί έγύρισαν άπο 
του Κατζικά εις το μέγα Μπισδοΰνι καί έπηγαν καί έσταμάτησαν 
εις του Πετζάλη όλοι όμου καρτερώντοις τον ’Ισμαήλ πασά Πα- 
σόμπεη (31) μέ τον Μάνθον όπου έστειλαν, ό όποιος φθάνοντας εις 
το Μέτζοβον (32) έφονεύθηκεν άδικα άπό ένα μπαμπέση του 
Δράμα, καί ό θάνατος ί33) τούτου τού μεγάλου άνδρός καί έξ 
άπορρήτων τού ’Αλή πασά, κατεπίκοανε καί τον ’Ισμαήλ πασά καί 
τούς προσκυνημένους συντρόφους του καί έθάρρυνε πολύ τούς απο
κλεισμένους εις τό κάστρον τρεις χιλιάδες στρατιώτας τού ’Αλή 
πασά, οί όποιοι ήταν μαζώματα ώς 1.200 γκέγκηδες, κάμποσοι 
Λιάπηδες, κάμποσοι Τότζκηδες, κάμποσοι άπο τό Ντερβένι, 
οπού είναι μία περιοχή τού Τεπελενιού, ήγουν Λιονζαβηνοί, Μπε- 
τζιστηνοί, Δραμοτηνοί καί έπίλοιπα όλογυρινά χωριά καί πολλά 
ολίγοι Ρωμαίοι Ριζιώτες(34) άπό Λάμποβο(35), Χόρμοβο, Λέκλι, 
Κόδραν καί Πέστιανη. Κεφάλια μέσα άπόμειναν ό Μαχμούτ μπέης 
Ζογόλης, ό Χασάν μπέης Ντουσίστας Ντίμπρας καί ό Χασάν 
μπέης Άλαμάνης καί Χουσεΐν μπέης Ζογόλης, ό Μαχμούτ μπέης, 
ό Ταήρ Γκέγκας Άμπάζης, ό Κασίμ Ντάμζης, ό Χαρής Γιάσκας, 
ό Χασάν "Αρτζας καί άλλοι μερικοί μπουλουκμπασάδες α) καί 
άπό τούς Ρωμαίους ό Θανάσης Βάγιας, ό δραστικώτατος καί 
άγρυπνότατος άπό τό Λέκλι, ό Κομπαρατζής Γιάνκας ό Λεκλιώ- 
της, καί ιατρός μέσα είναι ένας Λουκάς, άδελφός τού Θανάση 
Βάγια, οπού είχε σπουδάζει τήν Ιατρική εις τήν Γερμανίαν καί 
’Ιταλίαν χρόνους δέκα(3β) καί άπόμεινε μέσα καί ό Ίμπραήμ 
πασάς (37) μέ τον υιόν του καί πολλοί φυλακωμένοι άλλοι. Ό 
Ίμπραήμ. πασάς όμως εις ολίγον καιρόν της πολιορκίας άπέθανε. 
Καί πολλοί μαστόροι καί χαλκιάδες. Οί περισσότεροι κλεισμένοι 
έχουν καί τά χαρέμια τους μέσα, επειδή τών έπίλοιπων τά χαρέμια
καί έκείνων οπού έβγηκαν καί έπροσκύνησαν είχαν φύγει τά χα
ρέμια τές 13 τού Αύγούστου όλα, καί άπόμειναν οί άνδρες μοναχά 
καί τότε έφυγαν καί πολλές φαμιλιές Γιαννιώτικες καί έπηγαν 
στά χωριά.

Τές 25 όμως Αύγούστου έβαλαν οί Γκέγκηδες φωτιά στού 
Μαρίνου Κωνσταντίνου τό σπίτι καί εις άλλες μεριές τού παζα-

α) μπουλουκμπασής — δες =  άποσπασματάρχης.
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ριού, καί έκάηκαν καί τα παλάτια του Βελή πασά, καί του Μουχτάρ 
πασά καί τα σαράγια στα Λιθαρίτζια, ή μητρόπολις, ό άγιος 
Νικόλαος, τα δύο σχολεία μέ τές βιβλιοθήκες τους καί φυσικές 
μηχανές, τού Καπλάνη καί τού Ζωσιμά, δλος ό άρχοντα μαχαλάς 
καί καθεξής τό άνθος τής πολιτείας 6λο. Καί τές 27 δεύτερη φωτιά 
έγινε καί έκάηκεν ή 'Αγία Μαρίνα ή θαυμαστή καί ό Μεχκεμές 
μέ δλα εκείνα τά σπίτια, οπού ήταν ολόγυρα, τούρκικα καί ρω- 
μαίΐκα, καί ή τρίτη πυρκαϊά έκαψε μερικά σπίτια στην Καλού- 
τζασμη, καί έτζι έγινε ή πόλις θέαμα έλεεινόν καί άξιοθρήνητον 
(έλέησέ μας Κύριε (ω).

Εις τά τέλη Αύγούστου έπλησίασεν ό ’Ισμαήλ πασάς καί 
έστρατοπέδευσε πρώτα στού Κατζικά καί έπειτα στή Ζέλοβα, καί 
ύστερα άπό αύτόν ήλθαν οί έπίλοιποι πασάδες, ό Ρούμελης Γκαβα- 
νόζογλους Χουσεΐν πασάς μέ τά δύο παιδιά του καί έστρατοπέ- 
δευσεν εις τό Μπιστινόπουλο, ό Σελήμ πασάς τής Σαλονίκης, ό 
Χασάν πασάς τής Εύρίπου, ό Μπαμπά πασάς (89) άπό τον Ναύ
πακτον ύστερα άπό τον Δράμα τού Τρικκάλου· (40) καί ό Μπαμπά 
πασάς έστρατοπέδευσε στή Μπουνίλα καί ό Δράμας στο Τζιφλι- 
κόπουλο, καί ύστερα δ ’Ισμαήλ πασάς ήλθε στήν Περίβλεπτον καί 
στρατοπέδευσε κοντά στον Δράμα, τον φίλον του, καί δ Ρούμελης 
έπήγε στή Ζέλοβα. Ό Ίσούφ μπέης έστρατοπέδευσε στον Κάτω 
Μπαχτζέ καί έτζι άρχισαν τήν πολιορκίαν, άφού έφεραν καί 
μεγάλα τόπια καί χαβάνια(α). Έστησαν μίαν μεγάλην μπαταρίαν 
(τάμπιαν) είς τον Ναματζάνην διά τήν Κούλιαν καί Λιθαρίτζια, 
άλλη μίαν στήν Καλούτζασμη, τήν τρίτην στά Εβραϊκά, τήν όποιαν 
τήν μετατόπισαν είς τού Μερσαλάτα τά μποστάνια. ^Αρχισαν λοι
πόν νά βαρούν τρομακτικά τά Λιθαρίτζια καί Κούλιαν, δπου κα- 
τακρήμνισαν ένα πρόσωπο άπό τά Λιθαρίτζια, καί τήν κορυφήν 
τής Κούλιας τήν κατασύντριψαν. Έδιωξαν δμως τούς καπετάνους 
καί Σουλιώτας.

Ό Μέρμπέης Βρυόνης καί δ Ίσούφ μπέης Σερασλής έν τφ 
άναμεταξύ έγιναν πασάδες κατά τόν Νοέμβριον. Ό Ντερβίς 
Χασάνης, δ Σελιχτάρης καί δ *Άγο Βασιάρης είς τά Ιωάννινα μέ 
στρατεύματα. Ό ’Αλέξης Νούτζου (**), δ Κώστας δ Γραμματικός

α) χαβάνια =  μαχαίρας.
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καί αύτοί εις τον ’Ισμαήλ πασά πάντοτε, ό ένας γραμματικός του, 
καί ό άλλος προεστώς του Ζαγοριοΰ ομοίως καί ό Κωνσταντίνος 
Μαρίνου κοντά στον ’Ισμαήλ πασαν, άλλ’ ό Μαρίνος έπήγε εις 
Κορφούς διά υποθέσεις του, ώς έλεγον, τον Νοέμβριον ο ’Αλέξης 
Νούτζου, κακοευχαριστη μένος άπό τον ’Ισμαήλ πα σαν καί άπό 
τούς Ζαγορίσιους, οπού τόν έβγαλαν άπο προεστόν, ομοίως καί 
Σελιχτάρης καί "Αγο Βασιάρης καί Κώστας Γραμματικός, (42) 
ολοι τούτοι γυρίζουν τούς Σουλιώτας με τον ’Αλή πασάν, έμβαίνουν 
αύτοί κρυφίως, έμβάζουν καί αύτούς καί δίδοντες ομήρους (43) 
έπήραν δμηρον τούς Χουσειν πασάν, υιόν Μουχτάρ πασά, έπήραν 
καί άσπρα άρκετά καί διά νυκτος εις τάς 7 Δεκεμβρίου (44) έπηγαν 
είς το Σούλι, έπειδή είχαν κακοευχαριστηθή οι Σουλιώτες άπο 
τύν ’Ισμαήλ πασάν, οπού δεν τούς έπεκύρωνε τον τόπον, άλλά 
τούς το έκλωθογύριζε καί άπο τον Δράμα ύβρίσθηκαν. Είς τήν 
Κιάφαν τού Σουλιού έχει ό ’Αληπασάς ένα κάστρο δυνατό με 
τόπια καί κάποιον μπουλούκμπασην( α) του πιστόν Μούρτο Τζιάλα 
όνομαζόμενον, οπού τό έφύλαγε καί τό φυλάγει με καμμιά έκατο- 
στή νομάτους. Μέσα σ’ αύτό τό κάστρο είναι καί βιό τού ’Αλή 
πασά ώς λέγουν, καί ζωοτροφίες πολλές καί τζοπχανέδες(β). ΟΙ 
πολιορκηταί πασιάδες δέν είχαν όλότελα είδησιν άπό δσα έγιναν 
οσον άπό τον *Άγο Βασιάρη, Σιλιχτάρη, Άλέξη Νούτζο καί 
Κώστα, τόσον καί άπό τούς Σουλιώτας Ιως οΰ πρός τάς 20 
Δεκεμβρίου έπιάσθηκεν ένας Μετζοβίτης, οπού έβγήκε άπό 
τό κάστρον καί έφανέρωσεν δλους έκείνους, οπού έμπαινόβγαιναν 
τήν νύχτα στον ’Αλή πασάν. ’Αφού τούτο ήκούσθηκε έξαφνα τήν 
22 έφυγεν άπο τά ’Ιωάννινα καί ό "Άγος καί ο Σιλιχτάρης με 200 
άνθρώπους καί ό ’Αλέξης καί ό Κώστας καί έφώλιασαν(γ) στήν 
Ντοβρά καί Τζοντίλα* έπιακαν καί τήν Κούλια τού Πετζάλη καί 
τό μοναστήρι τής Στούπαινας καί Μαυραγγέλου, έπήραν καί τούς 
Λυγκιάδες καί άπό το νησί έβγαίνοντας στράτεμα έβάρεσε τούς 
βασιλικούς είς τό Στρούνι(45) τές 25 τών Χριστουγεννών καί τό 
έξουσίασαν οί Άληπασήδες, παίρνοντας καί τά τρίτα τόπια οπού

α) μπουλουκμπάσης =  διοικητής, άρχηγός άποσπάσματος. 
β) τζοπχανές — δες =  άττοθηκη πυρίτιδος καί & ττολεμοφοδίων 
γ) έφώλιασαν =  ώχυρώθησαν)
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είχαν οί βασιλικοί στο Στροΰνι και έτζι έκοβαν κοινωνίαν μέ το 
στράτευμα, δπού ήταν φωλιασμένο στην Τζιντίλα του Ζαγοριοΰ 
και έμπαζαν ζωοτροφίαν εις τδ κάστρο διά δεκαπέντε ημέρες άπδ 
τδ Ζαγόρι, γίδια, βόϊδια, κρασιά, ρακές, τουτούνια(α), τυριά καί 
δ,τι άλλο ήμπόρεσαν. Έκαρτεροΰσαν ώς τόσο στη Ντοβρά νά 
τούς έλθη, ώς φαίνεται, βοήθεια άπδ την Τοτζκαριά καί Λιαπουριά 
τρεις τέσσαρες χιλιάδες, διά νά έφορμήσουν νά χτυπήσουν τδ 
ούρδί(β), άπ’ έξω καί ό ’Αληπασάς άπδ μέσα καί νά τδ χαλάσουν. 
Δέν τδ έπέτυχαν δμως, επειδή οί πασάδες είχαν στείλει στδ ’Αργυ
ρόκαστρο προσταγήν καί στδ Αιμπόχοβο νά πιάσουν τού Σουμπάση 
τδ γεφύρι καί τήν Πέστιανη καί τήν Κλεισούρα, όπου είναι τδ τρί
τον στενδν της Τοτζκαριάς. Έπήγε καί ό ’Ισμαήλ πασάς Πλιάσας 
πασάς τού Μπερατιοΰ άντί τού Νουρεντίν πασά, οπού έξώσθη ώς 
διεφθαρμένος άπδ τδν Μουχτάρ πασάν, οπού δέν έστειλε τδν υιόν 
του Μαχμούτμπεην εις τήν πόλιν ή εις τδν πατέρα του, καί Σαλήχ 
πασάν, οπού τούς είχε στείλει δ Ρούμελης εις τήν ^Αγκυραν διά 
Γκρίτζας, Μοναστηριού καί Θεσσαλονίκης τδν ’Οκτώβριον καί 
τδν Σελήμπεην τδν έστειλε τού Πατρονάμπεη δ ’Ισμαήλ πασάς 
Πασόμπεης εις τά καράβια στδν πατέρα του, δποΰ έπηγε σεργούνι (γ) 
στδ στδ Κιουτάϊ τής ’Ανατολής. Καί έτζι δ Πλιάσας έσφιξε (δ) 
τούς Τότζκηδες καί Αιάπηδες ώς βαλής τους νά μή ταραχθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 1821 (α  τ ρ ί μ η ν ο ν )

Φυγή άποστατών £χ Ζαγορίου καί μετάβασις αυτών εις Σούλι 
(13-1-1821)—Επιτυχής έφόρμησις *Άγο Βασιάρη κ Λ .π.—Νούτσος, 
Ταήρ · Αμπάζης, Νότης Μπότζαρης έξεγείρουν καί έξοπλίζουν Λάκκον. 
•Αποστολή ένισχύσεων ύπό ΧουρσΙτ (Φ/ριος 1821)—"Αφιξις ΧουρσΙτ 
είς Ιωάννινα (3-3-1821)—Καταλαμβάνονται ύπό Βασιλικών Στρού- 
νι, Λυγκιάδες κΛ .π . (10-3-1821)—Συμπλήρωσις καταστροφής 
•Ιωαννίνων ύπό Βασιλικών—Τολμήματα Ζαγορισίων είς Μπάγιαν— 
Πασχάλης Σαντάβαρος, ·Αποστολάκης Τζανόγλου προσβάλλουν άπο-

α) τουτούνια καί γκουντούνια =  κυδώνια, 
β) ούρδί =  στρατόπεδον 
γ) σεργούνι =  έξορία 
δ) έσφιξε =  ήνάγκασε.
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στάτας €ίς Μπάγιαν—* Ισμαήλ πασάς άποστέλλει πρός ένίσχυσιν 
Ζαγορισίων τόν Γοτιστηνόν χατετάνιον Τασούλην, άποσυρθέντα 
έκεΐθεν τήν 10—3—1821—’Αποστολή Μαχμούτ μπέη, υΐοΰ Μουχτάρ 
πασά διά Θεσσαλονίκης εις “Αγκυραν καί άνεψιών ’Αλή άπό άδελφήν 
του Σανισιάν εις Λιμπόχοβον—Κατάληψις Στρουνίου καί Λυγκιάδων 
ύπό Βασιλικών καί έτοιμασίαι κατά νήσου, δπου άπερσυρθησαν οΐ μή 
προσκυνήσαντες (8-3-1821)—’ Ισμαήλ πασάς άποστέλλεται ύπό 
ΧουρσΙτ είς βοήθειαν Χασάν πασά, κυκλωθέντος ύπό Σουλιωτών— 
'Αλβανοί μή ύποκείμενοι εϊς τινα πασάν διατάσσονται ύπό τού 
ΧουρσΙτ νά έπιστρέψωσιν εις τήν πατρίδα των—Είσοδος Βασιλικών 
είς Φιλιππιάδα, κατόπιν άποχωρήσεως άποστατών—Φόνοι άόπλων 
χριστιανών καί άρπαγαΐ ποιμνίων—Χασάν πασάς κυκλωθείς ύπό 
Σουλιωτών σώζεται κατόπιν έπεμβάσεως καπετάν Γώγου καί Κουτ 
τελίδα—Καπετάν Ζήκο Μίχος προσκυνά είς Χασάν πασάν—Μεχμέτ 
πασάς διατάσσεται ύπό ΧουρσΙτ νά μεταβή είς Πελοπόννησον πρός 
καταστολήν έξεγέρσεως (31-3-1821) .—Έτοιμασίαι ΧουρσΙτ πρός 
άποβίβασιν είς νήσον καί έπίθεσιν είς Λιθαρίτσια.

"Οθεν οί φωλιασμένοι έστενοχωρήθηκαν στο Ζαγόρι καί 
από τούτο καί άπό τούς Ζαγορίσιους, όπου τούς 1821 ’Ιανουάριου 1 
άρματώθηκαν ολοι κατά προσταγήν καί έπήγαν στην Μπάγια, 
όπου έκαρτέρεσαν καί ολίγους βασιλικούς στρατιώτας, όπου τούς 
έστειλεν ό Δράμας καί άρχισαν νά τούς ζυγώσουν. Μετά πέντε 
ήμέρες ώς διακόσιοι άπό τούς Άληπασητες ’Αρβανίτες έπρο- 
σκύνησαν είς τού Καλωτά καί μετά 8 ήμέρες τά μεσάνυχτα έφυγαν 
όλοι άπό τήν Τζουντίλα καί Δοβράν, καί έπηγαν στή Λάκκα τού 
Σουλίου, άπερνώντας άπό Γραμμενοχώρια, Κότζκα καί Λιόκου. 
Τήν ίδιαν νύχτα, οπού έφυγαν τούτοι οί άποστάται άπό τό Ζαγόρι 
’Αρβανίτες ώς έφτακόσιοι με τόν Σιλιχτάρην καί *Άγο Βασιάρη, 
έβγηκαν καί άπό τό κάστρο ώς χίλιοι καί 800 διαλεχτοί καί 
κάμνοντας μίαν έφόρμησην έξαφνα είς τές τάμπιες έκυρίευσαν τά 
τόπια, ώρμησαν όμως άπό τό κάτω μέρος ό 'Ημέρ πασάς Βρυόνης 
καί τούς έπήρε πλάτην καί τούς έμβασε μέσα στό κάστρο, σκο
τώνοντας πολλούς καί πληγώνοντας. Έβοήθησεν είς αυτόν τόν 
πόλεμον καί ό Δράμας καί ό ’Ισμαήλ πασάς καί πολλοί Ίωαννΐται 
Τούρκοι καί τούτο ήκολούθησε τήν Πέμπτην τές 13 ’Ιανουάριου 
ξημερώνοντας καί έπεσαν καί άπό τά δύο μέρη πολλοί, άπό τούς 
άποστάτας δμως περισσότεροι, άλλοι λεν 360 καί άλλοι τετρακό
σιοι. Διά τόν άριθμόν ολίγη φροντίς, φθάνει οπού δεν ή μπόρεσαν νά
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κατορθώσουν άπρακτοι. Ό Άλέξης Νούτζου πριν του πολέμου 
τούτου ήμέρες 8 είχεν έμβει εις το κάστρο άπό την Τζοντίλα και 
Στρούνι καί νησί καί παίρνοντας τον Ταήρ Άμπάζη(46) διά νυχτός 
έπήγε στο Σούλι καί άνταμώθηκε με τον καπετάνιον Νότην Μπό- 
τζαρην, καί έκεϊ άπόκλεισαν τον δρόμον τής Άρτας καί άρμάτω
σαν 6λην την Λάκκαν την μεγάλην ώς τά Λέλοβα καί Γεφύρι της 
Πάσαινας καί Γκαντζάν του Λούρου καί τήν μικρήν Λάκκαν τήν 
μισήν ώς τό Άλουποχώρι, Τζαρακοβίστα, Δραμισσούς, καί Μπαοσ- 
σούς, καί έγιναν ώς τρεις χιλιάδες καί εμβασαν στο Σούλι πλήθος 
γεννήματα(α), όπου ηύραν στά κοτζέικα(β) του Άλή πασά, 
όπου ήτον στά χωριά τής Άρτης. 'Έστειλαν τον X. Σελιάμαγα 
Πρόνιον οί πασάδες νά τούς βαρέση με τούς Τζάμηδες, άλλά οί 
τζάμηδες δέν κατώρθωσαν τίποτε καί έσκρόπησαν στά χωριά 
τους. ^Εστειλαν καί τον δεσπότην Ίωαννίνων στούς Δραμισσούς 
νά νουθετήση τούς Λακκιώτας νά τραβηχθουν άπό τούς Σου- 
λιώτας, άλλά καί τούτος άπρακτος καί μέ κίνδυνον έγύρισε πίσω. 
'Όλοι λοιπόν οί πολιορκηταί πασάδες κατάντησαν εις άμηχανίαν 
καί έστειλαν καί εις την βασιλεύουσαν άναφοράν, καί εις τον μέγαν 
Χουζουρούρ πασάν, βεζύρην τού Μορέως νά ταχύνη την βοήθειαν 
του παρακαλώντες τον, καί αύτός έβγαίνοντας άπό τον Μωριάν 
έστειλε μπροσθά τον πρώην Κεχαγιάν του Μεχμέτ πασάν βολήν 
τής Σαλονίκης μέ δύο τρεις χιλιάδες στράτευμα, ό όποιος φθάνοντας 
στά Γιάννινα κατά την μέσην τού Φεβρουάριου εύρε τον δρόμον 
τής ’Άρτας κλεισμένον καί τούς πασάδες εις άσυμφωνίαν, τούς 
Σουλιώτας δυνατούς καί τό πέρα μέρος τής λίμνης, ήγουν Στρούνι 
καί Λυγκιάδες πιασμένα άπό άποστάτας. "Οθεν εύθύς διώρισε τον 
Ίσούφ πασάν νά πηγαίνη μέ τό στράτευμά του νά άνοιξη τον 
δρόμον τής Άρτας καί έγραψε καί τού Χουσουρούτ πασά δλην την 
κατάστασιν τής πολιορκίας εις τήν Λάρσαν. "Οθεν ό Χουσουρούτ 
πασάς, άν καί άρρωστος καί χειμώνας καί έπρεπε νά άπεράση 
τά χιονισμένα βουνά τού Μετζόβου, ήλθε στά ’Ιωάννινα τές 3 
τού Μαρτίου (47) καί έλέγχοντας άρκετά τούς πολιορκητάς πασάδες 
έκαμε νέους διορισμούς, οπού είναι νά πηγαίνη ό 'Ημέρ πασάς
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α) γεννήματα =  σιτηρά, 
β) κοτζέϊκα δηλ. κτήματα,
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καί ό Δράμας καί ό Κεχαγιάς του Μεχμέτ πασάς νά πάρουν τό 
Στροΰνι καί τούς Λυγκιάδες πρώτα, καί έπειτα το νησί. Καί ό 
’Ισμαήλ πασάς νά πηγαίνη νά στήση μίαν μπαταρίαν μπροσθά 
άπύ τον ‘Άγιον Νικόλαον, καί ό Χασάν πασάς νά πηγαίνη εις την 
μεγάλην Λάκκαν εναντίον των Σουλιώτων καί ό Ίσούφ πασάς, 
όπου είναι έκεΐ νά άφήση τό στράτευμα του του Χασάν πασά καί 
αυτός μέ ολίγους νά φύγη καί νά πηγαίνη είς τό μανσούπι(α) του. 
Εύθύς όπου έγιναν οί διορισμοί ήκολούθησε καί τό άποτέλεσμα, τές 
10 τού Μάρτη έστήθηκεν ή μπαταρία μέ ολίγον χαμόν, έπάρθηκε 
καί τό Στρουνι καί οί Λυγκιάδες μέ ολίγους σκοτωμένους, μόλον 
όπου ήταν παράνω(β) από πεντακόσιοι όπου διαφέντευαν(γ) αυτούς 
τούς τόπους, οί όποιοι έπροσκύνησαν, άφου έσκοτώθηκαν καμπό- 
σοι άπό την έφόρμησιν τού Ήμέρ πασά Βρυόνη καί γίνεται καί 
έτοιμασία νά κάμουν άπόβασιν καί στο νησί. Τούτος ό Χουσου- 
ρούτ πασάς είναι βεζύρης άοκνος, δραστήριος, κρυψίνους, πολύ
βουλος καί εμπειρότατος, άδωροδόκητος καί πιστότατος είς τήν 
βασιλικήν δούλευσιν, οπού αν ήταν έξ αρχής, βέβαια θά έτέλειωνεν 
ή πολιορκία τον Σεπτέμβριον, ήγουν τον δεύτερον μήνα τού άπο- 
κλεισμού καί δέν θά χαλούσαν τά σπίτια τά πολυέξοδα, τούρκικα 
καί ρωμαίϊκα, νά τά καιν οί βασιλικοί στρατιώται άντίς διά καψό- 
ξυλα, επειδή δσα σπίτια έκαψεν ό άποστάτης, άλλα τόσα σχεδόν 
έχάλασαν καί έκαψαν τά βασιλικά στρατεύματα. Άλλ’ ό πρώην 
Ρούμελη βαλεσής Γκαβανόζογλους καί ό Ίσούφ πασάς, ώς διεφθαρ
μένοι άπό τον άποστάτην, ώς λέν, ό πρώτος μέ 400.000 γρόσια 
καί ό δεύτερος μέ 250.000 τά παράβλεπαν 6λα καί τόν εχθρόν τής 
βασιλείας δέν τόν βαρούσαν, διό καί δικαίως άπό τόν Χαζουρίτ 
πασά έδιώχθηκαν είς τά μανσούπια τους καί δικαιότερα αν έπαι- 
δεύονταν κιόλας, οπού ή θεία δίκη ίσως φωτίση τόν βασιλέα μας 
νά τό κάμη. Άξιον παρατηρήσεως είναι άκόμη ή τόλμη μερικών 
Ζαγορίσιων είς τό φώλιασμα τών άποστατών τής Ντοβράς καί 
Τζοντίλας. Επειδή, εύθύς οπού έλαβεν τήν άδειαν καί προστα
γήν άπό τούς πασάδες νά άρματωθούν καί νά κινήσουν έναντίον

α) μανσούπι =  περιφέρεια, διοίκησις 
β) παράνω άντί παραπάνω, περισσότεροι, 
γ) διαφέντευαν = ύπερήσπιζαν.



των άποστατών, καί τούς έρχονται βοηθοί καί βασιλικοί στρατιώται, 
αύτοί χωρίς νά καρτερέσουν τούς βασιλικούς νά έλθουν στήν 
Μπάγια, δύο ή μέρες πρωτύτερα, άρματώθηκαν καί έπήγαν στήν 
Μπάγια 36 Τζεπελοβΐται, 15 Νεγαδιώτες καί 4 ή 5 Σκαμνελΐτες, 
καί τούτοι σχεδόν οί 60 πριν έλθουν οι πολλοί άπο τα βλαχοχώρια 
τού Ζαγοριού άντιπαρατάχθηκαν εις την Μπάγιαν των άπο
στατών τής Τζοντίλας, δύο ώρες ξέμακρα, έπειδή τόσον άπέχει 
ή Μπάγια άπο την Τζοντίλα. Ό τολμηρότερος, άνδρειότερος καί 
άοκνότερος άπο όλους τούς 60 τής Μπάγιας ήταν κάποιος Πασχάλης 
Σαντάβαρος, ό όποιος έκυβέρνησεν άφόβως το παν καί έτρεξε μετά 
δύο ημέρες εις Καλωτάν καί έπήρε με χίλιους τρόπους καμμιά 80 
βασιλικούς, επειδή είχε μάθει ότι θά πατηθή ή Μπάγια άπο τούς 
άποστάτας καί άκολούθως καί οί Νεγάδες, καί αν δεν έσκέτ 
κονταν γενναίως καί δεν έτρεχε νά φέρη βοήθειαν, άλλ’ έφο- 
βούνταν καί έφευγαν άπο τήν Μπάγιαν, θά κακοπάθαινεν άφεύκτως 
άπο τούς βασιλικούς όλο το Ζαγόρι, άφορμής οπού θά το ένόμιζαν 
όλο σέ άποστασίαν. *Η γενναιότης τού Σανταβάρου έβοηθήθηκε καί 
άπο τον σύντροφόν του καί χωριανόν του Άποστολάκην Τζανότ 
γλου καί άπο τον Νεγαδιώτην Άνανίογλου, οπού καί οί τρεις 
ώρκώθηκαν νά άποθάνουν καί νά μήν φέρουν εντροπή εις το Ζαγόρι 
καί χαλασμόν άφευκτον. καί έτζι ό Θεός τούς έβοήθησε καί 
έτιμήθηκαν καί αύτοί άπο τούς φρονίμους καί έβοήθησαν καί όλο 
τύ Ζαγόρι. καί τούτοι πάλε έκαμαν καί άλλην μίαν πρόβλεψιν διά 
το Ζαγόρι* άφοΰ έφυγαν οί άποστάται, έπρόβαλαν τού ’Ισμαήλ 
Πασά νά τούς δοθή ένας καπετάνος με 80 ή 100 άνθρώπους νά 
προφυλάγη το Ζαγόρι άπο άλλο φώλιασμα άποστατών καί τούς 
έδόθηκεν ό Γοτιστηνος καπετάν Τασούλας, άδελφος τού Μήτρου 
Χάϊτα, καί έστάθηκε άπο τές 20 ’Ιανουάριου έως 10 Μαρτίου, 
οπού ξαναπήραν οί βασιλικοί, καθώς είπα τούς Λυγκιάδες καί 
Στρούνι, καί έτζι διά νά μή βαρύνεται το Ζαγόρι άπο έξοδα τον 
έσήκωσαν, ωσάν οπού άσφαλίστηκε πλέον το Ζαγόρι μέ το ξανα- 
πάρσιμο τού Στρουνιοΰ καί Λιαγκιάδων, άφού ήλθεν ό Χουρσούτ 
πασάς. Το φώλιασμα τών άποστατών έγινεν εις τούς 1820 Δε
κεμβρίου 20, καί ή έφόρμησις τών Ζαγορισίων κατά τών άπο
στατών ’Αρβανιτών έγινεν εις τούς 1821 Ίανουαρίου πρώτη τού 
'Αγίου Βασιλείου καί οί άποστάται ’Άγο Βασιάρης καί Σιλιχτάρης
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έφυγαν ’Ιανουάριου 13 ήμέρα Πέμπτη τό πρωί, όπου έγινεν καί 
ή έφόρμησις άπό τό κάστρον εις τό ούρδί ή άνωφέλευτη καί ζη- 
μιώδης διά τούς άποστάτας. Ταύτα δλα ήκολούθησαν ώς τές 12 
Μαρτίου καί εις τά τέλη τού άπερασμένου μηνός είχαν φέρει καί 
τον Μαχμούτ μπέη, υιόν Μουχτάρ πασά, νά τον στείλουν ή εις την 
Πόλιν ή εις τον πατέρα του, όπου τον έπηρεν ό ’Ισμαήλ πασάς 
Πλιάσας Μπεράτ βαλεσης σφίγγοντας τό Τεπελένι καί μετ’ 
όλίγας ήμέρας έφεραν καί τά παιδιά τού Άντίμπεη άπό τό Λι- 
μπόχοβον εις τό ούρδί, τον Ίζέτμπεην καί Μαλιήμπεην, άνιψίδια 
τού άποστάτου ’Αληπασά άπό την άδελφή του τήν Σανισιά, 
άγγόνια τούτης άπό τον υιόν της καί τον Μαχμούμτ μπεην τόν 
έστειλαν προ ήμερων, τούτα δμως ακόμη δεν έστάλθηκαν.

Ό Χουζουρούτ πασάς τον Μαχμούτ μπέην τόν έστειλεν εις 
Σαλονίκην, οπού εκεί νά τον βάλουν εις καράβι καί νά σταλθή 
εις τήν Έγκυρα, στον πατέρα του Μουχτάρ πασά, καί τού 
Άντίμπεη τά παιδιά τά έστειλε πίσω είς τό Λιμπόχοβο, νά καθί
σουν στά σπίτια του.

*0 Χουζουρούτ πασάς, ώς είπα, τές 3 Μαρτίου καί τές 6 
Μαρτίου έδιώχθηκεν ό πρώην Ρούμελης διά νά πηγαίνη είς τήν 
Σαλονίκην στο μανσούπι του καί ό Ίσούφ πασάς είς τήν Εδριπον 
καί τές 8 Μαρτίου τό πρωί έπροσκύνησε τό Στροΰνι καί οί Λυ- 
γκιάδες μετά ένα πόλεμον μικρόν καί 225 άποστάτες έπροσκύνησαν, 
καί οί έπίλοιποι, οπού ήταν άλλοι τόσοι έγύρισαν στο νησί καί 
έτζι οί βασιλικοί έδυνάμο̂ σαν το Στροΰνι μέ τάμπιες καί μέ 
στρατεύματα πολλά καί μέ έτοιμασίες μονοξύλων διά νά έφορμή- 
σουν είς τό νησί. Καί τές 10 Μαρτίου έσήκωσαν μία μπαταρία 
στά μποστάνια τών Έφτάμπουλων (48) καί έστησαν ταμπόρι 
είς τό σάλτο, όπου άνέφερα παραπάνω.

Ό Χασάν πασάς είχε σταλθή προ ήμερων εναντίον τών Σου- 
λιώτων καί δέν είχε τελεσφορέσει τίποτι, καθώς καί ό Ίσούφ 
πασάς πρωτύτερα, οπού έδιώχθηκε. "Οθεν ό Χουζουρούτ πασάς 
έπρόσταξε τόν Ισμαήλ πασάν Πασόμπην, ώς αίτιον τής άπο- 
στασίας τών Σουλιώτων (ιι), νά πηγαίνη κατεπάνω τους καί νά 
διορθώση τήν δουλειάν όπου έχάλασε μόνος του* οθεν έκίνησε τές 
10 Μαρτίου μέ στράτευμα άρκετό κατά τών Σουλιώτων καί οί 
Σουλιώται έτραβήχθηκαν άπό τόν δρόμον της Άρτας είς τό
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βουνό Όλύτζκαν, καί εις τά Γιάννινα έκράτησε τον Δράμα καί 
Ήμέρ πασάν κράζοντάς τους άπό τό Στρούνι, δπου είχαν πολεμή
σει, καί έκεΐ εμεινεν μόνον ό Μεχμέτ πασάς, κεχαγιάς του. Έβαλε 
καί στα Γιάννινα τελάλην νά φύγουν όλοι έκεΐνοι οί ’Αρβανίτες, 
όπου δέν είναι γραμμένοι υποκάτω εις κανέναν πασάν καί άφέντην, 
άλλά κάθονται μόνον διά άρπαγάς καί προδοσίες, καί τούτο φρό
νιμον, άλλά πειρακτικόν εις την ’Αρβανιτιάν. Τούτα ολα ήκολού- 
θησαν έως τές 19 τού Μαρτίου.

Ό Ίσούφ πασάς, οπού είχε πηγαίνει στη Στριβίνα της *'Αρτας 
διά νά βαρέση τούς Σουλιώτας καί νά άνοιξη τον δρόμον της Άρτας 
ή δεν είχε στράτευμα άρκετό ή διεφθαρμένος άπό τον Άλή πασάν, 
ώς είπα άνωτέρω, δέν έπολέμησεν όλοτελώς τούς Σουλιώτας. 
"Οθεν καί δικαίως ό Χουζουρούτ πασάς τον έστειλε εις τό μαν- 
σούπι του καί έκεΐ έστειλε τον Χασάν πασάν, ό όποιος φθάνοντας 
άρχισε τον πόλεμον μέ δραστηριότητα μέν, άλλ’ άπειρίαν μεγά- 
λην. Τούτο βλέποντας οί Σουλιώται έτραβήχθηκαν καί άπό τό 
Γκεντζέν καί άπό την Φιλιππιάδα καί άπό τό Λευτεροχώρι καί 
έμπήκαν οί βασιλικοί τού Χασάν πασά, οί όποιοι μή εύρίσκοντες 
άποστάτες έθύμωσαν καί έκοψαν πεντέξη πιστικούς (α) καί έναν 
παπά καί έστειλαν τά κεφάλια τους στά Γιάννινα, ώς κεφάλια 
αποστατών, έλαιμούριαξαν καί αύτά τά χωριά καί τά γιδοπρόβατα, 
οπού ηδραν, οπού ήταν των ραγιάδων στά έκεΐ ξεχειμαδειά, τά 
έπούλησαν, ύστερα όμως οί Σουλιώτες περικυκλώνοντας τον 
Χασάν πασάν τού έσκότωσαν άρκετούς καί τού έπιασαν καί κα- 
μπόσους, καί αύτόν τον ίδιον θά αίχμαλώτευαν, αν ό Καπετάν 
Γώγος (δ1) καί Κουτελίδας (δ2) οί Άρτηνοί δέν έπρόφθασαν εις 
βοήθειάν του. Τούτο μανθάνοντας ό Χουζουρούτ πασάς έστειλε 
τόν ’Ισμαήλ πασά, καθώς είπα άνωτέρω, εις βοήθειαν τού Χασάν 
πασά, ό όποιος έπροχώρησεν εις την Λάκκαν την μικρήν καί 
έφθασε ώς τούς Βοριάδες, οπού ένας καπετάνιος Αακκιώτης άπό 
τή Ζόριστα Ζήκο Μίχος ονομαζόμενος, τού οποίου ό άδελφός 
είναι μέ τούς Σουλιώτες, τόν έπροσκύνησε, καί τούτα έγιναν ώς 
τές 25 Μαρτίου. Τί ένεργούν τώρα οί Σουλιώται καί τί οί δύο πασά
δες, ό Χασάν πασάς στήν Άρτηνήν Αάκκα, δπου είναι καί μερικά

α) πιστικούς, κατά τήν προφοράν πιστκούς =  ποιμένας.
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χωρία του Άσήμπεη, οστις έστάλθη νά τά προσκυνήση καί ό 
’Ισμαήλ πασάς Πασόμπεης στη Γιαννιώτικη μικρή Λάκκα κατά 
τούς Βοριάδες, μάς είναι άδηλον.

Τές 28 Μαρτίου ήλθεν είδησις, ώς λεν του Χουζουρούτ Πασά 
άπύ τον Μόριά, οτι εκεί έγεννήθηκαν ταραχές πολιτικές. "Οθεν 
εύθύς προστάζει τού ποτέ Κεχαγιά του καί τώρα Μόρα βαλεση 
Μεχμέτ πασά τον Μοϋσταφάμπεην κεχαγιάν του ρηθέντος νά 
έτοιμασθή καί νά κινήση τές 31 Μαρτίου καί νά πηγαίνη δι’ "Αρ- 
της, Μακρυνόρου καί Μεσολογγίου εις Μορέαν μέ στράτευμα 
άρκετόν, διά νά άποκαταστήση στο μανσούπι του τήν ειρήνην καί 
ήσυχίαν. Καί έτζι έμειναν στά Γιάννινα μόνον ό Χουζουρούτ πασάς 
ό Ρούμελη βαλεσης καί ό Ήμέρ πασάς Βρυόνης καί μερικοί 
Άγιάνηδες α) καί είς τύ Στροΰνι ό Δράμας καί ό Μεχμέτ πασάς. 
*Η έτοιμασία δμως διά τήν άπόβασιν στύ νησί έξακολουθεΐ καί ή 
έφόρμησις διά τά Λιθαρίτζια ετοιμάζεται, επειδή αί μακρυνές 
τάμπιες καί ταμπούρια έζύγωσαν ώς τύν άγιον Νικόλαον, στο 
παζάρι, καί άπύ το έπάνω μέρος ώς κοντά στο τζαμί τού παζαριού 
καί ή φωτιά τού πολέμου έξακολουθεΐ άκατάπαυστα καί μέ τόπια 
καί μέ μπόμπες, καί μέ τουφέκια καί τόσον έστενοχώρησαν τον 
έχθρόν, οπού άναγκάσθηκε καί αύτύς νά κάμη δύο μετερίζια (α) 
κοντά είς τήν πόρταν τήν μεγάλην τού κάστρου στά μποστάνια, 
διά νά βαρή τήν τάμπιαν τού άγιου Νικολάου καί μίαν είς τήν 
βρύσιν τού παζαρίου διά νά βαρή τά ταμπόρια, οπού είναι κοντά 
στύ μπεζεστένι. (β)

Ό Χουζουρούτ πασάς, είς τές αρχές είχε κονεύσει στον Τεκέν 
καί σε ολίγες ημέρες έπήγεν είς τού Μπαρδάνη τά σεράγια τού 
Μουχτάρ πασά στή Λούτζα καί καμιά δεκαριά ή μέρες οι έχθροί 
του άπύ τύ κάστρο δέν τού έρριξαν τόπια καί μπόμπες, τώρα 
δμως έχουν κάμποσες ήμέρες, οπού τύν συγχίζουν καί μέ τόπια καί 
μέ μπόμπες καί σκοτώνουν ολόγυρα είς τύ σαράγι καί μέσα σ’ 
αύτύ άνθρώπους καί τούτα ήκολούθησαν, οπού μάς είναι γνωστά 
ώς άληθινά, ώς τές 31 τού Μαρτίου.

α) μετερίζι =  όχύρωμα, πρόχωρα. 
β) μπεζεστένι =  στοά, άγορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. ( 1821 β' τ ρ ί μ η ν ο ν )

’ Ισμαήλ πασάς έπιστρέφει άπό Λάκκαν είς ’ Ιωάννινα μέ τόν προ- 
σκυνήσαντα Σελιχτάρην του *Αλή. (7-4-21)—Χασάν πασας διωκό
μενος ύπό Σουλιωτών καταφεύγει είς ’Άρταν—Αιχμαλωσία Άχμέτ 
μπέη Μπραήμπέη—Μέτρα ΡεσΙτ πρός καταστολήν ταραχών καί άντι- 
μετώπισίν Σουλιωτών—Ψευδής φήμη περί θανάτου *Αλή—’Αποστο
λή Ισχυρών δυνάμεων είς Μέτσοβον—Άντικατάστασις καπετανέων 
μέ ’Αρβανίτες δερβιναγάδες—Συνεχίζονται έπιθέσεις είς Λιθαρίτσια 
καί έτοιμασίαι κατά νήσου—Κατάληψις νήσου κατόπιν έφόδου—* 
Προδοσία Ίμπραήμ ’Αράπη—Προσκύνησις ύπερασπιστών—πυρ— 
πόλησις μονής Σωτήρος—Αίχμαλωσία τών έν τη νήσω άόπλων Ίωαν- 
Ί̂ ιτών καί άπελευθέρωσις αύτών κατόπιν διαταγής ΧουρσΙτ (4-5- 
1821)—Άποστάταί καί Σουλιώται πιέζουν βασιλικούς—ΧουρσΙτ 
άποστέλλει δυνάμεις είς Τζουμέρκα κατά τών καπετανέων Γώγου 
καί Κουτελίδα—Φιλόζωον ’Αλβανών—Διχόνοιαι μεταξύ Ισμαήλ 
πασά καί Δράμαλη—Προσβολή Κάστρου—’Αναχώρησις πασάδων— 
ΧουρσΙτ άποστέλλει δυνάμεις είς Καλαρρυτες Συράκον καί Μέτσοβον 
καί λαμβάνει όμήρους έκ Καλαρρυτών—Νίκαι Σουλιωτών—At άπο- 
μείνασαι είς ’ Ιωάννινα δυνάμεις—Έπίθεσις βασιλικών είς Λιθαρίτσια 
καί ήρωϊκή άντίστασις άποστατών—μεγάλαι άπώλειαι τών έπιτι- 
θεμένων—Νίκαι Σουλιωτών είς Δερβίζιανα καί Βοριάδες—Αίχμάλω- 
τοι Σουλιωτών—μέγας φόβος Χαλντούπηδων καί ’Αλβανών (Τσά- 
μηδων) άπό Σουλιώτες—Ισμαήλ πασάς έπιστρέφει άπρακτος είς 
*Άρταν—μετακινήσεις πασάδων—Βασιλικοί έτοιμάζονται νά έφορμή- 
σουν έκ νέου είς Λιθαρίτσια—Χαρακτήρ ’Αλβανών—ΧουρσΙτ λαμβάνει 
όμήρους είς Ζαγόρι.

Είς τές αρχές ’Απριλίου έπροσκύνησεν ό Σελιχτάρης του ’Αλή 
πασά (53) στή Αάκκα είς τον ’Ισμαήλ πασά Πασόμπεην μέ 150 
όνομάτους, έπειδή 6 θειος του άπό τές Μπότες τού έγραφεν δτι δέν 
ή μπορεί νά βαστάξη στο σπίτι του άπό έλλειψιν ζωοτροφίας καί 
όχι άπό άνάγκην πολεμικήν. "Οθεν ό ’Ισμαήλ πασάς παίρνοντάς 
τον ήλθε τές 4 ’Απριλίου στά Γιάννινα, ώς θριαμβευτής. *0 
’Αλέξης Νούτζου καί Κώστας Γραμματικός Βουρπιανίτης δέν 
έπροσκύνησαν, άλλά έγραψαν τού ’Ισμαήλ πασά στους Βοριάδες 
οτι προσκυνούν, αν τούς δοθή χατ χουμαι (α)ό ένας νά όρίζη επί 
ζωής του τό Ζαγόρι καί 6 άλλος τήν Κόνιτζαν. Οί Σουλιώτες καί 
Αακκιώτες μέ Ταήρ Άμπάζην καί "Αγο Βασιάρην ενωμένοι είχαν

α) Χατ χουμάΐ =  βασιλική διαταγή.
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τραβηχθή ώς τές ποδιές του Σουλιώτικου βουνοΰ κατά τές Ρο- 
μανάτες καί Παλιοχώρι διά νά έμβάσουν τούς πασάδες μέσα στη 
Λάκκα καί νά τούς κλείσουν. Ό Χασάν πασάς, όπου είχεν έμβη 
κατά λάθος στη Λάκκα καί ό Άχμετ μπέης ό Άγιάννης της 
Πελπεπές καί ό Μπραήμπέης Πρεστενλής Γκέγκας, έχτυπήθηκαν 
τές 7 Απριλίου, σάν έφυγεν ό ’Ισμαήλ πασάς καί ό προσκυνημένος 
Σελιχτάρης καί τόσο πολύ έκυνηγήθηκε άπό τούς Σουλιώτες, όπου 
ό Χασάν πασάς κατέφυγεν στήν "Αρταν διά νά μήν πιαστη καί 
οί δύο μπέηδες μέ πολλούς άνθρώπους τους έπεσαν αιχμάλωτοι 
καί ό Γκίγκας μπέης πληγωμένος καί έδιώρισαν οί Σουλιώτες 
χειρουργόν νά τον κυτάξη. Πολλοί άπό το στράτευμα τού Χασάν 
πασά έσκοτώθηκαν καί ή άπο σκευή του όλη έπεσε στά χέρια τών 
νικητάδων, ήγουν μουλάρια του, ζωοτροφία, τζοπχανές καί άλλα 
παρόμοια καί έτζι πάλε οί Σουλιώτες άνοιξαν εις την Λάκκαν την 
Άρτηνήν καί Γιαννιώτικην. Ό Ρεσίτ πασάς βλέποντας την δυ
στυχίαν καί φοβούμενος μήν κατέβουν οί έχθροί ώς τό ούρδί του 
σιμά, έπρόσταξεν εύθύς νά πηγαίνη ό ’Ισμαήλ πασάς Πλιάσας 
Μπεράτ βαλεση μέ τό στράτευμά του εις τές ποδιές τού Σου
λιώτικου βουνού στο Γλυκύ διά νά έμποδίση τά κινήματα τών 
Σουλιώτων (της 9 ’Απριλίου, Μέγα Σάββατον) καί τον Μεχμέτ 
πασάν πρώην Κεχαγιάν του καί τον Ήμέρ πασάν Βρυόνην τούς 
δύο τούς έστειλε διά νά ήμπορέσουν νά έμβουν άπό τές πύλες 
στο Μωριά νά ήσυχάσουν τές ταραχές καί τές 14 ’Απριλίου έμβήκε 
στά Γιάννινα μέ άρκετούς στρατιώτας του ώς χίλιους ό πασάς 
άπό τό Πιστριάνη Γκέγκας καί καθώς φαίνεται περισσότεροι 
πασάδες έβγαίνουν άπο τά Γιάννινα διά νά παύσουν τές ταραχές, 
οπού κατά τόπους έξύπνησαν, παρά οπού είναι στήν πολιορκία 
τού Γιαννίνου, έπειδή στήν πολιορκία είναι ό Χουζουρούτ πασάς 
Ρούμελης βαλεσης, ό πληρεξούσιος, ό Μαχμούτ πασάς Δράμας 
στό Στρουνι, ό ’Ισμαήλ πασάς Πασόμπεης, ό βαλής τού τόπου καί 
ό Γκέγκας Μαλίκ Πασάς άπό τό Πιστριάνι, οπού γίνονται τέσσε- 
ροι. Εις τό Σούλι όμως έπηγαν δύο, ό Χασάν πασάς καί ό Πλιάσας 
καί είς τον Μωριά ό Ίσούφ πασάς, ό Μεχμέτ πασάς καί ό Ήμέρ 
πασάς καί έναντίον είς τήν Σερβίαν ό πρώην Ρούμελης Γκαβανό- 
ζογλους, όπου γίνονται Ιξ καί δέν προφθαίνουν σ’ ενα μέρος νά 
στείλουν στράτευμα, καί σ’ άλλο ξυπνά ταραχή, σάν στό κορμί
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το άρρωστο, όπου έβγάζει σπυριά, όπου δεν προφθαίνει ό ιατρός 
νά κλείση μιά πληγή καί άνοίγει άλλη, καί βέβαια στο παρόμοιο 
κορμί δεν κλεΐ καμμιά πληγή, αν δέν νεκρωθη τό σώμα, όπου νά 
έλευθερωθή καί αυτό άπό τές πληγές, καί ό γιατρός άπό τές βρώμες. 
Στα Γιάννινα έβγηκε καί ένας ψεύτικος λόγος, ότι άπέθανεν ό 
Άλή πασάς καί άπλωσεν σε πολλά χωριά, άλλά αύτός ό λόγος 
διατί είπώθη, δέν ήξεύρομεν. Ό Χουζουρούτ πασάς άπό υποψίες 
του έστειλε καί έκραξε τούς προεστούς άπό διάφορες δυνατές 
περιοχές (βιλαέτια) καθώς άπό Καλαρρύτες, Συρράκου, ^Αγραφα, 
Μέτζοβο καί μάλιστα εις τό Μέτζοβο έστειλε καί χίλιους στρα- 
τιώτας νά φυλάγουν ώς κλειδί, όπου είναι διά τήν τοποθεσίαν του. 
*Έστειλε καί εις τά Δερβένια διάφορους μπέηδες ’Αρβανίτες εις 
τον τόπον τών Καπεταναραίων καί τούτο χωρίς άλλο θά προξενήση 
ταραχές κατά τόπους, αν δέν ένωθοΰν οί ’Αρβανίτες δερβεναγάδες 
καί οί Καπεταναραΐοι, τό όποιον πολλές φορές άκολούθησε. Αί 
ετοιμασίες ώς τόσο στά Γιάννινα διά την έφόρμησιν καί εις τό 
νησί μέ καΐκια καί εις τά Λιθαρίτζια δέν παύουν καί άκατάπαυστα 
άγωνίζονται οί πολιορκηταί νά στενοχωρέσουν τά Λιθαρίτζια καί 
κούλιαν ζυγώνοντάς τα μέ άκατάπαυστον πόλεμον, καί αύτά έγιναν 
ώς τές 15 τού παρόντος ’Απριλίου (Νά προστεθή τού Τζολάκογλου 
Δημητράκη (Μ) ή προδοσία τού Γένους καί του Γιωργάκη Γκαβο- 
στέριου, όπου έκρεμάστηκεν εξ αιτίας του).

Τές 30 ’Απριλίου (5δ) πριν νά φέξη έγινε ή έφόρμησις εις τό 
νησί μέ 25 καΐκια καί μερικές μπαταρίες πλεύσιμες άπό γρεντές, 
όπου όλα τά έκυβερνούσαν *Υδριώτες(δβ) ώς 80 παλληκάρια της 
θαλάσσης ξαϊκουστά. καί τό στράτευμα, όπου ήταν σ’ αύτά, τό 
ώδηγούσαν ό όρμητικώτατος Σελιχτάρης τού Χαζουρούτ πασά. 
*Έγινε πόλεμος σφοδρός στην άπόβασιν, καί άντίσταση μεγάλη, 
μόλον τούτο τό έκυρίευσαν οί βασιλικοί καί άνάγκασαν τούς άπο- 
στάτας, όπού τό διαφέντευαν καί έπροσκύνησαν, οπού ήταν στές 
τάμπιες καί μοναστήρια τού νησιού κλεισμένοι. Καί έτζι τούτοι 
ήταν ό Μέτζε Άμπάζης, ό Ίμπραήμ Άράπης, υιός τού Ίσούφ 
Άράπη καί ό υιός τού Άμπάζη ό Νταλιάνης, καί οί τρεις είχαν 
ώς 300 άνθρώπους, όπού μέ τά άρματά τους καί μέ τά άσπρα, 
όπού είχαν έπηγαν στήν πατρίδα τους* έφυγαν καί μερικοί επάνω 
εις τήν μάχην, καί έμπηκαν στο κάστρο, άφού έκαψαν τό μονά-
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στηρι του Σωτήρος μέ όλο τό βιό, όπου ήταν μέσα. Οί νησιώτες 
6μως καί πολλά ολίγες φαμιλιές Γιαννιώτικες, όπου εύρέθηκαν 
στο νησί άπό τον φόβον του τυράννου ’Αλή πασά του άποστάτου 
έπεσαν στη σκλαβιά καί διαγούμισμα των νικητών στρατιωτών 
άδικα. Μόλον τούτο ό φρονιμώτατος καί εύσπλαχνικώτατος Χου- 
ζουρούτ πασάς, πληροφορηθείς τό άδικο, όπου τούς έγινε, έπειδή 
ήταν όλοι χωρίς άρματα, έπρόσταξε τές 4 του Μαίου καί τούς 
ελευθέρωσαν οί στρατιώται όλους. Οί άποστάται όμως Σουλιώτες 
στά Δερβίζανα άπόκλεισαν μερικό βασιλικό στράτευμα καί τό 
έστενοχώρησαν καί νά άλογο φαν. *Άχ ! Τί νά κάμη τούτος ό 
ήγεμόνας ό φρόνιμος καί εύσπλαχνος καί δίκαιος, όπου δέν προ- 
φθαίνει νά καταπονήση τον άποστάτην, καί τού έξυπνούν ταραχές 
όλογυρά του άπό τούς έχθρούς τής άνθρωπότητας κλέφτας καπετα- 
ναραίους, λύκους καί άρκούδες τού φτωχού ραγιά. Επειδή άκού- 
στηκε ότι ό καπετάν Γώγος καί Γιάννης Κουτελίδας άπό τήν 
Σκουληκαριά, χωριό τού Τζουμέρκου έσήκωσαν κεφάλι στά Τζου- 
μέρικα οί λύκοι διά νά βοηθήσουν τον μέγαν λύκον ’Αλή πασάν 
τον άποστάτην, σάν οί κακότροποι Σουλιώτες, οπού μέ τό κεφάλι 
τους οί άχρεΐοι τον βοηθούν τον παλιό φθορέα τού πιστού ραγιά 
τού βασιλέως μας(57). Έστειλε λοιπόν τές 4 Μαίου ό πολυχρο- 
νημένος Χουζουρούτ πασάς στράτευμα στά Τζουμέρκα διά νά 
καταπραόνη τήν ταραχήν.

Τό πάρσιμο τού νησιού έγκαρδίωσε τούς στρατιώτας καί 
έκαμε μερικούς ’Αρβανίτες ώς 100 μέ τόν Χασάν ’Άρζα οπού 
έφύλαγαν τό Λιβαδιώτη μαχαλέ νά προσκυνήσουν τόν Χουζουρούτ 
πασάν, καί έτζι ό άποστάτης έπρόσταξε καί έρριξαν φωτιά καί 
έκαψαν καμπόσα σπίτια. Ώς τόσον οί ’Αρβανίτες, ότι είναι φιλό
ζωοι έφάνηκαν έπάνω εις τήν έφόρμηση στο νησί, έπειδή οί στρα
τιώτες τού ’Ισμαήλ πασά Πασόμπεη, οπού ήταν στά καίκια 
έτραβήχθηκαν λέει, καί έγύριζαν είς τό Στρούνι, άπό όπου έγινεν 
ή έφόρμησις, καί συναπαντώντες καίκια μέ στράτευμα τού Δράμα 
καί έλεγχόμενοι ώς δειλοί, άποκρίθηκαν ότι έχασαν τόν οδηγόν 
καί όχι ότι έφοβήθηκαν, καί οί τού Δράμα έπαναλαμβάνοντες τόν 
έλεγχον τούς έβίασαν νά πιάσουν άρματα καί έτζι έφόνευσαν δύο 
άξιωματικούς τού Δράμα, τόν ντουφεξιμπασή του καί μπίμπαση, 
καί τούτο έστάθη αίτιον νά προσκλαυθή ό Δράμας είς τόν Χου-
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ζουρούτ πασάν κατά του ’Ισμαήλ πασά καί νά αύξήση ή διχόνοιά 
τους περισσότερον. Λέγουν ώς τόσο, ότι εις το πάρσιμο του νησιού 
έσύντρεξε καί ή προδοσία του Ίμπραήμ Άράπη, υιού του Ίσούφ 
Άρά7τη, όπου ήταν στον Παντελεήμονα, ό όποιος τούς έμβασεν 
άπό κεΐ τούς βασιλικούς καί έπηγαν στο χωριό τού νησιού, καί 
τούτο βεβαιώνεται, ότι ούτε άνθρωποι, ούτε βιό τού Παντελεήμονος 
έπειράχθηκε.

’Αφού λοιπόν έπηραν τό νησί, ευθύς έπρόσταξεν ό Χουζουρούτ 
πασάς καί έσήκωσαν τάμπιες καί έστειλε καί τόπια μεγάλα (επειδή 
όσα εύρον τού έχθρού ήταν μικρά) διά νά βαρούν τό κάστρο σ’ 
εκείνην τήν πλευράν, οπού είναι άδύνατον καί άπό τό μέρος της 
πόλης άναγκάζει άκατάπαυστα διά νά προσκυνήσουν καί εκείνοι 
όπού είναι στήν κούλια καί Λιθαρίτζια, καί είναι έλπίδα όγλήγορα 
νά πέσουν καί αύτά καί νά μείνη μόνον τό κάστρο, καί αυτά έγιναν 
έως τές 6 Μαίου. Τές δέκα Μαιου έσηκώθηκεν άπό τήν πολιορκίαν, 
ό Δράμας με ολον του τό στράτευμα καί έπηγεν εις τήν Θεσσαλίαν 
στο μανσούπι του, διά νά προφθάση νά καταπραυνη τές έκει 
ταραχές καί νά δώση καί βοήθειαν τού Μεχμέτ πασά Μόρα βαλεση 
καί Ήμέρ πασά Βρυόνη, όπού έπολέμησαν αύστηρότατα μέ τούς 
άποστάτας κατά τάς Θερμοπύλες, κοντά εις τό γεφύρι της ’Αλα
μάνας άπό πέρα άπό τό Ζητούνι. Τές 8 όμως Μαίου έκίνησεν άπό 
τά ’Ιωάννινα καί ό Μελίκ πασάς καί άπερνώντας μέ τό εύτακτο 
στράτευμά του άπό Μέτζοβο καί Γρεβενά, έπηγεν εις τον τόπον 
του νά καταπραυνη έκεΐ τές ταραχές οπού έγεννήθηκαν. Ό Χου
ζουρούτ πασάς έζήτησεν άπό Καλαρρΰτες καί Συρράκου καί άλλα 
χωριά ομήρους, τούς οποίους τούς φυλάττει εις τό νησί, έστειλε 
καί στράτευμα άρκετό σ’ αύτά τά μέρη διά νά προφυλάξη άπό 
κανένα πλάκωμα άποστατών, οπού υποπτεύεται, καθώς εις τό 
Μέτζοβον. Οι Σουλιώται όσον πάν αύξάνουν καί απλώνουν ζυ
γώνοντας στές άνατολικές ποδιές της Όλύτζικας καί φονεύοντας 
τούς Όσμαλήδες, τούς ’Αρβανίτες τούς έλευθερώνουν, όσους πιά- 
κουν χωρίς νά τούς πάρουν τά άρματα. Καί έτζι τώρα άπόμεινεν 
στήν πολιορκίαν ό Χουζουρούτ πασάς καί ό ’Ισμαήλ πασάς Πα- 
σόμπεης μέ έξ χιλιάδες στράτευμα στά Γιάννινα καί οί έπίλοιποι 
πολλοί πασάδες, καθώς προεΐπα μέ τά πολλά στρατεύματα έσκόρ- 
πησαν σέ διάφορα μέρη διά νά προλάβουν τές άποστασίες.
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Τές 21 Μαΐου ήμέρα Σάββατον το πρωί πριν νά ξημερώση 
ώρες δύο άρχισεν ό πόλεμος καί ή έφόρμησις εις τά Λιθαρίτζια 
καί κούλιαν καί έβάσταξε ώς τές τρεις ώρες της ήμέρας. Οί άπο- 
στάτες άπό τά Λιθαρίτζια καί Κούλια διαφεντεύονταν μέ μεγάλην 
άνδρείαν καί οί βασιλικοί έφορμούσαν μέ μεγάλην άφοβίαν παρα
κινούμενοι άπό τον Ισμαήλ πασάν, όπου έστέκονταν εις τά άριστε- 
ρά κατά του κατη τά σπίτια καί άπό τον Χουζουρούτ πασά, όπου 
έστέκονταν εις τό Μικιάνι του τζαμιού του Βελή πασά. Οί έλκου- 
μπαράδες α) (γρανάτες) (κατασκευασμένες άπό πεύκα) όμως, 
όπου έρριχναν οί άποστάται άπό τά Λιθαρίτζια, τούς άναχαίτισαν 
καί τούς έκαμαν νά γυρίσουν άπρακτοι, άφήνοντας πληγωμένους 
καί σκοτωμένους υπέρ τούς χιλίους, ώς έλεγαν.

Οί Σουλιώτες ώς τόσον εις τά Ντερβίζανα καί Βοριάδες 
είχαν άποκλείσει ώς 300 χαλτούπηδες (έτσι λέν οί Γιαννιώτες 
τούς Τούρκους της Ρούμελης, όπου τούς έλεγαν άλλοτε ντουντού- 
μηδες) καί 100 Άργυροκαστρΐτες καί τούς έμπόδισαν την ζωο
τροφίαν, όπου τούς έστέλνονταν άπό τά Γιάννινα καί τούς έβίασαν 
νά φάν 17 άλογα, καί τέλος πάντων τούς έστενοχώρεσαν νά προ
σκυνήσουν ξαρματωμένοι καί αύτοί οί χαλντούμπηδες καί οί 
Άργυροκαστρΐτες καί έτζι σά γυναίκες έγύρισαν εις τά Γιάννινα. 
Ό Σούλιο Σιαμέτης καί Ταήρ Παπούλιας, όπου έπιάστηκαν στήν 
Σουλιώτικη Λάκκα διά νά μη σκοτωθούν έκλαιαν καί έπαρακα- 
λούσαν τούς Σουλιώτες νά τούς άφήσουν καί κάνουν όρκον (καθώς 
καί έκαμαν) ότι ποτέ νά μη πολεμήσουν μέ τούς Σουλιώτες. *Ως 
τόσον μέγαν φόβον έπηραν καί οί χαλντούπηδες καί οί Αρβανίτες 
άπό τούς Σουλιώτες, οπού δέν πηγαίνουν έναντίον τους.

Ό ’Ισμαήλ πασάς Πλιάσας Μπεράτ βαλεσης, όπού ήταν 
διωρισμένος νά κτυπήση τούς Σουλιώτας μέ τούς Τζάμηδες άπό 
τό μέρος της Παραμυθιάς μήν ήμπορώντας νά καταπείση τούς 
Τζάμηδες έγύρισε στήν Άρταν άπρακτος άπό τό μέρος τού Γλυκύ 
μέ 150 νομάτους, έπειδή τό στράτευμα του έσκρόπησε, καί πολλοί 
λέν έμβήκαν στό Σούλι (58).

Ό Πλιάσας φθάνοντας στήν Άρταν έγινεν άζλι καί έλαβε 
μανσούπι τόν Ναύπακτον καί ό Ήμέρ πασάς Βρυόνης έγινε Μπε.-

α) (έλκουμπαράδες =  κουμπαράδες =  σφαίρες).
β) έγινεν άζλι =  άπελύθη, έπαύθη άπό τήν υπηρεσίαν τρυ.
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ράτ βαλεσης. *0 Χασάν πασάς όμως έμεινε στην "Αρταν παρατη
ρώντας τά κινήματα των Σουλιωτών άπό το μέρος του.

Στά Γιάννινα όμως άκούεται ότι ετοιμάζεται καί δεύτερη 
έφόρμησις διά τά Λιθαρίτζια άπό τούς Τζάμηδες μόνον καί άλλους 
’Αρβανίτες, διά νά δείξουν τάχα αυτοί άνδρείαν καί άξιάδα με
γαλύτερη άπο τών χαλντούπηδων, πράγμα άπίστευτον διά τούς 
’Αρβανίτες. ’Επειδή οί ’Αρβανίτες εις την έφόρμησιν δεν πηγαίνουν, 
ώς κινδυνώδη, εις λεηλασίαν δμως είναι έπιτηδειότατοι, οί Ρου
μελιώτες όμως Τούρκοι είναι όρμητικώτατοι καί άς μη καυχώνται 
στά χαμένα οί ’Αρβανίτες. Καί ταύτα έγιναν ώς τές 3 ’Ιουνίου, 
όπου έζήτησεν 6 Χουζουρούτ πασάς καί ομήρους άπό τό Ζαγόρι 
καί έδόθηκαν, καθώς καί άπό τές άλλες περιοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.
1821 ( Ί ο ύ λ ι ο ς - Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  )

' Αποτυχία άποστασίας Συρράκου καί Καλαρρυτών (9-7-1821), 
λεηλασία τών έν λόγω κοινοτήτων—Δεινοπαθήματα τών έκπατρι- 
σθέντων Ίωαννιτών—Έξουδετέρωσις ύπονόμων τών Βασιλικών εις 
Λιθαρίτσια—* Αγώνες Τζουμερκ ιω τώ ν, Γώγος—Πολιορκία Ά ρ τη ς , 
καί άλλων κέντρων, ένέργειαι ΧουρσΙτ πρός λύσιν πολιορκίας—'Αλ
βανοί κινούνται πρός διάσωσιν *Αλή Πασά—Ά π ώ λεια ι έργατών Χ ρ ι
στιανών, έργαζομένων διά της βίας είς ταμπούρια καί τάπιες.—Συν- 
ομ ιλία ι μεταξύ Τότσκηδων, Σουλιωτών καί Απεσταλμένων ΧουρσΙτ 
—Α νακω χή—δροι Σουλιωτών καί Τότσκηδων. Είσοδος Βασιλικών 
είς Ά ρ τα ν , άποχώρησις Αποστατών. Διάταξις δυνάμεων ΧουρσΙτ 
έπιτήρησις Χατζή ΣελιΑμαγα Πρόνιου—Συνομιλία ι είς Σκλίβανην 
μεταξύ Ταήρ Ά μπάζη καί Ό μέρ Βρυόνη (14-12-1821) καί έπακό- 
λουθα αύτών—Μούρτο Τζάλης—Λύσις πολιορκίας Ά ρ τη ς (20-12-1821) 
—Ά φ ιξ ις  είς Ιω άννινα  τών άποκλεισθέντων είς Ά ρταν πασάδων. 
Λογοτριβαί Τότσκηδων διά μισθούς.

Στες άρχές ’Ιουλίου οί βάρβαροι καί άνόητοι Συρρακοκαλαρ- 
ρυτιώτες άποστάτησαν μέ την βοήθειαν ενός κλέφτη ποταποΰ 
Γιάννη Ράγκου(α), όπου είχε πολλά ολίγους κοντά του καί μόλον

α) *0  καπετάν Ράγκος έστάλη άπό Μεσολόγγι νά φυλάξη τόν τόπον 
άπό τήν διαρπαγήν τών 'Αλβανών. *0  δειλός Ράγκος έφυγε καί οί Χριστιανοί 
έρωτουσαν 6 είς τόν άλλον : πού είναι 6 Ράγκος ; Έφυγε 6 Ράγκος, βλάχικα 
φουτζι Ράγκο, έφυγε ό δειλός (προσθήκη διά χειρός Ζώτου Μολοσσου).
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όπου είχαν καί ομήρους εις τό νησί καί φρουράν βασιλικήν οί 
άνόητοι. "Οθεν ευθύς ό Χουρσίτ πασάς έστειλε 1500 καί τούς 
Γοτιστηνούς μαζί, καί τούτοι ήταν Άργυροκαστρΐτες, Λιμπο- 
χοβηνοί καί Λιάπηδες καί τές 9 ’Ιουλίου ή μέρα Σάββατο έμβήκαν 
στού Συρράκου καί Καλλαρρύτες καί τά έδιαγούμησαν χωρίς 
πόλεμον, έπειδή οί έντόπιοι ώς άνάξιοι καί ούτιδανοί(59) βλέπον- 
τες τά στρατεύματα, άφησαν τό βιός τους καί τό βιό τό ξένο καί 
έφυγαν προς τά Τζουμέρκα, καί άπό κεΐ εις το Μεσολόγγι καί 
Βάλτο γυμνοί καί τετραχηλισμένοι, έπειδή στους Καλαρρύτες 
ώς εις τόπον προφυλακτικόν είχαν στείλει καί Τούρκοι καί Χρι
στιανοί καί Εβραίοι Γιαννιώτες, τό ψιλό βιός τους, καί Άρτη- 
νοί, καί Τρικκαληνοί, καί είχαν πηγαίνει καί πολλές Γιαννιώτικες 
φαμίλιες έκεΐ διά προφύλαξιν. Καί έτζι οί άθώοι Ίωαννΐται 
έπαθαν τά άνίατα στους Καλαρρύτες, χάνοντας το βιό τους καί 
τρέχοντας στά βουνά ξυπόλητοι καί νηστικοί, διά νά μήν σκλα
βωθούν καί τέλος πάντων μερικοί άπέρασαν καί εις Κορφούς. 
Καμιά δεκαριά όμως άνθρωποι έπεσαν είς σκλαβιά καί έλευθε- 
ρώθηκαν στά Γιάννινα. Τί δυστυχία άπερίγραπτη (β0) έπλάκωσε 
τούς Ίωαννΐτες 33 χρόνους (β1) υπό τήν άκατάπαυστον τυραν
νίαν τού ’Αλή πασά, μέ κονάκια, μέ ταίμια, με δοσίματα, μέ άρπα- 
γές παιδιών καί κοριτζιών, μέ πατήματα γυναικών, μέ άγγάρειες 
καί στό τέλος μέ ξεσπίτωμα, μέ λαιμούριασμα τών βασιλικών 
μέσα είς τήν πόλιν, μέ κάψιμο τών σπιτιών, μέ λαιμούριασμα 
στους Δραμισούς, μέ λαιμούριασμα στά Κατζανοχώρια, όπου 
έφάνηκαν οί κλέφτες, μέ λαιμούριασμα στους Καλαρρύτες καί 
μέ λαιμούριασμα στά Γραμμενοχώρια, όπού είχαν ζυγώσει οί 
Σουλιώτες στές άρχές Αύγούστου καί έτραβήχθηκαν καί υστέρα 
έπηγαν οί βασιλικοί καί τά έλαιμούριασαν. Τάχα τί τούς άκαρ- 
τερεΐ τούς δύστυχους άκόμα(62).

‘Ολόγυρα είς τά Λιθαρίτζια είχαν κάμει λαγούμια οί βασιλι
κοί διά νά άναποδογυρίσουν τό κάστρο, όμως δέν έτελεσφόρεσαν, 
επειδή οί άπό μέσα τούς τά έκοφταν(63), τέλος πάντων ένα όπού 
έστοχάστηκαν ότι δέν τούς τό εύρον έβαλαν άρκετήν μπαρούτην, 
τό άναψαν καί έβγηκε κούφιο, επειδή δέν τούς έπροξένησε καμμιά 
ζημιά, άλλά μιά γάτα άσήκωσε καί έπεσε ζωντανή.

Στά Τζουμέρκα άπό τον καπετάν Γώγο έγινε ένας πόλεμος
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μέ τον Άλή πασά, πρώην Κεχαγιάν του Χουρσίτ πασά, όπου 
ήταν στά Κατζανοχώρια , άνδρα κάλλιστον Μωραίτην, καί αύτόν 
οί βασιλικοί δεν τον έκέρδισαν, άλλα έπεσαν πολλοί καί μάλιστα 
ένας Άργυροκαστρίτης Ρεζούλ Καλατζής ονομαζόμενος, άξιό- 
λογος πολέμαρχος, έγύρισεν έπάνω στην μάχην καί πολλοί ’Αρ
βανίτες μέ τούς Κλέφτες.

"Ο δρόμος λοιπόν της ’Άρτας, της Πρέβεζας καί της Παρα
μυθίας είναι κατάκλειστος άπό τούς άποστάτες κλέφτες, Σου
λιώτες καί ’Αρβανίτες, καί ό Χασάν πασάς καί ’Ισμαήλ πασάς 
Πλιάσας κατάκλειστος εις τήν Άρταν καί κινδυνεύει όλη ή πόλις 
άπό πείναν, καθώς καί ή Πρέβεζα, Βόνιτζα καί Πάργα, καί ή 
κούλια στά Πέντε Πηγάδια.

'Όθεν ό Χουρσίτ πασάς έβγάζει τον άνδρειότατον Σιλιχτάρην 
του, καί τον στέλνει διά νά άνοιξη τον δρόμον διά τά Πέντε Πη
γάδια καί τές 16 Αύγούστου προστάζει τον ’Ισμαήλ πασά Πασότ 
μπεην νά πηγαίνη μέ τό στράτευμά του νά άνοιξη τον δρόμον της 
Άρτας, διά νά έλευθερώση τον Χασάν πασάν καί ’Ισμαήλ πασάν 
Πλιάσαν άπό τον κίνδυνον του άποκλεισμοΰ καί εως τώρα, όπου 
είναι 24 Αύγουστου δέν έπροχώρησεν παρά ώς τις Μοΰλκες, 
όπου είναι χωριό κοντά στά Πέντε Πηγάδια καί άποκεί άπέρασε 
διά τήν Άρταν χωρίς πόλεμον.

Τές 20 Αύγούστου ήλθεν είδησις ότι όλη ή Τοτζκαριά, τά 
Ντερβένας, ή Ντεσίτζα, τό Μπεράτι, ή Αύλώνα καί ή Λια- 
πουριά (τό Άρμπρι) ένώθηκαν, λέν, όλοι μέ όρκον μέγαν νά 
έφορμήσουν νά έβγάλουν τον Άλή πασάν. "Οθεν εύθύς ώρμησαν 
καί έπήραν τό Τεπελένι άπό τά χέρια τού Χαλίτ Μπετζίστη 
Μουσελίμη καί ό Χουρσίτ πασάς έστειλε προσταγήν στο ’Αργυ
ρόκαστρο νά πιάκουν τά στενά καί εχθές, λέν, ότι έστειλεν καί τον 
Μουχουρδάρην του ώς στρατηγόν μέ ολίγον στράτευμα διά τό 
Τεπελένι, καί νά ίδοΰμε τί θά άπογίνη μέ τά παιγνίδια των Άρ 
βανιτων, όπου τώρα εις τό τέλος άπεφάσισαν νά βοηθήσουν τον 
Άλή πασάν, πολεμουντες τήν βασιλείαν(64).

............  καί ταύτα ήκολούθησαν ώς τές 30 Νοεμβρίου.
'Ο  Χουρσίτ πασάς όμως, άφου έπήρε τά Λιθαρίτζια καί κούλιαν 
έδιώρισεν έργάτας άπό όλα τά χωριά τής περιοχής Κούρεντα 
νά δουλεύουν εις τά ταμπούρια καί τάμπιες σιμώνοντας εις τό
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κάστρο κατά του Λιβαδιώτη καί έξω Εβραϊκήν καί εις τήν Μη- 
τρόπολιν, όπου δουλεύοντες έσκοτώΟηκαν πολλοί άπό τα ντου
φέκια των άποστατών άπό τάς επάλξεις. Επειδή αυτά τά μέρη 
είναι πολύ σιμά εις τό κάστρο. Έσκοτώθηκαν καί μερικοί πτω
χοί Ίωαννιται, όπου έπάοθηκαν μέ βίαν νά δουλεύουν εις τά 
ταμπούρια οί δύστυχοι.

Τές 4 Δεκεμβρίου ό Ήμέρ πασάς Βρυόνης καί Σιλιχτάρης είς 
τό χωρίον Πεστά καί Σκλίβανη, ζερβιά άπό τον *Άϊ Δημήτρη, 
έσυνωμίλησαν μέ τον Ταήρ Άμπάζην άρκετά. Τί είπαν, τί έζή- 
τησαν οί βασιλικοί, έπρόβαλαν οί Τότζηκηδες καί Σουλιώτες, μάς 
είναι άδηλα, τόσον όμως ήξεύρομεν οτι μετά τήν ομιλίαν έγύρισαν 
πίσω στά ’Ιωάννινα ό Ήμέρ πασάς Βρυόνης καί ό Σιλιχτάρης 
τού Χουρσίτ ποσά άφήνοντες στο στράτευμα στον "Αϊ Δημήτρη 
αρχηγούς καί έφανέρωσαν του Χουρσίτ πασά τά οσα ώμίλησαν 
καί πάλιν έπηγαν είς το στρατόπεδον καί, ως λένε, έγινε ανακωχή 
έως ου νά τελειώσουν αί συνομιλίαι τους, καί σήμερα είναι ήμέ- 
ρες οκτώ, όπου γίνονται συνομιλίες, κανένας όμοος δέν ήξεύρει 
τά ζητήματά τους καί προβλήματα τους όσον των Τότζκηδων 
τόσον καί των Σουλιώτων καί Βαλτινών, άγκοιλά καί ό κόσμος λέν 
πολλά κατά τήν όρεξίν τους, ήγουν ότι τάχα οί Σουλιώτες καί 
Τότζκηδες θέλουν νά προσκυνήσουν μέ συμφωνίας τές άκόλουθες, 
ήγουν νά φύγη τό στράτευμα άπό τά ’Ιωάννινα, νά συγχωρεθή 
ό άποστάτης ’Αλή πασάς καί νά τού δοθή ή Πάργα νά άποζή- 
ση. Τά ’Ιωάννινα νά δοθούν τού Χουσείν πασά, υιού τού Μου- 
χτάρ πασά, όμοιους καί τό Μπεράτι, οί Σουλιώται νά μείνουν 
έλεύθεροι καί άλλα παρόμοια κουραφέξαλα.

Τές 4 τού παρόντος, ήγουν τήν Δευτέραν, ήκούσθηκε στά 
’Ιωάννινα μιά χαροκοπιά ντουφεκιών, ότι ό Ρουζτη Μεχμέτ 
πασάς άπό τήν Παραμυθιάν κατέβηκε καί άπερνώντας άπό τό 
Γλυκύ καί τήν Γύραν τού Λούρου έμβήκεν είς τήν "Αρταν μέ 5 
ή εξ χιλιάδες στράτευμα χωρίς πόλεμον καί οί άποστάται έτρα- 
βήχθηκαν. Χρειάζεται όμως αύτή ή είδησις βεβαιότητα. Τό 
στράτευμα ως τόσον ό φρόνιμος Χουρσίτ πασάς, διά νά άπαντήση 
κάθε προσβολήν εξωτερικήν τών άποστατών, τό διέταξε άκολού- 
θως. Στη Μάζια, στο Μέτζοβο, στή Γότιστα, στά Κατζανοχώ- 
ρια, στον Άϊδημήτρη κατά τήν Σκλίβανην καί Πεστά, όπού

4
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ζυγώνουν στά Κατζανοχώρια κατά την Κοσμηράν καί τήν Μοσπι- 
ναν καί εις τήν Παραμυθιάν, είναι καί στά Γιάννινα στες τάμπιες 
καί ταμπόρια. Έδιώρισε καί στά Τρίκκαλα το στράτευμα όπου 
είναι εκεί νά έφορμήσουν στά ’Άγραφα καί τούτα έγιναν έως τές 
δώδεκα του παρόντος Δεκεμβρίου. Ό Χατζή Σελιάμαγας όμως 
Πρόνιος ό Παραμυθιώτης ύπέπεσεν εις υποψίαν εις τον μέγαν 
Χουρσίτ πασαν, καί εύθύς έπρόσταξε νά φυλαχθή.

Μέ τές πολλές άντάμωσες καί συνομιλίες, όπου έγιναν ήμέ 
ρες 18 εις τήν Σκλίβανην μεταξύ Ταήρ Άμπάζη καί Μέρ Πασά 
Βρυόνη τές 14 τού παρόντος ήμέρα Τετράδη τό βράδυ ήλθε 
στά Γιάννινα ό Ταήρ Άμπάζης μέ καμιά 20 νομάτους καί άντα- 
μώθηκε μέ τον Χουρσίτ πασά. Τί ώμίλησαν ; είναι άδηλον, 
Τού έχάρισεν δμως ένα κεφαλοδέτην καλό, καί ένα κοντογούνι 
καί διά νά έλθη ό Ταήρ άγάς, έμεινε στά Πέντε Πηγάδια ρεχέμι 
(όμηρος) ό Σελιχτάρης τού Χουρσίτ πασά. Έμεινε λοιπόν στά 
Γιάννινα ό Ταήρ άγάς μόνος ώς τές 19 τού παρόντος, τήν Δευ
τέραν τό βράδυ, εις τήν όποιαν ήλθεν άπό τά Πέντε Πηγάδια 
εις τά Γιάννινα καί ό Άγο Βασιάρης καί ό Μέτζε Άμπάζης 
μέ όλους τούς έδικούς του Τότζκηδες καί τό πολύ στράτευμα 
έστάθηκε στή Σαντοβίτσα, Γραμμενοχώρια, Ζέλοβα καί Τζον- 
τίλα υπό τον Άγο Βασιάρη, Μέτζε Άμπάζη καί άλλοι καί ό 
Ταήρ Άμπάζης έχει κονάκι μέσα μέ ολίγους άνθρώπους. ΤΗλθεν 
καί ό Σιλιχτάρης τού Χουρσίτ πασά καί ό Μέρ πασάς Βρυόνης. 
Πώς ήλθαν αύτο ί ; Δέν ήξεύρομεν. Επειδή άπόμειναν εκεί 
κεφάλια πολλά, ό Μοΰρτο Τζάλης καί άλλοι μέ Τότζκηδες πολ
λούς καί όλοι οί Σουλιώτες καί Λακκιώτες. Λέγουν προς τούτοις 
ότι τον Ρουζιτή πασά Άραπασάν (Κουτάη) βαλεση μέ τον 
Άχμέτ πασάν Βρυόνη, οπού είχε πηγαίνει άπό τήν Παραμυθιά 
στο Γλυκύ, ό καπετάν Γιαννάκης άπό τήν Καμερίνα τούς άφησε 
καί άπέρασαν διά τήν Άρταν. Καί οί κλέφτες, οπού είχαν έμβει 
στο προάστιο της Άρτας καί έπολιορκοΰσαν τό κάστρο, έτρα- 
βήχθηκαν στο Κομπότι καί οί Σουλιώτες στοΰ Πέτα καί ό δρό
μος της Άρτας άνοιξε τές 20 τού παρόντος, άφού ό Άγο Βασιά
ρης παρέδωκε τά 5 Πηγάδια εις τούς βασιλικούς. Όθεν έστει- 
λεν εύθύς ό Χουρσίτ πασάς προσταγήν είς Άρταν νά έλθουν εις 
τά ’Ιωάννινα οί δύο πολιορκημένοι πασάδες, ό Χασάν πασάς,
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ό ’Ισμαήλ μπέης Πασόμπεης καί 6 χαζνατάρης του μέ τούς 
στρατιώτας του, όπου τούς είχαν μείνει καί τές 22 τού παρόντος 
έμβήκαν εις τά ’Ιωάννινα έντροπιασμένοι καί εις την ‘'Αρταν 
έδιορίσθηκαν νά την φυλάττουν ό Μαχμούτ πασάς ό Γκέγκας, 
όπου είχε έβγει άπό τά Λιθαρίτζια, ό Άχμέτ πασάς Βρυόνης 
υπό την οδηγίαν τού Ρουζντη πασά. Αύτά ήκολούθησαν ώς τές 
23 τού παρόντος.

Οί Τότζκηδες, οπού είχαν έλθει άπό το Σούλι καί προσκυ- 
νούντες είχαν σταματήσει στην Σαντοβίτζα, Γραμμενοχώρια 
καί Τζοντήλα καί έμειναν άρκετές ήμέρες σ’ αύτά τά χωριά, έση- 
κώθηκαν καί άνοιξαν στά άκόλουθα χωριά, στά άπάνω καί κάτω 
Ρεβέντα, στά Δολιανά, στη Ζιαραβίνα στή Μόσσορη, στην Πογ- 
δόριανη, στή Γρίπιανη καί στού Γερομνήμου καί λέγουν δτι ζη
τούν τον μισθόν τους 6χι άπό τον Χουρσίτ πασάν, άλλ’ άπό τον 
"Αγο Βασιάρη, Ταήρ Άμπάζη καί Σιλιχτάρη τού άποστάτη, οί 
όποιοι τρεις είχαν ώς 4 χιλιάδες πουγγιά βγαλμένα διά μισθούς 
καί κατά τό παρόν αύτή ή λογοτριβή γίνεται διά τον μισθόν 
τους. Αυτό όμως θά είναι ψεύμα, άλλά θά είναι άλλο τι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. -  1822 - ’Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς

’Απραξία λόγω συνεννοήσεων περί τής τύχης τού *Αλή καί των 
συνεργατών του—Έκκένωσις του έξω κάστρου καί άποχώρησις 
τού ’Αλή είς τό έσω. ( "Ιτζ Καλέ )-Προτάσεις ΧουρσΙτ-Κυρά
Βασιλική καταπεισθεΐσα άπό τά άδέλφια της πείθει τόν *Αλήν νά 
μεταβή καί άναμείνη τό Ιτλάκ φερμάνι είς τό νησί. ’Αλής μέ 30 
άνθρώπους άποσύρεται είς τόν "Αγιον Παντελεήμονα, ό Φεΐμ Τζά- 
μης δμως ό κουτσός άπειλεΐ διαρκώς ν* άνατινάξη, έάν έθίγετο ό 
’Αλής—Μεσολαβήσει κυρά Βασιλικής ό ’Αλής διατάζει τόν Φέϊμην 
νά έλθη είς τό νησί. Μυστική άπόβασις στρατευμάτων— Ό ’Αλής 
καλείται νά ύποταγή είς τήν θέλησιν τού Σουλτάνου, άνθίσταται 
δμως γενναίως καί φονεύεται—Μεταφορά καί ταφή πτώματος είς 
”Ιτζ Καλέ παρά τό μνήμα τής Βεζύραινάς του, καί άποστολή άπο- 
κοπείσης κεφαλής του είς Κων/λιν—Κρίσεις συγγραφέως περί τού 
•Αλή.-

1822 ’Ιανουάριου 3 έμίσευσεν άπό τά Γιάννινα ό ’Ισμαήλ 
πασάς Πασόμπεης μέ πολλά ολίγους άνθρώπους κλαίοντας, καί
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άπό εκεί διά που αγνοείται. Καρτεριέται καί ή γυναίκα του καί 
τδ παιδί του άπδ Πρέβεζα.

Κίνημα ολόγυρα των άποστατών έως τάς πέντε του παρόν
τος Ιανουάριου δεν ήκούσθη, άλλά στέκουν στα Τζουμέρκα, στο 
Κομπότι καί οί Σουλιώτες καί στες δύο Λάκκες ώς τού Πέτα 
καί Βοριάδες ήσυχοι εως τάς 9 τού παρόντος ’Ιανουάριου καί είς 
αυτό το διάστημα έπηγεν ό ’Άγο Βασιάρης είς τον Σιλιχτάρη 
στες Πόντες καί συνωμίλησαν. Τί είπαν, αύτοί τό ήξεύρουν 
—έστειλαν τον Άλμάζην Τζέτζε καί άνακάτωσε τούς μέσα την 
πρώτην ’Ιανουάριου—. Στες εννιά τού παρόντος τό βράδυ ημέρα 
Δευτέρα έγιναν πολλές ομιλίες μέ τούς Τότζκηδες στο κάστρο 
καί τές δέκα τό πρωί άνοιξαν τές δύο πόρτες τές μικρές τού κά
στρου είς τού πασακαλού τά σαράγια καί μέ τά μονόξυλα άρχι
σαν νά άδειάζουν τό κάστρο έβγάζοντας τές γυναίκες τους καί 
Τούρκοι καί Ρωμαίοι καί τό βιό τους κουβαλώντας το στο Πέραμα 
καί άποκεί μέ άλογα διά κάτω στην ’Αρβανιτιά. ’Έβγαλαν καί 
τούς άρρώστους όλους στοΰ Λειβαδιώτη. Έβγηκαν όλοι οί τοπ- 
τζήδες καί ό μέγας κομπαρατζής Γιάνκας, 6 Μήτρο Μπίκος Λε- 
κλιώτης, ό Κασίμ Ντάμζης, ό Άρμάσης, ό Μπραήμ Σαράτζης 
καί άλ?ιθΐ, έβγηκε καί ό ’Ισμαήλ μπέης, υιός τού ποτέ Βελή 
πασά μέ τον θειον του Σουλεϊμάν πασά, υιόν τού Ίμπραήμ πασά 
άπό τό Μπεράτι καί έπροσκύνησαν καί έστάθηκαν είς τό κονάκι 
τού Ήμέρ πασά Βρυόνη καί έτζι άδειαζε τό κάστρο όλο έως τές 
12 καί τότε άνοιξαν την μεγάλην πόρταν καί έστάθηκαν σ’ αυτήν 
άνθρωποι βασιλικοί φυλάγοντας νά μήν έμπη κανένας μέσα, 
έπειδή ό ’Ίτζ καλές είναι κλεισμένος καί σαύτόν είναι ό άποστάτης 
μέ τούς θησαυρούς του καί τον φυλάττει ο Μπαϊράμης, ό Θανά
σης Βάγια, ό Μάνθο Ντόβρας(βδ) καί ό Φεήμ Τζάμης, ό Σέλφος 
Μετζεμπόνου καί άλλοι πολλοί καί δέν ήξεύρομεν τί ώμιλήθηκε 
δι’ αύτόν, νά σκοτωθή ή νά τού χαρισθή ή ζωή καί νά τού δοθή 
πουθενά τόπος νά ζήση ή άλλο τι, δέν ήξεύρομεν. Τούτο μόνον 
βλέπομεν ότι όσοι είναι στον ’'Ιτζ Καλέ δέν βαρούν τούς έξω 
όλότελα, άλλά τούς άφήνουν νά κουβαλιούνται καί νά έβγαίνουν 
ήσυχα, γιατί αύτοί τό ήξεύρουν.

*Όλην τούτην τήν ύπόθεσιν έως εδώ τήν ένήργησεν ό Ήμέρ 
πασάς Βρυόνης, άφού έγύρισεν άπό τήν άποστασίαν της Λιβα-
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διάς μέ τούς έξω Τότζηδες Ταήρ Άμπάζη καί *Άγο Βασιάρη 
καί κανένας άλλος δεν άνακατώθηκεν άπό τούς Όσμανλήδες, 
χώρια άπο τον Σιλιχτάρην του Χουρσίτ πασά, καί δλη αύτή ή 
σκηνή έως εδώ έστάθη τόσον μυστική, όπου είναι διά άπορία. 
Επειδή βλέπομεν στά Γιάννινα τούς Χαλντούπηδες καί Γιαννιώ
τες Τούρκους πολλά καταφρονημένους άπο τούς Τότζκηδες καί 
λυπημένους, καί μάλιστα τήν Τρίτη τό πρωΐ τές δέκα τού πα
ρόντος, όπου ειχεν άρχίσει νά άδειάζη τό Ιξω κάστρο, έτρεξαν οί 
Γιαννιώτες Τούρκοι μέ τά ντουφέκια στήν Λούτζα νά ρίξουν 
διά χαροκοπιά καί εύθύς ύβρίσθηκαν άπο τούς άνθρώπους τού 
Χουρσίτ πασά καί έγύρισαν πίσω καί άπόμειναν σάν ή Σούλτω 
μέ τά φρύδια, καί έτζι ή Τοτζκαριά έδείχθηκε θαυμαστή εις 
τούτην τήν σκηνήν τήν υστερινή. Τι θά άποκάμη όμως μέ τον 
*Ίτζ Καλέ ; Δέν ήξεύρομεν. Επειδή καί μέσα σ’ αύτόν είναι 
άκόμη Τότζκηδες μέ τον άποστάτην καί στο Σούλι είναι Τότζκη
δες καί δέν βαρούν ούτε άπο τό ’Ίτζ Καλέ, ούτε άπό τό Σούλι, 
πρωτήτερα δμως άπό τούτην τήν σκηνήν έφυγαν ό Καρκαντελής 
πασάς διά τον τόπον του, μέ άλλους τρεις πασάδες μικρούς, καί 
έτζι στά ’Ιωάννινα τώρα δέν είναι τόσο πολύ στράτευμα Όσμαν- 
λίτικο, ούδέ στης *Άρτας τό κάστρο, επειδή τά προάστια έκάη- 
καν, ούδέ στά Πέντε Πηγάδια καί Κλεισούρα τού δρόμου της 
νΑρτας. Καί αύτά ήκολούθησαν στήν πολιορκία τού άποστάτη 
’Αλή πασά έως τές δέκα τρεις τού παρόντος. fO πόλεμος όμως 
έπαυσεν άπό τές 9 τού μηνός τήν Δευτέρα. Τώρα καρτερούμεν 
νά ίδοΰμεν τί θά άπογίνη μέ τον άποστάτην καί τι θά άποκάμουν 
μ’ αύτόν οι Τότζκηδες, ζωντανόν θά τόν δώσουν ; ή σκοτωμένον ; 
ή θά τόν έβγάλουν διά τό Τεπελένι ; ή θά τον άφήσουν νά καή 
μέ δλους τούς θησαυρούς του; ή δέν ήξεύρω τί άλλο θά τόν κάμουν 
καί οί έξω Τότζκηδες , όπου έχουν τήν δύναμιν στο χέρι τους, 
καί οί μέσα όπού τόν φυλάγουν, οπού πρέπει νά είναι πολλά ολί
γοι. Επειδή ώς τές 13 στράτευμα βασιλικό μέσα δέν έχει έμβει 
νά πιάση τές έπάλξεις. Ούτε τόπι ή ντουφέκι άκούστηκε. ’Αλλά 
τό μέγα κάστρο στέκεται έρημο ’ίσως άπό φόβο τού *Ίτζ Καλέ, 
μήν άπελπισθή ό άποστάτης καί βάλη φωτιά στον τζοπχανέ(ββ) 
καί άναποδογυρισθή ό τόπος καί χαθή. καί αύτός καί οί θησαυροί 
του καί οί άνθρωποί του καί άκολούθως καί τό έξω κάστρο. Ό
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φρόνιμος Χουρσίτ πασάς έστειλε ραί (α) μπουγιουρδιά εις τούς 
μέσα με συνθήκην τέτοιαν, όπου τούς χαρίζεται ή ζωή καί το βιος 
τους, αν ενεργήσουν νά δοθή ό τύραννος άποστάτης εις τούς 
βασιλικούς, χωρίς νά βλαφθή ό χαζνές. (β). Οι μέσα, άφού έλαβον 
τα ράϊ μουγιουρδιά ένώθηκαν όλοι καί ώμίλησαν, έπήραν άπό το 
μέρος τους καί τά άδέλφια της κυρα Βασιλικής, τά όποια έκατά- 
πεισαν την άδελφήν τους τήν πολυέραστη τού αποστάτη, νά τον 
καταπείση νά έβγη άπό τό τζοπχανέ καί νά δεχθή κάθε συμφω
νίαν, όπου τού προβληθή, καί άν τό κατορθώση της χαρίζεται ή 
ελευθερία καί βιό άρκετό, χώρια άπό εκείνο, οπού είχε επάνω της 
καί στην εξουσία της, καί έτζι τές 20 τήν Παρασκευή έδωκε 
πίστιν εις τά προβλήματα των βασιλικών, ότι θά τού έλθη το 
ίτλάκ φερμάνι, μόνο νά σηκωθή νά πηγαίνη στο νησί νά καρτε- 
ρέση, στον Παντελεήμονα (επειδή αυτό τό μοναστήρι είχεν άπο- 
μείνει άχάλαγο) καί νά πάρη καί όσους άνθρώπους θέλει κοντά 
του, καί μέσα νά άφήση νά τού δένουν τό βιό εκείνοι οί άνθρωποί 
του, όπου διορίση αύτός ό ίδιος καί νά τού τό στέλνουν εις τό νησί, 
οσο νά έλθη τό φερμάνι. Τον έβεβαίωσεν Σιλιχτάρης τού Χουρσίτ 
πασά μεθ’ όρκου διά τού κεχαγιά του Άχμέταγα ότι θά γράψουν 
ολοι οί πασάδες εις τον βασιλέα παρακαλούντες καί ελπίζουν νά 
είσακουσθοΰν. Ό άποστάτης ως φιλόζωος έμισοδέχθηκε τό πρό
βλημα καί τήν Παρασκευήν τό βράδυ στες 20 Γεναριοΰ, οπού 
έκλεισαν οί 17 μήνες (67) τής πολιορκίας κατέβηκε άπό τό *Ίτζ 
Καλέ στο μονόξυλο καί έπήγε στον Παντελεήμονα μέ 30 άνθρώ
πους (68) του, άπό τούς οποίους ήταν οί μεγαλύτεροι καί πλησιέ- 
στεροι ό Μπαϊράμης, ό Σέλφο Μετζεμπόνος, καί ό Μανθάκης 
Δοβριανίτης, καί στον ’Ίτζ Καλέ άπόμειναν ο Θανάσης Βάγιας 
μέ τούς άνθρώπους του καί μέ τές φαμιλιές του, τού άδελφοΰ του 
ιατρού Λουκά καί τού άνεψιού του Δημητράκη Τζαούση, ό Δημη- 
τράκης, ό υιός του *Άγο Βασιάρη, ό Φεήμ Τζάμης, κουτζός καί 
πολλά πιστός τού άποστάτου, τον όποιον τον άφηκε στον τζοπ
χανέ, οπού άν πειραχθή στο νησί τίποτε ό άποστάτης νά βάλη 
φωτιά στον τζοπχανέ, νά έξαλείψη όλους τούς χαζνέδες καί μέ

α) Pat =  συγχώρησις, έλευθερία
β) Χαζνές =  θησαυρός, χαζνατάρης =  θησαυροφύλαξ, ταμίας
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αύτόν τον φόβον νά μην τον πειράξουν. Τά άδέλφια της κυρά 
Βασιλικής Σιμός(69) καί Νικόλας(70) τά 4 ρεχέμια των Σουλιώ- 
των καί άλλα* ήταν 5, τό ένα όμως είχε άποθάνει. Το Σάββατο 
ό Θανάσης Βάγιας έστειλε τό βιό του καί τές φαμιλιές του στο 
Πέραμα καί την Κυριακήν τό ίδιο, καί οί χαζνέδες έτοιμάζονταν, 
ό Φείμης δμοος έφοβέριζε. "Οθεν την Τρίτην τό πρωί έστειλαν 
την κυρά Βασιλική στο νησί(71), καί έπρόβαλαν στον βεζύρην 
νά σηκώση τον Φεΐμην, έπειδή φοβερίζοντας μέ τον τζοπχανέ, 
δεν άφήνει τον κόσμον νά δέσουν τον χαζνέ. "Οθεν ό άποστάτης 
έστειλεν ένα μπουγιουρδί του καί τον έκραζε καί έτζι έσηκώθηκε 
κάθε υποψία άπό τον *Ττζ καλέ. Τήν Τρίτην έκουβαλήθηκε στο 
νησί άρκετό στράτευμα, χωρίς νά καταλάβη ό άποστάτης καί 
προς τό βράδυ τές 9 ώρες έπήγεν ό Μεχμέτ πασάς Μόρα Βάλεσης 
καί ό Σιλιχτάρης με τον Καφτάναγα καί με τον καβάζην, τον δή
μιον του Χουρσίτ πασά, καί τον Μεχμέτ πασά, όπου του είπε 
ψευδός δτι τό φερμάνι του βασιλέως είνε νάύποταχθή στον βασιλέα, 
καί έβαλε τό χέρι στο πιστόλι, έπρόλαβε ό άποστάτης καί τόν έβά- 
ρεσε μέ τό πιστόλι του, δέν έπήγε δμως στον τόπον, ώρμησε καί 
έπειτα ό δήμιος καβάζης καί έντουφέκησε τόν άποστάτη στό 
δεξί χέρι, δέν έπρόφθασεν, άλλά έφονεύθη άπό το άλλο πιστόλι 
του άποστάτου. Έτρεξαν έπειτα άλλοι καί έβάρεσαν τόν καβά
ζην καί άλλοι τόν άποστάτην καί οί τέσσαρες άνθρωποί του, όπου 
ήταν παρόν καί έσκότωσαν άρκετούς, άλλ’ έσκοτώθηκαν έπειτα 
καί οί πέντε, ήγουν ό Άλή πασάς, ό Μπαϊράμης του, ό κουτζο- 
Φείμης, ό Μανθάκης καί ό Σέλφος. Έσκοτώθηκε ό Φείμης 
Τζάμης(72) καί Ήμέρ Σερμπετζής καί ό Μπαϊράμ Μπόκος καί 
ό Ρουστίμ Κιολής τέσσαρες καί ένας Γκέκας Άληπασανλής καί 
ό Άλή πασάς έξ. Καί άπό τούς βασιλικούς έσκοτώθηκαν ό καβά
ζης καί άλλοι τρεις καί ό Σαφτάναγας έλαβώθη καί έγιατρεύθη. 
Έπιστολίσθη καί ό Μεχμέτ πασάς άπό τόν Άμδουλά καβάζη, 
οπού έκρατοΰσε τόν Άλή πασάν, έως οπού έξεψύχησεν, δέν τόν 
έπήρε καί τού έχώρισε τό λαχούρι του. Καί εύθύς τού έπήραν 
τό κεφάλι τού φονευθέντος άποστάτου έπάνω σε ένα ταμπάκι 
τήν ίδια νύκτα καί τό έπήγαν μέ λαμπάδες τού Χουρσίτ πασά 
στοΰ Μπαρδάνη καί τήν Τετράδη έφεραν τό πτώμα τού άποστάτου 
εις τό νΙτζ καλέ καί τόν ένταφίασαν μέ παράταξιν είς τό εκεί τζαμί,
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κοντά στο μνήμα τής βεζύραινάς του, καί το κεφάλι του στέκε
ται μαζί μέ τό γκιτζελίκι στο ταμπάκι, στο διβάνι του Μαρδάνη, 
καί τό κυττάζουν ό κόσμος, καί θά σταλθή στον βασιλέα καί ό χαζ- 
νές. Τέτοιον τέλος ελαβε τούτος ό μέγας τύραννος τής ’Ηπείρου 
καί άποστάτης τού βασιλέως, όπου κατήσχυνε τά πρώτα μέ τά 
ύστερα. Έτελείωσε λοιπόν τήν ζωήν του την βρωμεράν εις τούς 
1822 ’Ιανουάριου 24, ημέρα Τρίτη, το βράδυ προς τό σουρού- 
πιασμα,(78) άφού χρόνους 33 μέ τήν εξουσίαν του τήν τυραννικήν 
κατεπτώχυνε τήν "Ηπειρον καί Ελλάδα καί Τούρκους καί Ρω
μαίους καί τήν κατατίμασε καί μέ τήν άποστασίαν του 17 μήνες 
τήν έξολόθρευσε καί τήν έδιακόνησε, κατακαίοντάς την ό άσυνεί- 
δητος. Έζησε δέ χρόνους έβδομήντα. Τού έμειναν άκόμη δύο 
άγγόνια ό ’Ισμαήλ μπέης, υιός τού ποτέ Βελή πασά, 16 χρόνων, 
στά ’Ιωάννινα προσκυνημένος μέ τούς Τότζκηδες καί ό Χουσειν 
πασάς, υιός τού ποτέ Μουχτάρ πασά, ρεχέμι στούς Σουλιώτες, 
οί όποιοι άφεύκτο̂ ς θά τον δώσουν τού Χουρσίτ πασά, διά νά 
λάβουν τά 4 ρεχέμια τους, οπού ήταν στον *Ίτζ καλέ, καί νά ίδού- 
μεν τί θά τούς άποκάμη αύτούς τούς δύο. Άν τούς φονεύση καί 
αύτούς, τότε όλοριζί το τζάκι τού Άλή πασά εις 1 1 / 2  χρόνον 
εξολοθρεύεται, καθώς έξολοθρεύτηκε Αύτός ένας, τρία παιδιά 
του, ό Μουχτάρ πασάς, ό Βελή πασάς καί Σελίχ πασάς, ό Μεχ- 
μέτ πασάς, υιός Βελή πασά καί Σελίμπεης, ό Μαχμούτ μπέης, 
υιός Μουχτάρ πασά καί ό Μουσταφάμπεης ό διχρονίτης καί ό 
Μουσταφάμπεης δύο χρονών, υιός Σελίχ πασά(74).



Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

( 1 )

Έ  π ή ρ ε τ ά  δ ε ρ β έ ν ι α :  Ή  φύλαξις των δερβενίων, των δημοσίων 
δηλ. όδών καί στενωπών άπό τούς κλέφτας καί ταραχοποιούς είχεν άνατεθή, 
ώς γνωστόν είς τούς ντερβεναγάδες, οί όποιοι έτέλουν ύπό τάς διαταγάς του 
γενικού δερβέναγα (δερβεντάτ ναζίρ).

Πρώτος είς τήν σειράν τών γενικών τούτων έποπτών τών δερβεναγάδων 
μνημονεύεται κάποιος Χ α τ ζ ή  Ά λ ή  Π α σ ά ς  άπό τά Φάρσαλα. 
Ακολουθεί δέ ό Κ ο ύ ρ τ  Π α σ ά ς ,  τόν όποιον διεδέχθη ό περιώνυμος 
Ά λ ή  Π α σ ά ς .

ΙΓότε δμως ούτος άνέλαβε τό σημαντικόν τούτο άςίωμα, τό όποιον έξη- 
σφάλιζε είς τόν έχοντα δύναμιν καί πλούτον ; Ό  Λιδωρίκης, ό έμπιστος 
γραμματεύς τού Άλή άναφέρει είς τά διασωθέντα ύπό τού Βλαχογιάννη έν 
άντιγράφφ άπομνημονεύματα, (τά όποια έδημοσίευσεν έξ αύτού ό Τ. Λά- 
πας είς Ήπειρωτ. Εστίαν, 1955) οτι ό Άλής διωρίσθη άρχηγός δερβενίων 
έπί Κούρτ πασά, (έφ’ ού ώς γνωστόν ύπέστη μαρτυρικόν θάνατον καί ό Κο
σμάς ό Αίτωλός (1714—1779). Τούτο φαίνεται παραδεχόμενος καί ό Χατζη- 
σεχρέτης, άφοΰ άποδίδει τόν θάνατον τού πασά τούτου τού Μπερατίου είς τήν 
λύπην, τήν όποίαν ήσθάνθη έπί τώ διορισμέ τού Άλή ώς γενικού όδοφύλακος. 
(βλ. Άραβαντινοΰ ιστορία Άλή πασά, σελ. 38 σημ. 2 ). Έκ σημειώματος 
είς τό χειρόγραφον, όπου κατεγράφη καί ή προκειμένη ιστορία τής πολιορκίας 
τού Άλή, πληροφορούμεθα ότι ό Κούρτ πασάς πού είχε τά δερβένια άπέθανε 
είς τά 1787 καί ότι ό Άλής έλαβε τά δερβένια τό έπόμενον έτος, οτε έγένετο 
πασάς τών Τωαννίνων* ό Άλής όμως είχε τόν έλεγχον τών δερβενίων καί 
προ τής εποχής αύτής, διότι κατά τόν Άραβαντινόν είχε διορισθή τοποτηρητής 
τού γενικού δερβέναγα άπό τού 1785 (βλ. 'Ιστορία τού Άλή. σελ. 40), ότε 
έζη άκόμη ό Κούρτ πασάς, κατά τό άνωτέρω πλησιέστερον προς τά πράγματα 
χρονικόν. 'Η παρατήρησις κατά συνέπειαν τού Άραβαντινοΰ οτι δέν έζη ό 
Κούρτ πασάς, όταν ό Άλής άνέλαβε τήν άρχηγίαν τών δερβενίων, ώστε νά 
δικαιολογήται ή ύπόθεσις τού Χατζησεχρέτη περί τής άφορμής τού θανάτου 
τού πασά τούτου, πρέπει ν’ άποκλεισθή, άφού ό Άλής έξουσίαζεν ούσιαστι- 
κώς τά δερβένια άπό τού 1785, δύο δηλ. έτη προ τού θανάτου τού άντιπάλου 
του, τόν όποιον ό Άραβαντινός τοποθετεί, έσφαλμένως κατά τά άνωτέρω, 
είς τό 1784.

(2)

Κ α κ ο σ ο ύ λ ι .  Τήν όνομασίαν ταύτην έδωσαν είς τό Σούλι οί Αλβανοί 
διά τήν φθοράν, τήν όποίαν ύπέστησαν είς τάς έκστρατείας των κατ’ αύτού



καί δή έπί ’Αλή πασά. (βλ. Φιλήμονος δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής 
Έπαναστάσεως. β. σελ. 236).

(3)
Κ ά ρ ε λ ι. 'Ως γενικός έξουσιαστής των δερβενίων ό ’Αλής είχεν εξου

σίαν νά διορίζη άρματωλούς, δερβεναγάδες, βοΐβοντάδες καθ’ δλην την 
Στερεάν μέχρι των Θηβών, διότι τά μέρη ταύτα ύπήγοντο εις τήν έξουσίαν 
του. Επειδή δμως τδ Κάρελι δηλ. ή Ακαρνανία ήτο τής Σουλτάνας, κατά τον 
Λιδωρίκην. δέν είχε δικαίωμα νά διορίζη έκεΐ είμή καπετανέους (βλ. άπομνημ. 
σ. 18).

(4)
‘Ο π ο υ  δ έ ν  ή σ α ν  έ ν ο χ ε ς .  Και κατά τον Λιδωρίκην ή μετανά- 

στευσις έγινεν είς Πρέβεζαν, μέ τήν διαφοράν οτι μετεφέρθησαν έκεί βχι οί μή 
ένοχοι, άλλά δσοι έκ των Γαρδικιωτών άνήκον είς τήν μερίδα του. Οί ένοχοι 
μετεφέρθησαν άπό τά πέριξ χωρία, δπου είχαν διασπαρή, είς τδ έρειπωμένον 
χάνι Βαλιαρέ, κείμενον είς δίωρον άπδ του Γαρδικίου άπόστασιν, δπου έπη- 
κολούθησεν ώς γνωστόν ή άγρία καί άνανδρος έξόντωσις των έγκλεισθέντων 
(κατ’ άλλους 600 καί κατ’ άλλους 700) Γαρδικιωτών (Μαρτ. 1812)

(5)
Ό ’Αλής έστειλε καί έπιστολήν πρδς τδν Ναπολέοντα Βοναπάρτην, ή 

οποία έδημοσιεύθη τότε είς τδν τύπον (βλ. Πουκεβίλ. ‘Ιστορία άναγεν- 
νήσεως Ελλάδος, α. σελ. 85 σημ.).

(6)

—Έ κ των όχυρωματικών αύτών έργων, τά όποια μαρτυρούν τδν προνοη
τικόν καί φιλόδοξον χαρακτήρα τού ’Αλή έξηγειται έν μέρει καί ή φθορά 
των οικονομικών του.

( 7 )

—Τ δ φ ρ ο ύ ρ ι ο ν  Λ ι θ α ρ ί τ σ ι α  καί τδ έπ’ αύτοΰ σεράγι είχαν 
κτισθή κατά τδν Λιδωρίκην είς βράχον κατά τήν ν.δ. άκτήν τής λίμνης, (άπό- 
μνημον. σ. 3 χειρ.). Αί δέ έπάλξεις τού φρουρίου ήσαν έφωδιασμέναι κατά τδν 
Λήκ (Δ. σελ. 151) μέ τηλεβόλα, ώστε νά είναι δυνατόν νά συνεχισθή ή άμυνα 
καί είς περίπτωσιν καθ’ ήν θά κατεστρέφοντο τά έπί τών τειχών οίκοδομή 
ματα (βλ. Σ. Άραβαντινοΰ ‘Ιστορία *Αλή πασα... σ. 482 σημ. καί 294).

(8)

—Ά  π δ φ α ρ μ ά κ ι .  Κατά τδν Άραβαντινδν ό ’Αλής άμα τη άγρία 
έξοντώσει τών Γαρδικιωτών, είς ήν έλαβον μέρος καί χριστιανοί όπλαρχηγοί, 
διέταξε καί τήν θανάτωσιν τών είς ’Ιωάννινα έν τη μονή τού Σωτήρος έγκλεί- 
στων προυχόντων τής Χαονίας, εξαιρέσει τού Μουσταφα πασα. Μαθών 
δμως δτι ούτος άποκαθίστατο κατόπιν διαταγής τού Διβανίου είς τήν τοπαρ
χίαν Δελβίνου έπέβαλεν είς αύτδν τδν δι* άσιτείας θάνατον, άποδώσας τούτον
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εις νόσον. Έκ των άναφερομένων έν τη παρούση υιών του έν λόγω τοπάρχου 
ό Άραβαντινός μνημονεύει μόνον τον Σαίμ μπέην, διασωθέντα έκ θαύματος 
εις Κέρκυραν (βλ. χρονογραφία της Ηπείρου α. σελ. 311).

(9)
—Πρωτήτερα άπό τρία χρόνια δηλ. πριν άπό τρία καί πλέον χρόνια, κατά 

τό 1818 καί όχι τό 1819. ώς άναφέρει ό Λήκ, τον όποιον άκολουθεΐ καί ό Λαμ- 
πρίδης (βλ. ’Αλή πασά... σ. 44).

(10)

—Κ α ί κ α θ ’ έ ξ η ς :  Καί ό Λιδωρίκης γράφει: "Οταν ύπάνδρευεν 
υΙόν ή έγγονον προσκαλούσε τούς καθ’ δλον τό κράτος του έπισήμους προε
στούς, άρχιερεΐς, καπετανέους χριστιανούς, ’Αλβανούς καί Τούρκους, οίτινες 
έρχόμενοι του έφερον πλούσια δώρα, ό μέν χρυσά καί άργυρά σκεύη, ό δέ 
ίππον καί ήμίονον καί άλλο τι (άπομν. σ. 1 ). περιττόν να σημειωθη οτι ώφε- 
λεΐτο τά μέγιστα έκ των δώρων τούτων, τά όποια άπετέλουν σημαντικήν 
πηγήν πλουτισμού καί ένισχύσεως των θησαυρών του.

( 11)

— Περί τών γάμων τού Μ ω χ α μ έ τ, υιού τού Βελή βλ. καί Λαμπρίδου 
*Αλή πασάς σ. 44.

(12)

—Τήν θυγατέρα τού Ίμπραήμ πασά δηλ. τήν ώραίαν καί έντιμον Ζοβεΐδέ, 
τήν οποίαν λέγεται ότι έβίασεν ό ’Αλής κατά τήν άπουσίαν τού υίοΰ του, 
άφού προηγουμένως έπέτυχε διά ναρκωτικών τήν άπώλειαν τών αίσθήσεών 
της.

(13)

—Π ρ ό 10 έ τ  ώ ν, άντί πρό 13 έτών, καθόσον ό Μαχμούτ ό Β' διε- 
δέχθη τόν καθαιρεθέντα μεγαλύτερον άδελφόν του Μουσταφάν Δ' τη 28 
’Ιουλίου 1808 (βλ. Κ. Παπαρρηγοπούλου Τστορ. Έλλ. Έθν. τομ. ε. σ. 2 2 1).

(14)

—Έ  τ α π ε ί ν ω σ ε  κ α ί  ε ί ρ ή ν ε υ σ ε ν .  «Τήν Σερβίαν, ή οποία 
διά τών άπό τού 1804 άγώνων του Καραγιώργιεβιτς, Στανογιεγκλάβας κ.λ,π. 
είχεν έπιτύχει 6χι μόνον τήν άπαλλαγήν της έκ τών γενιτσάρων, οί όποιοι 
κατεπίεζον χριστιανούς καί Τούρκους, άλλά καί τήν άνεξαρτησίαν της, υπέ
ταξε τό 1813 ό διαβόητος Χουρσίτ πασάς, τότε της Βοσνίας πασάς καί πρώην 
μέγας Βεζύρης. Τήν είρήνευσιν όμως αύτης έπέτυχεν ό Μαρασλή πασάς, 
Βαλής της Ρούμελης διά της προφορικής μετά τού Μίλο Όβρένοβιτς συμφω
νίας, δι’ ής έξησφαλίζοντο είς τήν Σερβίαν διοικητικά καί φορολογικά προ
νόμια υπό τήν Τουρκικήν έπικυριαρχίαν. (βλ. Μ. Λάσκαρη. Έλληνες καί 
Σέρβοι κατά τούς άπελευθερωτικούς άγώνας 1804—1830 σελ. 20—21).
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(15)

25.000. Ποιαν άκριβώς δύναμιν διέΟετεν ό Άλής κατά την έναρξιν της 
πολιορκίας του, άλλά καί οί «άντίπαλοί του δέν είναι χωστόν, ό Γ . Οικονόμου 
άναβιβάζει αύτήν εις 32 χιλ., τήν δέ των σουλτανικών εις τον ύπερβολικόν 
άριθμόν των 80.000 περίπου (βλ. Άραβαντινοΰ ιστορία Άλή. σελ. 300), 
ό Ταλίδας άντιθέτως εις ύπόμνημά του πρός τον Μαυροκορδάτον (12-2-1823) 
μεταγενέστερον συνεπώς της προκειμένης ιστορίας, έχων ύπ’ οψιν τάς μεγάλας 
άπωλείας των ’Αλβανών κατά την μέχρι της έποχής αύτης περίοδον του 
άγώνος τροποποιεί τον ανωτέρω άριθμόν περιορίζων τήν ένοπλον δύναμιν 
του Άλή είς 20.000.

(16)

—« Σ ο υ λ ε ϊ μ ά ν  π α σ ά » .  Εις τούτον είχε προσκολληθή ώς γραμ- 
ματεύς ό τόσον δραστηρίως καί εύφυώς έργασθείς έκ της θέσεώς του ύπέρ 
τού Γένους καί τών σκοπών της φιλικής Ν. Λασπάς ή ’Αναγνώστης Σια- 
τιστεύς (βλ. Άραβαντινοΰ Τστορ. Άλή πασά. σ. 282 σημ. 1 ).

(17)
—« Τ ρ ε ι ς  ά ν θ ρ ω π ο ι  »—Κατά τον Άραβαντινόν είχον σταλή είς 

Κων/πολιν πρός δολοφονίαν του Πασόμπεη οί άφωσιωμένοι είς τον Άλήν 
Αλβανοί Σελήμ καί Χουσείν, έκ τών όποιων ό εις διέφυγε, ό άλλος δέ 
συλληφθείς ώμολόγησεν δτι είχεν ύποκινηθή ύπό τού Άλή (Ιστορία Άλή 
πασά... σ. 275) Κατά τόν Δ. Αίνιάνα άντιθέτως, τον γραμματέα καί βιογρά
φον τού Καραΐσκάκη, τήν άποστολήν είχον άναλάβει πέντε πρόσωπα έν συ- 
νεννοήσει μέ τόν έν Κων/πόλει έπίτροπον τού Άλή, Έλμάζμπεην.

(18)
—α' Μ α ρ τ ί ο υ  1 8 2 0 ». Ή κατά τού Πασόμπεη δολοφονική άπό- 

πειρα έν Κων/πόλει έγένετο καί κατά τόν Άραβαντινόν τήν Ιην Μαρτίου 
κατά συνέπειαν ή πληροφορία τού ΦίνλεΟ 6τι έγένετο κατά τόν Φεβρου
άριον ί.έ. πρέπει νά άναθεωρηθή (Τστορία Έλλ. Έπ. σ. 100).

(19)
—Ά λ μ ά  ζ η ν  ( καί  ’ Ε λ μ ά ζ η ν ) .  Οΰτος ήτο υίός τού Μέτζε 

Μπόνου καί άδελφός τού Σέλφο (Άγά), τόν όποιον ό Άλής είχεν ύπαν- 
δρεύσει κατά τόν Μανζούρ μέ τινα χριστιανήν έκ τών παλακών του (βλ. 
Άραβαντινοΰ Ίστορ. Άλή πασά... σ. 469 σημ. δ).

(20 )

—Μ έ φ ε ρ μ ά ν ι. Τό χάτι Σίεριφ δι* οΰ ό Άλής έκηρύσσετο φιρμαν- 
λής, δηλ. ένοχος καί άνεγνωρισμένος έχθρός τοΰ κράτους, έάν έντός 40θημέρου 
δέν ένεφανίζετο πρό τοΰ χρυσοΰ κατωφλίου τής πύλης τής εύτυχίας διά ν’ 
άπολογηθή έξεδόθη τόν ’Ιούλιον τοΰ 1820 δηλ. μετά 4 καί πλέον μήνας άπό 
τής άποπείρας κατά τοΰ Πασόμπεη. Ή καθυστέρησις αΰτη προήρχετο κατά
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τόν Άραβαντινόν έκ λόγων οικονομικών, από την κακήν δηλ. οικονομικήν 
κατάστασιν της αυτοκρατορίας, ή όποία δέν έπέτρεπε τήν άνάληψιν μιας τοι- 
αύτης έκστρατείας, άλλα καί θρησκευτικών άπό τήν προσέγγισιν δηλ. του ρα- 
μαζανίου (βλ. *Ιστορ. Άλή πασά σ. 287), δύναται δμως νά έξηγηθη καί έκ 
της συνέσεως του σουλτάνου έπιθυμοΰντος, πριν έκδηλώση τήν όργήν του κατά 
του Άλή, νά μειώση προηγουμένως τήν έπικινδύνως αύξηθεισαν δύναμίν του.

( 21)

—Δ ιά  τ ο υ  π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ .  Τό πατριαρχικόν γράμμα, τό όποιον 
άπηυθύνετο πρός τον μητροπολίτην Λαρίσης μέ τήν σύστασιν νά κοινολογηθή 
ή άπόφασις του σουλτάνου περί τιμωρίας του τυράννου καί νά συστηθή είς 
τούς χριστιανούς άκρα εύπείθεια καί ύποταγή, έχει δημοσιευθή καί άπό τόν 
βιογράφον του ένθομάρτυρος μητροπολίτου Λαρίσης Πολυκάρπου (βλ. 
Παπασπύρου Ζέγκου βιογραφία Πολυκάρπου του Δαρδαίου κ.λ.π. σ. 77—80).

( 22)

—Ά  ξ ι ώ τ ε ρ ο ν .  ’Αντίθετον είκόνα παρουσιάζει ό Μακρυγιάννης 
περί του άνδρός «...αύτός (δηλ. ό Χασάν πασάς), ό όποιος ήτο είς Άρταν) 
καί ένας, τόν έλεγον Μπαμπά πασά άφάνισαν τιμή καί τά πλούτη τών άνθρώ- 
πων» γράφει καί προσθέτει οτι καί ό ίδιος έκινδύνευσε, διότι ριφθείς είςτήν 
φυλακήν δέν θά έξήρχετο ζών, έάν ό πατριώτης του δέν έπλήρωνεν άφειδώς 
διά τήν σωτηρίαν του (άπομνημ. τ. α' σ. 115 β'. έκδ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

(23)

—Ό  Ν τ α λ ί π  Π ρ ε μ έ τ η ς .  Περί της άποστασίας του βλ. καί 
Άραβαντινού Ίστορ. Άλή πασά... σ. 289.

(24)
—Τ έ λ η  ’Ι ο υ λ ί ο υ . . .  ’Από χειρόγραφον του Φιλητά, μαθητου του 

Ταλίδα, πληροφορούμεθα οτι «οι περίφημοι καπετανέοι Στουρνάρης καί Που- 
λής έκυρίευσαν τό μεσημβρινόν μέρος του Άσπροποτάμου, τούς Καλαρρύτες, 
τό Συρράκον καί τήν περιοχήν των στις 29 ’Ιουλίου (1820) καί μάλιστα χωρίς 
πόλεμο, άμπώχνοντας τό άσκέρι του Καραλή πρός τό Μέτσοβον «(βλ. Φωνή 
Ηπείρου 21-5-1893 καί Εύαγ. Μπόγκα λογίων Ήπειρωτών Ιστορικά τινά 
ένθυμήματα... σ. 199 άνατ. έκ του 12ου τόμου του Δ .Ι.Ε .Ε .).

(25)
—Μ ο υ χ τ ά ρ  π α σ ά ς .  Ούτος παρέδωσε τήν άκρόπολιν του Άργυρο- 

ίάστρου καί προσεκύνησε, άφοΰ είδοποιήθη άπό τόν άδελφόν του Βελήν 6τι 
είχε παραδοθή καί ή Πρέβεζα καί άφοΰ έλαβεν υποσχέσεις περί διορισμού 
του ώς πασά είς Κοτύας (βλ. Πουκεβίλ Τστορ. Έλλ. Έπ. σ. 70).
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(26)
— Μ ε χ μ έ τ  π α σ ά ς .  Ήναγκάσθη νά παραδώση τό φρούριον της 

Πάργας καί τόν έαυτόν του είς τόν άρχηγόν του στόλου, άφοΰ άντελήφθη ότι 
οί ’Αλβανοί, είς τούς οποίους έστήριζε τάς έλπίδας του, έσκόπευον νά παρα
δώσουν αύτόν (Άραβαντινοΰ χρονογραφία α'. σ. 330).

(27)

— Β ε λ ή  πασ άς . . .  Ούτος παρέδωσε την Πρέβεζαν παραπεισθείς 
άπό τύν παλαιόν φίλον του Πασόμπεην, ύποσχόμενον μεσολάβησιν διά τήν 
άμνηστευσίν του καί τον διορισμόν του ώς πασά (βλ. Άραβ. ‘Ιστορία, ’Αλή 
πασά... σ. 302, χρονογραφία α' σ. 334, 336, ένθα σημειοΰται οτι ήγωνίσθησαν 
κατά τού Βέλη πασά καί Σουλιώτες, Πουκεβίλ, Τστορ. Έλλ. Έπ. α'. σ. 69).

(28)

— Σ. Κ ο λ ο β ό ς . . .  Ούτος είχε σταλή υπό τού Άλή είς Κέρκυραν προς 
συνεννόησιν μέ τούς έκεΐ φιλικούς* συλληφθείς 6μως κατά τήν έπιστροφήν 
του έστάλη ύπό τού διοικητοΰ τού Τουρκικού στόλου είςΚων/πολιν. Άσθενή- 
σας όμως άπό τάς πολλάς ταλαιπωρίας άπέθανεν είς ’Αθήνας. (Άραβ. 
Τστορ. Άλή πασά σ. 284, 5, Πουκεβίλ Τστορ. *Ελλ. Έπ. α'. σ. 48).

(29)

—Μ π ό τ ε ς .  Χωρίον Κονίτσης, έξ ού κατήγετο καί ό Σιλιχτάρ ό έπικα- 
λούμενος έκ τού τόπου της καταγωγής του Μπότας (βλ. Σ . Άραβαντινοΰ 
Ίστορ. Ά λή... σ. 469 σημ. 4).

(30)

—Καί κατά τόν ποιητήν τής φυλλάδας τού Άλή πασά (Κοσμάν τόν Θε- 
σπρωτόν) ό Άλής έκλείσθη είς τό κάστρο είς τάς 22 Αύγούστου 1820 (βλ. 
καί Δ. Σάρρου Ήπειρωτ. ’Ενθυμήσεις καί χρονικά σημειώματα... σ. 21, 
άνατ. έκ των Ήπειρωτ. Χρονικών 1937).

(31)

—Κατά τόν Κουτσαλέξην ό Πασόμπεης, τόν όποιον μετά τόσης μανίας 
κατέτρεξεν ό Άλής δέν έμνησικάκει κατά τών Ικανών ‘Ελλήνων, οΐ όποΤοι 
εύρίσκοντο είς τήν ύπηρεσίαν του, άντιθέτως ήθελε νά έχη τούτους φίλους, 
ήτο δέ κατά τήν Ιδίαν πηγήν ό Πασόμπεης ‘Ελληνικής καταγωγής καί είχε 
κάποιαν πολιτικήν σύνεσή (βλ. διαφέροντα καί περίεργα τινά Ιστορήματα 
1882 σ. 24).

(32)

—τ 6 Μ έ τ σ ο β ο ν . . .  Τούτο έπροσκύνησε χωρίς πόλεμον είς τάς 6 
Αύγούστου 1820, 3ν καί ήτο μέρος δυνατόν καί άρματωμένον (βλ. Φωνή 
’Ηπείρου 21-5-1893).



Σημειώσεις 63

(33)
—Ή δολοφονία του έξ άπορρήτων γραμματέως του Άλή Μάνθου Οίκο- 

νόμου έγινε είς τάς 28 Αύγούστου 1820, ήμέοαν Κυριακήν.

(34)
—Ρ ι ζ ι ώ τ ε ς είναι οί κάτοικοι της Ρίζας, περιοχής οπού τά κατονομα

ζόμενα χριστιανικά τότε χωρία Λάμποβο, Λέκλη, Ρέντη κ.λ.π., τά όποια 
ύπήγοντο είς τό ότζάκι του Τεπελενίου (βλ. χρονικόν άνέκδοτον ’Ηπείρου, 
άνακοινωθέν ύπό Κ. Σάθα—π. Πανδώρα 15-9-1864 σελ. 285).

(35)
—Ά  πό Λ ά μ π ο β ο  ν... Μεταξύ των έκ Λαμπόβου ευρισκομένων είς 

στρατιωτ. ύπηρεσίαν του ’Αλή πρό της Έλληνοαλβανικής συμμαχίας ήτο 
καί ό Εύάγγ. Ζάππας ό άγωνισθείς ήρωΐκώς καθ’ ολην την διάρκειαν του 
Άγώνος καί άναδειχθείς έν συνεχεία μέγας ευεργέτης τού έθνους. Περί του 
πατριωτικού έργου του μεγάλου τούτου πατριώτου βλ. Γούδα : βίοι παράλ
ληλοι, γ' σ. 322—331 καί ’Αγγέλου Ν. Παπακώστα : At κατά τον * Αγώνα 
μεγάλαι έκδουλεύσεις του έθν. εύεργέτου Εύ. Ζάππα (έφ. Καθημερινή. 2 
28-3-1961).

(36)
—X ρ ό ν ο υ ς  10... Ή  έπί δεκαετίαν όλην σπουδή του Λουκά Βάγια 

είς τό έξωτερικόν, ’Ιταλίαν καί Γερμανίαν, μαρτυρεί ότι ό ή πληροφορία του 
Σ. Άραβαντινου ότι ό Λουκάς Βάγιας ήτο έμπειρικός μάλλον ίατροχειρουρ- 
γός κ.λ.π. δέν είναι σύμφωνος μέ τά πράγματα. (‘Ιστορία του ’Αλή... σ. 
472 σημ. 2). —Τήν άνακρίβειαν ταύτην του υίοΰ άποκαθιστά είς άλλο έργον 
του ό πατήρ του. (βλ. Π. Άραβαντινου Βιογρ. συλλογή λογίων... σελ. 16, 17).

(37)
—Ό  Ί μ π ρ α ή μ  πασάς . . .  Ό  Πασόμπεης έπιζητών νά δημιουργήση 

διάστασιν μεταξύ των είς τήν ύπηρεσίαν του Άλή Γκέγκηδων καί Τόσκηδων 
κατηγόρησεν αύτούς, διότι ήνείχοντο τήν παραμονήν είς τάς φυλακάς του 
Ίμπραήμ κ.λ.π. κυρίων καί ευεργετών των. At δολοπλοκίαι του όμως αύται 
δέν έφερον τό έπιδιωκόμενον άποτέλεσμα, διότι ό Άλής διέταξε τήν άπό- 
λυσίν των ύπό τον όρον όμως νά παραμένουν έν τφ φρουρίω (βλ. Πουκεβίλ 
Ίστορ. Έλλην. Έπαν. α. σ. 75).

(38)
—Περί τής πυρπολήσεως των Ίωαννίνων ύπό του Άλή πασά βλ. Άρα- 

βαντινοΰ χρονογραφία α’ . σ. 332, —Ιστορία Άλή σ. 297—298, όπου καί 
άπόσπασμα άπό τήν σχετικήν παραστατικήν περιγραφήν του Κοσμά του 
Θεσπρωτου—καί σύντομον χρονικόν Φιλητά. ’Εκ του τελευταίου πληροφο- 
ρούμεθα ότι «... άφοΰ είδεν ό τύραννος ότι έφθασεν ό έχθρός του Πασόμπεης 
καί οί έπίλοιποι τόσον σιμά, πολλά έδαιμονίσθη, μάλιστα (όταν) του έφυγαν 
καί όλοι οί συμβουλάτορες, οΐ Ιατροί του καί οΐ γραμματικοί του. Καί τ ί κά-
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μνει ; Άρχινά μέ τά πυροβόλα και καίει είς τήν πολιτείαν των Ίωαννίνων τό 
ήμισυ, τό πλέον ούσιώδες, δηλ. άπό τήν Ά γ. Μαρίναν έως τόν πλάτανον του 
σαραγιού μαχαλέ. Ό  δυστυχής λαός έβγήκε σχεδόν μέ τήν ενδυμασίαν του 
μόνον, μήν έλπίζων ποτέ ν’ άκολουθήση είς αύτόν τόν τρόπον, νά καύση τήν 
πολιτείαν καί άλλοίμονον είς αύτόν τόν λαόν τόν φιλανθρωπότατον, άλλοι- 
μονον» (βλ. Φωνή Ηπείρου 21-5-1893 καί Εύ. Μπάγκα, λογίων Ήπειρωτών 
Ιστορικά τινά ενθυμήματα... σελ. 200 άνατ.).

(39)
—Κατά τό σύντομον χρονικόν τού Φιλητά ό Μπαμπά πασάς, άμα τη σφί

ξει του, έστρατόπέδευσεν είς τό χωρίον Κατσικά (αύτ. σ. 200)

(40)

—ΰ σ τ ε ρ α  ά π ό  τ ό  Δ ρ ά μ α .  Κατά τόν Πουκεβίλ ό Πεχλιβάν 
Μπαμπά πασάς έφθασεν είς ’Ιωάννινα τήν 19ην Αύγούστου 1820. Ά ν όμως 
έφθασεν, ώς προσθέτει, ένφ άκόμη έκάπνιζον τά έρείπια, τότε ή ήμερομηνία 
της άφίξεως πρέπει νά διορθωθή, άφου ή πυρπόλησις της πόλεως έγένετο μετά 
μίαν έβδομάδα περίπου (βλ. Πουκεβίλ ‘Ιστορ. Έλλην. Έπ... σ. 59).

(41)
—Διά τήν στάσιν τού Νούτσου κατά τήν περίοδον ταύτην βλ. καί Άρα- 

βαντινού ιστορία Άλή σελ. 309 σημ. 1 .

(42)

—Έ κ τούτου φαίνεται δτι είς τήν μεταστροφήν των Σουλιωτών καί είς 
τήν μετά τού Άλή άλλά όχι υπέρ αύτού συνεργασίαν των Ελλήνων πρωτο
στατούν έκ των συμβούλων τού Άλή ό Νοΰτσος Αλέξιος καί Κώστας 
Γραμματικός, έκ δέ των Αλβανών ό Σιλιχτάρης του καί ό Ά γο Βασιάρης.

Ή  συνεργασία αύτη έπεκυρώθη βραδύτερον 15-1-1821, καί διά γραπτής 
συμφωνίας μεταξύ Αλβανών άγάδων καί Σουλιωτών καπετανέων, τής όποίας 
τό κείμενον έδημοσιεύθη ύπό του Φιλήμονος (βλ. δοκίμιον ιστορικόν β. σελ. 
246) βάσει σημειώσεων ιστορικών τού Γ . Ζέρβα (αύτ. σελ. 348 σημ. β). 
Διά τής συμφωνίας ταύτης οί σύμμαχοι ώρκίζοντο έκαστος είς τήν πίστιν του 
νά διατηρήσουν σταθεράν καί άμετάτρεπτον τήν συμφωνίαν, νά είναι άδέλφια 
καί νά χύσουν τό αίμα των διά τήν σωτηρίαν τού στενώς τότε πολιορκουμένου 
ύπό τού Πασόμπεη Άλή Πασά. ΟΙ Αλβανοί όμως βλέποντες ότι διά τής 
έμμονής των εις τόν ύπέρ τού Άλή άγώνα καί τήν συμμαχίαν των μετά τών 
Σουλιωτών, δέν θά έπραγματοποιοΰντο οί κρύφιοι σκοποί των, είπαν, όπως 
γράφει ό Μακρυγιάννης, «Δ ι’ ένα παλιόγερον (τόν Άλή πασάν) νά μή χαθή 
ή Τουρκιά καί ή πίστις μας, καί άρχισαν νά λαβαίνουν διαφορετικά καί δολερά 
μέτρα διά τούς 'Έλληνας, πού άν έπραγματοποιοΰντο, άν δηλ. έσκοτώνοντο 
οί αρχηγοί τών Ελλήνων, ή ύπόθεσις έτελείωνε. (βλ. άπομνημονεύματα... 
σελ. 140 καί τήν σχετικήν μέ τήν λύσιν τής Έλληνοαλβανικής συμμαχίας 
καί τό τέλος τού θαυμαστού περί τήν Άρταν άγώνος, σημείωσιν του I. Βλα-
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χογιάννη). Εννοείται οτι εις την άπόφασιν αύτήν των ’Αλβανών συνέβαλον 
καί οί Έλληνες, κατ’ έξοχήν οΐ Βαλτινοί, όπως γράφει ό Μακρυγιάννης 
(αύτ. σελ. 131) γυμνώσαντες καί έξοντώσαντες πολλούς άπό τούς έπιστρέ- 
φοντας έκ Τριπόλεως ’Αλβανούς, φίλους του Άλή, υπό τόν Έλμάζ Μέτζον.

(43)

—Μεταξύ των Σουλιωτών οί όποιοι είσήλθον ως όμηροι εις τό κάστρον 
εις τάς 4-12-1820 ήσαν ό Κώστα Μπότζαρης,όΚώστα Τζαβέλλας,ό Γιώργος 
Ζέρβας, ό Κίτζος Κολιό Δημήτρη καί ό Ναστούλης Νταγκλής (κατά σημείωσιν 
του τελευταίου). Ό  Άραβαντινός μνημονεύει έκ τών όμήρων μόνον τήν 
σύζυγον του Μάρκου Μπότσαρη μετά τών δύο τέκνων της, τόν άδελφόν του 
Μάρκου Κώσταν Μπότσαρην καί τήν άδελφήν του Δράκου, (βλ. ‘Ιστορία 
’Αλή... σελ. 306 σημ. 1 .).

(44)

—ε Ις τ ά ς  7 Δ ε κ έ μ β ρ ι ο  υ... Έ ξ άναφορας του ήρωος Σου
λιώτου Γιαννούση Πανομάρα πρόςτήν έξεταστικήν τών στρατιωτικών έπιτρο- 
πήν πληροφορούμεθα ότι οί Σουλιώται έπανήλθον είς τό Σούλι ούχί τήν 7ην 
άλλά τήν 5ην Δεκεμβρίου 1820, ένώ κατά τόν Άραβαντινόν έπανήλθον τήν 
12ην ίδίου μηνός. Ίσως αί πρώται όμάδες, τών οποίων ήγεΐτο ό γενικός 
πολέμαρχος τών Σουλιωτών Νότης Μπότσαρης, Ιφθασαν άπό της 5ης Δε
κεμβρίου, αί δέ λοιπαί μέχρι της 12ης, ή όποια κατά τόν Κουτσονίκαν, μεθ’ 
ού συμφωνεί καί ό Μέντελσον, θά  έ π ρ ε π ε  νά θ ε ω ρ ή τ α ι  ώς  ή 
έ π ί σ η μ ο ς  ή μ έ ρ α  τ ή ς  ά ν α κ η ρ ύ ξ ω ς  τ ή ς  π α λ ι γ γ ε ν ε 
σ ί α ς  (βλ. Άραβαντινοϋ Ιστορία ’Αλή... σ. 307).

(45)

— σ το  Σ τ ρ ο ύ ν ι .  Παρά τφ Άραβαν, άπλή μνεία άνευ τών έν τή 
προκειμένη Ιστορία λεπτομερειών (βλ. Ιστορία Άλή σ. 312).

(46)

—Τ a t p  Ά μ π ά ζ η .  Περί τής καταγωγής, τού χαρακτήρος, τής έπιρ- 
ροής καί τής μεταστροφής του βλ. σχετικόν σημείωμα Γαζή Δελβινακιώτη 
είς προηγούμενον τόμον Ν. Κουβαρα σ. 73 καί Σ. Κουγέα : προλεγόμενα είς 
Ήπειρ. άρχεΐον Ίω. Σταύρου π. Ήπειρωτ. Χρονικά 1939 σελ. 48γ, όπου 
γίνεται λόγος καί περί άλλων έπιφανών ’Αλβανών. (Άγο Μουχουρτάρη, 
Μέτζε Άμπάζη, Δερβίς Χασάν, Χουσεΐν μπέη Κονίτσα, Χάρις Γιάσκα, 
Κασήμ Ντάμτζα, Άρμάση, Έλιμάζ πασα, Σέλφο Μέτζε, Άχμέτ πασα, 
Σουλεΐμάν Σιαμέτη, ’Ισμαήλ Πασόμπεη κ.λ.π.).

(47)

—Τ Η λ θ ε  τ έ ς  3 Μ α ρ τ ί ο υ .  Κατά τόν Άραβ. έφθασε τήν 15ην 
I. μηνός (βλ. χρονογραφία α. σ. 346).

5
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(48)
— Τ ω ν  Έ φ τ ά μ π ο υ λ ω ν . . .  Θέσις έν τη όποίφ κατ’ άρχαιοτάτην 

παράδοσιν, ώς σημειοϊ ό Άραβαντινός, εΐχον ταφή αί άρπαγεισαι κατά τήν 
έξοδόν των έκ του κάστρου ή εκκλησίας των Ίωαννίνων νεάνιδες υπό των 
πρωτοελθόντων Τούρκων (βλ. χρονογραφία τής ’Ηπείρου α. σ. 166). Είς τό 
κείμενον τό όποιον έδημοσιεύσαμεν είς τον προηγούμενον τόμον του Ν. Κου- 
βαρά έξ άντιγράφου του Ψαλίδα ή παράδοσις χαρακτηρίζεται ώς μυθώδης, 
καθόσον οΐ μέν Τούρκοι δέν ύπερέβαινον τούς 1 οί δέ χριστιανοί «εΐχον τα 
άρματα καί τό κάστρο στό χέρι, σάν σπαίδες όπου ήσαν « (βλ. Ν. Κουβαρας 
1961. σ. 2 1 , 22).—’Ίσως τό κείμενον τούτο είχεν ύπ’ δψιν καί δ Άραβαντινός 
γράφων είς ύποσημείωσιν τής χρονογραφίας του τά έξής «άναιρών τήν ύπό- 
στασιν τοιαύτης άρπαγής Ίωαννίτης τις επιφέρει τήν γνώμην ότι οί ’Οθω
μανοί δλίγοι όντες καί οί χριστιανοί πλεΐστοι καί κάτοχοι τού φρουρίου ούκ 
ήδύναντο Ζνα πράξωσιν οί όλίγοι τοιούτόν τ ι τόλμημα (βλ. χρονογραφία σ. 
167. σημ. 1 ).—Ό  Γ . Βλαχλείδης άντιπαραθέτων είς τήν παράδοσιν ταύτην 
τού Άραβαντινοΰ σχετικήν των Τούρκων των Ίωαννίνων εικάζει οτι είς τήν 
άρπαγήν των παρθένων θά προέβησαν οί άρχηγοί ή οί άξιωματικοί τής Τουρ
κικής φρουράς, ότι αί άρπαγεισαι διετήρησαν τό θρήσκευμά των καίδτι τούτου 
ένεκα δέν έτάφησαν είς τό Μουσουλμανικόν νεκροταφεΐον τής πόλεως, άλλ’ 
είς ιδιαίτερον χώρον παρά τήν Ζωσιμαίαν σχολήν, τό περιτείχισμα τού όποίου 
έσώζετο μέχρι τού 1916, δτε έξηφανίσθη κατά τήν ρυμοτόμησιν. (βλ. Ήπειρ. 
χρονικά 1929 τευχ. γ. σελ. 255—262).

(49)
—*Ως α ί τ ι ο ν  τής ά π ο σ τ α σ ί α ς . . .  Κατά τον Γ. Γαζήν τον έκ 

Δελβίνου γραμματέα τού Καραϊσκάκη, ό Πασόμπεης τόσον άνοήτως καί άλα- 
ζονικώς έφέρθη πρός τούς Σουλιώτας, ώστε όταν ό Νότης Μπότσαρης πα- 
ρουσιάσθη είς αύτόν έξ όνόματος των συμπατριωτών του διά νά ζητήση 
τήν έκπλήρωσιν τής διαρκώς άναβαλλομένης ύποσχέσεως περί έπανεγκατα- 
στάσεως αύτών είς τάς έστίας των, είπεν είς αύτόν «νά κάμη είς τό έξής τό 
σπαθί του τσαπί» νά ζήση δηλ. ώς ράγιάς. Ή ίταμή αύτη στάσις ήνάγκασε 
τούς Σουλιώτας νά στραφούν κατά τών σουλτανικών άρχίζοντες οΰτω αύτοί 
πρώτοι τόν άγώνα ύπέρ τής άνεξαρτησίας, άδιάφορον άν χάριν τού σκοπού 
τούτου εύρέθησαν είς τήν άνάγκην νά συμπράξουν μέ τόν έως τότε θανάσιμον 
έχθρόν των Άλή πασαν.

(50)
— Σ τ ρ ι β ί ν α . . .  Περί τού χωρίου τούτου τού τμήματος Καραβασαρα 

καί τών έν αύτω ναών καί υποχθονίων ύδάτων βλ. Σεραφείμ Βυζαντίου δο- 
κίμιον ιστορικόν περί Άρτης καί Πρεβέζης... σελ. 55.

(51)
Γ  ώ γ ο ς. *0  περίφημος οδτος όπλαρχηγός, τόν όποιον δικαίως ήγάπα 

ό Μακρυγιάννης, κατήγετο ώς γνωστόν έκ Σκουληκαριας τής Άρτης καί ήτο
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πρώτος έξάδελφος της Ζωής Δημισκή, της μετέπειτα καλογραίας καί μητρός 
του Καραΐσκάκη. *Ως καπετάνιος Ραδοβιτσίου (1805—1821) ήτο πιστός είς 
τόν Άλήν, κατ’ έντολήν του όποίου έφόνευσε τόν Κίτσον Μπότσαρην, πατέρα 
του Μάρκου.

Συμφιλιωθείς μέ τούς άνωτέρω κατά την έναρξιν του Άγώνος έδοξάσθη 
καί έλαμπρύνθη είς πολλάς περί τήν ’Άρταν μάχας καί δή τής Λαγκάδας, 
6που έπί κεφαλής 81 άνδρών, έν οίς καί 8 Τούρκοι ύπό τόν Σουλεΐμάν Βερ- 
νόζην ήγωνίσθη έπί 8ωρον κατά 6 χιλιάδων Τουρκαλβανών, οί όποιοι έτρά- 
πησαν είς φυγήν, άπωλέσαντες κατά τόν Μακρυγιάννην υπέρ τούς 1.000 
(βλ. άπομνημονεύματα, α σελ. 1 2 1 ).

Ή άθλία κατάστασις όμως ή όποία έδημιουργήθη μετά τήν καταστροφήν 
του Πέτα (4/7/1822) δι’ ήν ό Γώγος κατηγορήθη άδίκως έπί προδοσία, 
ένφ ή άποχώρησις των ύπ’ αύτόν άτάκτων έκ τής θέσεως, τήν όποίαν έφρού- 
ρουν έγένετο κατά τά συνηθιζόμενα είς τούς άτάκτους, άνευ τής γνώμης του 
άρχηγού, έπροκάλεσε τοιαύτην άπαγοήτευσιν είς τόν παλαίμαχον τούτον όπλαρ- 
χηγόν, ώστε ήλθε είς συμβιβασμόν μέ τούς Τούρκους καί παρέμεινε έκτοτε 
μακράν του Άγώνος, τόν όποιον τόσον έλάμπρυνε διά τής δράσεώς του μέχρις 
0του ή πικρία διά τήν στάσιν του ώδήγησεν αύτόν είς τόν τάφον.

(52)
Κ ο υ τ ε λ ι δ α ι . . .  Ούτοι κατήγοντο άπό τό χωρίον Χόσεη τής Άρτης. 

Περί του Γιάννη Κουτελίδα, δστις έξήγειρε Κατσανοχώρια καί διεκρίθη είς 
τάς παρά τό Κομπότι μάχας τής 30 Μαίου καί τής 8/6/1821 βλ. Μακρυγιάν- 
νη άπομνημονεύματα, α. σελ. 124 έκδ. β καί μητροπ. Άρτης Σεραφείμ, 
δοκίμιον ιστορικόν σελ. 20, δπου δημοσιεύεται καί δημοτ. άσμα άναφερόμενον 
είς τήν κατά τό 1827 γενομένην είς Θεοδώριανα δολοφονίαν του.

(53)

Κατά τόν Περραιβόν ό Σιλιχτάρης Μπότας έλιποτάκτησε πρός τόν Πα- 
σόμπεην, διότι ήθελε νά χωνεύση 3.000 τάλαντα, τά όποια είχε λάβει άπό 
τόν Άλήν, διά νά μοιράση είς τούς Σουλιώτας (βλ. άπομνημονεύματα α. σελ. 
15 σημ. 1 ). ΟΙ Σουλιώται δμως,καίτοι διά τής καταχρήσεως του Σιλιχτάρη 
Μπότα έχασαν τούς μισθούς των, δέν έπαυσαν άγωνιζόμενοι κατά των σουλ- 
τανικών μέχρις ού ήναγκάσθησαν είς νέον έκπατρισμόν. ΟΙ Τουρκαλβανοί 
όπλαρχηγοί έζήτησαν τότε άπό τούς Σουλιώτας τήν άπελευθέρωσιν του Χου- 
σείν πασά, τόν όποιον έκράτουν ώς δμηρον. ΟΙ Σουλιώται πιεζόμενοι ύπό τής 
άνάγκης παρέδωσαν αύτόν, άφοΰ έλαβον έναντι τών μισθών των καί δχι ώς 
λύτρα διά τήν άπελευθέρωσιν του όμήρου 150.000 γρόσια (αύτ. σελ. 183).

(54)
Κατά τόν Άραβαντινόν ό Δ. Τζολάκογλου τυφλωμένος έξ άντιζηλείας 

είχε καταγγείλει είς τόν Χουρσίτ τόν συγγενή του Γ . Καβοστεριόπουλον ώς 
φιλικόν μέ άποτέλεσμα νά θανατωθή ούτος καί 8 μέλη τής οίκογενείας του. 
Γενόμενος δμως καί ό ίδιος ύποπτος συνελήφθη μετά τρίμηνον κατά διατα
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γήν του Χουρσίτ καί ώδηγήθη εις την άγχόνην αύτός καί ό υιός του (βλ. 
χρονογραφία, α. σ. 346 σημ. 1 ).

(55)
Ύ  δ ρ ι ώ τ ε ς. Ό  Πουκεβίλ άντιθέτως άναφέρει δτι τό πλήρωμα των 

έξωπλισμένων λέμβων του Άλή άπετέλουν Κερκυραΐοι άπό τό προάστειον 
Μαντοΰκι (βλ. Τστορ. Έλλην. Έπαν. σ. 56). Ή πληροφορία αυτή δέν άπο- 
κλείει την παρουσίαν 'Τδραίων, οί όποιοι μνημονεύονται ώς έχοντες ίσως τό 
πρόσταγμα.

(56)
Ή είδησις δτι ή άπόβασις των σουλτανικών εις την νήσον καί ή κατά- 

ληψις αύτης έγένετο την 30 ’Απριλίου βεβαιούται καί άπό ένθύμησιν είς 
μηναΐον εκκλησίας * Αγίου Γεωργίου Λυγκιάδων, έν ή άναγράφεται δτι τό 
«1821 ’Απριλίου 30, Σάββατο πουρνό έπηραν τό νησί» (βλ. Χρ. Σούλη : 
έπιγραφαί καί ενθυμήσεις Ήπειρωτικαί π. Ήπειρωτ. Χρονικά 1934 τομ. θ' 
σελ. 113).

(57)
Αί υπέρ τού Χουρσίτ καί είς βάρος των καπετανέων καί Σουλιωτών έκ- 

φράσεις τού γράφοντος, έρχόμεναι είς άντίθεσιν μέ τάς έγνωσμένας πατριω- 
τικάς διαθέσεις τού Ψαλίδα καί του Βηλαρα, καί αν δέν έκφράζουν την άπα- 
γοήτευσιν διά τά παρατεινόμενα άφόρητα δεινά, πρέπει νά θεωρηθούν ώς σκό
πιμοι έκδηλώσεις γενόμεναι προς έξουδετέρωσιν κινδύνου, τον όποιον θά διέ- 
τρεχον, έάν τό χειρόγραφον παρέπιπτε ή άφηρειτο παρά τίνος άσπόνδου φίλου 
τού γράφοντος, γνωρίζοντος την υπαρξίν του. "Ας σημειωθή δτι τον Χουρσίτ 
επαινεί καί ό Περραιβός,χαρακτηρίζων αύτόν ώς γενναΐον, πολύτροπον, επί
μονον, δραστήριον, άλλά καί έκδικητικόν, χωρίς έκ τούτου νά δύναται νά έπι- 
κριθή διά τάς προκειμένας άντικειμενικάς διαπιστώσεις καί κρίσεις του 
(βλ. άπομνημονεύματα πολεμικά, α. σ. 46 σημ. ).

(58)
Κατά τόν Μακρυγιάννην ό ’Ισμαήλ πασας Πλιάσας, ενώ ήτο είς Γλυκύ, 

έλαβε διαταγήν άπό τόν Χουρσίτ νά μεταβή ώς άρχηγός είς Έπαχτον καί νά 
έφοδιάση τό κάστρο καί τάς άλλας θέσεις είς έκεΐνα τά μέρη μέ δύναμιν καί 
πολεμοφόδια. Κατόπιν τούτου άνεχώρησε δι’ "Αρταν, δπου έφθασε τήν 26 
Μαΐου 1821 καί έκεϊθεν δt* Έπαχτον (βλ. άπομνημονεύματα α. σελ. 124 
β' έκδ.).

(59)
Καί ό Μακρυγιάννης γράφει: «Καί αύτό τό θάρρος τών Τούρκων ήταν 

άπό τήν άνοησίαν εκείνων όποΰ πήγαν είς τούς Καλαρρύτες μέ ξερή φαντα
σίαν. Χάθηκαν τόσοι άνθρωποι άπό τήν άμέλειάν τους κι έλαβαν καί κουράγιον 
οί Τούρκοι μεγάλον. Δέν ήταν άπό κακίαν τών Ελλήνων, δμως πρώτη φορά 
έμπαιναν σέ τέτοιον άγώνα* δέν ήξεραν οί άνθρωποι καλά τήν πολεμική καί 
γίνηκαν καί πολλά λάθη (βλ. ’Απομνημονεύματα, α. σελ. 127). ’"Αλλοι
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άποδίδουν τήν καταστροφήν των Καλαρρυτών είς τούς χωρικούς, οί όποιοι 
έδειξαν είς τούς ’Αλβανούς τήν άφύλακτον ατραπόν του 'Αγίου Γεωργίου. 
Διερωτάται όμως 6 μνημονεύων τήν εϊδησιν «Πώς να όνομάσωμεν προδο
σίαν τήν πράξιν αύτήν, ήτις γίνεται έξ άνάγκης, όταν βλέπουν τά μικρά αύτά 
χωρία να έπιπίπτη είς τήν ράχην των τόσον μεγάλη δύναμις, καί προσθέτει, 
ήταν όλη ή δύναμις, καθ’ ά έλεγον τότε, 4000 ’Αλβανοί καί τό πιστεύω.'Άμα 
μάθουν οί ’Αλβανοί ότι πρόκειται περί λαφύρων τρέχουν όμοθυμαδόν δλαι αί 
γενεαί* είς Συρρακον δέ καί Καλαρρύτας ήσαν έναποταμιευμένα ολα τά πλούτη 
των Ίωαννίνων. (βλ. Α. Κουτσαλέξη διαφέροντα καί περίεργα τινα Ιστορή
ματα σελ. 36). *Ως πρός τόν άριθμόν των ’Αλβανών συμφωνεί μέ τόν Κου- 
τσαλέξην καί ό Άραβαντινός. (βλ.'Ιστορία Άλή πασά σελ. 318). Ή πληρο
φορία της καταλήψεως καί τών Καλαρρυτών τήν 9 ’Ιουλίου 1821 (ή τήν έπο- 
μένην) καί όχι τήν 12 ί. μ., ως άναφέρει ό Άραβαντινός, ένισχύεται καί άπό 
ένθύμησιν είς μηναίον της μονής Λυγκιάδων, έν ή άναγράφεται ότι «τό 1821 
’Ιουλίου 10 Δευτέρα πουρνό χάλασαν τούς Καλαρρύτες (βλ. Ήπειρωτ. Χρο
νικά 1934 τομ. θ' σελ. 113).

(60)
Καί ό Μακρυγιάννης γράφει «... όμως άφανίσθη καί όντως ό τόπος όλος 

τής Ρούμελης καί κατ’ έξοχήν τά Γιάννινα καί ή Άρτα καί όλα έκεινα τά 
μέρη τά ρήμαξαν δλως διόλου» (άπομν. σ. 116).

(61)
33 χ ρ ό ν ο υ ς . . .  όσον δηλ. διάστημα παρήλθεν άπό του 1788, δτε ό 

Άλής έγινε πασάς Ίωαννίνων μέχρι του 1821, δτε έγράφετο ή προκειμένη 
Ιστορία.

(62)
Ό  πόνος μέ τόν όποιον έκφράζεται ό γράφων τήν Ιστορίαν ταύτην διά τά 

δεινά τών Ίωαννιτών δέν άφήνει καμμίαν άμςκβολίαν ότι καί ούτος έδοκι- 
μάσθη σκληρότατα.

(63)
Μεταξύ τών ύπονομοποιών οί όποιοι ύπηρέτων τόν Άλήν κατά τήν πε

ρίοδον ταύτην ήτο καί ό Κώστας Λαγουμιτζής, ό περίφημος διά τήν δράσιν 
του είς Μεσολόγγι καί ’Αθήνας, διά τήν όποίαν μέ τόσον θαυμασμόν καί ένθου- 
σιασμόν έκφράζεται ό Μακρυγιάννης (βλ. Α. Γεωργίου Πολιτικόν κάτοπτρου 
σελ. 150 σημ. ).

(64)
Είς τό έλλεΐπον άγνωστον έκ ποίας αίτιας τετράδιον θά έμνημονεύοντο 

οσα ήκολούθησαν άπό τά τέλη Αύγούστου 1821 μέχρι τής 30 Νοεμβρίου έ.έ.

(65)
Ό  Μάνθο Ντόβρας άναφέρεται καί μεταξύ τών 30 προσώπων, τά όποια 

συνώδευσαν τόν Άλήν, όταν άφησε τόΊτζ Καλέ καί άπεσύρθη είς τήν νήσον, 
μέ τήν διαφοράν 6τ ι έκεΐ λέγεται Μανθάκης Δοβριανίτης.
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(58)
νά β ά λ η φ ω τ ι ά  σ τ ο ν  τ ζ ο π χ α ν έ .  Κατά τον Άραβαντι- 

νόν είχε 2000 περίπου βαρέλια μπαρούτι (βλ. χρονογραφία της Ηπείρου, 
α. σ. 359).

( 6 7 )
Είς 17 μήνας υπολογίζει τήν διάρκειαν της πολιορκίας καί ό I. Σταύρου 

γράφων έκ Μονοδενδρίου την 8-2-1822 πρός τόν είς Σίμπινε Τρανσυλβανίας 
υιόν του Γ. Σταύρον (βλ. Σ. Κουγέα προλεγόμενα είς Ήπειρωτ. άρχείον Γ. 
Σταύρου π. Ήπειρωτ. Χρονικά 1939 σ. 13).

( 6 8 )

Ό  Πουκεβίλ περιορίζει τον άριθμόν των στρατιωτών, οί όποιοι συνώ- 
δευσαν τόν Άλήν έν τη νήσφ είς 20 (βλ. Τστορ. *Ελλ. Έπαν. σ. 230). Ό 
Άραβαντινός άντιθέτως αύξάνει αυτόν είς 100 (βλ. χρονογραφία τομ. α' 
σ. 360).

(69)
Σ ι μ ό ς .  Κατά τόν Λαμπρίδην ούτος «παρηκολούθησε τήν άδελφήν του 

ού μόνον είς τήν νήσον, άλλά καί είς Κων/πολιν (βλ. Ηπειρωτικά μέλετή- 
ματα, β. σελ. 60 σημ. 1 ).

( 7 0 )
Ν ι κ ό λ α ο ς  μνημονεύεται καί είς έπιστολήν τής κυρα Βασιλικής έκ 

Κων/πόλεως μέ χρονολογίαν 25-11-1823 πρός τόν έπίτροπόν της είς τό τσι
φλίκι Βοΐβόντα, Χαρίτωνα, δι* ής ζητεί καθαρόν λογαριασμόν καί καθορι
σμόν των άπαιτήσεών του διά μισθούς (βλ. π. Εστία, τομ. θ' σ. ).

( 7 1 )
Ή πληροφορία δτι ό Άλής μετέβη έν τη νήσω καί άκολούθως διέταξε 

τόν Φεΐμην νά παύση άπειλών μέ άνατίναξιν καί νά μεταβή παρ’ αύτώ παρα- 
πεισθείς άπό τήν κυρά Βασιλικήν βεβαιούται καί άπό άλλην πηγήν. *0  ‘Ά γ
γλος Ούώλς, γραμματεύς τής Αγγλικής Πρεσβείας έν Κων/πόλει, ό όποιος 
είχε γνωρίσει τήν κυρά Βασιλικήν είς τά Πατριαρχεία, γράφει είς τό έργον 
του «ταξίδι είς Τουρκίαν» δτι είναι βεβαιωμένον δτι ή κυρά Βασιλική ή μπόδισε 
τόν Άλήν ν’ άνατινάξη είς τόν άέρα τόν έαυτόν του, έκείνην καί τούς θη
σαυρούς, έξ ών μέγα μέρος είχε διαθέσει, κατά τόν Ιδιον, καί είς τούς "Ελ
ληνας.

( 7 2 )
Έ  σ κ ο τ ώ θ η κ ε  ό Φ ε ί μ η ς  Τ ζ ά μ η ς .  Ή  πληροφορία κατά 

ταυτα τού Πουκεβίλ δτι ό πιστός είς τόν άποστάτην Φείμης έφονεύθη σβύνων 
τήν θρυαλλίδα (βλ. Τστορ. Έλλ. Έπ. σ. 232) δέν είναι άκριβής.

( 7 3 )
« Ε ί ς  τ ά  1 8 2 2  Γ ε ν α ρ ί ο υ  σκότωσαν τόν τύραγνον Άλή πασα», 

γράφει καί ό Μακρυγιάννης, δτι οί τύραννοι φοβώνται νά πεθάνουν σάν παλλη-
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κάρια...». Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι καί ό ’Αλής ώς ’Αλβανός ήτο φιλόζωος. 
*Ήθέλε να ζήση, ή άγάπη του δμως πρός τήν ζωήν, ή όποια ύπηγόρευσε καί 
τάς τελευταίας μοιραίας υποχωρήσεις του (μετάβασιν είς νήσον, άπομάκρυν- 
σιν Φείζη άπό *Ίτζ καλέ κλπ.) δέν είχε νεκρώσει καί τήν περιφρόνησίν του 
πρός τόν κίνδυνον. Έπεσε βαλόμενος, άλλα καί βάλλων μέ τά τρέμοντα, άλλ’ 
όχι άπό φόβον γεροντικά χέρια του. Βλέπε καί όσα γράφει σχετικώς ό Κου- 
τσαλέξης, βασιζόμενος είς άφήγησιν αύτηκόου καί συμμετόχου είς τήν γενο- 
μένην μάχην. (Βλ. ένδιαφέροντα καί περίεργα τινά Ιστορήματα., σελ. 27).

(74)
Περί του φόνου των υίων καί έγγόνων του ’Αλή βλ. *Ιστορ. έπανορθώ- 

ματα ύπό Γ . Π. Κρέμου είς π. Παρνασσός 1884 σ. 66. Ό  Μουχτάρ πασάς 
κατά τήν πηγήν ταύτην καί οί σωματοφύλακές του έπρόβαλον άγρίαν άντί- 
στασιν, ύπέκυψαν όμως όλοι είς τό μοιραϊον. Είς τούτους προσθέτει ό γράφων 
καί τόν Μετζεμπόνον, πατέρα του Έλμάζη έκ Τεπελενίου. ΑΙ κεφαλαί των 
θανατωθέντων 3 υίων του ’Αλή (Βέλη, Μουχτάρ, Σαλήχ) καί του έγγόνου 
του Μεχμέτ πασά, υίοΰ του Βελή, άποκοπεΐσαι έστάλησαν είς Κων/πολιν, 
όπου έξετέθησαν έν τφ σεραγίω, άκολούθως δέ ήγοράσθησαν ύπό τίνος δερ
βίση Σουλεϊμάν, φίλου παιδικού του ’Αλή καί έτάφησαν είς τό πρό τής πύλης 
τής Σηλυβρίας Όθωμαν. κοιμητήριον, όπου καί ένεπίγραφοι στήλαι (βλ. Τρ. 
Εύαγγελίδου Ιστορία ’Αλή... σ. 732, 733). Είς τόν έπί τής κεφαλής του ’Αλή 
φίφτάν, τόν όποιον μετέφρασεν ό Κ.Οίκονόμου, καυτηριάζεται ή τυραννική 
συμπεριφορά του ’Αλή, άναφέρεται όμως ότι ούτος εύρίσκετο είς μυστικήν 
συνεννόησιν μετά των Ελλήνων καί ότι δέν παρεκίνησε μόνον αύτούς είς έξέ- 
γερσιν κατά του Σουλτάνου, άλλά έστειλεν καί μεγάλην ποσότητα χρημάτων 
(αύτ. σ. 728), δπερ βεβαιοΰται καί έξ όσων γράφει ώς εϊπομεν ό τότε γραμ- 
ματεύς τής έν Κων/πόλει ’Αγγλικής Πρεσβείας Ούώλς περί τής κυρα Βασι
λικής.



ΧΡΟ ΝΟ ΛΟ ΓΙΑ ! ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑΙ ΕΝ ΤΩ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ

Α) 1786—1820

1786 Ό  ’Αλή πασας γίνεται πασάς είς Τρίκκαλα.
1788 Ό  ’Αλή πασας γίνεται πασας εις Ιωάννινα.
1817 Γάμος Σαλήχ πασά, υιού ’Αλή πασά—Πανούκλα είς ’Ιωάννινα.
1818 Άπόφασις καταδρομής ’Αλή πασά.
1819 Έναρξις έκτελέσεως προκειμένης άποφάσεως.
1819 Δεκέμβριος, μετάβασις ’Αλή πασά είς Πρέβεζαν και Πάργαν.

Β) 1820

1820 ’Ιανουάριου τέλη, μετάβασις Μουχτάρ πασά είς Πρέβεζαν.
1820 Φεβρουαρίου 27, άφαίρεσις δερβενίων άπδ ’Αλήν και παράδοσις αύτών 

είς Σουλεϊμάν πασάν, μεθ’ ού τάσσονται καί καπεταναραΐοι.
1820 Μαρτίου 1 ’Απόπειρα δολοφονίας Πασόμπεη έν Κων/πόλει υπό άν- 

θρώπων ’Αλή.
1820 ’Απρίλιος έπάνοδος ’Αλή έκ Πρεβέζης είς ’Ιωάννινα.
1820 ’Ιουλίου 15, άποσταλέντες είς Τρίκκαλα πασάδες έπιστρέφουν κρυφίως 

είς Μέτσοβον.
1820 ’Ιουλίου τέλη, καπ. Στουρνάρης μέ τόν Μαξούταγα γυρίζουν την Γό- 

τισταν, τό Κράψι καί τό Προσγόλι.
1820 ’Ιουλίου τέλη, προσκυνούν είς Μπεράη Μουχτάρ πασάς καί Σαλήχ πασάς.
1820 Αύγουστος, παράδοσις Πάργας υπό Μεχμέτ πασά, υίοΰ Βελή πασά.
1820 Αύγουστος, παράδοσις Πρεβέζης υπό Βελή πασά.
1820 Αύγούστου 13 φυγή χαρεμίων έξ Ίωαννίνων.
1820 Αύγούστου 18 καπεταναραΐοι πλησίον των Ίωαννίνων.
1820 Αύγούστου 18 καίεται κατόπιν διαταγής τού ’Αλή τό σεράγι τής Μάζιας.
1820 Αύγούστου 20 Έξοδος έκ τού κάστρου 2.000 στρατιωτών καί μετά- 

βασις αύτών είς Κατζικά.
1820 Αύγούστου 28 προσκυνούν Τούρκοι Ίωαννίνων.
1820 Αύγούστου 19, 20 Καίονται σεράγια Σταυρακίου είς Μπιστονόπουλο, 

βάλλονται υπό τών πυροβόλων τού ’Αλή αι οίκίαι τών προαστείων καί 
έπακολουθεΐ διαρπαγή.

1820 Αύγούστου 25 πυρπόλησις Ίωαννίνων (άγοράς, άνακτόρων, σχολείων 
καί λοιπής πόλεως).

1820 Αύγούστου 27 Νέα πυρκαϊά άποτεφρώνει * Αγίαν Μαρίναν καί Μεχ- 
κεμέν.

1820 Αύγούστου τέλη, φθάνει ό ’Ισμαήλ Πασόμπεης καί στρατοπεδεύει 
άρχικώς είς Κατζικά, καί εΐτα είς Ζέλοβον.

1820 Νοέμβριος, Όμέρμπεης Βρυόνης καί Ίσούφ μπέης Σερασλής γίνονται 
πασάδες.
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1820 Νοέμβριος, Μαρίνος είς Κορφούς.
1820 Δεκεμβρίου 7, ΟΙ άποστατήσαντες Σουλιώται φθάνουν είς τό Σούλι.
1820 Δεκεμβρίου 20 Άποστάται ’Αλβανοί είς Ζαγόρι.
1820 Δεκεμβρίου 20 Συνεννοήσεις ’Αλή καί Σουλιωτών αποκαλύπτονται 

κατόπιν συλλήψεως Μετσοβίτου, έξελθόντος της πόλεως.
1820 Δεκεμβρίου 22, "Αγος Σελιχτάρης μέ 200, ’Αλέξης Νούτσος καί Κώ

στας Γραμματικός μεταβαίνουν είς Δοβράν, Τζοντήλαν, μονήν Στού- 
παινας, Λυγκιάδες.

1820 Δεκεμβρίου 25, Μάχη είς Στροΰνι, νίκη ’Αλή.

Γ) 1821

1821 Ίανουαρίου 1 Άποστάται προσβάλλονται υπό τινων Ζαγορισίων είς 
Μπάγιαν.

1821 Ίανουαρίου 6 — 200 ’Αλβανοί προσκυνούν είς Καλωτά.
1821 Ίανουαρίου τέλη. Στρατός ’Αλή φεύγει άπό Ζοντήλαν καί Δοβράν καί 

διά των Γραμμενοχωρίων μεταβαίνει είς Λάκκαν Σουλίου.
1821 Ίανουαρίου 13 ’Επιτυχής έξόρμησις Ά γο Βασάρη, Σελιχτάρη κλπ.
1821 Φεβρουαρίου Φθάνει είς Ιωάννινα ό Μεχμέτ πασάς Σαλονίκης.
1821 Μαρτίου 3 Φθάνει είς Ιωάννινα ό Χουρσίτ πασάς.
1821 Μαρτίου 8 Προσκυνούν είς σουλτανικούς τό Στροΰνι καί οί Λυγ

κιάδες.
1821 Μαρτίου 10 Σουλτανικοί έτοιμάζονται νά έφορμήσουν είς τό νησί.
1821 Μαρτίου 19 Ισμαήλ έπέρχεται κατά Σουλιωτών.
1821 Μαρτίου 28 Ό  Χουρσίτ πληροφορείται τήν έπανάστασιν της Πελο- 

ποννήσου καί άποστέλλει τόν Κεχαγιά μπέη ν κατά τών άποστατών.
1821 ’Απριλίου 4 Ό  Ισμαήλ πασάς έπανέρχεται έκ τού Σουλίου είς τα 

Ιωάννινα μετά τού προσκυνήσαντος είς Λάκκαν Σιλιχτάρη τού ’Αλή 
πασά.

1821 ’Απριλίου 7 Ό  Χασάν πασάς νικηθείς καί διωκόμενος υπό τών Σου
λιωτών καταφεύγει είς τήν "Αρταν.

1821 ’Απριλίου 9 Ό  Χουρσίτ άποστέλλει νέας δυνάμεις κατά τών Σου
λιωτών είς Γλυκύ.

1821 ’Απριλίου 14 Εισέρχεται είς τά Ιωάννινα μετά πολλοΰ στρατού ό 
πασάς Γκέκας.

1821 ’Απριλίου 30 Έφόρμησις είς νήσον καί κατάληψις αύτής.
1821 Μαίου Άπελευθεροΰνται κατόπιν διαταγής τού Χουρσίτ οί αίχμαλω- 

τισθέντες είς τήν νήσον χριστιανοί.
1821 Μαίου 4 Χουρσίτ άποστέλλει στράτευμα είς Τζουμέρκα.
1821 Matou 8 Άποχώρησις Μελίκ πασά μετά στρατού διά τού Μετσόβου 

είς Γρεβενά.
1821 Μαΐου 10 Άποχώρησις τού Δράμας μετά τού στρατού του είς Θεσ

σαλίαν.
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1821 Μαΐου 21 Έφόρμησις είς Λιθαρίτσα καί ήρωϊκή άντίστασις των άμυ- 
νομένων.

1821 ’Ιουνίου Έπέκτασις έπαναστάσεως είς 'Ήπειρον.
1821 ’Ιουλίου άρχαί. Έπανάστασις Συρράκου καί Καλαρρυτών.
1821 ’Ιουλίου 9 Λεηλασία καί καταστροφή Συρράκου καί Καλαρρυτών.
1821 Αύγούστου άρχαί. Σουλιώται προσεγγίζουν είς Γραμμενοχώρια.
1821 Αύγούστου 16 Ισμαήλ Πασόμπεης άποστέλλεται πρδς διάνοιξιν 

της οδού Άρτης καί άνακούφισιν των άποκλεισθέντων ύπύ των Σου
λιωτών Χασάν πασα καί ’Ισμαήλ πασα Πλιάσα.

1821 Αύγούστου 20 Φήμη δτι δλοι οί ’Αλβανοί κινούνται πρδς διάσωσιν 
του ’Αλή.

1821 Δεκεμβρίου 4 Διεξάγονται συνεννοήσεις Όμέρ Βρυόνη, Σιλιχτάρη. 
κλπ. μετά Tatp Άμπάζη καί Σουλιωτών.

1821 Αύγούστου 4 Φήμη περί καταλήψεως της Άρτης.
1821 Δεκεμβρίου 22 Έρχονται είς ’Ιωάννινα οί άποκλεισθέντες είς Άρταν 

πασάδες.
1822 ’Ιανουάριου 10 Όμιλίαι μέ Τότσκηδες, λήξις πολέμου.
1822 Ίανουαρίου 12 Θοινάσης Βάγιας κλπ. στέλλουν τήν κυρά Βασιλικήν 

προς τον Άλήν διά νά προτείνη είς αύτδν δπως διατάξη τύν Φείμην νά 
άποσυρθή άπδ το Ί τζ  Καλέ.

1822 Ίανουαρίου 12 Έκκενούται καί παραδίδεται το κάστρον είς τούς σουλ- 
τανικούς.

1822 Ίανουαρίου 20 Άλής άποσύρεται είς Άγιον Παντελεήμονα έν τη νήσφ 
μέ 300 άνδρας.

1822 Ίανουαρίου 24 ήμέρα Τρίτη. Φονεύεται 6 Άλής.
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Κ Λ .Π .

A

‘Αγγλοι 15 
Άγιάνηδες 39, 41 
ΑγοΒασιάρης 30,1, 6, 40, 51, 2, 3, 

54, 64, 73
Αίκατερίνα ή Νίτζα 12 
*Αλή Πασάς 3, 4, 10 , 4, 5, 7, 8 , 

20, 2, 4, 5, 9, 34, 8, 42, 3, 7, 8 , 
53, 4, 5, 62, 3, 4, 7, 9, 70, 1,
72, 3, 4

Άλής (κεχαγιάς ΧουρσΙτ) 48 
Άλμάζης Μετζεμπόνος 22, 3, 6 , 

42, 50, 65, 71 
» Σέλφος 60
» Τζέτζε 52

Αναγνώστης (γραμματικός) 27 
» Σιατιστεύς 60 

Ανανιόγλου 10 , 36 
Άντίμπεης 37
Αραβαντινός 57, 8, 9, 60 ,1 , 2, 3, 

64—70
Αραπασάς 50
Αράπης κουτζός 28
Αρβανίτες (καί ‘Αλβανοί) 10, 16,

23, 5, 6, 33, 8, 43, 4, 8, 65, 9,
73, 4

Αργυροκαστρϊτες 45, 7 
ΑρτηνοΙ 38, 47 
Ασήμπεης 39 
Α χμέτ άγος 54 

» μπέης 41 
» πασάς Βρυόνης 50, 1

Β

Βάγιας Θανάσης 10 , 29, 52, 4, 5, 
74

Βάγιας Λουκάς 10, 29, 54, 63 
ΒαλτινοΙ 49, 65
Βασιλική (κυρά Β.) 54, 5, 70, 4 
Βασιλικής άδέλφια 55 
Βεζύραινα 56
Βελή πασας 7, 10, 5, 8, 20, 1 , 2 ,

24, 7, 30, 45, 56, 61, 2, 71, 2

Βηλαράς Τω. 7, 10 
Βλαχλείδης Γ. 66 
Βλαχογιάννης Γιάννης 7, 8, 9, 1 1 , 

12, 57, 64, 65 
Βλαχότουρκοι 11 
Βυζάντιος Σ. (μητρ. Αρτης) 66, 7

Γ

Γαβριήλ (Γκάγκας) μητρ. Τωαν- 
νίνων) 34

Γαζής Δελβινακιώτης 65, 6 
Γαντάβαρος 10 
Γαρδικιώτης 16, 58 
Γενίτσαροι 24 
Γεωργίου Α. 69 
Γιαννάκης, καπ. 50 
Γκαβανόζογλου πασάς 30, 5, 41 
Γκαβοστέριος Γεωργάκης 42 
Γκέκας ’Αληπασαλής 55 

» μπέης 41 
» πασάς 41 

Γκέγκηδες 28, 29, 63 
Γλυκύς Ν. 11 
ΓοτιστηνοΙ 47 
Γούδας 63
Γώγος (καπ.) 10, 38, 43, 7, 65, 7

Δ
Δερβις Χασάνης 27 
Δεσπότης (Τωαννίνων) 34 
Διβάν έφέντης Κονιτσιώτης 23 
Δημισκη Ζωή (μάννα Καρ/κη) 67 
ΔραγοτινοΙ 29 
Δράκου άδελφή 65 
Δράμας πασάς 24, 9, 30, 1, 3, 5, 

38, 9, 43, 4, 64, 73

Ε

Έλμάζης, βλ. ‘Αλμάζης Μέτζε 
(Μπόνου)

Εστία (περ.) 70 
Εύαγγελίδης Τρύφων 71
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Ζ
Ζαγορίσιοι 35, 6 
Ζάππας Εύαγγέλης 63 
Ζέρβας Γεώργ. 64, 5,
Ζήκο Μίχος 38 
Ζώτος Μολοσσός 9, 12, 46

Η

Ήμερ Σερπετζής 55 
Ήπειρωτ. Χρονικά 62, 6, 8, 72

Θ

Θησαυροί (Χαζνέδες) *Αλή 53

I

Ίζέτ μπέης (άνεψ. ’Αλή) 37 
Ίμπραϊμ άράπης (υίός ’Ισούφ άρά- 

πη) 42
» πασάς Μπερατίου 17, 8, 

29, 52, 9, 63
Ισμαήλ πασάς Πλιάσας 25, 32, 7, 

41, 5, 8, 68
’Ισμαήλ πασάς Πασόμπεης 3, 10, 

22, 4, 6, 9, 30, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
39, 40, 1,·3, 4, 5, 51, 60, 2, 3, 
64, 6, 7, 72, 3, 4 

Ίσούφ άράπης 42
» μπέης Διμπραλής 15, 30 
» » Σερασλής 30, 72
» πασάς 10, 34, 5, 7, 8, 41

Κ
Καβοστεριόπουλος Γ . 67 
Καθημερινή έφ. 63 
Καπετανέοι καί καπεταναραϊοι 10, 

12, 27, 8 
Καπιτανάτα 20 
Καρκαντελή πασάς 53 
Κασίμ Ντάμζης 29, 52 
Κατερινιώτισσα 19 
Καφτάναγας 55 
Κίτσου Γεώργ. 55

» Νικόλαος 55, 70 
» Σιμός 55, 70 

Κλέφτες 10, 28, 48, 50 
Κολοβός Σπυρος 27, 62 
Κολιοδημήτρης Κίτσος 65 
Κολωνιάτες 2 5
Κομπαραντζής Γιάσκας 29, 52

Κοσμάς ό Θεσπρωτός 62, 3 
Κουγέας Σωκράτης 65, 70 
Κουτελίδαι 10 , 38, 43, 67 
Κουτσαλέξης 62, 9, 70 
Κουτσονίκας 65 
Κρέμος Γ . Π. 71 
Κροκίδας Άσημάκης 23 
Κωλέττης I. 7
Κώστας Γραμματικός 3, 27, 30, 

31, 40, 64, 73

Λ

λαγούμια 47 
Λαγουμιτζής Κ. 69 
Λακκιώτες 34, 50 
Λιάπηδες 29, 47 
Λιμποχοβινοί 47 
Λιουζαβινοί 29

Μ

Μαγιόρ Λάμπρος 12 
Μακρυγιάννης 61, 4, 5, 7, 9, 70 
ΜαλΙκ μπέης 37

» πασάς Γκέκας 41 
Μανθάκης Δοβριανιτης 54, 5 
Μανθο Ντόβρας 52, 69 
Μάνθος (Οίκονόμου) 10, 27, 28, 

29, 63,
Μανιάκης Ν. 9 
Μαξούταγας 26, 72 
Μαρίνου Κων. 27, 9, 31 

» Χριστόδουλος 22 
Μάρκος (υιός Πρένκα) 15 
Μαυροκορδάτος 8, 9, 60 
Μαχμούτ (σουλτάνος) 19, 25, 59 

» μπέης, υίός Μουχτάρ 29,
32, 58

» πασάς Ζογόλης 29
)> » Γκέκας 51
» » (Δράμας) 41

Μελίκ πασάς 41, 4, 73 
Μέντελσον 65 
Μετσοβίτης (άνών.) 31 
Μεχμέτ (καί Μωχαμέτ) πασάς, υίός 

» Βελή 18, 27, 56, 9, 62, 71 
» πασάς (κεχαγιάς Χουρσίτ) 

34, 5, 8, 9, 41, 4, 55 
Μήτζης Γιάννης Λακκιώτης 28 
Μήτρο Μπίκος 52 
Μονοβάρδας Γεώρ. 27 
Μουρτοτσάλης 31, 50
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Μουσταφά - μπέης 56
» Μόρα βαλεση) 39
» πασάς (Δελβίνου) 17,

27, 58
Μουχουρδάρε Πουτζε 25, 27, 48 
Μουχτάρ πασας 12 , 5, 8, 22, 3, 6, 

30, 2, 9, 56, 61, 71, 2 
Μπαΐράμης Γκέκας Πριστενλής 41, 

52, 4, 5
Μπαϊραμ μπόνος 55

» Σερατζή 52
Μπαλάνος Κοσμάς 11 
Μπαλδάνης Γεωρ. 11 
Μπαμπά πασας 10, 22, 4, 5, 30, 

61, 64
Μπεγλέρ μπέης 15 
ΜπεζιστηνοΙ 29 
Μπόγκας Εύ. 61, 64 
Μποναπάρτε Ναπ. 16 
Μπότας (βλ. Σιλιχτάρης * Αλή Πασα][ 
Μπότσαρης Κίτσος 67 

» Κώστας 65 
» Μάρκου σύζυγος 65

Μπότσαρη » τέκνα 65
μ Νότης 3, 34, 65, 6, 7

Ν

Νεγαδιώτες 36 
Νέος Κουβαράς 6, 12 , 65, 6 
ΝοριντΙν πασάς 23, 5, 32 
Νούτσου Άλέξης, 3, 27, 30, 1 , 

34, 40, 64, 73 
Νταγκλής Νατσούλης 65 
Νταλιάνης 42 
ΝταλΙπ Πρεμέτης 26, 61 
Νταντανέ Χριστόδουλος 12 
Ντελιάμπεης ή Ντελιαφέτζος 22, 

24, 5
ΝτερβΙς Χασάνης 30

Ο
ΟΙκονόμου Γ . 60 
ΟΙκονόμου Κ. 71

Όμέρμπεης Βρυόνης 25, 7, 30, 3, 
34, 5, 8, 9, 41, 5, 9, 50, 2, 72, 
74

Όπαρλήδες 25 
’Οσμανληδες 44
Ούώλς (γραμ. Άγγλ. Πρεσβείας έν 

Κ/λει) 70, 1

Π

Παλάτια 17 
Πανδώρα (περ.) 63 
Πανομάρας Γιαννούσης 65 
Πανούκλα 18
Παπακώστας ’'Αγγελος Ν. 3—13, 

57—74, 75—81
Παπασπύρου Ζέγκος 61 
Πασόμπεης βλ. ’Ισμαήλ πασάς, 

Πασόμπεης
Πατριάρχης 25, 61 
Πατρονάμπεης 24, 32 
Περραιβός 67, 68 
Πολύκαρπος (μητροπ. Λαρίσης) 61 
Πόποβας μπέης 18 
ΠουκεβΙλ 58, 61, 2 , 3, 4, 70 
Πουλής (καπ.) 61 
Πρόνιος 18, 27, 8 
Πρόνιου υίός 18
7τυρπόλησις Ίωαννίνων 63, 4, 72, 3

Ρ

Ράγκος (καπ.) 12, 46 
Ρεσίτ πασάς 41 
Ρεσούλ Καλλαντζής 48 
Ριζιώτες 29, 63
Ρουζτης Μεχμέτ πασάς) 49, 50, 1 
Ρούμελη βαλεσης 10, 5, 24 
ΡουστΙμ Κιουλής 55 
Ρούτζης 28

Σ

Σάθας Κ. 63
Σαλήχ πασάς 18, 9,20,3, 6, 32, 71,2 
Σαλιάμαγας 18, 27, 34 
Σαλονίκη βαλεση 15 
Σανισιά (άδελφή *Αλή πασά) 37 
Σαντάβαρος Πασχάλης 10, 36 
Σάρρος Δ. 62 
Σαφτάναγας 55
Σελήμπεης (υιός Βελή) 18, 9, 27, 

32, 56
Σελήμ πασάς (Θ/κης) 24, 30, 
ΣελΙχ πασάς 56, 71 
Σέλφος Μέτζεμπόνου 52, 4, 5 
Σέρβοι 20 
Σιαΐνμπεης 17, 27
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Σιλιχτάρης (Άλή πασά, Μπότας) 
30, 1, 6, 40, 1 , 51, 2, 62 ,4 , 7 

Σιλιχτάρης (ΧουρσΙτ πασά) 42, 
48, 9, 50, 3, 4, 5 

Σκαμνελιτες 36
Σουλέϊμάν πασάς (Μποσνάκος) 10,

21, 2
Σουλέϊμάν πασάς (υιός πασά Μπε- 

ρατίου) 17, 52
Σουλέϊμάν πασάς Τρικκάλων 24 

)) » Βερνόζης 67
Σούλιο Σαμέτης 45 
Σουλιώται 3, 10 , 4, 27, 31, 4, 7, 8, 

40, 1 , 3, 4, 5, 8, 9, 50, 2, 6, 62, 
64, 5, 6, 7, 72, 3 

Σουλτζεκόρτζα 25, 7 
Σταύρου Γ . 70 
Σταύρου Ί . 65 
Στουρνάρης (καπ.) 26, 8, 61 
Συρρακοκαλαρρυτιώτες 46 
Σύστημα διοικήσεως σουλτάνου 19

Τ

Ταϊρ Άμπάζης (Γκέκας) 29, 34, 
40, 9, 50, 1, 3, 65, 74 

» Παπούλιας 45 
Τζαβέλλας Κ. 65 
Τζάμηδες 24, 8, 34, 45 
Τζάνε Μουχτάρ 15 
Τζάνογλου Άποστολάκης 10, 36 
Τζαούσης Δημητράκης 54 
Τζαφέρμεης 17 
Τζεπελοβϊτες 36 
Τζολάκογλου Δ. 10 , 42, 67 
Τότζκηδες 29, 49, 50, 2, 3, 6, 63, 

74
Τουρτούρης 6, 7 
Τρικκαλινοί 47 
Τσιγαράς Ν. 9

78

Υ

'Υδριώτες 42, 68

Φ
Φέϊμ Τζάμης ό κουτζός 52, 4,

55, 70, 4 
Φιλήμων 58, 64 
Φιλητάς 6, 61, 3, 4
Φωνή Ηπείρου (έφημ.) 61, 2, 4

X
Χαζνατάρης 54 
Χαΐτας Μήτρος 36

» Τασούλας (καπ.) 36 
Χαλίλ Μπετζίστη μουσελίμης 48 
Χαρέμια 29 
Χάρις Γιάσκας 29 
Χαρίτων Α. 70 
Χασάν μπέης * Αλα μανής 29 
Χασάν μπέης Ντουσίστας 29 

» *Άρτζας 29, 43 
» πασάς 10, 24, 30, 5, 7, 8, 
41, 6, 8, 50, 61, 73, 4 

Χασάν Τζαπάρας 18 
Χατζή Σελιάμαγας Πρόνιος 27, 50 

» σεχρέτης 57 
Χειρουργός Σουλιωτών 41 
ΧουρσΙτ (ή Χουζουρούς πασάς) 4, 

10, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 41, 2, 3, 
44, 5, 6, 7, 8, 50, 1, 3, 4, 5,
56, 68, 73

Χουσέΐν πασάς (υΙός Μουχτάρ) 31, 
49, 56, 67

Χουσέΐν πασάς Γκαβανόζογλου 24 
» Ξογόλης 29

Ψ

Ψαλίδας Ά θ. 6, 7, 8, 9, 1 1 , 66 
Ψαλίδα (υιός) 9

Β) ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ

A

Ά για  Μαρίνα 30, 64 
» Μαύρα 6, 16 

"Άγιος Γεώργιος (Λυγκιάδων) 68 
» Δημήτριος 49 
>» Νικόλαος 18, 28, 30, 5, 39 
» Παντελεήμων 44, 54

’Άγκυρα (’Έγκυρα) 32, 37 
’Άγραφα 42, 50 
Άθήναι 62 
Αιτωλία 20 

Ακαρνανία 20 
Αλαμάνα 44 
Άλμπασάνι 14, 20, 3 
*Αλουποχώρΐ 34
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*Αλτζέρι 16 
’Ανατολικό 15 
Άπόκουρο 15 
’Αρβανιτιά 8, 15, 20, 1, 52 
Άργυρόκαστρον 16, 7, 32, 48, 61 
Άρτα 4, 16, 20, 1, 6, 41, 5, 8, 9, 

50, 1, 3, 68, 9, 73, 74 
Αύλών 14, 20, 3, 48

Β

Βάλτος 16, 47 
Βαριάδες 38, 40, 5, 52 
Βεντίστα 11 
B£ppota 15, 20 
Βοΐβοδαλίκια 20
Βοϊβόντα (τσιφλίκι κυρα Βασιλι

κής) 70
Βόνιτσα 15, 6, 20, 48 
Βοντίβιστα 16 
Βουθρωτδ 15, 20 
Βουργαροχώρια 16 
Βραχώρι 15 
Βρεταννία 16 
Βρύση παζαριού 39

Γ

Γαρδίκι 16, 58 
Γερμανία 16 
Γερομνήμου 51 
Γεφύρι Πάσαινας 34 

» Σιούμπαση 32 
Γιάννινα βλ. Ιωάννινά 
Γκιόρτζα 20 
Γκουντουβάλτσα 22, 3 
Γκρίτζα 32
Γλυκύ 14, 41, 5, 9, 50 
Γότιστα 12, 6, 26, 49, 72 
Γραμμενοχώρια 33, 47,50, 1, 73,4 
Γραμπόβα 15, 26 
Γρεβενά 29, 44 
Γρίπιανη 51

Δ
Δεβόλι 18 
Δερβένια 14, 21, 42 
Δέλβινο 14, 17, 20, 24 
Δερβίζιανα καί 
(Ντερβίζιανα) 43, 5 
Δοβρά 33, 73 
Δολιανά 51 
ΔραμισοΙ 34, 47

ε
’Έξω Εβραϊκή 49 
Έφτάμπουλες 37, 66

Ζ

Ζαγόρι 10, 1, 26, 33, 6, 46, 72 
Ζέλοβα 30, 50, 72 
Ζητούνι 44 
Ζιαραβίνα 51 
Ζόριστα 38
Ζωσιμαία σχολή 30, 66

θ
Θεσσαλία 21
Θεσσαλονίκη (καί Σαλονίκη) 20, 32, 

37
Θεοδώριανα 67

I
Ίτζ  καλέ 52, 3, 4, 5, 6, 69 
Ιωάννινα 18, 20, 1, 2, 3, 8, 38, 

39, 40, 3, 4, 6, 51, 63, 4, 9,
72, 3

Κ
Κακοσούλι 8, 14, 57
Καλαρρύτες 6, 12, 26, 42, 4, 7
Καλούτσασμη 30
Καλωτά 33, 6, 73
Κα μα ρίνα 14
Καρδαμίτζια 28
Κάρελι 15, 22
Καστοριά 20
Κάστρα (Άλή πασα) 16, 7 
Κάστρο Ίωαννίνων 17, 23, 8, 9, 

31 ,2 ,3 ,  7, 9, 44,7,  62, 6 ,72 ,4  
Κατζανοχώρια 47, 8, 9, 50, 67 
Κατζικά 28, 9, 30, 3, 64, 72 
Κάτω μπαχτσές 28, 30 
Κιάφα 14, 7, 31 
Κιουτάϊ (’Ανατολής) 32 
Κλεισούρα 32 
Κοζάνη 15, 20 
Κολώνια 15, 20 
Κομπότι 50, 67 
Κόνιτζα 17, 40
ΚορφοΙ (Κέρκυρα) 15, 7, 31, 47, 62 
Κοσμηρα 50 
Κούδεσι 16 
ΚουκουλιοΙ 14
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Κούλια 28, 30, 45, 8 
» Πετζάλη 31 

Κούλιες 17 
Κούρεντα 48 
Κράβαρη 15 
Κράψι 26, 72 
Κρούγια 15
Κωνσταντινούπολή (καί Πόλη, βασι

λεύουσα) 18, 22, 4, 32, 4, 7, 62,
72

Λ

Λαγκάδα 67 
λαγούμια 47
Λάκκα (Σουλίου) 16, 33, 41, 5, 52 

» μεγάλη 14, 34, 5, 40 
» μικρή 14, 34, 9, 41
» Άρτηνή 38, 41, 52

Λάμαρη 14 
Λάμποβο 29, 63 
Λάρσα 18, 21 
Λέκλη 29, 63 
Λέλοβα 34 
Λευτεροχώρι 38 
Λιάπικα χωριά 16 
Λιαπουριά 32, 48 
Λιβαδιώτη 28, 43, 9, 52 
Λιδωρίκι 15
Λιθαρίτσια 13, 7, 28, 30, 9, 42, 

44, 5, 6, 7, 8, 51, 74 
Λιμπόχοβο 32 
Λιόκου 33 
Λούρος 14, 34, 49 
Λούτζα 39, 53 
Λυγκιάδες 31, 5, 6, 7, 69

Μ

Μάζια 28, 49, 72 
Μαλακάστρα 26 
Μαργαρίτι 18 
Μαυρονόρο 16 
Μερσαλάτα 30
Μέτσοβο 22, 3, 6, 9, 42, 4, 9, 61, 

62, 73
Μεχκεμές 30, 72 
Μητρόπολις (*Ιωανν.) 30, 49 
Μίσίρι 18 
Μισολόγγι 15, 47 
Μοναστήρι (Μπιτώλια) 15, 32 
Μονή Προφήτου Ήλία 17 

» Μαυραγγέλου 31 
» Στούπαινας 31, 73

Μονή Σωτηρος 17, 58 
Μονοδένδρι 69 
Μόσιορη 51 
Μοσπίνα 50 
Μουλκες 48 
Μπάγια 36, 73 
ΜπαουσοΙ 34 
Μπαρδάνη 39, 55 
Μπεζεστένι 28
Μπεράτι 14, 7, 8, 23, 4, 5, 48, 

49, 72
Μπιστοΰνι 16, 29 
Μπιστουνόπουλο 16, 28, 30, 72 
Μπότες 27, 52, 62 
Μπουνίλα 16, 30

Ν

Ναβαρΐκος 14 
Ναματζάνη 30
Ναύπακτος 15, 20, 1, 2, 4, 5, 45 
Νεαπόλεως (βασίλειον) 16 
Νεγάδες 36
Νησί (λίμνης Ίωαννίνων) 17, 28, 

31, 4, 5, 7,9,  42, 3, 4, 7, 54, 
55, 68, 70, 3 

Νιάουσα 15, 20 
Νταγκλή 24 
Ντεσίτζα 48 
Ντίμπρα (δώθε) 15 

» (πέρα) 15 
Ντερβένι, 29 
Ντοβρά 31, 32, 35

Ξηρόμερο 15 .

Ο

Όλύτζικα 38, 44 
*Οπάρι 15, 20 
’Όχρις 14, 20, 23

Π

Παζάρι 28 
Παλιοχώρι 41 
Πάνορμον (Παλέρμο) 16 
Παρακάλαμος 16 
ΠαραμυΘιά 14, 45, 8, 50 
Πάργα 15, 20, 7, 48, 9, 62, 72 
Πέντε πηγάδια 48, 50

V
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Πέραμα 55 
Περίβλεπτος 30 
Περλεπές 20 
Πεστά 49 
Πέστιανη 29, 32 
Πέτα 50, 2, 67 
Πετζάλη 29
Πλάτανος (σεραγίου μαχαλέ) 64 
Πογδόριανη 16, 51 
Πρέβεζα 15, 6, 7, 8, 20, 2, 3, 4, 

27, 48, 52, 61, 2, 72 
Πρεμίτι 16 
Προσγόλι 26, 72 
Προφ. Ήλίας 28 
πυρπόλησις (Ίωαννίνων) 43

Ρ

Ραβένια έπάνω 51 
» κάτω 51 

Ροδοβίτσι 67 
Ρέντη 63 
Ρίζα 63 
Ρομανάτες 41 
Ρούμελη 19, 20 
Ρουσσία 16, 22

Σ

Σαγιάδα 16
Σαντοβίτσα 50, 1
Σερβία 41
Σιαμιου άκρο 18
Σιατερβάνι 28
Σιάτιστα 15, 20
Σιενέπριμπτ 15
Σκλίβανη 49, 50
Σκόντρα (Σκούταρι) 23, 29
Σκουληκαριά 43, 66
Σκράπαρι 15, 26
Σούλι 16, 31, 4, 41, 5, 51, 3, 72, 3

Σόφια 15 
Σταυράκι 28, 72 
Στριβίνα 38, 66
Στρουνι 31, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

41, 3, 65, 73
Συρρακον 6, 7, 26, 42, 4, 7, 61, 

65, 9, 73

Τ

Τεπελένι 17, 26, 37, 48, 63 
Τζαγκάρι 14
Τζαμί (στό Ιτζ. καλέ) 55 

» (στό παζάρι) 39 
Τζαμουρίά 17, 24, 7 
Τζαρακοβίστα 34 
Τζεπέλοβον 10 
Τζικουράτι 14 
Τζιφλικόπουλο 30 
Τζοντήλα 31, 2, 3, 4, 5, 6, 50,1, 
Τζουμέρκα 43, 7, 52 
Τίρανα 15 
Τομάρι 15, 7 
Τοτζκαριά 32, 48, 53 
Τούνεζι 16
Τρίκκαλα 16, 20, 1, 2, 4, 5, 6,50 
Τρίπολις (*Αφρικής) 16

Φ

Φανάρι 26 
Φιλιππιάδα 38 
Φράντζα 16

X
Χάνι Βαλερέ 16 
Χάρκου 26 
Χόρμοβο 29 
Χόσεη 67
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Πρόλογος σελ. 3

Κεφ. Α' Τά πρό της άποστασίας (έν συνόψει) » 14

» Β' 1820 α » 19

» ' Γ' 1820 β
* » 25

» Δ' 1821 (α τρίμηνον) » 32

- » Ε' 1821 (β » ) » 40

» ΣΤ' 1821 (β έξάμηνον) » 46

» Ζ' 1822 (’Ιανουάριος) » 51

Σημειώσεις ■ . , ' » 57

Χρονολογίαι άναφερόμεναι είς τό κείμενον » 72

Πίνακες ονομαστικοί προσώπων καί πραγμάτων » 75
» » τόπων » 78

Σ η μ . Τά περιεχόμενα των κεφαλαίων Αναγράφονται λεπτομερώς είς τήν 
άρχήν έκάστου.
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