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λήνων άπετέλει τιμήν δια τους Έλληνας, της όποιας και οι 'Αθηναίοι μετέσχον, 

της μαρτυρίας δε ταύτης στόμα υπήρξε το βιβλίον του Ξενοφώντος, το όποιον 

δια να φαίνεται περισσότερον άμερόληπτον εξεδόθη και άνωνύμως. 

Π. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 

* 
* * 

ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ, Το ξεκίνημα του Εικοσιένα, συγκριτική μελέτη των 

πηγών της ιστορίας του, "Εκδόσεις Ίερ Ίς Μητροπόλεως Μεσσηνίας αριθ. 7, 

Καλαμάτα 1968, σχ. 8ον Μ, σελ. 64. 

Ό συγγραφεύς της παρούσης μελέτης, δόκιμος ιστορικός ερευνητής καί 

συγγραφεύς πολλών ιστορικών ερευνών καί ιστορικών αφηγημάτων, επιχειρεί να 

διακρίβωση ποιον άπό τα πολεμικά επεισόδια τών αρχών του 1821 δύναται να 

θεωρηθή λόγω της φύσεως του καί της σημασίας του 6τι αποτελεί το πρώτον 

πλήγμα κατά τής Τουρκικής κυριαρχίας, και επομένως δύναται να χαρακτηρισθή 

ως αποτελούν τήν εναρξιν τής 'Επαναστάσεως του 1821. 

Κατά τήν άντίληψιν του σ. εν τοιούτον γεγονός πρέπει να χαρακτηρίζεται 

δια μιας νίκης έχούσης αποτέλεσμα μόνιμον, ήτοι κατάλυσιν τής τουρκικής διοι

κήσεως καί ώμολογημένην μεταβίβασιν αυτής εις τάς έλληνικάς χείρας. 

Έ κ τής συγκριτικής έρεύνης τών πηγών καί με παραμερισμον τών άνευ 

ερείσματος πραγματικού καί ιστορικού φημών, θρύλων καί άταλαιπώρων βεβαιώ

σεων τών διαφόρων ιστοριογράφων καί άπομνημονευματογράφων, άλλ* εν πλήρει ευ

λάβεια προς τάς απανταχού έκδηλωθείσας ιεράς άπελευθερωτικάς προσπάθειας ό 

σ. πιστός υπηρέτης τής ιστορικής αληθείας εξετάζει πάντα τα ιστορικά επεισό

δια τα προηγηθέντα τής 25ης Μαρτίου. 

'Αρχίζει με τα γεγονότα του Σουλίου τής 6. Δεκεμβρίου 1820 καί συνεχί

ζει με τα τής 24. Φεβρουαρίου 1821 του Άλεξ. Ύψηλάντου έν Μολδοβλαχία, με 

τήν κίνησιν τής 19. Μαρτίου τών απομνημονευμάτων του Κανέλλου Δεληγιάννη 

καί τήν δοξολογίαν τής 23., με τήν ΰψωσιν τής σημαίας υπό του Πετρόμπεη έν 

Άρεοπόλει τήν 17. καί τήν κίνησιν τών προκρίτων τής Μάνης τήν αυτήν ήμέραν, 

τήν άνακοινωθεΐσαν υπό του Κολοκοτρώνη εις τους Μεσσηνίους οπλαρχηγούς* 

Πάντα τα γεγονότα ταΰτα είναι αξιόλογα καί σεβαστά, ουδέν όμως τούτων πλη

ροί τάς προϋποθέσεις του αποφασιστικού γεγονότος, δια τοΰτο πρέπει να άναζη-

τηθή ως γεγονός τοιούτον ή άλωσις πόλεως, διά νίκης τών Ελλήνων καί μεταβι

βάσεως τής εξουσίας εις έλληνικας χείρας. 

'Εν τή αναζητήσει τής πρώτης άλωθείσης πόλεως ό σ. στρέφεται πρώτον 

προς τα Καλάβρυτα καί διερευνά τάς πηγάς ίνα διακρίβωση τάς χρονολογίας. Τα 
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περί τα Καλάβρυτα γεγονότα συνδέονται, προς τα των Πατρών. Έ κ του ελέγχου 

τών πηγών προκύπτει οτι οι Τούρκοι, ήσαν εν Πελοποννήσω κατά Μάρτιον πολύ 

ανήσυχοι έκ τών περί επαναστάσεως φημών. Δια τοΰτο κατά τον Σπηλιάδην τ. 

Α' σ. «60 οι Τούρκοι τών Πατρών άσφαλίσαντες τάς οικογενείας των εις το φρού-

ριον έπετέθησαν πρώτοι την 21. Μάρτ. κατά της οικίας Παπαδιαμαντοπούλου. 

Τότε δε εδραμον εις τα Καλάβρυτα ό Σ. Χαραλάμπης, Ασημάκης Φωτίλας, 

Αναγνώστης Στριφτόμπολας, Θεοχαρόπουλος, Σολιώτης, Πετμεζαΐοι, έπολιόρκη-

σαν τους Τούρκους και τους έβίασαν να παραδοθώσι μετά πέντε ημέρας εις την 

διάκρισίν των (ήτοι την 26. Μαρτίου)». 

Κατά τον Φιλήμονα (Γ' σ. 11) «ό Άρναούτογλου εκίνησε τη 20. Μαρτίου 

δια του Δάρα εις Τρίπολιν . . . του πυροβολισμού δε άκουσας ώπισθοδρόμησεν εις 

Καλάβρυτα . . . και έκλείσθη εντός τών πύργων . . . "Ανευ αναβολής δε ό Χαρα

λάμπης, Φωτήλας, Θεοχαρόπουλος, Σολιώτης, Παπαδόπουλος, Β. και Ν. Πετμε-

ζαΐοι επί κεφαλής εξακοσίων έπολιόρκησαν τούτους και μετά πενθήμερον άντίστα-

σιν ήνάγκασαν όπως παραδοθώσι και άφοπλισθώσι» (ήτοι την 25/26. Μαρτίου). 

*0 Φωτάκος (Α' σ. 78, ύποσ. 1) λέγει οτι «την 22. άρχισεν ή έπανάστασις εις 

τας Πάτρας και μίαν ήμέραν πρωτύτερα εις τα Καλάβρυτα», εκεί όμως ή πολιορ

κία διήρκεσε πενθήμερον. Και ό Φραντζής γράφει οτι «Εις Καλάβρυτα (έκηρύχθη 

ή έπανάστασις) δια τών προυχόντων και των στρατιωτικών Πετμεζαίων την 24. 

Μαρτίου». Συνεπώς έκ της συγκριτικής έρεύνης τών πηγών προκύπτει άδιασείστως 

οτι ή πολιορκία τών Καλαβρύτων ήρξατο την 21., εκεί δε έ'σπευσαν οι πρόκριτοι 

Χαραλάμπης, Φωτήλας κλπ. και μετά πενθήμερον πολιορκίαν ή πόλις παρεδόθη 

υπό τών Τούρκων την 26. Μαρτίου. Πάσα άλλη χρονολογία αποτελεί άβάσιμον 

ίσχυρισμόν. Διό ή πτώσις τών Καλαβρύτων δεν αποτελεί το πρώτον επίτευγμα 

της Μεγάλης 'Επαναστάσεως και την εναρξιν αυτής. 

Το πρώτον γεγονός συνέβη εις τάς Καλάμας. Οι οπλαρχηγοί Άναγν6)στα-

ράς, Κεφάλας, Νικηταράς συγκεντρωθέντες εις Άλαγονίαν την 17. Μαρτίου 

παρέλαβον δια νυκτός την κομισθεΐσαν εις Άλμυρον ποσότητα πυρίτιδος και μο

λυβιού δια 95 ήμιόνων και έκόμισαν αυτήν προς διανομήν εις τήν μονήν της Βε

λανιδιάς. Τήν 20. Μεσσήνιοι και Μανιάται -Γολιορκοΰν τήν πόλιν. Τήν 21. οι πο-

λιορκοΰντες συλλαμβάνουν και φονεύουν τον άποπειραθέντα να άπομακρυνθή τών 

Καλαμών πρόκριτον Τουρκον Μουράτ. Τήν 22. φθάνουν κατά μάζας οι Μανιάται 

πολεμισταί και τήν πρω'ίαν παραδίδεται ή πόλις κατόπιν διαπραγμ.ατεύσεων προς 

τους "Ελληνας αρχηγούς Πετρόμπεην, Άναγνωσταράν, Κολοκοτρώνην, Νικητα-

ράν. Ή άλωσις έγένετο άναιμάκτως. Ή παράδοσις έγένετο κατόπιν εγγράφου 

συνθήκης καταγραφέντος του πολεμικού και του άλλου υλικού υπό 'Επιτροπής ως 

λείας πολέμου. 

Τής παραδόσεως έπηκολούθησε δοξολογία πάνδημος εις τον ναον τών 'Αγίων 

'Αποστόλων και παρέλασις 6.000 αγωνιστών ενώπιον μεγάλου σταυρού. Ευθύς δε 

συνεκροτήθη ή Μεσσηνιακή Γερουσία, αρχή πολιτική έπισφραγίσασα και όλοκλη-

ρώσασα το ιστορικόν γεγονός και θεμελιώσασα ούτω έπαναστατικον δίκαιον. Ή 

Γερουσία προέβη προς τα Ευρωπαϊκά έθνη εις διακήρυξιν τών πολιτικών θέσεων 
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καί τών δικαίων τής Επαναστάσεως με ύψηλάς εκφράσεις εθνικής υπερηφάνειας. 

Συγχρόνως εδώ συνεκροτήθη καΐ το Σπαρτιατικον Στρατόπεδον, ού" αρχηγός άνε-

κηρύχθη ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης. Έ κ Καλαμάτας και εκ του Στρατοπέδου 

της έξεπέμποντο οι πολεμισταί εις τάς άλλας εστίας του πολέμου καί έκ της 

Έπιμελητείας του Στρατοπέδου τούτου έστέλοντο τα εφόδια εις τους πολιορκουν-

τας τα εχθρικά φρούρια Κορώνης, Μεθώνης, καί Πύλου. Εις την Καλαμάταν είναι 

ή αφετηρία της Επαναστάσεως λοιπόν, αύτη δέ εκπροσωπεί καί την συνέχειαν 

και την διάρκειαν του 'Αγώνος μέχρι συγκροτήσεως πολιτικού σώματος ευρύτε

ρου, της Πελοποννησιακής Γερουσίας. 

Οΰτω ώς προκύπτει έκ τής επιμελούς έρεύνης καί τής συγκριτικής μελέ

της των πηγών προκύπτει σαφώς δτι το πρώτον ώλοκληρωμένον καί μόνιμον γε

γονός του Εθνικού 'Αγώνος του 1821 είναι ή άπελευθέρωσις τών Καλαμών, γε

γονός στρατιωτικόν με κύρωσιν πολιτικήν. 

Καί ού μόνον τοΰτο, άλλα εδώ εις την πραγματικότητα ή στρατιωτική 

ενέργεια ετέθη υπό την εύλογίαν τής 'Εκκλησίας ε'ις μεγαλειώδη δοξολογίαν 

εις τον ναον τών Ά γ . 'Αποστόλων καί παρέλασιν τών μαχητών προ τερα

στίου Σταύρου. Ή συγκίνησις τών έλευθερωθέντων, αϊ κραυγαί ελευθερία ή θάνα

τος εις τον περίβολον τής Εκκλησίας ενώπιον του Σταύρου καί τα προς το Θείον 

ευχαριστήρια δια την άπελευθέρωσιν συνθέτουν το λαμπρότερον δείγμα συνδέσεως 

τής ελευθερίας καί τής πίστεως κατά τον χαρακτήρα του ευσεβούς ημών "Εθνους 

να συσπειρουται κατά τα μεγάλα γεγονότα τής ιστορίας του περί τήν Ύπέρμα-

χον Στρατηγόν. Καί το ύπέροχον αυτό δείγμα είναι το πρώτον γνήσιον είς τον 

αγώνα τής Εθνεγερσίας, γεγονός τής πραγματικότητος καί οχι ποιητικής Φιλελ

ληνικής φαντασίας. 

Ό σ. δια τής επιμελούς έρεύνης του όντως διεφώτισε το θέμα καί άπεκά-

λυψεν οτι πρώτη έλευθερωθεΐσα πόλις τω 1821 ύπήρξεν ή Καλαμάτα. Προσεπι-

λέγει δέ δτι καί ό πρωταγωνιστής τής 'Επαναστάσεως, ό έξωθήσας εις πολεμικάς 

ενεργείας τους πολεμιστάς, ό πειθαναγκάσας τους διστακτικούς προκρίτους, ό κο-

μίσας άπο τας Κυδωνίας εις Καλαμάταν τα πρώτα πολεμοφόδια καί ό έκβιάσας 

τον έφεκτικον Παλαιών Πατρών Γερμανον δι' απειλών μονομερούς ενεργείας, δι* 

,ών πάντων επέβαλε τήν εναρξιν τής 'Επαναστάσεως, ύπήρξεν ό έκ τής Πολιανής 

τής Καλαμάτας, «ό εωσφόρος, ό διαβολόπαπας», ό Παπαφλέσσας. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 


