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«Ὅταν μοῦ πειράζουν τήν πατρίδα μου καί θρησκεία μου,  
   θά μιλήσω, θἀ  ’νεργλησω κι’ ὅ, τι θέλουν ἄς μοῦ κάμουν.» 

Ἰωάννης Μακρυγιάννης  
 
 Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821 ἀνέδειξε τό μεγαλεῖον τῆς φυλῆς μας καί ἀπεκάλυψεν τούς 
ἡρωϊκούς ἡμῶν προγόνους, τούς ὁποίους ἀναγνωρίζομεν καί διατηροῦμεν ὡς πρότυπα 
αὐτοθυσίας, ἀγάπης πρός τήν πατρίδα καί βαθείας πίστεως πρός τήν Ἁγίαν μας Ὀρθοδοξίαν. Ἡ 
τετρακοσιοετής Ὀθωμανική δουλεία δέν ἠμπόρεσε νά ἐξαλείψῃ ἀπό τόν λαόν μας τήν 
ἐπιβλητικότητα τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνισμοῦ καί τήν μετριόφρονα Βυζαντινήν του ἀξιοπρέπειαν. 



Ἐδιδάχθημεν ἐπί ἑκατόν πενῆντα ἔτη διά τήν προσφοράν καί τά παθήματά των, ὥστε νά εἴμεθα 
ἡμεῖς οἱ ἀμέτοχοι ἀπόγονοί των ἐλεύθεροι ἀπό τούς βαρβάρους Τούρκους. Τά τελευταῖα 
πεντήκοντα ἔτη, οἱ διευθαρμένοι πολιτικοί μας μέ τήν κατευθυνομένην πολιτικήν των καί τήν 
ἀνθελληνικήν καί ἄθεόν των παιδείαν ὑπεβάθμισαν καί ἀπέβαλον τήν Ἱστορικήν ἀλήθειαν καί τά 
αἴτια τῆς Ἐπαναστάσεως, ἀποβάλλοντες ἀκόμη καί τούς ἥρωας τῆς Ἐπαναστάσεως ἀπό τάς 
σχολικάς αἰθούσας καί τούς ἄλλους δημοσίους χώρους. Οἱ ψευδο-πολιτικοί οὗτοι, ἀπόγονοι τῶν 
κοτζαμπάσηδων καί σύγχρονοι μεμυημένοι εἰς τάς «φιλικάς» ἑταιρείας, ἔχουν τήν ἀπαίτησιν νά 
τούς τιμοῦν καί νά τούς εἰσακούουν οἱ ἐγκαταλελειμμένοι πολῖται τῆς χώρας καί νά ὑποτάσσωνται 
εἰς τάς δικτατορικάς ἐντολάς των (οὐσιαστικῶς, τῶν Illuminati). Πρᾶγμα ἀδύνατον καί 
ἀκατανόητον διά τόν νουνεχῆ, σοφόν, παραδοσιακόν καί ἐκ δημιουργίας ἐλεύθερον Ἕλληνα νά 
ἀποδέχεται ἀνθρώπους, τοιαύτης μηδαμινῆς ἀξίας καί ἀνυπάρκτου ἀρετῆς ὡς ἡγέτας του. 
 Ὁ βίος, ἡ πολιτεία, ὁ πατριωτισμός καί ἡ πίστις τοῦ μεγάλου ἥρωος τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπαναστάσεως, τοῦ στρατηγοῦ Ἰωάννη Μακρυγιάννη,1 εἶναι μοναδικά εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς 
Νεωτέρας Ἑλλάδος. Εἶχα διαβάσει πρό ἐτῶν τά στρατιωτικά καί πολιτικά γεγονότα τῆς περιόδου 
1821-1864 εἰς τά Ἀπομνημονεύματα τοῦ Μακρυγιάννη καί ἕνας καλός φίλος μοῦ ἔφερε κατόπιν 
καί τά Ὁράματα καί Θάματα τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη. Κατά τό τρέχον ἔτος, λόγῳ τῶν 200 
ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, ἐδιάβασα καί πάλιν τά θαυμαστά καί ἀντικειμενικά αὐτά 
Ἱστορικά ἔργα τοῦ μεγάλου «πατριδοφύλακα» τῆς χώρας μας. Ὅσον περισσότερον κάποιος 
διαβάζει τά Ἱστορικά αὐτά ἔργα τόσον καλύτερα ἀντιλαμβάνεται τάς δυσχερείας τῶν ἡρωϊκῶν 
προγόνων μας διά νά ἀποτινάξουν τόν ζηγόν τῶν βαρβάρων Μουσουλμάνων, τήν δημιουργίαν 
κράτους καί Συντάγματος, τήν πολιτικήν κρίσιν, τήν ὁποίαν ἐβίωσεν ὁ λαός μας ἀπό τούς 
εἰσαγωμένους ἐκ τῆς Δύσεως διεφθαρμένους πρώτους πολιτικούς καί τούς ἐμφυλίους 
σπαραγμούς, ἐν μέσῳ τῶν τεραστίων δυσχερειῶν τῶν ἀπελευθερωτικῶν ἀγώνων κατά τῶν 
Ὀθωμανῶν.   
 Ὁ Μακρυγιάννης κατήγετο ἀπό τήν Ρούμελην, ἀπό οἰκογένειαν γεωργῶν καί ποιμένων, 
ὡς καί οἱ πλεῖστοι Ἕλληνες τῆς περιόδου ταύτης τῆς μακροχρονίου δουλείας. Δέν ὑπῆρξεν 
κλέφτης καί ἀρματωλός, ἀλλ’ ὀρφανός ἀπό πολύ μικράν ἡλικίαν προσεπάθει νά προσφέρῃ τά πρός 
τό ζῆν ἐργαζόμενος χωρίς νά ἐπιβαρύνῃ τήν οἰκογένειάν του. Ἐγεννήθη τῷ 1797 καί ἀπέθανεν τῷ 
1864. Τῷ δέ 1820 ἐμυήθη εἰς τήν Φιλικήν Ἑταιρείαν καί λόγῳ ὕψους, ὁ Γιαννάκης ὠνομάσθη 
Μακρυ-γιάννης. Ἦτο εὐγενής, εὐσεβής, φιλότιμος, εὐαίσθητος ἀλλά καί τραχύς, δίκαιος, 
σώφρων, εὐφυής, θεοσεβής μέ βαθεῖαν πίστιν καί μέγαν πατριωτισμόν, τά ὁποῖα τόν ὡδήγησαν 
εἰς τήν ὑπεράσπισιν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς πατρίδος, ἀλλά καί εἰς τήν ἀγάπην διά τά ὅπλα πρός 
ἀπελευθέρωσιν καί προάσπισιν τῶν ἀξιῶν τούτων. Ἄνθρωπος μέ πολλάς ἀρετάς, μέ οἰκονομικήν 
ἀνρξαρτησίαν, μέ πνεῦμα οἰκονομίας ἀλλ’ ἄνευ φιλαργυρίας, ἀνήρ ἐργατικός καί μεγάλης 
φιλανθρωπίας μέ ἀποστροφήν πρός τήν ἁρπαγήν καί μῖσος πρός τό πλιάτσικον, ἀνιδιοτελής 
ἐθνοσωτήρ˙ ὁ πολεμικώτατος τῶν ἀνδρῶν, ὁ γνησιώτατος στρατιωτικός χαρακτήρ τῆς Ἐθνιῆς μας 
Ἐπαναστάσεως, τό καθαρώτατον τέκνον τῆς Ἑλλάδος, ἀποφασιστικός, ἄτρομος πρός τούς 
κινδύνους, πράγματι εἷς γενναῖος ἥρωας τοῦ Ἱστορικοῦ 1821. 
  Λαμβάνει μέρος, διά πρώτην φοράν, εἰς τήν ἐπανάστασιν, τόν Αὔγουστον τοῦ 1821, εἰς 
τήν Ἄρταν. Ἐκ τῆς Ἄρτης ἐξεκίνησεν μέ δέκα ὀκτώ (18) ἄνδρας, τό πρῶτόν του στρατιωτικόν 
σῶμα καί τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1821 λαμβάνει μέρος εἰς τήν μάχην τοῦ Σταυροῦ καί ἀγότερον 

 
1 Ὅρα, Ιωάννης Μακρυγιάννης, 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%C
E%B1%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82  



ἐπληγώθη εἰς τήν μάχην τοῦ Πέτα2 πολεμῶν ὑπό τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Γώγου Μπακόλα. Κατόπιν 
συμμετέχει εἰς τήν πολιορκίαν τῆς Ἄρτης. Τόν Δεκέμβριον τοῦ 1821 κατῆλθεν εἰς τό Μεσολόγγιον 
μετά τοῦ Παπαηλιοπούλου, συμβάλλων εἰς τόν ἀγῶνα τῶν πολεμιστῶν τούτων καί παρέμεινεν 
ἐκεῖ ἕως τόν Μάρτιον τοῦ 1822˙ κατόπιν ἐπιστρέφει καί πάλιν εἰς τήν Ἀνατολικήν Ἑλλάδα. Κατά 
τάς στρατιωτικάς ἐπιχειρήσεις εἰς Ὑπάτην, πρός κατάληψιν τοῦ φρουρίου της, ἀναδεικνύεται καί 
πάλιν ἡ γεναιότης τοῦ Μακρυγιάννη, μέ κίνδυνον δέ νά συλληφθῇ ὑπό τῶν Τούρκων. Μετά τήν 
ἀποτυχίαν εἰς τήν Στυλίδα καί Ὑπάτην, Ἀπρίλιον τοῦ 1822, ἀρχίζει μία μεγάλη ἔρις μεταξύ τοῦ 
Ἀρείου Πάγου3 καί τοῦ Ὀδυσσέως Ἀνδρούτσου.4 Ὁ Μακρυγιάννης παρεμβαίνει ἐλέγχων τήν 

 
2 Ἡ μάχη τοῦ Πέτα ἦτο μία ἀπό τάς μάχας τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1821.ἜΈλαβε χώραν 
κατά τό δεύτερον ἔτος τῆς ἐπαναστάσεως, εἰς τάς 4 Ἰουλίου 1822, εἰς τό χωρίον Πέτα, 5 χιλιόμετρα ἀνατολικῶς τῆς 
Ἄρτης. Τήν.νύκτα τῆς Δευτέρας 3ης πρός 4ην Ἰουλίου 1822, μία δύναμις ἀποτελουμένη ἀπό περίπου 8.000 
Ὀθωμανούς στρατιώτας μέ ἐπικεφαλής τούς πασάδες Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχή και Ἰσμαήλ Πλιάσα, ἐξῆλθεν ἀπό τήν 
Ἄρταν μέ κατεύθυνσιν τό Πέτα, τό ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς μίαν κορυφογραμμήν ἀπό βορρᾶν πρός νότον μέ ἀποτόμους 
πλαγιές, αἱ ὁποῖαι βλέπουν πρός τήν Ἄρταν. Εἰς τά ἀριστερά τοποθετήθησαν οἱ Φιλέλληνες, δεξιώτερα τό 
πυροβολικόν τους, εἰς τήν συνέχειαν ηὕρίσκετο τό σῶμα τῶν Ἑπτανησίων μέ τόν Σπῦρον Πανᾶ, καί εἰς τό δεξιόν 
ἄκρον ἐπάνω εἰς ἕνα λόφον ὁ Γῶγος Μπακόλας μέ τούς πολεμιστάς του. Εἰς ἄλλην κορυφογραμμήν ὄπισθεν 
τούτωνκαί ὡς ἐφεδρεῖαι, ἐοποθετήθησαν τά ἄτακτα σώματα τῶν, Μπότσαρη, Βαρνακιώτη, Βλαχόπουλου, Ἴσκου, 
Γάτσου, Δημοτσέλιου κ.α. ὁπλαρχηγῶν, τῶν ὁποίων συνολικῶς ἡ δύναμίς των δέν ὑπερέβαινον τάς 2.000 μαχητῶν. 
Ἡ Μάχη αὕτη τοῦ Πέτα ὑπῆρξεν μία ἐκ τῶν καταστροφικοτέρων ἡττῶν τῶν Ἑλλήνων κατά τήν διάρκειαν τοῦ Ἀγῶνος 
τῆς ἡμῶν Ἀνεξαρτησίας. Ἐμπλεκόμεναι πλευραί ἦσαν οἱ Ἕλληνες ἀγωνισταί, συνεπικουρούμενοι ἀπό τό Τάγμα τῶν 
Φιλελλήνων, καί ὁ Ὀθωμανικός τακτικός στρατός συνεπικουρούμενος ἀπό σώματα ἀτάκτων μισθοφόρων 
Τουρκαλβανῶν. Ἡ ἔκβασις τῆς μάχης ταύτης ἦτο ἡ ὀλεθρία ἧττα τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Φιλελλήνων, αἱ δέ συνέπειαί 
της ὑπῆρξαν ἰδιαιτέρως δυσάρεσται διά τούς Σουλιώτας καί διά τήν συνέχισιν τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος εἰς τήν 
Ἤπειρον..      
3 Πρόεδρος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Σώματος ἦτο ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος (15/1/1822-25/4/1823). Ὁ 
Μαυροκορδᾶτος (1791-1865) εἶναι ἀπό τάς πλέον ἀμφιλεγομένας προσωπικότητας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως 
διά τόν Μακρυγιάννην, ἀλλά καί δι’ ἅπαντα τόν λαόν μας. Ἦτο κυρίαρχος προσωπικότης εἰς τάς τάξεις τῶν 
«ἐκσυγχρονιστῶν», διπλωμάτης καί πολιτικός, ὁ ὁποῖος διεδραμάτισε σημαντικόν ρόλον εἰς τήν πολιτικήν ζωήν τῆς 
χώρας κατά τήν Ἐπανάστασιν καί κατά τάς πρώτας μετεπαναστατικάς δεκαετίας. Ἀνερριχήθη εἰς τά ἀνώτατα 
ἀξιώματα εἰς σύντομον χρόνον ἀναλαμβάνων, διαδοχικῶς, ὡς πρόεδρος τῆς Α΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς Ἐπιδαύρου (20 
Δεκεμβρίου 1821-15 Ἰανουαρίου 1822), τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Σώματος καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Βουλευτικοῦ. Μετά τήν 
Ἐπανάστασιν ἠγήθη τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἐναντίον τοῦ Καποδιστρίου, ὡς ἐκφραστής τῆς Ἀγγλικῆς πολιτικῆς καί 
συμμετεῖχεν ἐνεργῶς εἰς τήν πολιτικήν ζωήν τῆς Ἑλλάδος διατελῶν τέσσαρας φοράς πρωθυπουργός, ἐντός τῆς 
περιόδου 1822-1844. Ὅρα,  
(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE
%B9%CE%BA%CF%8C).Ἐπίσης, 
(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE
%BA%CF%8C). 
4 Ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος (1788-1825) ἦτο ἐπιφανής ἀγωνιστής ὁπλαρχηγός τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 
1821. Τὀ ἀποκορύφωμα τῶν μαχῶν τοῦ Ἀνδρούτσου ἦτο ἡ ἡρωική Μάχη εἰς τό Χάνι τῆς Γραβιάς (8 Μαῖου 1821),   
ὅπου ἀντιμετώπισεν ἐπιτυχῶς τό πολλαπλάσιον στράτευμα τοῦ Ὀμέρ Βρυώνη. Εἰς τήν μάχην ταύτην, ἡ στρατηγική 
ἰδιοφυΐα τοῦ Ἀνδρούτσου ἐθριάμβευσε καί εἶχεν ἐλαχίστους ἀπωλείας. Ἔκτοτε, καταλαμβάνει τήν θέσιν τοῦ ἀρχηγοῦ 
τῶν ὅπλων τῆς Βοιωτίας, καί οὐσιαστικῶς, ἐπηρέασεν οὗτος τήν τύχην τῆς ἐπαναστάσεως εἰς τήν Ἀνατολικήν 
Στερεάν Ἑλλάδα κατά τά ἑπόμενα ἔτη. Τήν Ἄνοιξιν τοῦ 1822 κατηγορήθη ὑπό τοῦ Ἰωάννου Κωλέττη διά 
συνεργασίαν μετά τόν ἐχθρόν, μέ ἀποτέλεσμα νά παραιτηθῇ ἀπό τό ἀξίωμά του. Εἰς τάς 27 Αὐγούστου 1822, ἡ 
Γερουσία τοῦ Ἀρείου Πάγου τοῦ ἀνέθεσε τήν Διοίκησιν τῶν Ἀθηνῶν καί εἰσέρχεται θριαμβευτής Φρούραρχος εἰς 
τήν Ἀκρόπολιν, συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἰωάννην Μακρυγιάννην, τόν Ἰωάννην Γκούραν, τόν Ἰωάννην Μαμούρην, 
τόν Στάθην Κατσικογιάννην καί 300 ἐνόπλους ἐπαναστάτας. Ἡ ὑποδοχή τοῦ λαοῦ τῶν Ἀθηνῶν ἦτο ἀποθεωτική. Ὁ 
ἥρωας οὗτος ἐσυνέχισεν ἀπτόητος τήν πολεμικήν του δράσιν ἐναντίον τῶν Τούρκων ἕως  τό 1824. Δυστυχῶς, 
κατηγορήθη ἀδίκως διά συνδιαλλαγήν μέ τούς Τούρκους, κατεδιώχθη καί συνεθλίβη κατά τάς ἐμφυλίους διαμάχας. 
Ὁ ἀχρεῖος πολιτικός, Ἰωάννης Κωλέττης, ἦτο προσωπικός ἐχθρός του, ὅπως καί ἄλλων ὁπλαρχηγῶν, τούς ὁποίους 
κατεδίωκεν. Ἐπίσης, ὁ Ἀνδροῦτσος εἶχε προκαλέσει τήν ὀργήν τῶν τοπικῶνν κοτζαμπάσηδων, τῶν ἑτέρων 
διεφθαρμένων δυναστῶν τῶν πτωχῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι τόν ἐμίσουν διότι ἦτο λαοπρόβλητος στρατιωτικός ἡγέτης 



στάσιν τῆς Κυβερνήσεως κα΄τοῦ Ἀρείου Πάγου κατά τοῦ γενέου αὐτοῦ στρατιωτικοῦ ἀνδρός καί 
ἄλλων ἀγωνιστῶν, καθ’ ὅτι ἡ στάσις τῶν ἐξηρτημένων πολιτικῶν ἦτο πάντοτε δυσμενής πρός 
τούς στρατιωτικούς. Ἀργότερον, εἰς τήν Λαμίαν, τόν Ἀπρίλιον 1822, καί κατόπιν, εἰς τήν μάχην 
τῆς Νευροπόλεως (Ἰούνιον 1822),5 πάνοτε μέ τήν συμμετοχήν τοῦ Μακρυγιάννη, οἱ Ἕλληνες 
καταλαμβάνουν φρούρια καί καταστρέφουν καί τά ἐργαστήρια παρασκευῆς τροφίμων τοῦ 
Δράμαλη. Ἦτο δέ ὁ νεαρός οὗτος, ὁπλαρχηγός τεσσάρων χωρίων τῶν Σαλώνων καί συνεμάχετο 
μετά τῶν στρατευμάτων τοῦ Πανουργιᾶ. 
 Τόν Αὔγουστον τοῦ 1822, ὁ Μακρυγιάννης κατέρχεται διά πρώτην φοράν εἰς Ἀθήνας καί 
ἔκτοτε παρέμεινεν ὡς συμπολίτης καί προστάτης τῶν Ἀθηναίων, ἀγοράζων ἀργότερον καί τό 
κτῆμα Νοτιο-Ἀνατολικῶς τῆς Πλάκας ἐκτεινόμενον ἕως τάς στήλας τοῦ Ὀλυμπίου Διός. Ἐν 
συνεχείᾳ πρωτοστατεῖ οὗτος τῆς στρατιωτικῆς καί πολιτικῆς ζωῆς τῶν Ἀθηνῶν, προσαρμοσθείς 
δέ καί εἰς τόν βίον καί τάς συνηθείας τοῦ προηγμένου Ἀθηναϊκοῦ λαοῦ, ὁ τραχύς στρατιωτικός, 
ἀλλ’ ἁγνός, ἠθικός, σώφρων καί θεοσεβής οὗτος ἀνήρ, τόν ὁποῖον κατέστησεν ὁ φρούραρχος 
Γκούρας ὡς ἀντιφρούραρχον τοῦ κάστρου τῶν Ἀθηνῶν. Τήν 1ην Ἰανουαρίου 1823 διωρίσθη 
ὡς ἐπιστάτης τῆς δημοσίας τάξεως (πολιτάρχης) εἰς Ἀθήνας, ὅπου λαμβάνει μέτρα κατά τῆς 
ὁπλοφορίας, ὑπέρ τῆς ἀσφαλείας τῶν πολιτῶν καί ὑπέρ τῶν δημοσίων ἠθῶν. Εἶναι εἰς 
ἐπικοινωνίαν μέ τόν φρούραρχον τῆς Ἀκροπόλεως, τόν Γκούραν καί μέ τόν ἀρχιστράτηγον τῆς 
Ἀνατολικῆς Ἑλλάδος, τόν Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσον. Ἀργότερον, ὁ δίκαιος, ἐλεήμων καί μέγας 
πατριώτης Μακρυγιάννης ἐπέκρινεν τάς ἀδικίας καί ἁρπαγάς τοῦ Ἀνδρούτσου καί Γκούρα καί 
οὕτως, περιέρχεται εἰς ψυχρότητα πρός τόν Γκούραν. Ὁ θεοπρεπής Μακρυγιάννης, ὡς ἀπολύτως 
ἄλλος χαρακτήρ ἐξ ἀμφοτέρων τούτων, δέν εἶχεν πάντοτε πολύ καλάς σχέσεις μαζί των.   

Μέ τήν πάροδον τοῦ χρόνου καί διά τῆς στρατιωτικῆς ἐμπειρίας του καθίσταται ὁ 
Μακρυγιάννης σοφώτερος, περισσότερον ἀνδρεῖος, καί ἄφοβος ὡς πρός τούς κινδύνους. Ὁ δέ 
ζῆλός του πρός τήν πατρίδα καί ἡ βαθεία πίστις του ἐμψυχώνουν τόν νεαρόν στρατηγόν ἀκόμη 
περισσότερον. Ὁ ζῆλος οὗτος αὐξάνει ἀπό τήν πολιορκίαν τοῦ Νεοκάστρου (Μάϊον 1825), εἰς τήν 
μάχην τῶν Μύλων (11-12 Ἰουνίου 1825) καί ἀποκορυφοῦται εἰς τήν πολιορκίαν τῆς Ἀκροπόλεως 
τῶν Ἀθηνῶν (Σεπτέμβριον 1826) καί ἐν συνεχείᾳ μέ τήν ἐκστρατείαν τοῦ Πειραιῶς (Ίανουάριον 
1827). Τά τέσσαρα αὐτά ἔνδοξα γεγονότα κατά τήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ἀποτελοῦν τήν δόξαν 
καί τήν τιμήν ὁλοκλήρου τοῦ βίου τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη. Τό πόστο (στρατηγικόν σημεῖον) 
τοῦ γενναίου στρατιωτικοῦ ἦτο ἀδύνατον νά τό κερδίσῃ ὁ ἐχθρός, ὡς συνέβει καί ἔξω τοῦ Παλαιοῦ 
Ναβαρίνου.   

Ἐν συνεχείᾳ, ἀκολουθεῖ διά ἐπισήμου διαταγῆς, ἡ μετάβασις τοῦ Μακρυγιάννη εἰς τήν 
Ὕδραν ἀπό τόν Ἰούλιον ἕως τόν Ὀκτώβιον τοῦ 1824 καί κατόπιν εἰς τήν Τριφυλίαν Ἀρκαδίας ἀπό 
τόν Ὀκτώβριον τοῦ 1824 ἕως τόν Μάρτιον τοῦ 1825. Λαμβάνει δέ μέρος εἰς τήν μάχην τῶν Μύλων 
Ἀργιλίδος κατά τοῦ Ἰμπραήμ, τήν 11ην-12ην Ἰουνίου 1825.6 Εἰς τήν ἐν Μύλοις μάχην 

 
καί εἶχεν ἐπιχειρήσει ἐπανειλημμένως νά περιορίσῃ τήν δύναμίν των καί τάς λῃστρικάς των ἀπάτας. Τό μῖσος τῶν 
ἀχαρακτηρίστων Φαναριτῶν καί τῶν κοτζαμπάσηδων ὡδήγησεν εἰς τήν δολοφονίαν ἑνός ἐκ τῶν μεγαλυτέρων 
ἀγωνιστῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Εἰς τάς 5 Ἰουνίου 1825, ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος, φυλακισμένος, κατόπιν 
ψευδῶν κατηγοριῶν, εἰς τήν Ἀκρόπολιν, ἐβασανίσθη καί ἐφονεύθη ὑπό τῶν, Μῆτρο Τριανταφυλλίνα, Ἰωάννη 
Μαμούρη καί Παπακώστα, μέ τήν ἔγκρισιν τοῦ πρώην πρωτοπαλίκαρού του, τοῦ Ἰωάννη Γκούρα. Οἱ πολιτικοί του 
ἀντίπαλοι δέν τόν προσήγαγον κἄν εἰς δίκην. Ἡ μνήμη του ὡς ἥρωος τῆς ἐθνεγερσίας ἀποκαταστάθη ἀπό τό 
Ἑλληνικόν κράτος μόλις τό 1872.  
5 Ὅρα, «Τα γεγονότα του 2ου έτους (1822) της Επανάστασης». https://www.timetoast.com/timelines/2-1822 . Ὅρα 
ἐπίσης, “Greece 1821-2021: The History of the Greek War of Independence”, 
https://greekreporter.com/2021/03/25/greek-war-of-independence-greece-revolution-1821/?nowprocket=1  
6 Ἡ Μάχη τῶν Μύλων (11-13 Ἰουνίου 1825) ἦταν πολεμική συμπλοκή κατά τήν ὁποίαν οἱ Ἕλληνες ἀπέκρουσαν τήν 
μεγάλην δύναμιν τοῦ Αἰγυπτιακοῦ στρατοῦ τοῦ Ἰμπραήμ πασᾶ.Ἦτο ἡ πρώτη μεγάλη νίκη τῶν Ἑλλήνων ἐναντίον 
τοῦ βαρβάρου τούτου καί ἔσωσεν αὕτη τό Ναύπλιον ἀπό τήν ἀπειλήν τοῦ Ἰμπραήμ. Κατά τήν διάρκειαν κατασκευῆς 



ἐτραυματίσθη οὗτος σοβαρώτατα εἰς τόν δεξιόν βραχίονα καί μόνον δύο ἄνδρες ἐφονεύθησαν ἐκ 
τοῦ σώματος τοῦ Μακρυγιάννη. Μετά τήν μάχην τῶν Μύλων, ὁ Μακρυγιάννης διέμεινεν εἰς 
Ναύπλιον ἕως τῆς 20ης Ἰουνίου 1825, ἀλλά λόγῳ τῆς ἐπιδεινώσεως τοῦ τραύματός του μετέβη εἰς 
Ἀθήνας. Ἐκεῖ συνεζεύχθη τήν θυγατέρα τοῦ Ἀθηναίου Γεωργαντᾶ Σκουζέ, τήν Αἰκατερίνην, τήν 
27ην Δεκεμβρίου 1825. Κατ’ ἀπαίτησιν τῶν Ὑδραίων καί διά διαταγῆς τῆς Κυβερνήσεως ὁ 
Μακρυγιάννης πηγαίνει εἰς τήν Ὕδραν, ἐπί κεφαλῆς σώματος διά τήν προστασίαν τῶν κατοίκων 
ἀπό τάς θαλασσίας δυνάμεις τῶν Τούρκων, ἀπό τόν Σεπτέμβριον ἕως τόν Δεκέμβριον τοῦ 1825.  
Εἰς τήν Ὕδραν ἠναγκάσθη καί πάλιν νά πληρώσῃ τούς στρατιώτας του ἐξ ἰδίων, ὥστε νά 
ἀποφευχθῇ ἡ λεηλασία τῆς νήσου ὑπό τῶν ἀτάκτων, οἱ ὁποῖοι δέν εἶχον πληρωθῆ ὑπό τῆς 
Κυβερνήσεώς του. Ἐπιστρέψας ἐξ Ὕδρας εἰς Ναύπλιον ἐξηντλημένος καί ἄνευ ὑπομονῆς ἐκ τῶν 
ἀτασθαλιῶν τῶν ἀτάκτων «πέταξε τόν βαθμόν του καί διέλυσε τό σῶμά του». Ἀπῆλθε τότε εἰς 
Ἀθήνας καί κατετάχθη εἰς τόν Τακτικόν καί ἐγυμνάζετο ὡς ἁπλοῦς στρατιώτης, καθ’ ὅτι εἶχεν 
ἐννοήση πλήρως τήν ἀξίαν τῆς τάξεως καί πειθαρχίας τοῦ στρατοῦ. 

Ὁ Μακρυγιάννης ἦτο ὑπέρ τῆς Κυβερνήσεως καί ὑπέρ τῆς κυβερνιτικῆς τάξεως εἰς τήν 
χώραν, ἄνευ ἐμπαθείας πρός τούς ἀντιπάλους καί ἄνευ ἰδίου συμφέροντος, ἀλλά προσέφερεν τάς 
ὑπηρεσίας του πρός τήν ἑκάστοτε Κυβέρνησιν, ἄνευ φιλοκερδείας, ἄνευ ἁρπαγῆς, ἄνευ βίας καί 
καταπιέσεων καθ’ ὅλον τόν βίον του. Ἦτο ὁ εὐγενέστατος μεταξύ τῶν Ρουμελιωτῶν 
στρατιωτικῶν. Κατά τά τελευταῖα ἔτη, τά κρισιμώτατα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, 1825-
1827, τά Ρουμελιώτικα στρατεύματα ἀνεδείχθησαν ἀπαράμιλλα ἄν καί πάμπτωχοι καί ἄνευ 
μισθῶν οἱ (μισθοφόροι) στρατιῶται των. Δύο μεγάλα κόμματα (τό Ἀγγλικόν καί τό Γαλλικόν, 
ἀλλά καί τό Ρωσικόν, ὡς τρίτον κόμμα)7 ἠγωνἰζοντο περί κατοχῆς τῆς ἐξουσίας. «Δέν ἤξερε 
κανείς τί νά κάμῃ ... Ἤμουν ἄμαθος ἀπό τέτοια», λέγει ὁ ἴδιος ὁ Μακρυγιάννης. Τόν 
Μακρυγιάννην τόν ἐνδιέφερεν μόνον ἡ σωτηρία τῆς πατρίδος καί ἡ ἀποτροπή τῶν ἐμφυλίων 
σπαραγμῶν, οἱ ὁποῖοι θανασίμως ἔπληξαν πολλάκις τήν Ἐπανάστασιν. Ἐξετέλει οὗτος τάς 
διαταγάς τῆς ἑκάστοτε Κυβερνήσεως μαχόμενος κατά τῶν ὁμογενῶν ἐντοπίων ἀνταρτῶν8 καί 
κατά τῶν ἀλλογενῶν Τούρκων κατακτητῶν, πάντοτε διά τήν ὠφέλειαν τῆς πατρίδος. 
 Μέ τήν ἄφιξιν τοῦ Κυβερνήτου, Ἰωάννου Καποδίστρια (26 Ἰανουαρίου 1828), ὁ 
Μακρυγιάννης διωρίσθη Ἀρχηγός τῆς Ἐκτελεστικῆς δυνάμεως τῆς Πελοποννήσου (ἀπό τάς ἀρχάς 
τοῦ 1828 ἕως τόν Μάϊον τοῦ 1830). Ὁ Μακρυγιάννης διεκρίθη ἐν τῇ θέσει ταύτη, ἀλλά δέν 
εὐηρέστη τελείως τήν Κυβέρνησιν, διότι συνέβαινε νά προσκρούωσιν αἱ πράξεις αὐτοῦ πρός τάς 
διαθέσεις φίλων τινῶν αὐτῆς καί παλαιῶν ἐχθρῶν τοῦ Μακρυγιάννη. Ἄν καί ἠγάπα ὁ 
Μακρυγιάννης τόν Καποδίστριαν, πολλάς φοράς ηὑρίσκετο εἰς ψυχρότητα πρός αὐτόν, λόγῳ τῆς 
εὐνοίας τοῦ Καποδίστρια πρός τούς ἐχθρούς τοῦ Μακρυγιάννη καί ἀποδίδων τήν δυσμένειαν εἰς 
ραδιουργίας. Ἡ δυσμένεια αὕτη ηὔξησεν ἕνεκα τῆς διαγωγῆς τοῦ Μακρυγιάννη, πληρεξουσίου 
ὄντος τῆς Ἄρτης, ἐν τῇ Τρίτη Ἐθνικῇ Συνελεύσει τῆς Τροιζήνας (Πόρου)9 τήν 14ην Ἀπριλίου 1827, 

 
προχείρων ἀμυντικῶν μέτρων εἰς Μύλους, ἐπεσκέφθη τόν Μακρυγιάννην ὁ Γάλλος ναύαρχος Δεριγνύ (Henri de 
Rigny, Ανρί ντε Ρινί). Εἰς τήν παρατήρησιν τοῦ Δεριγνύ διά τήν άδυναμίαν τῶν Ἑλληνικῶν θέσεων, ὁ θεοσεβής 
Μακρυγιάννης ἀπάντησε, «Εἶναι ἀδύνατες οἱ θέσεις κι ἐμεῖς, ὅμως εἶναι δυνατός ὁ Θεός ὁποῦ μᾶς προστατεύει καί 
θά δείξωμεν τήν τύχη μας σ' αὐτές τίς θέσεις τίς ἀδύνατες». (Βακαλόπουλος 1975, σ. 389).. 
7 Ὁρα, Τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας: «Ρωσικό», «Αγγλικό» και το «Γαλλικό», 
https://www.zougla.gr/apopseis/article/ta-politika-komata-tis-eladas-rosiko-agliko-ke-to-galiko  
8 Ὅρα, «Ἑλληνικός Ἐμφύλιος Πόλεμος (1823–1825)», 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%C
F%82_%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE
%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_(1823%E2%80%931825)  
9 Ἡ ἐν Τροιζήνι κατ’ ἐπανάληψιν Γ΄ Ἐθνική τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις ἤ Γ΄ Ἐθνοσυνέλευσις Τροιζήνας (19 Μαρτίου-
5 Μαΐου 1827), συνῆλθε εἰς τήν Τροιζήνα τοῦ Πόρου μέ σκοπόν τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐργασιῶν τῆς 
Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς Ἐπιδαύρου (εἰς Νέαν Ἐπίδαυρον, Πιάδα) τῆς 6-16 Ἀπριλίου 1826, ἡ ὁποία εἶχε διακοπῆ λόγῳ 



καί ἐν τῇ Τετάρτῃ Ἐθνικῇ Συνελεύσει ἐν Ἄργει,10 ἀπό τήν 11ην Ἰουλίου ἕως τήν 6ην Αὐγούστου 
1829, ἐν ᾖ ὡμίλησεν ἀντιθέτως πρός τήν γνώμην καί ἐπιθυμίαν τοῦ Κυβερνήτου, μέ τό νά προτείνῃ 
τήν κατάργησιν τῶν στρατιωτικῶν πληρεξουσίων. 
 Ὁ Μακρυγιάννης ἦτο μέ τούς Συνταγματικούς,11 ὡς καί πάντες οἱ χρηστοί Ρουμελιῶται 
στρατιωτικοί. Ἔγινε δέ οὗτος χιλίαρχος τόν Δεκέμβριον τοῦ 1830 καί αἱ διαφοραί μέ τήν 
Καποδιστριακήν Κυβέρνησιν ηὔξανον, ἀλλά δέν ἐπολέμησεν τόν Καποδίστριαν, παρ’ ὅλον πού 
ἀπελύθη ἀργότερον ἀπό τόν στρατιωτικόν βαθμόν του, διότι δέν ὑπέγραψε ταπεινωτικόν ὅρον, 
ἐπιβληθέντα πρός τούς δημοσίους ὑπαλλήλους. Ὁ Μακρυγιάννης ἐσχεδίαζε πραξικόπημα ὥστε 
νά ἀναγκάσῃ τόν Καποδίστριαν νά συγκαλέσῃ τήν Συνέλευσιν12 καί νά ἐφαρμόσῃ τό κοιμώμενον 
Σύνταγμα τοῦ 1823. Ἐπρόκειτο περί καταλήψεως τοῦ Παλαμηδίου ἐπί Καποδιστρίου (Ἰούνιον 
1831) καί παρομοίως ἀργότερα ἐπί Ὄθωνος, τήν περιβόητον 3ην Σεπτεμβρίου 1843 μέ τήν 
πολιορκίαν τῶν Ἀνακτόρων. Ὁ Μακρυγιάννης ἦτο πάντοτε κατά τῆς αἱματοχυσίας τῶν 
ἐπαναστατικῶν μέσων καί ὑπέρ τοῦ εἰρηνικοῦ ἐξαναγκασμοῦ. Μετά τόν θάνατον τοῦ 
Καποδίστρια ἀναφαίνεται οὗτος κεκηρυγμένος Συνταγματικός καί ἀντίπαλος τῆς Κυβερνήσεως 
τοῦ Αὐγουστίνου Καποδίστρια (27 Σεπτεμβρίου 1831-27 Μαρτίου 1832). 
 Ἐδῶ περίπου χρονικά (1831) λήγει τό στρατιωτικόν στάδιον τοῦ μεγάλου φιλοπάτριδος 
καί θεοσεβοῦς ἥρωος, Ἰωάννου Μακρυγιάννη. Ἐπί τῆς Βασιλείας τοῦ Ὄθωνος, κατόπιν τοῦ 1833, 
ὑπηρέτησεν καί πάλιν ὡς ἀξιωματικός, ἀλλά δέν συμμετεῖχεν εἰς ἐκστρατείας, πλήν ἅπαξ μόνον 
πρός καταστολήν ἀνταρσίας. Ἐνήργη δέ πάντοτε δρῶν κατά πᾶσαν στρατιωτικήν μυστικήν 
προσπάθειαν  καί προπαρασκευήν ὑπέρ τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων τῆς Θεσσαλίας καί τῆς Κρήτης 
τῷ 1841. Σωματικῶς, ὁ  Μακρυγιάννης ἦτο τώρα πλέον ἀνάπηρος ἕνεκα τοῦ πλήθους τῶν πληγῶν 
του, συνεχίζων καί συμμετέχων ἐπί τριάκοντα συναπτά ἔτη ἀγώνων καί πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων. 
Τά βαρέα τραύματα ἐπί τῆς κεφαλῆς, πολεμῶν ἐν τῇ Ἀκροπόλει τῶν Ἀθηνῶν καί πλῆθος ἄλλων 
παλαιοτέρων πληγῶν τόν ἐκράτουν ἀσθενῆ. Ἕως τό 1822, τετράκις εἶχεν ἀσθενήσει λίαν 
σοβαρῶς. Ἐν Πειραιεῖ ἐμάχετο ἔχων ὅλον σχεδόν τό σῶμά του ἐντός ἐπιδέσμων. Ἡ κεφαλή του, 
ἡ δεξιά χείρ καί ἡ ὀσφρύς του ἦσαν συντετριμμέναι.13 
 Ὁ Μακρυγιάννης ὑπῆρξεν ὁ κατ’ ἐξοχήν ἀνδρεῖος, ἀξιοπρεπής καί θεοσεβής στρατηγός 
τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλλάδος. Τοῦτο γράφουν ἅπαντες οἱ ξένοι 

 
τῶν πολεμικῶν γεγονότων. Ἡ Ἐθνοσυνέλευσις αὕτη συνέταξε καί ἐπικύρωσε τόν πρῶτον ὁριστικόν καταστατικόν 
χάρτην τῆς Ἑλλάδος, τό «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος». Ἐπίσης, ἐξέλεξεν ὡς πρῶτον Κυβερνήτην τῆς Ἑλλάδος, 
τόν Ἰωάννην Καποδίστριαν. 
10 Ἡ Δ' Ἐθνοσυνέλευσις ἔγινεν εἰς τό  Ἄργος ἀπό τήν 11ην Ἰουλίου ἕως τήν 6ην Αὐγούστου 1829, δύο ἔτη μετά τήν Γ΄ 
Ἐθνοσυνέλευσιν τῆς Τροιζήνας. Συνῆλθεν αὕτη εἰς τό ἀρχαῖον θέατρον τῆς περιοχῆς ἐν ᾧ προηγήθη ὁ καθιερωμένος 
ἁγιασμός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Εἰς τήν Ἐθνοσυνέλευσιν συμμετεῖχον 236 πληρεξούσιοι 
ἀπ’ ὅλην τήν Ἑλλάδα, διά πρώτην φοράν ἐκλεγμένοι ἀπό ἄμεσον ψηφοφορίαν εἰς τάς Ἑλληνικάς ἐκλογάς τοῦ 1829. 
Εἰς ταύτην ἐνεκρίθη ἡ πολιτική τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια, ἐσυστάθη Γερουσία μέ 27 γερουσιαστάς εἰς 
ἀντικατάστασιν τοῦ συμβουλευτικοῦ σώματος τοῦ Πανελληνίου, τό ὁποῖον εἶχεν ἱδρυθῆ μέ τήν ἄφιξιν τοῦ 
Καποδίστρια τό προηγούμενον ἔτος, τό 1828 καί ἐλήφθησαν σημαντικαί ἀποφάσεις σχετικαί μέ τήν λειτουργίαν τοῦ 
κράτους, αἱ ὁποῖαι περιεγράφησαν εἰς 13 ψηφίσματα. Χαρακτηριστικῶς, ἀναφέρεται ἡ κοπή ἐθνικοῦ νομίσματος, τοῦ 
Φοίνικα, νόμος διά ἐκδίκασιν ὑποθέσεων εἰς τά δικαστήρια καί ἡ ἀπαγόρευσις ἐξαγωγῆς ἀρχαιοτήτων ἀπό τήν 
Ἑλλάδα. 
11 Ὅρα, Συνταγματική Ιστορία. https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagmatiki-
Istoria/  
12 Ὅρα, Εθνοσυνελεύσεις στην Ελλάδα: Κατάλογος Εθνοσυνελεύσεων στην Ελλάδα. 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE
%BB%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%
95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1 .  
13 Ὅρα, ἰατροῦ Α. Γούδα, Ἐπικήδιος εἰς τόν Μακρυγιάννην, ὅπου ἀναφέρει οὗτος τούς τραυματισμούς τοῦ ἥρωος 
Ἰωάννου Μακρυγιάννη εἰς Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη, Εἰσαγωγή Βλαχογιάννη, σσ. 48-49.  



ἀντικειμενικοί συγγραφεῖς καί περιηγηταί τῆς περιόδου ταύτης. Διεκρίθη διά τήν πειθαρχίαν, τήν 
ὁποίαν διετήρει διά τούς ἄνδρας του. Ἐξεκίνησεν τόν ἀγῶνα ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρίδος μέ 
δέκα ὀκτώ (18) ἄνδρας καί ἔφθασεν κατά τήν ἐκστατείαν τοῦ Πειραιῶς (1827) νά διοικῇ τό 
μεγαλύτερον στρατιωτικόν σῶμα. Ἐν οὐδεμίᾳ περιπτώσει ἐπέτρεψεν εἰς τούς ἄνδρας του 
παρεκτροπάς κατ’ ἀόπλων χωρικῶν καί λεηλασίας. Ὁ ἴδιος δέ οὐδέποτε ἠθέλησε νά ὠφεληθῇ, ἐκ 
τῆς θέσεως αὐτοῦ καί τῆς δυνάμεως του, ἤ νά πλουτίσῃ, ὡς συνέβαινε μέ ἄλλους προεστούς 
(κοτζαμπάσηδες),14 ὁπλαρχηγούς καί πολιτικούς. Κατά τούς ἐμφυλίους πολέμους τοῦ 1823-1824, 
ὁ Μακρυγιάννης ἔμεινεν ἁγνός ἀπό τοῦ ρύπου τῶν ἁρπαγῶν καί λεηλασιῶν. Ὁ στρατός ἦτο 
μισθοφορικός καί οἱ ὁπλαρχηγοί προσέλκιον στρατιώτας μόνον μέ ὑψηλούς μισθούς καί μέ τάς 
λεηλασίας, τάς ὁποίας τούς ἐπέτρεπον νά κάμουν. Ὁ Μκρυγιάννης δέν ἐπέτρεπε λεηλασίας εἰς 
τούς στρατιώτας του, ἀλλά κατηνάλωνε τά χρήματά του διά τούς ἄνδρας του καί κατόπιν, ἠρκεῖτο 
οὗτος μόνον εἰς τόν δημόσιον μισθόν. Οἱ στρατιωτικοί ἤθελον εἰς τό τέλος τοῦ μηνός τούς μισθούς 
των, ἄλλως ἐστασίαζον ἤ ἐλιποτάκτουν ἤ ἐπήγαινον μέ ἄλλον ἀρχηγόν ἤ ἀκόμη χεῖρον, ἐπήγαινον 
μέ τούς ἀντιπάλους (τούς Τούρκους).15 Ἡ Κυβέρνησις, δυστυχῶς, δέν ἠδύνατο νά πληρώσῃ τάς 
δαπάνας τῶν διαφόρων ἐκστρατειῶν.16 Διένεμεν αὕτη μόνον ὑποσχέσεις, ἐπαίνους καί βαθμούς 
πρός τούς ὁπλαρχηγούς, ἀφήνουσα εἰς αὐτούς τήν φροντίδα τῆς συντηρήσεως τῶν πτωχῶν, 
πειναλέων καί ἡμιγύμνων στρατιωτῶν. Διά τοῦτο καί οἱ στρατιῶται προκειμένου περί μισθῶν καί 
σιτηρεσίων δέν ἐγνώριζον Κυβέρνησιν, ἀλλά μόνον Καπετάνιον. 
 Ὁ Μακρυγιάννης εἶχεν νά ἀντιπαλέσῃ κατά πολλῶν δυσχερειῶν, ὥστε νά ἐκπληρώσῃ τά 
πρός τήν πατρίδα ἱερά του χρέη. Ἡ Κυβέρνησις παρέβλεπε τόν Μακρυγιάννην διότι ἐγνώριζε τόν 
μέγαν πατριωτισμόν του καί οὕτως, ἦτο ἀδύνατον νά ἐπιβληθῇ καί νά ζητήσῃ χρήματα. Τό μέχρι 
τέλους τῆς Ἐπαναστάσεως ὀφειλόμενον εἰς αὐτόν μέγα χρηματικόν ποσόν ἐκ τῶν διαφόρων 
ἐκστρατειῶν, τό ἐχάρισεν εἰς τό Ἔθνος τῷ 1833 ὁ μέγας οὗτος καί φιλόπατρις ἀνήρ.    Ὁ 
Μακρυγιάννης ἐστρατολόγει ἄνδρας ἐξ Ἀθηνῶν, Στερεᾶς καί Ἠπείρου. Τούς ἀναξίους 
στρατιώτας τούς ἀπέβαλε καί οὕτως, τό σῶμά του καθίστατο τό ἐκλεκτότερον πάντων καί 
ἀφωσιωμένον εἰς τόν στρατηγόν, ὁ ὁποῖος τούς ἠγάπα καί τούς ἐπροστάτευεν. Τούς μέν 

 
14 Οἱ προύχοντες ἤ προεστοί ἤ κοτζαμπάσηδες ἦσαν οἱ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι συνειργάζοντο μέ τούς Τούρκους καί 
ἤσκουν εἰς τοπικόν ἐπίπεδον τήν διοίκησιν τῶν ραγιάδων. Ὅρα, https://www.mixanitouxronou.gr/kakometachirisi-
ke-ekmetallefsi-ton-ftochon-ragiadon-apo-tous-tourkoproskinimenous-kotzampasides/ Ἕν χαρακτηριστικόν 
παράδειγμα τούτων εἶναι τό ἑξῆς. “Στην προεπαναστατική Πελοπόννησο, για την κάλυψη φορολογίας ύψους 
1.400.000 γροσιών προς την Υψηλή Πύλη, οι κάτοικοι επιβαρύνονταν με 8.400.000 γρόσια, από τα οποία η μεγάλη 
πλειοψηφία, τα 5.500.000, αφορούσαν το χρηματισμό Οθωμανών αξιωματούχων και την αμοιβή των 
κοτζαμπάσηδων. Ακριβώς αυτήν την κατάσταση στιγμάτιζαν οι ξένοι περιηγητές της εποχής όταν ανέφεραν πως «οι 
Ελληνες έχουν τους μεγαλύτερους εχθρούς ανάμεσά τους: Αυτοί είναι οι κοτζαμπάσηδες (...) Κάτω από το σπαθί των 
Τούρκων, ο Ελληνας είναι σκλάβος, αλλά κάτω από την εξουσία των συμπατριωτών του καταληστεύεται και είναι εκατό 
φορές πιο δυστυχής».” Ὅρα, Οι κοτζαμπάσηδες. https://www.rizospastis.gr/story.do?id=11128192  
15 Αὐτό ἦτο πολύ σύνηθες φαινόμενον κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον. Ὅρα, . Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, 
«ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 11ου καὶ 21ου ΑΙΩΝΟΣ», Christian Vivliografia, 16, Σεπτεμβρίου 2020, 
σσ. 1-21. 
https://christianvivliografia.wordpress.com/2020/09/15/%e1%bd%81%ce%bc%ce%bf%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce
%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%e1%bf%a6-
%e1%bc%91%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%e1%bf%a6/ 
16 Ἠναγκάσθη αὕτη νά συνάψῃ τά «δάνεια τῆς Ἀνεξαρτησίας» τό μέν πρῶτον τῷ 1824 (ὀνομαστικόν ὕψος δανείου 
800.000 λίρες Ἀγγλίας, τό δέ ποσόν, τό ὁποῖον ἐκταμιεύθη ἦτο μόνον 472.000 λίρες ἤτοι τό 59% τοῦ ὀνομαστικοῦ 
ποσοῦ). καί τό δέ δεύτερον τῷ 1825 (ὀνομαστικόν ὕψος δανείου 2.000.000 λίρες Ἀγγλίας, τό ποσόν, τό ὁποῖον 
ἐκταμιεύθη ἦτον τώρα 1.100.000 λίρες ἤ τό 55,5% τοῦ ὀνομαστικοῦ ποσοῦ.), μέ τά ὁποῖα μέγα μέρος τῶν ἐθνικῶν 
κτημάτων ἦτο ὑποθηκευμένον καί δυστυχῶς, δέν ἔγινε δικαία διανομή τῶν ἐθνικῶν γαιῶν εἰς τούς πτωχούς Ἕλληνας. 
Ὅρα, «Τά δάνεια πού ἔλαβε ἡ Ἑλλάδα ἀπό τό Ἡνωμένο Βασίλειο (1824-1825): Μύθοι καί ἀλήθειες. 
https://www.eefshp.org/ta-daneia-poy-elave-i-ellada-apo-to-inomeno-vasileio-1824-1825-mythoi-kai-alitheies/  



φονευθέντας πάντοτε ἐθρήνησε καί οὐδέποτε ἐλησμόνησε τούτους καί τάς αὐτῶν οἰκογενείας, 
στερῶν ἑαυτόν καί τήν οἰκογένειάν του. 
 Δυστυχῶς, οἱ παλαιοί ἀγωνισταί δέν μετεῖχον εἰς τά κοινά, ἀλλά παρεμερίζοντο καί διά 
τοῦτο δυσηρεστοῦντο, ὡς ἀδικούμενοι, ὡς συνέβη καί μέ τόν Μακρυγιάννην˙ πλήν ἐκείνων, οἱ 
ὁποῖοι προσήγγισαν τόν βασιλέα καί ἔλαβον τήν εὔνοιαν τῆς αὐλῆς. Ὁ σύνδεσμος τῶν ἠδικημένων 
ἀγωνιστῶν ὀργανωθείς ἀργότερον ὑπό τοῦ Μακρυγιάννη εἰς μυστικήν ἕνωσιν κατέληξεν εἰς τήν 
ὑπέρ τοῦ Συντάγματος ἐπανάστασιν τοῦ 1843. Ὁ Μακρυγιάννης βλέπων ὅλα τά ἄτοπα, τάς 
ἀδικίας, τάς διαιρέσεις, τήν διαφθοράν, τάς ὑποκειμενικάς βαθμολογίας ὑπό τῶν κρατούντων, 
παρετήθη πάσης στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας, ἀπῆλθεν δέ εἰς Ἀθήνας, ὅπου καί ἔκτισε τήν οἰκίαν του 
ἐντός τοῦ κτήματός του.17 Τόν ἀγρόν τοῦτον εἶχεν ἀγοράσει μετά τό 1827 παρ’ ἑνός Ἀθηναίου. 
Τώρα πλέον ἐγκατεστάθη οὗτος εἰς Ἀθήνας καί ἔγινεν διά παντός πολίτης τῆς πόλεως ταύτης. 
 Ὁ Ὄθωνας ἦλθεν εἰς τό Ναύπλιον τήν 25ην Ἰανουαρίου 1833 καί τόν Αὔγουστον τοῦ 1834, 
ὁ Μακρυγιάννης προσκληθείς ἠκολούθησε τόν Βασιλέα εἰς τό πρῶτον ἀνά τήν Στερεάν ταξείδιον 
αὐτοῦ. Κατά τήν ἐπάνοδον, ὁ Βασιλεύς ἐγευμάτισε παρά τῷ Μακρυγιάννῃ˙ ἡ δέ τιμή αὕτη ἐκίνησε 
τόν φθόνον πολλῶν κατ’ αὐτοῦ. Ἡ πρωτεύουσα νῦν ἐκ Ναυπλίου μετετέθη εἰς Ἀθήνας τήν 18ην 
Σεπτεμβρίου 1834. Χειρίστην ἐντύπωσιν προυξένησεν εἰς τόν θεοσεβῆ Ὀρθόδοξον 
Μακρυγιάννην ἡ διάλυσις τῶν Μοναστηρίων, ἀλλά καί ἕτεραι καταχρήσεις ὑπό τοῦ Καθολικοῦ 
Βασιλέως καί τῆς Προτεστάντιδος (Λουθηρανῆς) Βασιλίσσης, γεγονότα τά ὁποῖα στιγματίζονται 
ὑπό τούτου.18 
 Ὁ Μακρυγιάννης ἔγινεν μέλος τῆς ὑπέρ κατατάξεως καί βαθμολογίας τῶν ἀγωνιστῶν 
ἐπιτροπῆς, ἧς πρόεδρος ἐγένετο ὁ Τσούρτς (Church).19 Διωρίσθη ἔπειτα ὁ Μακρυγιάννης 
διοικητής τῆς Τετραρχίας Ἀττικῆς. Ὠργανώθηκαν δέκα Τετραρχίαι καθ’ ἅπαν τό κράτος, τάς 
ὁποίας ἀπετέλουν παλαιοί καί γνήσιοι ἀγωνισταί. Ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς, ὁ Μακρυγιάννης 
ἠρνήθη νά ὑποχωρήσῃ εἰς ἀδίκους ἀξιώσεις τοῦ Ἄρμανσπεργκ (Armansperg), ὁ ὁποῖος ἐζήτη τήν 
βαθμολογίαν ἀναξίων ἀνθρώπων ὡς ἀγωνιστῶν. Ὁ Ἄρμανσπεργκ ὠργίσθη κατά τοῦ 
Μακρυγιάννη καί ἡ ψυχρότης των κατέστη πολιτική ἐχθρότης.20 Ὁ Μακρυγιάννης, ὡς δημοτικός 

 
17 Ὅρα περιγραφήν τῆς οἰκίας καί κτήματος τοῦ Μακρυγιάννη εἰς Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη, Εἰσαγωγή 
Βλαχογιάννη, σσ. 58-60.  
18 Ιστορία του Όθωνος Βασιλέως της Ελλάδος (1832-1862)/Μέρος πρώτον/Κεφάλαιον Α΄. 
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE
%BF%CF%85_%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%
B9%CE%BB%CE%AD%CF%89%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%A
C%CE%B4%CE%BF%CF%82_(1832-
1862)/%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CE%
BD/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%91%CE%
84 Ιστορία του Όθωνος Βασιλέως της Ελλάδος (1832-1862)/Μέρος δεύτερον/Κεφάλαιον Α΄. 
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE
%BF%CF%85_%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%
B9%CE%BB%CE%AD%CF%89%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%A
C%CE%B4%CE%BF%CF%82_(1832-
1862)/%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%
81%CE%BF%CE%BD/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B
D_%CE%91%CE%84  
19 Ὁ σέρ Ρίτσαρντ Τσώρτς (Sir Richard Church) ἤ Ρίτσαρντ Τσέρτς ἤ Ριχάρδος Τσούρτς ἤ Τζούρτζ ἤ Τσώρτζ  ὅπως 
τόν ἀνέφερον εἰς τήν Ἑλλάδα (1784 - 1873), ἦταν φιλέλληνας, Βρετανός στρατιωτικός ἀπό τήν Ἰρλανδίαν, ὁ ὁποῖος  
ὑπηρέτησεν ὑπό τήν ὑπηρεσίαν τῆς Βρετανίας εἰς τήν Ἑλλάδα καί ὡς πολιτικός τῆς Ἑλλάδος. 
20 Ὁ Κωνσταντῖνος Μπέλλιος, ὁ ὁποῖος ἐγνώριζε καλά τόν Μακρυγιάννην, τό 1836, ἑπτά ἔτη ἐνωρίτερα πρίν στραφεῖ 
οὗτος κατά τοῦ Ὄθωνος, ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Ἐκ τοῦ Νοσοκομείου ἐξελθόντες ἐπήγαμεν νά κάμωμεν βίζιταν τῷ 
Μακρυγιάννη, ὅστις εἶναι εἰς ὀργήν ἀπό μέρους τῆς Κυβερνήσεως, διότι ὑπέγραψεν ἀναφοράν, ἧν τό Δημοτικόν 



σύμβουλος, προεκάλεσε ψήφισμα προσβλητικόν πρός τόν Ἄρμανσπεργκ, ἀπόντος μάλιστα τοῦ 
Βασιλέως. Διά δευτέρου τότε ψηφίσματος τό Δημοτικόν Συμβούλιον ἐξέφρασεν εὐχήν ὑπέρ τοῦ 
Συντάγματος. Τότε, τό Συμβούλιον ἐπαύθη καί κατεδιώχθη ὁ Μακρυγιάννης ὑπό τοῦ Βαυαροῦ 
Καγγελαρίου. Κατόπιν, ἐπανελθόντος τοῦ Βασιλέως ἐπαύθη ὁ Ἄρμανσπεργκ καί ἀπηλλάγη ὁ 
Μακρυγιάννης. 
 Ὁ Μακρυγιάννης ἀπέχει ἀπό τά πράγματα τοῦ κράτους ἀπό τό 1836 ἕως τό 1840 μέ 
ἀπεριόριστον ἄδειαν, λόγῳ τῶν προβλημάτων τῆς ὑγείας του. Ἠσχολεῖτο μέ τήν κατασκευήν 
εἰκονογραφιῶν ἀναφερομένων εἰς τήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, ὅπου ἐδαπάνησεν ἀρκετά χρήματα. 
Ἡ μεγάλη ἐπιθυμία τοῦ Μακρυγιάννη ἦτο ἡ εὐόδωσις τοῦ σκοποῦ τῆς Ἐπαναστάσεως τῆς 3ης 
Σεπτεμβρίου 1843, καθ’ ὅτι ὑπῆρξεν ἐκ τῶν πρωτεργατῶν ταύτης, ὡς ἐκπροσωπῶν τήν ἐθνικήν 
συνείδησιν καί τό ἐθνικόν συμφέρον, τό διά τοῦ Συντάγματος ἐπιδιωχθέντος. Ἡ πολιτική διά τόν 
Μακρυγιάννην ἦτο ἄσκησις πατριωτισμοῦ καί οὐδέν ἄλλον σκοπόν εἶχεν. Ὡς ἦτο οὗτος ἁπλοῦς 
καί εὐθύς, τοιουτοτρόπως, ἀπήτει καί παρά τῶν ἄλλων τό αὐτό. Ὁ Μακρυγιάννης δέν ἐγένετο 
καταληπτός ἀπό τούς μεροληπτικούς καί φατριαστικούς πολιτικούς καί καθίστατο ὀχληρός μέ τήν 
δικαίαν του ἀντιμετώπισιν πάντων τῶν προβλημάτων. Δέν κατενόει τήν ἀδικίαν καί δέν ἀνέχετο 
ταύτην, δέν ἐδέχετο τάς παρ’ ἀξίαν διακρίσεις, τήν ὀλιγωρίαν τοῦ δημοσίου συμφέροντος, τήν 
διαφθοράν καί τάς καταχρήσεις, ἐξεδήλωνε τάς ἀντιθέσεις του καί οὕτως, δυσηρέστει τούς 
ἰσχυρούς καί ἐποίει ἐχθρούς ἐπικινδύνους. 
 Ὁ φιλόπατρις Μακρυγιάννης ἐψέχθη ὑπό τινων συγχρόνων ἐφημερίδων ὡς αὐτοχθονικός 
(αὐτόχθων, γηγενής, ἰθαγενής, ἐντόπιος, «ἐθνικιστής»). Τό ζήτημα τοῦτο ἐγεννήθη ἐν τῇ 
Συνελεύσει, περί αὐτοχθόνων καί ἑτεροχθόνων, ἐξ ἀφορμῆς τῆς συζητήσεως περί τῶν 
δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Ὁ Μακρυγιάννης ὡς πατριώτης καί ἔχων ἐν ἑαυτῷ τήν ἰδέαν 
τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος, δέν ἦτο ἑτεροχθονιστής, ἀλλ’ ἁπλῶς δέν μετεῖχε τοῦ ξενηλατικοῦ 
πνεύματος (ξενομανεία) διά τούς ἔξωθεν ἐλθόντων, μετά τήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, Ἑλλήνων. 
Ἤθελεν ὁ πατριδοφύλακας οὗτος περιορισμούς τινας ἐν τοῖς δικαιώμασι καί τοῖς προνομίοις πρός 
τούς ξένους (π.χ. Καλαμαράδων, Φαναριωτῶν, τῶν ἐξ Ἑσπερίας κ.λπ.). Κατ’ αὐτόν, ὁ τίτλος τοῦ 
πολίτου Ἕλληνος εἶναι τιμή πρός αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἐθυσιάσθησαν διά νά ἀναστήσουν τήν Ἑλλάδα 
καί νά τήν καταστίσουν πολιτείαν ἔνομον.  
 Διετήρει δέ οὗτος τό πνεῦμα τό δυσμενές κατά τῶν εἰσαγαγόντων εἰς τήν Ἑλλάδα τήν 
κομματικήν ἐμπάθειαν, τάς φυλετικάς διαιρέσεις, τάς ἐπιδράσεις τῶν ξένων δυνάμεων καί πλεῖστα 
παρόμοια ἐκ τῆς πανούργου καί ραδιουργοῦ Εὐρώπης. Τοιοῦτοι ἦσαν οἱ ἔξωθεν ἐλθόντες 
μεμορφωμένοι τῶν Ἑλλήνων, οἵτινες καί τά πλεῖστα τῶν δημοσίων ἀξιωμάτων καταλαμβάνοντες 
ἐξετόπιζον τούς ἐγχωρίους. Ὁ Μακρυγιάννης δέν ἐμφανίζεται συνεργαζόμενος σταθερῶς καί ἐφ’ 
ἱκανόν χρόνον μετά τινος ἐκ τῶν μεγάλων πολιτικῶν κομμάτων. Διά τόν Μακρυγιάννην ἡ 

 
Συμβούλιον ἐποίησεν, ἐν τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ βασιλέως διά τάς καταχρήσεις ἅπερ ἐποίησεν ὁ Ἄρμανσμπεργκ καί οἱ ἐν 
ὑπουργήμασι ὄντες Παυαροί [Βαυαροί], διά τούς μεγάλους φόρους, ὅπου εἰς τό ἔθνος ἔβαλε καί κυρίως διά τόν 
χαρτόσημον φόρον ὅστις κανένα μέρος τῆς Εὐρώπης δέν εἶναι τόσο βαρύς, ὥσπερ ἐν Ἑλλάδι καί διά τήν 
ἀπομάκρυνσιν τῶν Παυαρῶν ἀπό Ἑλλάδος τήν ὁποίαν ἀδιακόπως κατατρώγουν. Τά ἐξ ἀμάξης ἔλεγεν αὐτός ὁ καλός 
ἄνθρωπος καί πατριώτης κατά τῶν καταχρήσεων καί κατ’ ἐκείνων τῶν λεγομένων πατριωτῶν, τῶν μετά τοῦ 
Ἄρμανσπεργκ καί ἄλλων Παυαρῶν τήν Ἑλλάδα ἀρμεγόντων. Αὐτόν τόν ἄνδρα τόν ἔχοντα πέντε πληγάς εἰς διάφορα 
μέρη τοῦ σώματός του, κερδισμένας εἰς διαφόρους μάχας ὑπέρ ἐλευθερίας καί ἀναγεννήσεως τῆς Ελλάδος, ἔχουν εἰς 
ὀργήν καί θέλουν νά ἀπομακρύνουν ἀπό Ἀθήνας ὡς ένα κατάδικον. Ἐφρύαττεν ὁ ἀνήρ κατά τῶν ἐπιβούλων τῆς 
πατρίδος του καί κατά τῶν εχθρῶν αὐτῆς». Ὅρα, Ἡμερολόγιο Κωνσταντίνου Μπέλλιου,  
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%C
E%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE
%BD%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85 

 



πολιτική ἦτο λειτούργημα ἱερόν, ἤθελεν δέ ὅλα ὀρθά καί δίκαια καί σεμνά καί πατριωτικά, ἀλλά 
καί θεοσεβῆ. Αἱ πατριωτικαί καί πνευματικαί αὐτοῦ ἀρχαί τόν ἔκαμνον ἀσυμβίβαστον πρός τήν 
πολιτικήν τῶν ἐξηρτημένων ἀπό τήν Δύσιν κομμάτων. 
 Οἱ ἐπίσημοι στρατιωτικοί, ὡς ὁ Κριεζώτης, ὁ Παπακώστας, ὁ Γρίβας κ. ἄ. ἀπεσπάσθησαν 
τοῦ Κωλέττη καί μετέβησαν εἰς τάς ἐπαρχίας των καί ἐπεδόθησαν εἰς τήν ὀργάνωσιν ἐνόπλων 
ἐξεγέρσεων καί ἐδημιούργησαν σύγχυσιν καί φόβον εἰς τήν Κυβέρνησιν τοῦ Κωλέττη.21 Ὁ 
Κωλέττης ἐφοβήθη μήπως ὁ Μακρυγιάννης ἑνωθῆ μέ τήν ἀντιπολίτευσιν τοῦ Μαυροκορδάτου22 
καί Μεταξᾶ.23 Ὑποψίαι καί φῆμαι περί ἐπικειμένης κατά τοῦ Συντάγματος ἐπιβουλῆς καί τά 
σχετικά πρός τάς ὑποψίας ταύτας συμβάντα τῆς 25ης Μαρτίου 1845 εἶχον καταστήσει τόν 
Μακρυγιάννην ἀπειλητικώτερον πρός τόν Κωλέττην, φοβούμενος ἐνδεχομένην κατάργησιν τοῦ 
Συντάγματος διά τοῦ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐταρχικοῦ Γαλλικοῦ κόμματος. Ἡ κυβέρνησις Κωλέττη 
ἀντιδροῦσα κατά τῆς ὀργῆς τοῦ Μακρυγιάννη ἔθεσε τήν οἰκίαν αὐτοῦ ὑπό στρατιωτικήν 
ἐπιτήρησιν, φοβουμένη τυχούσαν συνωμοσίαν. Ἐγένετο δέ καί ἀπόπειρα δολοφονίας κατά τοῦ 
Μακρυγιάννη, ἡ ὁποία ἐξεδικάσθη ἀποκαλύπτουσα δημοσίᾳ τήν ἀντισυνταγματικήν πλεκτάνην. 

 
21 Ὁ Ἰωάννης Κωλέττης (Δήμας) (1773 – 31 Αὑγούστου 1847) ἦτο Ἕλλην πολιτικός εἰς τά πρῶτα ἔτη τοῦ 
Νεοελληνικοῦ κράτους, ἱδρυτής δέ τοῦ Γαλλικοῦ Κόμματος, ὑπουργός ἐξωτερικῶν καί πρωθυπουργός τῆς χώρας 
κατά τάς περιόδους 1834-1835 καί 1844-1847. Ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τούς πλέον ἀμφιλεγομένους πολιτικούς τῆς 
περιόδου ταύτης, καθ’ ὡς συνεδέθη, πέραν τῶν ἄλλων, μέ διαφθοράν, δωροδοκίας καί συναλλαγάς, μέ νοθείαν εἰς 
τάςς ἐκλογάς, μέ τήν ἀπόκτησιν μεγάλης περιουσίας ἀπό τήν πολιτικήν, μέ τήν δίωξιν καί τήν ἐξορίαν τῆς Μαντώς 
Μαυρογένους καί τήν συκοφάντησιν καί τήν δολοφονίαν τοῦ Οδυσσέα Ανδρούτσου. Πρό ἐτῶν συνήντησα εἰς ἕν 
διεθνές συνέδριον κάποιον ὀνομαζόμενον Gabriel Kolettis καί τοῦ ὠμίλησα Ἑλληνικά καί μοῦ λέγει ὅτι δέν εἶναι 
Ἕλληνας καί δέν γνωρίζει Ἑλληνικά. Τόν ἠρώτησα ἀπό ποῦ εἶναι καί μοῦ ἀπήντησε, εἶμαι Γάλλος. Τότε τοῦ ἀνέφερα 
τήν πραγματικήν του καταγωγήν καί τοῦ εἶπα διά τόν πρόγονόν του, τόν Ἰωάννην Κωλλέτην. Μέ ηὐχαρίστησε καί 
ἐχάρη πολύ, πού ἔμαθε τήν καταγωγήν του διότι κανείς ἀπό τήν οἰκογένειάν του δέν ἐγνώριζε ταύτην. Εἰς τό 
ἐξωτερικόν ὑπάρχουν σήμερον 100 ἑκατομμύρια Ἕλληνες καί Ἑλληνογενεῖς (Ἑλληνικῆς καταγωγῆς τῶν προγόνων 
των). Ἔχω εἰς τά 42 ἔτη μου εἰς τό ἐξωτερικόν πλείστας τοιαύτας ἐμπειρίας.(Ι.Ν.Κ.).   
22 Ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος (1791-1865) ἦτο κυρίαρχος προσωπικότης εἰς τάς τάξεις τῶν ἐκσυγχρονιστῶν, ὡς 
διπλωμάτης καί πολιτικός διεδραμάτισε σημαντικόν ρόλον εἰς τήν πολιτικήν ζωήν τοῦ τόπου κατά τήν Ἐπανάστασιν 
καί εἰς τάς πρώτας μετεπαναστατικάς δεκαετίας. Ἔδρασεν ἀρχικῶς εἰς τάς παραδουναβίους ἡγεμονίας λαμβάνων 
πολιτικάς θέσεις παρά τόν θεῖον του Ἰωάννην Καρατζᾶν, κατῆλθεν εἰς τήν Ἑλλάδα ἵνα λάβῃ μέρος εἰς τήν 
Ἐπανάστασιν τοῦ 1821. Ἀνερριχήθη εἰς τά ἀνώτατα ἀξιώματα εἰς σύντομον χρόνον ἀναλαμβάνων, διαδοχικῶς, 
πρόεδρος τῆς Πρώτης Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς Ἐπιδαύρου (20 Δεκεμβρίου 1821 - 15 Ἰανουαρίου 1822), τοῦ 
Ἐκτελεστικοῦ Σώματος καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Βουλευτικοῦ. Μετά τήν ἐπανάστασιν ἠγήθη τῆς ἀντιπολιτεύσεως κατά 
τοῦ Καποδίστρια, ὡς ἐκφραστής τῆς Ἀγγλικῆς πολιτικῆς καί συμμετεῖχεν ἐνεργῶς εἰς τήν πολιτικήν ζωήν τῆς 
Ἑλλάδος διατελῶν τέσσαρας φοράς πρωθυπουργός, ἐντός τῆς περιόδου 1822-1844. Ὁ Μαυροκορδᾶτος εἶναι καί 
οὗτος μία ἀπό τάς πλέον ἀμφιλεγομένας διά τήν κοινήν γνώμην προσωπικότητας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως.  
23 Ὁ κόμης Ἀνδρέας Μεταξᾶς (1790-1860) ἦτο Κεφαλλονίτης ἀγωνιστής τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, 
διπλωμάτης καί πολιτικός. Διετέλεσε πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος ἀπό τάς 3 Σεπτεμβρίου 1843 ἕως τάς 16 
Φεβρουαρίου 1844. Οἱ ὁπλαρχηγοί τοῦ 1821 τοῦ ἔδωσαν τό παρωνύμιον Κόντε Λάλας διότι ἐτραυματίσθη κατά τήν 
μάχην τοῦ Λάλα. Τό 1841 ἐχρημάτισεν ὑπουργός Στρατιωτικῶν εἰς τήν Κυβέρνησιν τοῦ Ἀλεξάνδρου 
Μαυροκορδάτου κατά τούς μῆνας Ἰούλιον καί Αὐγουστον. Μετά τήν παραίτησίν του ἀπό ὑπουργός Στρατιωτικῶν 
ἀνεμίχθη μέ  ἄλλους διά τήν παραχώρησιν Συντάγματος εἰς τήν Ἐπανάστασιν τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 1843. Μετά τόν 
θάνατον τοῦ Κολοκοτρώνη (4 Φεβρουαρίου 1843), ἀνέλαβεν οὗτος ἀρχηγός τοῦ Ρωσικοῦ Κόμματος. Ὅρα, 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%8C%C
E%BC%CE%BC%CE%B1. Τήν 3ην Σεπτεμβρίου 1843, ὡς ἐπακόλουθον τοῦ κινήματος, τό ὁποῖον ἐξέσπασε τήν 
ἰδίαν ἡμέραν, ἔλαβεν ὑπό τοῦ Ὄθωνος ἐντολήν σχηματισμοῦ κυβερνήσεως μέ σκοπόν τήν προετοιμασίαν διά τήν 
ψήφισιν τοῦ Συντάγματος. Ὀλίγας ἡμέρας ἀργότερον, ὑπό τήν ἀπειλήν ὅτι ἐάν δέν ἐγἰνετο δεκτή ἡ εἰσήγησίς του θά 
παρῃτεῖτο, ἐπέτυχε νά πείσῃ τό ὑπουργικόν συμβούλιον διά διεύρυνσιν τῆς κυβερνήσεως μέ τήν συμμετοχήν τῶν 
Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου καί Ἰωάννου Κωλέττη, ἡγετῶν τοῦ Ἀγγλικοῦ καί Γαλλικοῦ κόμματος ἀντιστοίχως.  

 



Ἡ ἀποκάλυψις αὕτη προσεκάλεσεν μέγαν πάταγον ἐν τῇ Βουλῇ καί ὁ πρωθυπουργός ἐπετέθη κατά 
τοῦ Μακρυγιάννη. Ἐν συνεχείᾳ ἀπηκολούθησαν αἱ στρατιωτικαί ἀνταρσίαι τῆς Στερεᾶς, ἀπό τάς 
ὁποίας ἀπέσχεν ὁ Μακρυγιάννης, γνωρίζων τάς προσωπικάς ἀφορμάς τῶν δυσηρεστημένων καί 
ἀπελπισθής ἐκ τῆς καταστάσεως, ἀπεῖχεν ὅλως τῆς ἀήθους πολιτικῆς. Μετά τήν ἐπάνοδον τῆς 
τάξεως ἐν τῇ Στερεᾷ, ὁ Κωλέττης πανίσχυρος ἐπισκέπτεται καί πάλιν τόν Μακρυγιάανην 
διαμένων ἐπί πολύ συνδιαλεγόμενος, ἀλλ’ ὁ Μακρυγιάννης διέμεινεν πλέον ἀδιάφορος. 
 Μετά τό 1845, ὁ Μακρυγιάννης ἐξέρχεται εἰς τό ἑξῆς τῆς οἰκίας του σπανίως. Ἀσχολεῖται 
μέ τόν κῆπόν του, ὅσον αἱ πληγαί καί ὅλη του ἡ σωματική κατάστασις ἐπιτρέπουν τοῦτο. Ἔχει 
διαμορφώσει καταλλήλως τήν προσφιλῆ του σπηλιά καί διαμένει ἐκεῖ, διαμορφωθεῖσα ὡς 
ἀποθήκη καί τό πρόσθιον μέρος αὐτῆς ὡς τό καλογηρικόν κελλίον τοῦ γέροντος ἀγωνιστοῦ. 
Ἔμπροσθεν τῆς εἰσόδου ὑπάρχει κληματαριά καί γύρω ἀνθῶνας. Ὑπάρχει παραπλεύρως καί 
ἕτερον σπήλαιον, τό ὁποῖον προόριζε ὁ Μακρυγιάννης εἰς ναΐδριον ἑρημικόν πρός τιμήν τοῦ 
προστάτου του ἁγίου, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου. Ἐντός τῆς οἰκίας του ηὑρίσκετο δωμάτιον, τό ὁποῖον 
εἶχε μετασκευάσει εἰς προσκυνητήριον ἱερόν, πλῆρες εἰκόνων, εἰς τό ὁποῖον ἐκλείετο ἐπί πολλάς 
ὥρας νύκτα καί ἡμέραν προσευχόμενος καί ποιῶν χιλιάδας μετανοίας. Ἡ παλαιά του εὐσέβεια 
ηὐξάνετο μέ τήν πάροδον τοῦ χρόνου καί μετά τόν θάνατον προσφιλεστάτων τέκνων του, 
ἐνδυναμώθη αὕτη ἔτι περαιτέρω. Τό γειτονικόν ναΐδριον τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης (εἰς Πλάκαν) 
εἶχεν ἰδίαις δαπάναις ἀνακαινίσει, ἀλλά σπανίως πλέον ἐκκλησιάζεται εἰς αὐτό. Ἦτο 
ὀλιγαρκέστατος, μόλις διά λιτοῦ γεύματος τρεφόμενος, αὐστηρός καί πιστότατος τηρητής τῶν 
νηστειῶν24 καί καταλίσκων ἐλάχιστον οἶνον. Ἐπέβαλεν εἰς τόν ἑαυτόν του μεγάλους 
θρησκευτικούς κανόνας μακρῶν προσευχῶν καί χιλιάδων γονυκλισιῶν καί μετανοιῶν. Ἡ 
παραδοσιακή Ὀρθοδοξία τοῦ Μακρυγιάννη ἦτο πραγματική Ὀρθοπραξία.25 
 Τά τραύματά του ἐσυνέχιζον νά τοῦ δημιουργοῦν μεγάλας δυσχερείας, πυρετόν καί ἄλλα 
προβλήματα ὑγείας. Αἱ ἑκούσιαι στερήσεις πολλαί, συνχέων καί ἐπιβάλλων εἰς ἑαυτόν τήν ἰδίαν 
δυστυχίαν μέ τήν τοιαύτην τῆς πατρίδος. Ἡ μέριμνά του διά τήν πατρίδα συνεχής καί τεραστία, 
διά τοῦτο ὀνομάζει ἑαυτόν «πατριδοφύλακα». Ἡ λέξις αὕτη δηλώνει τόν χαρακτῆρα τοῦ μεγάλου 
αὐτοῦ ἥρωος καί θεοσεβῆ πατριώτη. Ὁ Μακρυγιάννης ὡς ὁ πλέον συντηρητικός φύλαξ τῶν 
συμφερόντων τοῦ κράτους, ἕνεκα τοῦ παρελθόντος αὐτοῦ ὡς ἀρχηγοῦ τῆς ὑπέρ τοῦ Συντάγματος 
«συνωμοσίας», ἐξελαμβάνετο ὡς ἄξιος νά ἀνατρέψῃ αὐτό τοῦτο τό κράτος καί αὐτήν ταύτην τήν 
βασιλικήν ἀρχήν. Οἱ φίλοι του τόν ἀπέφευγον, λόγῳ τῆς κυβερνητικῆς καί αὐλικῆς ταύτης 
δυσμενείας. Μόνον οἱ παλαιοί, οἱ ἐκ τῆς Ἐπαναστάσεως σύντροφοι καί συμπολεμισταί ἔμενον εἰς 
αὐτόν πραγματικά πιστοί διότι ἐγνώριζον ὄντως τόν μέγαν τοῦτον καλοκάγαθον πατριώτην καί 
πιστόν εἰς τόν Θεόν Ἕλληνα.      
 Ἡ Κυβέρνησις θεωροῦσα αὐτόν ὡς συνωμότην, ἐξωργίζετο μᾶλλον κατ’ αὐτοῦ. Ὁ Ὄθων, 
ὁ ὁποῖος ἐγνώριζε τήν ἀγάπην τοῦ Μακρυγιάννη πρός τό πρόσωπόν του καί τόν σεβασμόν του 
πρός τήν βασιλικήν ἀρχήν, οὐδέποτε ὅμως συνεχώρησε τόν Ἀρχισυνωμότην τοῦ 1843,26 ὡς καί 

 
24 Ἡ νηστεία, ἡ λιτή τροφή καί ἡ ἐγκράτεια ἦτο κανών ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων. Ἡ κατάλυσις πάντων (γαστριμαργία) 
καί ἡ διακοπή τῆς νηστείας εἶναι σύγχρονα φαινόμανα «ἐξευρωπαϊσμοῦ» καί Προτεσταντισμοῦ, τά ὁποῖα 
ἀποδεχθήκαμε ὡς ὑπέρτατα τῶν παραδοσιακῶν ἡμετέρων ἀρχῶν καί ἀξιῶν καί θείων νόμων. (Sic).   
25 Τοῦτον ἀποδεικνύεται μέ τό πνευματικόν του ἔργον, Ὁράματα καί Θάματα. Ὅρα, Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, 
Ὁράματα καί Θάματα, Μεταγραφή Ἀγγέλου Ν. Παπακώστα, Μορφοτικό Ἱδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθῆναι, 1985.  
26 Τό 1840, ὁ Μακρυγιάννης ἵδρυσε μίαν ὀργάνωσιν μέ σκοπόν τήν ἐπιβολήν Συντάγματος. Εἰς τήν ὀργάνωσιν ταύτην 
συντόμως ἐμυήθησαν ὁπλαρχηγοί καί ἀγωνισταί τοῦ 1821, οἱ ὁποῖοι εἶχον παραγκωνισθῆ ἀπό τούς Βαυαρούς. Τά 
μέλη τῆς ὀργανώσεως ἐδεσμεύοντο δι’ ὅρκου εἰς τήν πατρίδα καί  τήν Ὀρθοδοξίαν. Ὡρισμένοι ἐν τῶν ὁπλαρχηγῶν, 
οἱ ὁποῖοι ἐμυήθησαν ἦσαν, ὁ Θεόδωρος Γρίβας, ὁ Μῆτρος Δεληγιώργης,  ὁ Νικόλαος Κριεζιώτης κ.ἄ. Ἐν συνεχείᾳ ὁ 
Μακρυγιάννης ἔστρεψε τήν προσοχήν του εἰς τούς πολιτικούς καί κατέβαλε μεγάλην προσπάθειαν, ὥστε νά μυήσῃ 
καί ἕτερα ἔμπιστα ἄτομα. Προσήγγισε καί ἐμύησε τόν ἀρχηγόν τοῦ Ρωσικοῦ κόμματος, τόν Ἀνδρέαν Ματαξᾶν, 



τούς ἄλλους πρωτουργούς τῆς Σεπτεμβριανῆς Ἐπαναστάσεως, Καλλέργην, Σκαρβέλην, κ.λπ. Ὁ 
Ὄθων ἐζήτησε τά ὀνόματα τῶν ὑπό τόν Ὅρκον τοῦ Συντάγματος ὑπογεγραμμένων «συνομοτῶν» 
καί ὁ Μακρυγιάννης ἠρνήθη νά δώσῃ ταῦτα. Ἐπλάσθη κατά τοῦ Μακρυγιάννη ἔγκλημα 
καθοσιώσεως (ἐσχάτης προδοσίας) ὡς ἐπιβουλευθέντος τήν ζωήν τοῦ Ὄθωνος. Αἱ πρῶται ὑποψίαι 
ἐγενήθησαν κατά τόν Αὔγουστον ἤ Σεπτέμβριον τοῦ 1851. Βραδύτερον κατά μῆνα Ἰανουάριον 
1852, αἱ ὑποψίαι αὗται μετεδόθησαν εἰς Ἀθήνας ὑπό τοῦ ταγματάρχου Β. Σκαλτσοδήμου ἐκ 
Λαμίας διά γράμματος πρός τόν ὑπουργόν τῶν Στραριωτικῶν, τόν Σπυρομίλιον.27  Οἱ λόγοι οὗτοι 
παρέσυραν τήν τεταραγμένην Κυβέρνησιν τοῦ Ἀντωνίου Κριεζῆ (12/12/1849-16/5/1854) εἰς τήν 
ἀπόφασιν δικαστικῆς καταδιώξεως τοῦ Μακρυγιάννη. Κατά τήν ἀνάκρισιν καί τήν δίκην αὐτοῦ, 
ἐπί συνωμοσίᾳ κατά τῆς ζωῆς τοῦ Ὄθωνος, καταφαίνεται ἡ ἐμπάθεια, ἡ ἀδικία, ἡ ἀπάνθρωπος 
σκληρότης τῆς Κυβερνήσεως πρός τόν Μακρυγιάννην. Ἡ διαγωγή τῆς Κυβερνήσεως πρός τόν 
Μακρυγιάννην μᾶλλον ὑπηγορεύθη ὑπό τοῦ Ὄθωνος διά τήν τιμωρίαν τοῦ Στρατηγοῦ ὡς αἰτίου 
τῆς Μεταβολῆς τῆς Τρίτης (3ης) Σεπτεμβρίου 1843, διά τῆς ὁποίας ὁ βασιλεύς ἐστερήθη 
σημαντικοῦ μέρους τῆς προτέρας βασιλικῆς του ἰσχύος. 
 Ἀπό τῆς ἀρχῆς τῶν πρώτων ὑπονοιῶν, Αὔγουστον ἤ Σεπτέμβριον τοῦ 1851, ὁ 
Μακρυγιάννης ἐτέθη ὑπό περιορισμόν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. Ὁ περιορισμός οὗτος κατέστη 
αὐστηρότερος μετά τήν καταγγελίαν τοῦ Ν. Στεφανίδου. Ἡ κατά τῆς ζωῆς τοῦ βασιλέως ἐπιβουλή 
ἔμελλε δῆθεν νά ἐπιχειρηθῇ τήν 25ην Μαρτίου 1852, ἀλλ’ οὐδέποτε ἔλαβε χώραν. Κατόπιν ἀρχίζει 
ἡ στρατιωτική ἀνάκρισις τοῦ Μακρυγιάννη. Μετά τό πρῶτον πόρισμα, τήν 13ην Ἀπριλίου 1852, 
ἐφυλακίσθη οὗτος ἐν ἰδιαιτέρω δωματίῳ τῆς οἰκίας του, φρουρά δέ μεθ’ ἑνός ἀξιωματικοῦ 
ἐγκατεστάθη ἐν αὐτῇ καί ἐτρέφετο εἰς βάρος τῆς οἰκογενείας. Τήν 15ην Αὐγούστου 1852, μετήχθη 
ὁ Μακρυγιάννης, καίτοι δεινῶς πάσχων, εἰς τάς φυλακάς τοῦ Μενδρεσέ.28  
 Ὁ Μακρυγιάννης ἐφυλακίσθη τήν 15ην Ἀπριλίου 1852 καί αὐτήν τήν ἡμέραν εἶχεν 
συντάξει διαμαρτυρίαν κατά τῆς προσαπτομένης αὐτῷ κατηγορίαν.29 Μεταγόμενος ἐν ἐλεεινῇ 

 
σημαντικήν προσωπικότητα τῆς ἐποχῆς˙ ἐν ᾧ ἐν  συνεχείᾳ προσεχώρησε εἰς τό κίνημα καί ὁ ἀρχηγός τοῦ Ἀγγλικοῦ 
κόμματος ὁ Ἀνδρέας Λόντος. Οἱ δύο οὗτοι κατόρθωσαν νά μυήσουν τάς πλέον ἐξεχούσας προσωπικότητας τῆς 
ἐποχῆς, ὅπως, τόν Ρήγαν Παλαμήδην, Κωνσταντῖνον Κανάρην, Χρύσανθον Σισίνην, Κωνσταντῖνον Ζωγράφον, κ. ἄ. 
Διά τήν ἐπιτυχίαν του, τό κίνημα ἐχρειάζετο καί τήν συνεργασίαν τοῦ στρατοῦ. Διά τοῦτο ἐμύησαν τόν 
συνταγματάρχην Δημήτριον Καλλέργην. Διά νά ἐπιτύχουν τούς σκοπούς των ἐφρόντισαν νά μεταθέσουν τοῦτον ἀπό 
τὀ Ἄργος εἰς τάς Ἀθήνας καί νά τόν διορίσουν στρατιωτικόν διοικητήν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ Καλλέργης 
κατάφερε νά φέρῃ εἰς ἐπαφήν τούς κινηματίας καί μέ ἄλλους στρατιωτικούς, ὡς τόν Σπυρομήλιον, καί ἐπείσθησαν 
ἵνα προσχωρήσουν εἰς τήν ὀργάνωσιν. Ὀλίγον πρό τοῦ ξεσπάσματος τοῦ κινήματος, ἐσχηματίσθη τριμελής ἐπιτροπή 
ὑπό τῶν, Ἀνδρέου Μεταξᾶ, Ἰωάννου Μακρυγιάννη καί Δημητρίου Καλλέργη. Ἕκαστος ἐκ τούτων ἀντιπροσώπευεν 
ἕνα διαφορετικόν κόσμον, ὁ Μεταξᾶς τόν πολιτικόν, ὁ Μακρυγιάννης τόν λαϊκόν καί ὁ Καλλέργης τόν στρατιωτικόν 
τοιοῦτον. 
27 Ὁ Σπύρος ἤ Σπυρίδων Μήλιος (1800-1880), γνωστός καί ὡς Σπυρομήλιος, ὑπῆρξε στρατιωτικός, ἀγωνιστής τῆς 
Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, πολιτικός, πληρεξούσιος, βουλευτής καί πέντε φορές ὑπουργός Στρατιωτικῶν, διοικητής 
τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων. Ὅρα, Σπυρομίλιου, Ἀπομνημονεύματα τῆς Δευτέρας Πολιορκίας τοῦ Μεσολογγίου 1825-1826. 
https://catalogue.nlg.gr/Record/b.335407  
28 Εἰς τήν συμβολήν τῶν ὁδῶν Αἰόλου καί Πελοπίδα, τόν 17ον αἰῶνα ἐλειτούργη ὁ Μεντρέσες, δηλαδή τό ὀθωμανικόν 
ἱιεροσπουδαστήριον. Κατά τήν ὀθωνικήν περίοδον εἰς τήν Ἀθήνα, ὁ Μεντρεσές μετατράπη εἰς φυλακήν, ἡ ὁποία 
ἐλειτούργη ἕως τά πρῶτα ἔτη τῆς βασιλείας τοῦ Γεωργίου Α’. Ὅρα, «Ἡ Φυλακή-Κάτεργο τῆς Ἀθήνας μέ τό Μισητό 
Πλατάνι. Ποῖοι ἔλεγαν τήν φράση “χαιρέτα μου τόν πλάτανο” καί τί ἐννοούσαν. Τί ἀπέμεινε (βίντεο)». 
https://www.mixanitouxronou.gr/aytos-einai-o-platanos-tis-athinas-poy-apagchonizontan-oi-thanatopoinites-mechri-ton-19o-aiona-pos-vgike-i-frasi-
chaireta-moy-ton-platano-kai-ti-simainei-vinteo/  
29 Ἕν ἀπόσπασμα ἐκ τῆς διατριβῆς διαμαρτυρίας τοῦ Μακρυγιάννη εἶναι τό ἑξῆς:  «...Τό νά σκοτώσω ἐγώ βασιλεῖς 
καί τώρα ὁποῦ τό γράφω καί τό σημειώνω αὐτό κλαίω καί τρέμω... Πότε ἀκούσατε, κύριε συντάκτα, ὅτι ἐγώ εἶμαι 
θηρίον εἰς τήν κοινωνίαν; Πότε ἔβλαψα τήν πατρίδα; ... Πότε ἀκούσατε σεῖς αὐτό, καί ἄλλοι ἄνθρωποι ὁποῦ ἔχουν 
συνείδησιν καί μέ ὀνομάζουν παράφρονα; Εἶμαι, δέν τό ἀρνοῦμαι εἰς τούς φρονοῦντας οὕτω, καί νά σᾶς εἴπω διατί 
εἶμαι παράφρων... Ἔχω δύο πληγάς εἰς τήν κεφαλήν, ἄλλην εἰς τόν λαιμόν, ἄλλην εἰς τήν χεῖρα, ἥτις ὡς ἐκ τούτου 



καταστάσει ἐκ τῆς οἰκίας εἰς τόν Μενδρεσέν, ὁ δυστυχής Μακρυγιάννης μετήγετο ἐξ ἑνός 
μαρτυρίου εἰς ἕτερον χεῖρον. Ἡ μόνη καταφυγή τοῦ θεοσεβοῦς ἥρωος ἦτο ὁ Θεός. Ἔγραφε δέ 
οὗτος, τρεῖς ἡμέρας πρό τῆς μεταγωγῆς του ἐπιστολήν-προσευχήν ἐπικαλούμενος τόν Θεόν μετά 
σπαραγμοῦ, διά τήν πολιτικήν ἀδικίαν καί τά βάσανα, τά ὁποῖα ὑπέστη ὑπό τῆς ἀγνώμονος, 
ἀδυσωπήτου καί ἀναλγήτου ἐξουσίας, λέγων τά ἑξῆς.30  
 Μετά τινάς ἡμέρας ἀπό τήν φυλάκισιν τοῦ Μακρυγιάννη, μετέβη ὁ μοίραρχος Πτολεμαῖος 
εἰς αὐτόν καί τόν ηὗρε προσευχόμενον καί ἐν ὧ τόν διέκοψεν ἀποτόμως, τόν διέταξε νά ἑτοιμασθῇ 
διότι θά ὁδηγηθῇ εἰς τό Στρατιωτικόν Νοσοκομεῖον. Ὁ Μακρυγιάννης τόν παρεκάλεσε νά τοῦ 
ἐπιτραπῇ νά τελειώσῃ τήν προσευχήν του, ἀλλ’ ὁ ἀσεβής καί ὠμός Πτολεμαῖος τόν ἐρράπισεν καί 
τόν ὡδήγησε πεζῇ, χλευαζόμενον καί ὠθούμενον διά τῶν ὑποκοπάνων τῶν ὅπλων τῶν 
στρατιωτῶν, εἰς τό Νοσοκομεῖον, ὅπου τόν ἐφυλάκισεν εἰς ἕν στενόν καί ἄθλιον δωμάτιον μέ 
ὑγρασίαν καί δυσωδίαν. 
 Τήν 16ην Μαρτίου 1853, ὡδηγήθη ὁ πολυπαθής γέροντας Μακρυγιάννης εἰς τό 
Στρατοδικεῖον ἵνα δικασθῇ. Ἡ δίκη ἐπερατώθη τήν ἑπομένην ἡμέραν. Ὁ Στρατηγός 
Μακρυγιάννης μετά τοῦ λοχαγοῦ τῆς Φάλαγγος Ἰ. Σούλη  κατηγορήθησαν ἐπί συνωμοσίᾳ σκοπόν 
ἐχούσῃ τόν θάνατον τοῦ βασιλέως Ὄθωνος. Ὁ μέν Ἰ. Σούλης ἠθῳώθη καί κατεδικάσθη μόνον ὁ 
Μακρυγιάννης, ὁ ὁποῖος κατηγορήθη διά πολιτικόν ἔγκλημα καί παρεπέμφθη παρά τό Σύνταγμα 
καί παρά τόν Ποινικόν Νόμον εἰς Στρατιωτικόν Δικαστήριον ἵνα δικασθῇ. 
 Ἡ ἀβάσιμος διαδικασία ἀνεπτύχθη ἐπί τῶν καταθέσεων τοῦ μάρτυρος Ν. Στεφανίδου, ὁ 
ὁποῖος εἶπε ὅτι, «ἤκουσε παρά τοῦ Μακρυγιάννη μυστηριώδεις λόγους, ὅτι συνομοσία ὑπάρχει 
καί ὅτι ὁ βασιλεύς Ὄθων θά φονευθῇ καθ’ ὡρισμένην τινά ἡμέραν». Τό δικαστήριον στηριχθέν 
ἐπί τῆς μίας ταύτης καί μόνης μαρτυρίας κατεδίκασε τόν Μακρυγιάννην εἰς θἀνατον, ἀλλά 
συνεστήθη εἰς τήν πλήρη βασιλικήν χάριν. Ἡ ἀντιλογία τῶν δικαστῶν ἦτο ὅτι, ὁ Μακρυγιάννης 
εἶναι ἀθῶος, ἀλλά καί καταδικασθείς εἰς θάνατον. Ἡ ἀπόφασις ἐξεδόθη διά ψήφων ἕξ κατά καί 
μίας ἀθῳωτικῆς. Πρόεδρος τοῦ στρατοδικίου ἦτο ὁ Κίτσος Τζαβέλας, πιστός καί ἀφωσιωμένος 
εἰς τόν βασιλέα Ὄθωνα καί προσωπικός ἐχθρός τοῦ Μακρυγιάννη ἀπό τήν περίοδον τῆς 
Ἐπαναστάσεως. Οἱ ἄλλοι δικασταί ἦσαν ὁ Κανέλλος Δηλιγιάννης (ἤ Δεληγιάννης)31  καί ὁ Ἀλέξης 

 
δέν ἔχει κόκκαλα, ἄλλην εἰς τόν πόδα καί ἄλλην εἰς τήν γαστέρα, καί εἶμαι ζωσμένος μέ τά σίδερα καἰ φυλάττω τά 
ἔντερα ἐντός αὐτῆς... αὐτάς τάς πληγάς τάς ἔλαβον διά τήν πατρίδα, καί ὄταν ἀλλάζῃ ὁ καιρός, οἱ δριμύτατοι πόνοι 
μέ καθιστῶσι παράφρονα...». Ὅρα, «Εἰσαγωγή Βλαχογιάννη», Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη, σ. 80.    
30 «...Καί τώρα γράφω μέ δάκρυα... καί δέν μᾶς ἀκοῦς καί δέν μᾶς βλέπεις... φυλακωμένοι ἕξι μῆνες ὅλοι μας καί μέ 
φρουρά, καί νά κοιτάζω αὐτούς. Καί νά σκούζω νύχτα καί ἡμέρα ἀπό τίς πληγές μου, καί νά βλέπω τή δυδτυχισμένη 
μου φαμιλιά καί τά παιδιά μου πνιμένα εἰς τά κλάματα καί ξυπόλυτα. Καί ἕξι μῆνες φυλακωμένος σέ δύο ἀδρασκελιές 
κάμαρη... καί γιατρόν νά μή βλέπωμεν, οὔτε ν’ ἀφίνουν κανένα νά πλησιάσῃ νά μᾶς ἰδῇ,... ἀρρώστησε ἡ φαμελιά 
μου... Τέλος πάντων ὅλοι θέλουν νά χαθοῦμε˙ μᾶς κάνουν ἀνάκρισες ὁλουνῶν, κατ’ οἶκον ἔρευνα, σπίτια, κατώγεια, 
ταβάνια, κασσέλες, εἰκόνες δικές σου... Ἦρθαν ὕστερα ἀνακριτές καί ξετάζουν τήν φαμιλιά μου διατί νἄχω μεγάλο 
κομπολόγι [κομποσχοίνι] καί ποιός καλόγερος μοῦ τὄδοσε... Καί σέ ἕξι μῆνες μᾶς θυμήθηκαν, καί τίς δεκατρεῖς 
τουτουνοῦ τοῦ μῆνα, Αὐγούστου 12, ἦρθε «μοίραρχος μέ τήν στολή του, ὁποῦ μᾶς φύλαγε, καί μοῦ λέγει νά πάγω εἰς 
τήν φυλακή τοῦ Μεντρεσέ, ὁποῦ φυλακώνουν τούς κακούργους...». Ὅρα, «Εἰσαγωγή Βλαχογιάννη», 
Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη, σ. 81.    
31 Τά ἀπομνημονεύματα τοῦ Δεληγιάννη εἶναι ἡ «φωνή τῶν κοτσαμπάσηδων καί τῶν προεστῶν», κατά τόν 
Κωνσταντῖνον Δημαρᾶν. Τά ἀπομνημονεύματά του θεωροῦνται ἀπό τούς ἱστορικούς ἀρκετά ἀμφιλεγόμενα. Μέ τήν 
ἀρχήν τοῦ κειμένου του, ἕνας βασικός στόχος τῶν γραπτῶν του φαίνεται πώς εἶναι νά τεκμηριώσῃ τήν ὑφεσιακή, 
ἔναντι τῶν Τούρκων, στάσιν τοῦ πατέρα του ὡς εὐεργετικήν διά τόν Ἑλληνικόν πληθυσμόν καί τή διατήρησιν τῆς 
εἰρήνης εἰς τόν Μοριά. Ἕνας ἀπό τούς στόχους τοῦ τρίτομου ἔργου του θεωρεῖται πώς εἶναι νά ἐξυψώσῃ τήν 
οἰκογένειάν του καί γενικῶς τήν τάξιν τῶν προκρίτων ἀγωνιστῶν (κοτσαμπάσηδων), τούς ὁποίους ὑπερασπίζεται 
σθεναρῶς ἔναντι ἄλλων σημαντικῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἐπαναστάσεως, οἱ ὁποῖοι ἀνῆκον εἰς ἄλλας («κατωτέρας») 
τάξεις. Ἐντός τῶν κειμένων του εἶναι ἐμφανής ἡ ἐπιθετική κριτική του ἔναντι ἀρκετῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἐπαναστάσεως 
καί κυρίως κατά τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, Ἰωάννου Μακρυγιάννη κ. ἄ. Ἐπίσης ἀναφέρεται καί εἰς αἱματηράς 



Βλαχόπουλος, ἀρχαῖοι ἀγωνισταί, ἀλλά δέν ἦσαν φίλοι τοῦ Μακρυγιάννη, ὡς ἀνήκοντες εἰς ἄλλην 
ἀνωτέραν τάξιν, τήν τῶν «παραβατῶν». Οἱ ἄλλοι τέσσαρες δικασταί ἦσαν νέοι ἀξιωματικοί. Ἀπό 
τό δικαστήριον ὁ Μακρυγιάννης ὡδηγήθη καί πάλιν εἰς τήν φυλακήν τοῦ Στρατιωτικοῦ 
Νοσοκομείου. Ἡ ποινή τοῦ θανάτου μετεβλήθη συντόμως εἰς ἰσόβια δεσμά, βραδύτερον ἠλατώθη 
εἰς εἰκοσαετῆ φυλάκισιν καί τήν 25ην Ἰανουαρίου 1854, εἰς δεκαετῆ τοιαύτην. Τήν 2αν 
Σεπτεμβρίου 1854, διά τῆς ἐπιβολῆς τοῦ Δημητρίου Καλλέργη,32 πανισχύρου ὑπουργοῦ κατά τήν 
ὑπάρχουσαν Ἀγγλογαλλικήν ἐν Ἑλλάδι κατοχήν καί λίαν ἀγερώχως φερομένου πρός τόν Ὄθωνα, 
κατωρθώθη νά ἀπαλλαγῇ τελείως ὁ δυστυχής οὗτος ἥρωας καί θεοσεβής πατριώτης Ἰωάννης 
Μακρυγιάννης ἀπό τήν ἄδικον ποινήν.    
 Δυστυχῶς, ἡ διαμονή τοῦ Μακρυγιάννη εἰς τήν φυλακήν εἶχεν ἐξαντλήσει τήν ζωτικότητά 
του καί ἔκτοτε διέμενεν οὗτος εἰς τήν οἰκίαν του ἐργαζόμενος εἰς τόν κῆπόν του καί γευματίζων 
μόνος ἐντός τῆς Σπηλιᾶς˙ τό βράδυ ἐπέστρεφεν εἰς τήν οἰκογένειάν του. Σκυθρωπός πλέον, 
οὐδέποτε γελῶν ἤ μειδιῶν καί ἡ μόνη του παρηγορία ἦτο, ὁ Θεός καί τά μικρά του τέκνα. Ἡ ὄψις 
του, μέ τήν μακριάν γενιάδαν καί κόμην, ἔμιαζε μέ τοιαύτην ἑρημίτου καί μάρτυρος. Ὑψηλός καί 
λεπτός, εὐλύγιστος καί εὐθύς, εἶχε τό ἦθος τοῦ Ὀρθοδόξου καί τόν ἀέρα τῆς λεβεντιᾶς τοῦ 
Ἕλληνος, ὁ ὁποῖος οὐδέποτε γηράσκει ἀλλά σαγινεύει μέ τήν πνευματικήν σοφίαν τήν 
ἀπεικονιζομένην εἰς τήν μορφήν του. «Τό ἀποστεωθέν αὐτοῦ πρόσωπον, ... καί ἱερατικόν 
συγχρόνως.»33     
 Τόν Σεπτέμβριον καί Ὀκτώβριον τοῦ 1857, ὁ θεοσεβής ἀπόμαχος ἥρωάς μας μετέβη εἰς 
Ἑπτάνησον χάριν ἀναψυχῆς καί προσκυνήσεως τῶν ἐκεῖ ἁγίων λειψάνων. Τό 1859, ἐπῆγεν εἰς 
τήν Ζάκυνθον, ὅπου ἔτυχε θερμοτάτης ὑποδοχῆς ἀπό τόν λαόν. Εἰς τάς Ἀθήνας ὁ Μακρυγιάννης 
εἶχεν προβλήματα καί ἡ ἔχθρα μεταξύ αὐτοῦ καί τοῦ βασιλέως οὐδέποτε ἐξέλιψεν. Μετά τήν 
φυλάκισιν του ηὗρε τό κτῆμά του καταστραφέν, λεηλατηθέν καί ἐγκαταλειφθέν ἤ φθαρέν ὑπό 

 
διαμάχας τῶν οἰκογενειῶν τῶν προκρίτων-κοτσαμπάσηδων τῆς Πελοποννήσου πρό τῆς Ἐπαναστάσεως, αἱ ὁποῖαι 
συνετέλεσαν σημαντικῶς εἰς τήν ἔναρξιν ταύτης. Συγκρινόμενα τά ἀπομνημονεύματα τούτου μέ τά τοιαῦτα τοῦ 
Μακρυγιάννη ἤ τοῦ Κασομούλη, δέν εἶναι ἀνάλογα «ἀπό τήν ἄποψη τῆς παιδείας». Ἀπεβίωσεν εἰς Ἀθήνας τήν 18ην  
Σεπτεμβρίου 1862. Ὅρα, Βίκτωρ Γ. Παπαγιαννόπουλος, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΙΤΙΝΑ ΛΙΘΙΝΟΥ LITINUS ...  
https://books.google.gr/books?id=L03HBgAAQBAJ&pg=PT350&lpg=PT350&dq=%CE%BA%CE%91%CE%9D
%CE%88%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CF%82+%CE%B4%CE%95%CE%9B%CE%97%CE%93%CE%99%CE
%86%CE%9D%CE%9D%CE%97%CF%82+%CE%A0%CE%88%CE%98%CE%91%CE%9D%CE%95+%CE%
A3%CE%A4%CE%99%CF%82+1862&source=bl&ots=9_Yrt6PKl2&sig=XrbMgrgg0nHzctKVUzl2LtPyknM&hl
=el&sa=X&ved=0CDkQ6AEwBWoVChMIjO7IjfeoyAIVw9UsCh3IPgh3#v=onepage&q=%CE%BA%CE%91%C
E%9D%CE%88%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CF%82%20%CE%B4%CE%95%CE%9B%CE%97%CE%93%CE
%99%CE%86%CE%9D%CE%9D%CE%97%CF%82%20%CE%A0%CE%88%CE%98%CE%91%CE%9D%CE
%95%20%CE%A3%CE%A4%CE%99%CF%82%201862&f=false 
32 Τό 1843, ὁ τότε συνταγματάρχης τοῦ ἱππικοῦ, Δημήτριος Καλλέργης, μυήθηκε, ἀπό τόν Ἀνδρέαν Μεταξᾶ καί τόν 
τότε πρεσβευτήν τῆς Ρωσίας, Κατακάζη, εἰς τήν συνωμοσίαν ἐναντίον τοῦ βασιλέως Ὄθωνος μέ σκοπόν τήν 
παραχώρησιν συντάγματος, ἐν ᾧ  ἦλθεν εἰς  ἐπαφήν καί μέ τόν Μακρυγιάννην (Ὅρα, Δημήτρη Φωτιάδη, Όθωνας - 
Η μοναρχία, εκδόσεις Κυψέλη, Αθήνα 1963).Τό βράδυ τῆς 2ας πρός τήν 3ην Σεπτεμβρίου 1843, ὁ Καλλέργης λαβών 
τήν φρουράν τῶν Ἀθηνῶν, ἐτέθη ἐπικεφαλής της καί ἐν  ᾧ  κατέστη ἀπόλυτος κύριος τῆς πρωτευούσης ἀπηλευθέρωσε 
τούς κρατουμένους τῶν φυλακῶν τοῦ Μεντρεσέ, κατέλαβε διάφορα δημόσια κτίρια καί ἔθεσεν εἰς περιορισμόν 
διαφόρους ὑπουργούς τῆς κυβερνήσεως, καθ’ ὡς καί φιλομοναρχικούς ἀξιωματικούς, ἐβάδισε κατά τῶν Ἀνακτόρων, 
ἀναγκάζων τόν Ὄθωνα ὑπό τήν ἀπειλήν ἀκόμη καί ἑτέρων δραστικῶν μέτρων νά προχωρήσῃ εἰς τήν παραχώρησιν 
συντάγματος, καί οὕτως τίθετε τέλος εἰς τό πολίτευμα τῆς ἀπολύτου μοναρχίας. Ἀπό τήν 11ην Σεπτεμβρίου 1843 
ὡρίσθη στρατιωτικός διοικητής τῶν Ἀθηνῶν καί κατόπιν συμμετεῖχεν ὡς πληρεξούσιος τῶν Κρητῶν εἰς τήν ἐν 
Ἀθήναις Ἐθνοσυνέλευσιν τοῦ 1843.  
33 Ὅρα, «Εἰσαγωγή Βλαχογιάννη», Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη, σ. 84.    



κακοβούλων ἀνθρώπων. «Χαλασμένο σπίτι» ὠνόμασεν ὁ Μακρυγιάννης τόν οἶκόν του.34 Ὁ υἱός 
του ὁ Ὄθων εἶχε ριφθῇ μετά πάθους εἰς τήν ἀντιδυναστικήν κίνησιν τῆς νεολαίας κατά τοῦ 
βασιλέως. Ὁ Ὄθων Μακρυγιάννης ἀνῆκεν εἰς τήν κίνησιν τῶν νέων ὑπό τόν Ἐπαμ. Δεληγεώργην 
μέ σκοπόν τήν ἐκθρόνισιν τοῦ Ὄθωνος.  
 Τήν 10ην Ὀκτωβρίου 1862, ὁ λαός εἰσέβαλεν εἰς τά Ἀνάκτορα, ὁ Ὄθων Μακρυγιάννης 
εἰσῆλθεν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἡ ὁποία εἶχεν θρυμματισθῆ˙ παρέλαβε τό χρυσοῦν τοῦ 
Βασιλέως στέμμα καί τό μετέφερεν ὡς λάφυρον εἰς τόν οἶκόν του, ἵνα ἀπιδείξῃ τοῦτο εἰς τόν 
πολυπαθῆ πατέρα του. Κατά τήν Ἐπανάστασιν ταύτην τῆς 10ης Ὀκτωβρίου 1862,35 ὁ ἐπαναστάτης 
λαός μετέβη εἰς τόν οἶκον τοῦ Μακρυγιάννη τόν παρέλαβε καί περιήγαγεν αὐτόν θριαμβευτικῶς 
ἀνά τήν πόλιν. Τήν 17ην Ὀκτωβρίου 1862, διά διατάγματος τῆς Προσωρινῆς Κυβερνήσεως, ὁ 
Μακρυγιάννης ἀνέκτησε τόν βαθμόν τοῦ Ὑποστρατήγου καί τήν 20ην Ἀπριλίου 1864, 
προεβιβάσθη εἰς Ἀντιστράτηγον. Κατά τήν συγκληθεῖσαν Συνέλευσιν, ὁ Μακρυγιάννης ἐξελέγη 
πληρεξούσιος Ἀττικῆς, σπανίως ὅμως μετεῖχε τῶν συνεδριάσεων. Τήν 27ην Ἀπριλίου 1864, ὁ 
φύλαξ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος ἡμῶν ἀπέθανεν ἐξ ὑπερβαλλούσης σωματικῆς ἐξαντλήσεως 
εἰς ἡλικίαν 67 ἐτῶν (1797-1864). Ἡ κηδεία αὐτοῦ ἐγένετο ἐπιβλητική, ἀκολουθήσαντος παντός 
τοῦ λαοῦ τῆς πρωτευούσης. Τόν ἐπικήδειον εἰς αὐτόν ἀπήγγειλεν ὁ Ἀναστ. Γούδας, τόν δέ 
ἐπιτάφιον ὁ Ὀδ. Ἰάλεμος, ποίημα δέ πλῆρες ἐμπνεύσεως ὁ Ἀχιλλεύς Παράσχος. Καί οἱ τρεῖς οὗτοι 
ἦσαν ἐκ τῶν νέων ἐπαναστατῶν.36 Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἡρωϊκοῦ «πατριδοφύλακα», Ἰωάννου 
Μακρυγιάννη! 

 

 
34 «...Ἀφοῦ μέ λευτέρωσαν καί πῆγα εἰς τό χαλασμένο μου σπίτι  καί εἰς τήν ταλαίπωρή μου οἰκογένεια... μ’ ἀνάδωσαν 
οἱ πληγές, τήν μία Λαμπρή ἐπέρσι καί τήν Λαμπρή ὁποῦ πέρασε πάγει δύο χρόνια τώρα... πῆγα εἰς τήν σπηλιά  ὁποῦναι 
εἰς τό περιβόλι μου νά ξανασάνω... καί μέ τό στανιό καί ἀκουμπῶντα μέ τό ξύλο ἔσωσα ἐκεῖ, μοῦ ρίχνουν πέτρες καί 
μέ χτυποῦν καί μαγαρισές ἀνθρώπινες ἀπάνω μου˙ «Φάγε ἀπό αὐτές, στρατηγέ Μακρυγιάννη, νά χορτάσῃς, 
ὁποῦθελες νά κάμῃς σύνταγμα». Καί μ’ ἀνοίγουν τόσες νέες πληγές ἀπό τά χτυπήματα κι’ ἀπό τά ἀγκυλώματα, καί 
μέ πάγει ὡς τήν σήμερον τό ὄμπυον, καί αἷμα ἀπό μπροστά καί ἀπό πίσω˙ ἐσάπισα, ἐσκουλήκιασα... Αὐτά ἔστειλα 
εἰς τήν δημαρχία κι’ ἀκρόαση δέν μοὔδωσε. Καί ξακολούθαγε αὐτό ὡς τήν παραμονή τοῦ Σωτῆρος. Κι’ ἀνήμερα μέ 
χτύπησαν πολύ, ἔμεινα νεκρός, δέν στανόμουν ζωντανός εἶμαι ἤ πεθαμένος ... Νύχτωσα ἐκεῖ, καί μέ χέρια καί ποδάρια 
πῆγα κ’ ἔπεσα εἰς τό κρεββάτι μου νά μήν μέ ἰδῇ ἡ δυστυχισμένη μου οἰκογένεια...».  Ὅρα, «Εἰσαγωγή Βλαχογιάννη», 
Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη, σσ. 85-86.    
35 Τήν νύκτα τῆς 10ης  πρός 11ην  Ὀκτωβρίου 1862, ἐξεδόθη τό περίφημον Ψήφισμα τοῦ Έθνους: 
«Τα δεινά της Πατρίδος έπαυσαν. Άπασαι αι επαρχίαι και η πρωτεύουσα συνενωθείσαι μετά του στρατού έθεσαν τέρμα 
εις αυτά. Ως κοινή δε έκφρασις του Ελληνικού Έθνους ολοκλήρου κηρύττεται και ψηφίζεται: 
Η βασιλεία του Όθωνος καταργείται. Προσωρινή κυβέρνησις συνιστάται όπως κυβερνήση το κράτος μέχρι 
συγκαλέσεως της Εθνικής συνελεύσεως, συγκειμένη εκ των εξής πολιτών: Δημητρίου Βούλγαρη Προέδρου, 
Κωνσταντίνου Κανάρη, Βενιζέλου Ρούφου. Εθνική Συντακτική Συνέλευσις καλείται αμέσως προς σύνταξιν της 
Πολιτείας και εκλογήν ηγεμόνος. 
Ζήτω το Έθνος! Ζήτω η Πατρίς! 
Εγένετο εις Αθήνας εν έτει σωτηρίω 1862 και μηνί Οκτωβρίω τη δεκάτη αυτού».  
Ὅρα, «Αφιέρωμα: Τρία στρατιωτικά κινήματα που άλλαξαν την Ελλάδα – Όταν ο Όθωνας εγκατέλειψε τη χώρα». 
https://www.topontiki.gr/2021/09/18/afieroma-tria-stratiotika-kinimata-pou-allaxan-tin-ellada-otan-o-othonas-
egkatelipse-ti-chora/  
36  Ὅρα, «Εἰσαγωγή Βλαχογιάννη», Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη, σ. 86.    
  



 
 

Ὁ Στρατηγός Ἰωάννης Μακρυγιάννης. 
Ἐλαιογραφία (Ἀθῆναι, Ἐθνικόν Ἱστορικόν Μουσεῖον) 

 


