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«ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ»
Κνινβόο Γεώξγηνο

Ειζαγωγή
Μεηά ηελ θαηαζηνιή ηεο Δπαλαζηάζεσο ζηε Κξήηε θαηά ην πξώην εμάκελν
ηνπ 1824, νη Σνύξθνη ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ηεο Κάζνπ. ηηο 27 Μαΐνπ, ηα
ερζξηθά πινία παξαηάρζεθαλ ζηα αλνηρηά ηεο Κάζνπ θαη άξρηζαλ ζθνδξό
θαλνληνβνιηζκό.

Οη

Καζηώηεο,

πνπ

κάηαηα

πεξίκελαλ

εληζρύζεηο,

αληηζηάζεθαλ κε γελλαηόηεηα αιιά ζύληνκα αλαγθάζηεθαλ λα ππνθύςνπλ
ζηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ηνπ ερζξνύ, πνπ ηνπο αηθληδίαζε θαη απνβηβάζηεθε
ζηα λώηα ηνπο. Οη ζθαγέο, νη ιεειαζίεο θαη νη αηρκαισζίεο πνπ αθνινύζεζαλ
θαηαζηξέςαλε ην λεζί. Σελ ίδηα ζηηγκή νη εγέηεο ηεο επαλαζηαηεκέλεο
Διιάδαο, ζπγθξνύνληαλ κεηαμύ ηνπο γηα ηελ λνκή ηεο εμνπζίαο…
Γενικά
Ζ Κάζνο είλαη λεζί ηνπ λόηηνπ Αηγαίνπ θαη έλα από ηα Γσδεθάλεζα. Βξίζθεηαη
αλάκεζα ζηελ Κξήηε θαη ηελ Κάξπαζν. Έρεη έθηαζε 66 ηεηξαγσληθά
ρηιηόκεηξα, κήθνο αθηώλ 59 ρηιηόκεηξα θαη απέρεη 37 κίιηα από ηελ Κξήηε.
Γεληθά ε Κάζνο είλαη απόθξεκλε θαη κόλν ην κέξνο πνπ βιέπεη πξνο ηελ
Διιάδα, κήθνπο ηξηώλ κηιίσλ είλαη βαηό. Ο πιεζπζκόο ηεο ήηαλ 990 άηνκα
ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001.
Σν 1820, ιίγν πξηλ μεζπάζεη ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε, ν πιεζπζκόο ηεο
Κάζνπ είρε θζάζεη πεξί ηηο 7.000 θαη ν εκπνξηθόο ζηόινο είρε θζάζεη ζηελ
αθκή ηνπ πεξί ηα 100 πινία. Με βάζε απηόλ ηνλ ζηόιν, νη Καζηώηεο λαπηηθνί
έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, πξνβάιινληαο εκπόδηα
ζηνλ

απξόζθνπην

αλεθνδηαζκό

ησλ

ηνπξθηθώλ

ζηξαηεπκάησλ

πνπ

πξνζπαζνύζαλ λα θαηαζηείινπλ ηελ Δπαλάζηαζε ζηελ Πεινπόλλεζν.
εκαληηθόο ππήξμε θαη ν ξόινο ησλ πινίσλ ηεο Κάζνπ ζε επηρεηξήζεηο ζηελ
Κξήηε, κε ηνπο δηάζεκνπο πινηάξρνπο ηνπο, Θεόδσξν Καληαξηηδή, Μάξθν
Μαιιηαξάθε, Υαηδή Νηθ. Μαπξή θαη άιινπο. Ζ Κάζνο κεηείρε θαη ζηε
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Ναπκαρία ηεο άκνπ, κε κνίξα πινίσλ ηεο ππό ηε δηνίθεζε ηνπ Ν. Ηνπιίνπ ή
Μπνπξέθα. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1822, ηέζζεξα κόλνλ θαζηώηηθα πινία
ζπλέιαβαλ ζην ιηκάλη ηεο Γακέηηεο 19 ερζξηθά πινία πνπ ήηαλ έηνηκα λα
εθπιεύζνπλ πξνο Κξήηεο γηα εθνδηαζκό ηνπ Υαζάλ παζά. Σα πινία απηά
παξαδόζεθαλ

ζηελ

ειιεληθή

Γηνίθεζε

γηα

λα

ρξεζηκνπνηεζνύλ

σο

ππξπνιηθά. Έηζη ε κνλαδηθή ιύζε γηα ηνπο Σνύξθνπο ήηαλ ε θαηαζηξνθή ηεο
Κάζνπ. Με ηε ζπλδξνκή ηνπ παζά ηεο Αηγύπηνπ, Μσράκεη Αιή, θαη θαηόπηλ
πξνδνζίαο, ζηα ηέιε Μαΐνπ ηνπ 1824, θαηεζηξάθε νινζρεξώο ε Κάζνο κε
ρηιηάδεο Καζηώηεο λεθξνύο ή αηρκαιώηνπο γηα ηα ζθιαβνπάδαξα ηεο
Αιεμάλδξεηαο.
Γηα αξθεηά ρξόληα κεηά ην Οινθαύησκα, ην λεζί παξέκεηλε έξεκν. Αλ θαη κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ νη επηδώληεο Καζηώηεο άξρηζαλ λα επηζηξέθνπλ, ε
νηθνλνκία πνηέ δελ αλέθακςε. ηελ ζηαδηαθή επηζηξνθή ησλ Καζησηώλ
ζπληέιεζε θαη ε ελζσκάησζε ηεο Κάζνπ θαη ησλ γεηηνληθώλ λεζηώλ ζηελ
Διιάδα, ζύκθσλα κε ην Πξσηόθνιιν ηεο 18εο Μαξηίνπ 1829. Ο Έιιελαο
δηνηθεηήο δηέκελε ελαιιάμ ζηε Θήξα θαη ζηελ Κάζν. Σν επόκελν έηνο όκσο,
κε ην Πξσηόθνιιν ηνπ Λνλδίλνπ, ε Κάζνο επεζηξάθε ζηελ ηνπξθηθή
θπξηαξρία, σο αληαιιαγή γηα ηελ Δύβνηα. Παξά ην γεγνλόο όηη βξηζθόληνπζαλ
ππό

ηνπξθηθό

δπγό,

νη

Καζηώηεο

εμαθνινπζνύζαλ

λα

ζηέιλνπλ

αληηπξνζσπεία ηνπο ζηηο Δζληθέο πλειεύζεηο κέρξη θαη ην 1863. Σν 1911, ε
Κάζνο θαηειήθζε από ηνπο Ηηαινύο θαη ελζσκαηώζεθε ζηελ Διιάδα κεηά ην
Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν ζηηο 7 Μαξηίνπ 1948.
Γεγονόηα πριν ηην καηαζηροθή ηης Κάζοσ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 1824, ε πνιηηηθή θξίζε πνπ
ππόβνζθε από ην πξώην έηνο ηνπ Αγώλα θαη είρε νμπλζεί θαηά ηνπο
ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1823, εμειίρζεθε ζε εκθύιην πόιεκν. Αληηκαρόκελνη
από ηε κηα πιεπξά νη ζεκαληηθόηεξνη ζηξαηησηηθνί ηεο Πεινπνλλήζνπ κε ηνλ
Κνινθνηξώλε επηθεθαιήο θαη από ηελ άιιε ν θύθινο ηνπ Μαπξνθνξδάηνπ, κε
ηνπο λεζηώηεο θαη ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο πνιηηηθνύο ηεο Πεινπνλλήζνπ.
Σν απνηέιεζκα ηεο εζληθήο απηήο δηακάρεο ήηαλ ε απνδπλάκσζε ηεο
Δπαλάζηαζεο θαη ε θαηαζηξνθή ησλ λεζηώλ ηεο Κξήηεο, ηεο Κάζνπ θαη ησλ
Φαξώλ από ην ηνπξθναηγππηηαθό ζηόιν.
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Ζ Πύιε, πνπ είρε δηδαρηεί από ηηο εκπεηξίεο ηξηώλ εηώλ όηη ήηαλ αλίθαλε λα
θαηαζηείιεη ηνλ ειιεληθό Αγώλα κόλε ηεο, απνθάζηζε λα πξνζθύγεη ζηνλ
ηζρπξό παζά ηεο Αηγύπηνπ Μσράκεη Αιή (ηππηθά ππνηειή ζηε Τςειή Πύιε
αιιά ζηελ νπζία αλεμάξηεην) θαη λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ όρη πιένλ γηα ηελ
ππνηαγή ηεο Κξήηεο, αιιά νιόθιεξεο ηεο Διιάδνο. Ο ζαηξάπεο απηόο ν
νπνίνο κε ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ θαηάθεξε λα γίλεη παλίζρπξνο από ην κεδέλ, λα
αλακνξθώζεη ηελ Αίγππην, λα νξγαλώζεη αμηόκαρν ζηξαηό θαη ζηόιν (πνπ
εθπαηδεύηεθε από Γάιινπο αμησκαηηθνύο) θαη λα βξεη πόξνπο γηα ηε
δηαηήξεζε θαη ηελ αύμεζε ηνπο, ππνζρέζεθε λα θηλεηνπνηήζεη ηηο δπλάκεηο
ηνπ θαη λα ζηείιεη ην γηό ηνπ, Ηκπξαήκ παζά, ν νπνίνο αλαθεξύρζεθε
εγεκόλαο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ζ ζπκθσλία πνπ είρε θάλεη κε ηελ Πύιε
αλέθεξε όηη, ζα θξαηνύζε ππό ηελ εμνπζία ηνπ όζεο πεξηνρέο ζα θαηάθεξλε
λα ππνηάμεη, ζα κεηέθεξε ηνπο αηρκαιώηνπο ρξηζηηαλνύο ζηελ Αίγππην ή ζε
άιια κέξε θαη ζα απνηθνύζε ηηο ειιεληθέο πεξηνρέο κε Αηγππηίνπο θαη άιινπο
κσακεζαλνύο.
Απνθαζίζηεθε ινηπόλ λα εηζβάινπλ ηα αηγππηηαθά ζηξαηεύκαηα κε ηελ
βνήζεηα ηνπ αηγππηηαθνύ ζηόινπ ζηελ Πεινπόλλεζν, ηα ζηξαηεύκαηα θαη νη
λαπηηθέο δπλάκεηο ηεο Πύιεο ζην Αηγαίν θαη ηα ζώκαηα πνπ βξίζθνληαλ ζηε
ηεξεά Διιάδα ζε όιεο ηηο άιιεο επαλαζηαηεκέλεο πεξηνρέο, ώζηε λα βξεζεί
νιόθιεξε ε Διιάδα ζε πόιεκν, από μεξά θαη ζάιαζζα ηαπηόρξνλα. Καζώο
πξνεηνηκαδόηαλ ελαληίνλ ηεο Διιάδνο, ν Μσράκεη Αιή, έθξηλε αλαγθαίν λα
θξαηήζεη ακείσηε ηελ εμνπζία ηνπ ζηελ Κξήηε, επεηδή ζεσξνύζε όηη ην λεζί
ήηαλ γέθπξα γηα ηε κεηαθνξά ησλ δπλάκεσλ ηνπ ζηε Πεινπόλλεζν. Φνβόηαλ
όκσο ηε γεηηνληθή Κάζν, ηελ νπνία απνθάζηζε λα ππνηάμεη, επεηδή ην λεζί
απηό πνπ είρε θνβίζεη θαη βιάςεη κε ην κηθξό λαπηηθό ηνπ ηνπο Σνύξθνπο, νη
νπνίνη βξίζθνληαλ ζηα θξνύξηα ηεο Κξήηεο, ζα κπνξνύζε θαη πάιη λα
πξνθαιέζεη ηαξαρέο.
Έηζη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζηξνθήο ηεο Κξήηεο πεξί ηα κέζα
Απξηιίνπ,

ήηαλ

ε

ζεηξά

ηεο

Κάζνπ

λα

δνθηκάζεη

ηελ

νξγή

ηνπ

ηνπξθναηγππηηαθνύ ζηόινπ. Ζ Κάζνο, είρε δώζεη πνιιέο αθνξκέο ζηνλ ερζξό,
λα αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο ζηε δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ. Ο ζηόινο ηεο είρε
πξσηαγσληζηήζεη ζηνλ αγώλα ηεο Κξήηεο θαη κεηά ην ηέινο ηνπ, είρε
κεηαθέξεη πνιινύο Κξεηηθνύο πξόζθπγεο ζηε Κάζν (κε αξρεγνύο ηνπο
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Κνπξκνύιε θαη Αζηξηλό), ελώ δηέζεηε θαη ζηξαηεγηθή ζέζε είθνζη κίιηα από ην
ιηκάλη ηεο εηεία.
Πξηλ αθόκα από ηελ θαηαζηξνθή ηεο Κξήηεο, ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1824, ε
Κάζνο είρε δνθηκάζεη ηελ πξώηε ερζξηθή ελέξγεηα. Μνίξα ηνπ αηγππηηαθνύ
ζηόινπ απνηεινύκελε από 14 πνιεκηθά επηηέζεθε ελαληίνλ ηεο όκσο ηα
ππξνβνιεία ηνπ λεζηνύ απάληεζαλ ακέζσο.
ηηο 15 – 16 Απξηιίνπ, εθζέζεηο πνπ έθηαζαλ ζηελ Ύδξα από ηελ κύξλε θαη
ηελ Αιεμάλδξεηα παξνπζίαδαλ πιεξνθνξίεο γηα ζρέδηα ησλ Αηγππηίσλ
ελαληίνλ ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα αλέθεξαλ όηη ν
Ηκπξαήκ, γηνο ηνπ Μσράκεη Άιε νξίζζεθε δηνηθεηήο ησλ ηνπξθναηγππηηαθώλ
ζηξαηεπκάησλ ζηε Πεινπόλλεζν θαη όηη ν αηγππηηαθόο ζηόινο (άξηζηα
νξγαλσκέλνο θαη εμνπιηζκέλνο) ήηαλ έηνηκνο λα απνπιεύζεη θαη λα ελσζεί κε
ηνλ ππόινηπν ζηόιν πνπ βξηζθόηαλ ήδε ζηε Κξήηε. Ζ έθζεζε πνπ
πξνεξρόηαλ από ηελ Αιεμάλδξεηα έζεηε κάιηζηα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν
αληηκεηώπηζεο ηεο απεηιήο πξνηείλνληαο ν ειιεληθόο ζηόινο λα ζπλαληεζεί
κε ηνλ αηγππηηαθό κεηαμύ Καζηειόξηδνπ, Ρόδνπ θαη Καξπάζνπ θαη λα
πξνζπαζήζεη λα ηνλ θαηαζηξέςεη πξηλ απηόο πξνιάβεη λα ελώζεη όιεο ηηο
δπλάκεηο ηνπ.
Αλακελόκελν ζα ήηαλ κεηά από απηέο ηηο πξνεηδνπνηήζεηο όηη ε θπβέξλεζε
ζα έπαηξλε ηα θαηάιιεια κέηξα θαη ζα θξόληηδε λα ελίζρπε ην λεζί. Αιιά όρη
κόλν δελ ιήθζεθε θαλέλα κέηξν ελίζρπζεο ηνπ ζηόινπ θαη ηεο άκπλαο ηνπ
λεζηνύ αιιά αθαίξεζαλ από ηε δύλακε ηνπ δύν κηθξά ζθαθηαλά πινία, πνπ
βξίζθνληαλ ζην ιηκάλη ηεο γηα λα κεηαηξαπνύλ ζε ππξπνιηθά θαη λα
πξνζηεζνύλ ζην ζηόιν ηεο Ύδξαο. Σαπηόρξνλα ε έιιεηςε ρξεκάησλ ησλ
θαηνίθσλ ηεο Κάζνπ, θαζηζηνύζε αδύλαηε ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ δηθώλ ηνπο
πινίσλ. Έηζη ζηηο 12 Μαΐνπ νη πξόθξηηνη ηεο ηνπ λεζηνύ έζηεηιαλ επηζηνιή
πξνο ηελ «Τπεξηάηελ Γηνίθεζηλ» εμέζεηαλ ηνλ κεγάιν θίλδπλν πνπ ηνπο
απεηινύζε θαη δεηνύζαλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα λα κπνξέζνπλ λα
θηλεηνπνηήζνπλ ηα πινία ηνπο. Εεηνύζαλ αθόκα ππξνκαρηθά, κπαξνύηη θαη
βόιηα. Χζηόζν ε επηζηνιή ηνπο έκεηλε ρσξίο απάληεζε.
Σξεηο θξεγάηεο θαη δέθα δξόκσλεο απέπιεπζαλ από ηελ Αιεμάλδξεηα ζηηο 28
Απξηιίνπ 1824 ππό ηηο δηαηαγέο ηνπ Ηζκαήι Γηβξαιηάξ, έκπεηξνπ θαη
ηνικεξνύ λαπηηθνύ πνπ είρε αλαηξαθεί κεηαμύ ησλ πεηξαηώλ ηεο
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Μπαξκπαξηάο. Ζ λαπηηθή δύλακε ηεο Κάζνπ πεξηνξηδόηαλ ζε 15 πάξσλεο
θαη 40 κηθξόηεξα πινία. Ο αηγππηηαθόο ζηόινο πέξαζε από ηε νύδα, όπνπ
παξέιαβε 12 αθόκα πινία θαη θάλεθε ζηελ Κάζν ζηηο 14 Μαΐνπ 1824. Αμίδεη
λα ζεκεησζεί όηη νη πεγέο δελ ζπκθσλνύλ ζηνλ αξηζκό ησλ πινίσλ θαη ζηε
δύλακε ηνπ ερζξνύ. Όκσο όινο ν ηνπξθναηγππηηαθόο ζηόινο βξηζθόηαλ ππό
ηηο δηαηαγέο ηνπ Υνπζεΐλ πνπ νξγάλσζε ηελ επηρείξεζε ελαληίνλ ηεο Κάζνπ.
Ο

ηειεπηαίνο

εκπεηξνπόιεκνο,

αδίζηαθηνο

θαη

δξαζηήξηνο

ήηαλ

απνθαζηζκέλνο λα ππνηάμεη ηνπο Έιιελεο ρξεζηκνπνηώληαο όια ηα κέζα
ηεο βίαο. Σν λεζί ηελ πεξίνδν εθείλε είρε ηέζζεξα ρσξηά : ηελ Αγία Μαξίλα
(πνπ ήηαλ ην ζεκαληηθόηεξν), ην Αξβαληηνρώξη, ηελ Παλαγία θαη ηελ Πόιε.
Σα ρσξηά απηά βξίζθνληαλ ζην αλαηνιηθό κέξνο ηνπ λεζηνύ θαη απείραλ πνιύ
ιίγν κεηαμύ ηνπο. Οιόθιεξν ην λεζί είρε ηόηε 5.000 θαηνίθνπο, από ηνπο
νπνίνπο νη 500 ήηαλ λαύηεο. Σν λεζί δελ είρε ιηκάλη θαη γηα ην ιόγν απηό ηα
πινία ηνπ αγθπξνβνινύζαλ ζπλήζσο ζηε γεηηνληθή Κάξπαζν, αιιά εθείλεο
ηηο εκέξεο είραλ ζπγθεληξσζεί όια ζηελ πεξηνρή Απιάθη, εμαηηίαο ηνπ
θαινθαηξηνύ. Οη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ είραλ νξγαλώζεη ηελ άκπλα ηνπ λεζηνύ
κε ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο όζν κπνξνύζαλ. Δίραλ ηνπνζεηήζεη ηξηάληα
θαλόληα ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λεζηνύ πνπ ήηαλ θαη ε πην επηζθαιήο
(κπξνζηά από ηα ρσξηά). Σα ππόινηπα παξάιηα πνπ ήηαλ εληειώο
απόθξεκλα

δελ

άθελαλ

πεξηζώξηα

γηα

ερζξηθή

απόβαζε.

Έηζη

ηνπνζεηήζεθαλ κόλν κηθξέο θξνπξέο γηα λα εηδνπνηήζνπλ ζε πεξίπησζε
θηλδύλνπ. Σε ζηξαηησηηθή δύλακε ηνπ λεζηνύ απνηεινύζαλ 600 πεξίπνπ
έλνπινη Κάζηνη. Οη πεξηζζόηεξνη από απηνύο γλώξηδαλ πνιύ θαιά θαη ηνλ
ρεηξηζκό ησλ ππξνβόισλ από ηελ πείξα πνπ είραλ απνθηήζεη ζηα πινία
ηνπο, ηα νπνία από επηδξνκέο πνπ εθηεινύζαλ ζηε Μεζόγεην κεηέθεξαλ ζην
λεζί πιήζνο από ηνπξθηθά ιάθπξα. ηε δύλακε απηή, είραλ πξνζηεζεί θαη
600 αθόκα έλνπινη Κξεηηθνί πξόζθπγεο.
Οη πξόθξηηνη θαη νη πινίαξρνη ηνπ λεζηνύ κόιηο είδαλ ηα πινία ηνπ ερζξηθνύ
ζηόινπ ζπλεδξίαζαλ γηα λα απνθαζίζνπλ ην ηη ζα θάλνπλ. Άιινη πξόηεηλαλ
λα ππνηαρζνύλ, θνβνύκελνη όηη ε ππεξνρή ηνπ ηνπξθναηγππηηαθνύ ζηόινπ
δελ άθελε πεξηζώξηα γηα αληίζηαζε πνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη επηηπρήο θαη,
άιινη λα ακπλζνύλ. Όκσο ελώ αθόκε ζπδεηνύζαλ ηα πινία ηνπ ερζξηθνύ
ζηόινπ άξρηζαλ ηνλ θαλνληνβνιηζκό, νπόηε επηβιήζεθαλ εθείλνη πνπ
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επηζπκνύζαλ λα αληηζηαζνύλ. Έηζη ηα ππξνβνιεία ηνπ λεζηνύ απάληεζαλ
ζηα ερζξηθά θαλόληα. Ζ εθεκεξίδα ηεο κύξλεο «κπξλαίνο» αλαθέξεη όηη ε
λαπαξρίδα ηνπ ηνπξθναηγππηηαθνύ ζηόινπ «Αθξηθή» ζηε πξνζπάζεηα ηεο λα
πιεζηάζεη ην λεζί πξνζέθξνπζε πάλσ ζε ύθαιν θαη έρνληαο πάζεη ζνβαξέο
δεκηέο αλαγθάζηεθε λα ππνρσξήζεη. Σα ππόινηπα αηγππηηαθά πινία
βιέπνληαο ηνλ θίλδπλν δελ επηρείξεζαλ λα πιεζηάζνπλ. Έκεηλαλ δύν αθόκε
κέξεο, αλίρλεπζαλ ηηο αθηέο θαη γύξηζαλ ζηε νύδα ρσξίο λα πξνβνύλ ζε
θακηά άιιε ελέξγεηα. Δίλαη εμαηξεηηθά πηζαλό όηη ν Υνπζεΐλ πίζηεπε κε κηα
εληππσζηαθή επίδεημε ηνπ ζηόινπ ηνπ ζα επηηύγραλε ηελ ππνηαγή ηνπ λεζηνύ
θαη γηα ην ιόγν απηό δελ είρε θέξεη καδί ηνπ απνβαηηθέο δπλάκεηο πνπ ζα ηνπ
επέηξεπαλ λα ηνικήζεη ηελ θαηάιεςε ηνπ.
Αδράνεια ηης κσβέρνηζης παρά ηις αγωνιώδεις εκκλήζεις ηων
Καζιωηών
ηηο 17 Μαΐνπ, νη Καζίσηεο δήηεζαλ κε αγσληώδεηο εθθιήζεηο ηνπο πξνο ηνπο
πξνύρνληεο ηεο Ύδξαο θαη ηελ Κπβέξλεζε άκεζε βνήζεηα. Εεηνύζαλ
ζαιάζζηα δύλακε εθζέηνληαο ηαπηόρξνλα ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε ηνπο. «Ζ
αηγππηηαθή αξκάδα… έρεη θξεγάηαο ηέζζαξαο θαη κηά νπνύ απέξαζελ εηο
Ρόδνλ, από εκβξίθηα δέθα, θαη από κηθξά πινία, γαιηόηεο δέθα» έγξαθαλ. Οη
βνπιεπηέο ηνπ Αηγαίνπ κε αλαθνξά ηνπο πξνο ην Βνπιεπηηθό, ηόληδαλ ηνλ
θίλδπλν πνπ απεηινύζε ηα λεζηά θαη ηελ Κάζν εηδηθόηεξα, θαη ηαπηόρξνλα
ππελζύκηδαλ όηη ηα ρξήκαηα πνπ είραλ εηζπξαρζεί από ηα λεζηά γηα ηελ
επάλδξσζε θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζηόινπ ήηαλ αξθεηά, ώζηε απηόο λα
θηλεηνπνηεζεί άκεζα απνηξέπνληαο απνβάζεηο ζηα λεζηά πνπ θηλδύλεπαλ θαη
αληηκεησπίδνληαο ηνλ ερζξό. Χζηόζν, ην Βνπιεπηηθό δελ θηλήζεθε κε ηελ
ηαρύηεηα πνπ ζα έπξεπε. Ζ εηζήγεζε πνπ έζηεηιε ζην Δθηειεζηηθό δελ
θαλέξσλε όηη ππήξρε θάπνηα αγσλία ζηα κέιε ηνπ, ελώ απάληεζε ζηνλ
Νηθόιαν Υξπζόγγειν, παξαζηάηε (βνπιεπηή) ηνπ Αηγαίνπ, όηη «νη πόξνη
ειιείπνπζηλ». Κάπνηεο αθόκα ελέξγεηεο πξνο ηηο πέηζεο θαη ηελ Ύδξα
έκεηλαλ άθαξπεο. Καη απηό κε ηε δηθαηνινγία όηη δελ ππήξραλ ηα απαηηνύκελα
ρξήκαηα γηα λα εθπιεύζνπλ άκεζα είθνζη πινία κε αλάινγν αξηζκό
ππξπνιηθώλ. Ζ απάληεζε ηνπ λένπ Δθηειεζηηθνύ, ζηηο 27 Μαΐνπ, θαλεξώλεη
ηελ έιιεηςε εθηηκήζεσο ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ θηλδύλνπ θαη ηελ αζπγρώξεηε
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αδξάλεηα ησλ ππεπζύλσλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην λέν Δθηειεζηηθό
αζρνιείην κε ηελ πξνζπάζεηα θαηαζηνιήο ηνλ εζσηεξηθώλ ηνπ αληηπάισλ θαη
όρη κε ηελ απνηξνπή ηνπ εμσηεξηθνύ θηλδύλνπ. Δίρε έξζεη ε ζεηξά ηεο Κάζνπ
λα αθεζεί ζηελ ηύρε ηεο, όπσο αθέζεθε ιίγν θαηξό πξηλ ε Κξήηε.
Απόβαζη ηων ετθρών ζηη Κάζο και καηαζηροθή ηοσ νηζιού
Οη Καζηώηεο θαζώο δελ έβιεπαλ αληαπόθξηζε ζηηο εθθιήζεηο ηνπο γηα
βνήζεηα απνθάζηζαλ λα ακπλζνύλ κόλνη ηνπο. Φξόληηζαλ ινηπόλ λα
νξγαλώζνπλ ηελ άκπλα ηνπο ζηηο ζέζεηο πνπ πίζηεπαλ όηη ήηαλ πην
εππξόζβιεηεο, δελ άθνπζαλ όκσο ηνπο πην έκπεηξνπο πνπ πξόηεηλαλ λα
ηεζνύλ δπλάκεηο θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ λεζηνύ, πνπ πίζηεπαλ όηη ήηαλ
δύζβαηα θαη απξόζηηα. ηηο 27 Μαΐνπ 1824 θαη εκέξα άββαην, έθηαζε ζηε
Κάζν ηζρπξόο αηγππηηαθόο ζηόινο κε λαύαξρν ηνλ Ηζκαήι θαη γεληθό αξρεγό
ηνλ Υνπζεΐλ. Οη πεγέο δελ ζπκθσλνύλ σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ πινίσλ θαη
ηνλ αξηζκό ησλ αλδξώλ, θαίλεηαη σζηόζν όηη ήηαλ 25 – 45 πινία ζηα νπνία
επέβαηλαλ 3.000 – 4.000 Αιβαλνί ζηξαηηώηεο. Ο ερζξηθόο ζηόινο
παξαηάρζεθε θνληά ζην παξαθείκελν λεζάθη ηεο Μαθξηάο θαη άξρηζε ηνλ
θαλνληνβνιηζκό ηεο Κάζνπ. Κύξηνη ζηόρνη ην Καηάξηη, ε Ακκνύδα, ε Πνύληα
ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, θαη ην ρσξίν ηεο Αγίαο Μαξίλαο, όπνπ ήηαλ
ζπγθεληξσκέλε ε θπξηόηεξε ακπληηθή δύλακε ησλ Καζίσλ. Χζηόζν ε
απάληεζε από ηα θαλόληα ηεο Κάζνπ θαηόξζσζε λα θξαηήζεη ζε απόζηαζε
ηνλ ερζξηθό ζηόιν. ηηο δύν κέξεο πνπ θξάηεζε ν θαλνληνβνιηζκόο πξέπεη
λα έπεζαλ ζην λεζί πεξίπνπ ηέζζεξηο ρηιηάδεο βόκβεο. Σε δεύηεξε πξνο ηε
ηξίηε λύρηα (28 πξνο 29 Μαΐνπ 1824) 18 απνβαηηθά θαΐθηα απνζπάζηεθαλ
από ηε θεληξηθή δύλακε ηνπ αηγππηηαθνύ ζηόινπ θαη θαηεπζύλζεθαλ βόξεηα
ηεο Αγίαο Μαξίλαο. Σαπηόρξνλα, ν θαλνληνβνιηζκόο επηθεληξώζεθε ζε απηό
ην ζεκείν πξνθεηκέλνπ λα απνζπαζηεί ε πξνζνρή ησλ ακπλνκέλσλ. Οη
ηειεπηαίνη δελ αληειήθζεζαλ όηη 30 αθόκα βάξθεο γεκάηεο κε ζηξαηό ππό
ηνλ ρηιίαξρν Μνπζά, θαηεπζύλνληαλ κέζα ζηελ λύρηα πξνο ηελ ηνπνζεζία
Αληηπέξαηνο, λόηηα ηεο Αγίαο Μαξίλαο. Δθεί πξαγκαηνπνίεζαλ απόβαζε
ρσξίο λα ζπλαληήζνπλ αληίζηαζε. Πηζαλή είλαη ε εθδνρή όηη νδεγόο ηνπ
ζηξαηνύ ήηαλ ν Καζηώηεο Εαραξηάο πνπ εμνξηζκέλνο από ην λεζί, ήζειε λα
εθδηθεζεί ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ. Ζ πνξεία ηνπ ερζξηθνύ ζηξαηεύκαηνο έγηλε
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από έλα δύζβαην κνλνπάηη πνπ ην θξνπξνύζαλ 5 ή 6 πνιεκηζηέο από ηνπο
νπνίνπο νη πεξηζζόηεξνη ζθνηώζεθαλ ακέζσο. Αλ ππήξρε κεγαιύηεξε
δύλακε ζε απηό ην ζεκείν, πηζαλόλ λα ήηαλ εύθνιν λα καηαησζεί ε απόβαζε,
δεδνκέλνπ όηη ε θπζηθή δηακόξθσζε ηεο ζέζεο πξνζθεξόηαλ γηα ηζρπξή
άκπλα. Ακέζσο κεηά ηελ πξώηε απόβαζε, έρνληαο απνθηήζεη ν Υνπζείλ
ηζρπξό πξνγεθύξσκα, αθνινύζεζε θαη δεύηεξε. Σα μεκεξώκαηα δύν
ρηιηάδεο Αιβαλνί, έθζαζαλ αηθληδηαζηηθά ζηα λώηα ησλ ππεξαζπηζηώλ ηνπ
λεζηνύ, ζηε πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο, όπνπ ήηαλ παξαηαγκέλνη
πεξηκέλνληαο ηελ απόβαζε ηνπ ερζξνύ από θεη. Οη ππεξαζπηζηέο ηνπ λεζηνύ
ηνπο απέθξνπζαλ κε γελλαηόηεηα αιιά βξηζθόκελνη αλάκεζα ζε δύν ππξά,
δελ κπνξνύζαλ λα εκπνδίζνπλ ηελ απόβαζε ζηελ παξαιία, κπξνζηά ζηελ
Αγία Μαξίλα. Ο Υνπζεΐλ ηνπ κήλπζε λα παξαδνζνύλ θαη ζε αληάιιαγκα
εγγπάην ηε δσή θαη ηελ ειεπζεξία ηνπο. Χζηόζν Καζηώηεο θαη Κξεηηθνί, παξά
ην γεγνλόο όηη είραλ αηθληδηαζηεί αληηηάρζεθαλ θαη πξνθάιεζαλ ζηνλ ερζξό
ζνβαξέο θζνξέο. Ζ κάρε ζπλερίζηεθε ζηήζνο κε ζηήζνο. Όκσο εληζρύζεηο
ηνπ ερζξνύ έθζαλαλ ζπλέρεηα θαη ήηαλ νινθάλεξν όηη ε αληίζηαζε ήηαλ
κάηαηε. Σόηε, κε εξσηθό γηνπξνύζη νη ακπλόκελνη δηέζπαζαλ ηηο ερζξηθέο
γξακκέο, θαηόξζσζαλ λα αλνίμνπλ δξόκν θαη άιινη έθηαζαλ ζηα θαζηώηηθα
πινία πνπ ήηαλ ζηηο αθηέο θαη άιινη δηέθπγαλ ζηα βνπλά ηνπ λεζηνύ. Αμίδεη
λα ζεκεησζεί όηαλ νη ππόινηπνη ππεξαζπηζηέο ηνπ λεζηνύ είραλ ζθνξπίζεη, ν
Καζηώηεο πινίαξρνο Μάξθνο Ησάλλνπ ή Μαιιηαξάθεο, γλσζηόο θαη σο
Γηαθνκάξθνο, πνπ είρε ζεκεηώζεη πνιιά θαηνξζώκαηα θαη ζηελ Κξήηε,
ζπλέρηδε καδί κε 30 έσο 40 άληξεο ηελ αληίζηαζε ζηε ζέζε Λαγθά. Σειηθά ν
ίδηνο αηρκαισηίζηεθε θαη νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο άληξεο ηνπο ζθνηώζεθαλ.
Όηαλ νδεγήζεθε ζηνλ Υνπζεΐλ, εθείλνο εθηηκώληαο ηνλ εξσηζκό ηνπ, ηνπ
ππνζρέζεθε πινύζηα ακνηβή αλ δήισλε ππνηαγή θαη ηνλ αθνινπζνύζε. Σελ
ζηηγκή όκσο πνπ νη δεζκνθύιαθεο, ύζηεξα από εληνιή ηνπ Υνπζεΐλ, άξρηζαλ
λα ιύλνπλ λα δεζκά ηνπ πινηάξρνπ, εθείλνο άξπαμε ην ζπαζί ελόο από ηνπο
θξνπξνύο ηνπ θαη ζθόησζε αθόκα ηξεηο, γηα λα πέζεη εξσηθά θαη ν ίδηνο ιίγν
αξγόηεξα.
Μεηά ην δηαζθνξπηζκό ησλ ππεξαζπηζηώλ, ην λεζί έκεηλε έξκαην ζηα ρέξηα
ηνπ ερζξνύ. Οη ζθελέο πνπ αθνινύζεζαλ ήηαλ ζθελέο θξίθεο. Οη Αιβαλνί,
όξκεζαλ ζηα ρσξηά ζθνηώλνληαο βηάδνληαο θαη θαίγνληαο. Πνιινί θάηνηθνη
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πάλσ ζηε θαηαζηξνθή δήισζαλ ππνηαγή, όκσο ν Υνπζεΐλ θαηαπαηώληαο
ηελ ππόζρεζε ηνπ πεξί ειεπζεξίαο θαη ζεβαζκνύ ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ,
έδσζε εληνιή ζηνπο ζηξαηηώηεο ηνπ λα ζπλερίζνπλ ηηο θαηαζηξνθέο γηα κηα
κέξα. Οη άληξεο ηνπ λεζηνύ ζθαγηάζηεθαλ ελώ νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά
αηρκαισηίζζεθαλ γηα λα πνπιεζνύλ ζαλ δνύινη. Όια ηα ζπίηηα ηνπ λεζηνύ
ιεειαηήζεθαλ θαη θάεθαλ. Ζ πξνζπάζεηα θάπνησλ από ησλ Αιβαλώλ πνπ
ήηαλ ρξηζηηαλνί λα ζηακαηήζνπλ ηηο θαηαζηξνθέο θαη ιεειαζίεο δελ έθεξαλ
απνηέιεζκα. Σελ άιιε κέξα ν Υνπζεΐλ δηέηαμε λα ζηακαηήζεη ε ζθαγή. Ο
αρηνύξεο ζην εκεξνιόγην ηνπ αλαθέξεη όηη ν Υνπζεΐλ ζθόησζε όζνπο δελ
πεηζάξρεζαλ. Από ηνπο ππεξαζπηζηέο ηνπ λεζηνύ 2.000 έπεζαλ λεθξνί θαη
πάλσ από δύν ρηιηάδεο πνπιήζεθαλ ζαλ ζθιάβνη. Ζ εξήκσζε ηνπ λεζηνύ
ήηαλ νινθιεξσηηθή.
Ο Υνπζεΐλ θπξηεύνληαο όζα πινία ησλ Καζησηώλ δελ πξόιαβαλ λα θύγνπλ
ηα έζηεηιε γεκάηα κε ηα ιάθπξα ζηελ Αιεμάλδξεηα, σο δείγκα ηνπ ζξηάκβνπ
ηνπ. ηε ζπλέρεηα θάιεζε όζνπο από ηνπο πινίαξρνπο θα ηνπο λαύηεο είραλ
απνκείλεη γηα λα θαηαηαρζνύλ ζην ζηόιν ηνπ κε ακνηβή. Κάπνηνη ειπίδνληαο
όηη ζα κπνξέζνπλ λα ιπηξώζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο πνπ είραλ
αηρκαισηηζζεί δέρζεθαλ. Άιινη θαηέβεθαλ από ηα βνπλά δήισζαλ ππνηαγή
θαη κε αληάιιαγκα ιύηξα εμαγόξαζαλ ηνπο δηθνύο ηνπο.
Χζηόζν νη Κξεηηθνί νπιαξρεγνί δελ είραλ ππνθύςεη θαη απηό έθαλε ηνλ
Υνπζεΐλ λα αλεζπρεί θνβνύκελνο όηη ζα μαλαγύξηζαλ ζηελ Κξήηε θαη ζα
άξρηδαλ μαλά ηνλ αγώλα. Έηζη πξνζπάζεζε λα εθβηάζεη ηνπο Καζηώηεο γηα
λα ηνπο παξαδώζνπλ, εθείλνη όκσο θξόληηζαλ λα ηνπο εηδνπνηήζνπλ θαη λα
ηνπο θπγαδεύζνπλ πξηλ ζπιιεθζνύλ.
Ο Υνπζεΐλ ηνπνζέηεζε Σνύξθν δηνηθεηή ζηε λεζί θαη αθνύ θξόληηζε γηα ηελ
ππνηαγή θαη ηεο Καξπάζνπ, νη θάηνηθνη ηεο νπνίαο θνβηζκέλνη, ππνηάρζεθαλ
ακέζσο γύξηζε ζηε νύδα ηεο Κξήηεο.
Καθσζηερημένη κινηηοποίηζη ηοσ ελληνικού ζηόλοσ
Ζ είδεζε ηεο θαηαζηξνθή ηνπ λεζηνύ έθηαζε θαηαξρήλ ζηελ Ύδξα πνπ
εηδνπνίεζε ηελ Κπβέξλεζε. Σν ζιηβεξό λέν πξαγκαηηθά πξνθάιεζε αγσλία
θαη ηάξαμε ηνπο πάληεο, αθνύ άξρηζαλ λα θαηαιαβαίλνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ
δηέηξεραλ από ηε ζάιαζζα. Οη πξόθξηηνη ηεο Ύδξαο είδαλ ηελ θαηαζηξνθή
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απηή ζαλ εηδνπνίεζε ηεο ζείαο πξνλνίαο θαη όηη ε πξνζβνιή εθεί έζσζε ηελ
Ύδξα θαη ηηο πέηζεο ηηο νπνίεο κπνξνύζε λα θαηαιάβεη ην ίδην αηθλίδηα. ε
έγγξαθν ηνπο εηδνπνηνύζαλ ηνπο πεηζηώηεο πξνθξίηνπο λα κελ θσθεύζνπλ
αιιά λα αλαιάβνπλ δξάζε θαη λα απαληήζνπλ ακέζσο ζηνλ ερζξό. Σνπο
πιεξνθνξνύζαλ αθόκα όηη είραλ ήδε εηνηκάζεη 5 ππξπνιηθά θαη 25 πνιεκηθά
πινία θαη ηνπο θαινύζαλ λα εηνηκάζνπλ θαη εθείλνη πινία πξνθεηκέλνπ ν
ζηόινο ησλ δύν λεζηώλ λα απνπιεύζεη ακέζσο.
ηηο 16 Ηνπλίνπ πνιεκηθά πινία ησλ πεηζώλ απέπιεπζαλ γηα λα ελσζνύλ
κε πδξαίηθε κνίξα. ηηο 20 ηνπ κήλα ε κνίξα ηεο Ύδξαο πνπ ηελ
απνηεινύζαλ 10 πινία θαη 2 ππξπνιηθά ππό ηνλ Γεώξγην αρηνύξε,
ζπλαληήζεθε ζηα αλνηρηά ηεο αληνξίλεο κε ηελ ζπεηζηώηηθε κνίξα πνπ ηελ
απνηεινύζαλ 15 πινία θαη δύν ππξπνιηθά κε αξρεγό ηνλ Κ. Μπνπθνπβάια.
Σα πινία είραλ απνπιεύζεη γηα ηε Κάζν πξνθεηκέλνπ λα πξνθζάζνπλ ηα
ερζξηθά πινία θαη λα ηα δηαζθνξπίζνπλ θαη λα δηαζώζνπλ όζεο νηθνγέλεηεο
είραλ απνκείλεη.

Ζ θηλεηνπνίεζε απηή, 11 κέξεο κεηά ηελ νινθιεξσηηθή

θαηαζηξνθή θαη ππνηαγή ηεο Κάζνπ ήηαλ από ηηο κεγαιύηεξεο ζε αξηζκό
πινίσλ πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηόηε. Ζ ηαρύηεηα ηεο όιεο
πξνεηνηκαζίαο απέδεημε όηη ηα ρξήκαηα ππήξραλ, έζησ θαη αλ ην δάλεην πνπ
είρε πάξεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε δελ είρε θηάζεη αθόκα. Άξα, δελ ήηαλ παξά
απιέο πξνθάζεηο νη αξλήζεηο γηα ηελ απνζηνιή βνήζεηαο ζηε Κάζν, κε ηελ
δηθαηνινγία όηη εμέιεηπαλ νη ζρεηηθνί πόξνη, όηαλ ην λεζί έζηειλε αλαθνξέο
δεηώληαο επεηγόλησο βνήζεηα.
Όηαλ ν αρηνύξεο ην απόγεπκα ηεο 21 Ηνπλίνπ έθηαζε ζην λεζί θαη
απνβηβάζηεθε ζηελ Αγία Μαξίλα, ηα κόλν πνπ είδε ήηαλ ζπίηηα γθξεκηζκέλα
θαη θακέλα θαη πνιύ ιίγνπο αλζξώπνπο, όπσο αλαθέξεη ν ίδηνο ζην
εκεξνιόγην ηνπ. Οη ελαπνκείλαληεο θάηνηθνη, κόιηο είδαλ ηνπο λαύηεο πνπ
απνβηβάζηεθαλ κε θσλέο, δάθξπα θαη ζξήλνπο, άξρηζαλ ηελ ηζηόξεζε ησλ
παζεκάησλ ηνπο. Όηαλ όκσο, ν αρηνύξεο ηνπο πξόηεηλε λα ηνπο κεηαθέξεη
ζηε Πεινπόλλεζν εθείλνη αξλήζεθαλ. Απνκαθξπλόκελνη από ην λεζί ηνπο
όρη κόλν δελ είραλ θακία ειπίδα λα βειηηώζνπλ ηε δσή ηνπο αιιά ζα
αγσληνύζαλ αθόκα πην πνιύ γηα ηελ ηύρε ησλ αηρκαισηηζζέλησλ ζπγγελώλ
ηνπο.
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Όηαλ ζηηο 23 Ηνπλίνπ ν ζηόινο αλαρώξεζε από ηελ Κάζν, έρνληαο ζην
ελδηάκεζν δαπαλήζεη άζθνπα πνιύηηκν ρξόλν, αλαδεηώληαο ηνλ ερζξηθό
ζηόιν, ηα Φαξά πνπ είραλ ηελ αλάγθε ηνπ δελ ππήξραλ. ηηο 24 Ηνπλίνπ
πιεζηάδνληαο ηε αληνξίλε, πιεξνθνξήζεθαλ από πινίν ηεο αληνξίλεο
πνπ έθεξε όκσο ηε ξσζηθή ζεκαία ηελ είδεζε κηαο αθόκε θαηαζηξνθήο :
απηήο ησλ Φαξώλ.
Έηζη απνηειεί έλα αθόκα εξσηεκαηηθό γηαηί ε εθζηξαηεία απηή ηνπ ζηόινπ δελ
έγηλε ζηα Φαξά, νη παξαζηάηεο ησλ νπνίσλ δεηνύζαλ επεηγόλησο εληζρύζεηο,
αιιά ζηε Κάζν κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο.
Σσμπεράζμαηα
ηελ θαηαζηξνθή ηεο Κάζνπ, νπσζδήπνηε ε πξνδνζία ζηνλ ερζξό θαη ε
αξηζκεηηθή ππεξνρή ηνπ ηειεπηαίνπ έπαημαλ ην ξόιν ηνπο. Χζηόζν ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα, ε αιεζηλή αηηία ηεο θαηαζηξνθήο δελ ήηαλ άιιε από ηελ
εκθύιηα ζύγθξνπζε πνπ καηλόηαλ ηελ πεξίνδν εθείλε, αλάκεζα ζηηο δύν
θπξίαξρεο παξαηάμεηο ηεο επνρήο. Αλάκεζα δειαδή ζηνπο ζεκαληηθόηεξνπο
ζηξαηησηηθνύο ηεο Πεινπνλλήζνπ κε αξρεγνύο ηνπο Κνινθνηξώλε θαη
Μαπξνκηράιε θαη ζηνπο πην ζεκαληηθνύο πνιηηηθνύο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη
ησλ λεζησηώλ κε αξρεγνύο ηνπο Κνπληνπξηώηε, Μαπξνθνξδάην θαη Κσιέηηε.
ηόρσλ θαη ησλ δύν παξαηάμεσλ δελ ήηαλ άιινο παξά ε θαηνρή θαη ε
δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο.
Από ηηο δύν θπβεξλήζεηο πνπ ήηαλ ζρεκαηηζκέλεο (ε κηα κε πξόεδξν ηνλ
Μαπξνκηράιε θαη έδξα ηελ Σξηπνιηηζά θαη ε άιιε κε πξόεδξν ηνλ
Κνπληνπξηώηε θαη έδξα ην Κξαλίδη) αλ θαη ε ηζρπξόηεξε ήηαλ ε θπβέξλεζε
ηνπ Κξαληδίνπ, (ηελ ππνζηήξηδαλ νη λεζηώηεο εθνπιηζηέο, νη πεξηζζόηεξνη
ηεξενειιαδίηεο νπιαξρεγνί, ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ Πεινπνλλεζίσλ
γαηνθηεκόλσλ θαη νη Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνύ), θακηά δελ ήηαλ ηθαλή από
κόλε ηεο λα αληηκεησπίζεη ηνλ ερζξό. Καη απηό γηαηί από ηελ πξώηε έιιεηπαλ
ε γεληθόηεξε απνδνρή θαη ηα ρξήκαηα θαη από ηελ δεύηεξε, νη ηθαλνί
ζηξαηησηηθνί πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αληηηαρζνύλ απνηειεζκαηηθά ζηνλ ερζξό.
Καη λαη κελ ε θπβέξλεζε ηνπ Μαπξνκηράιε ήηαλ λόκηκα εθιεγκέλε από ηελ
εζλνζπλέιεπζε ηνπ Άζηξνπο θαη εθείλε ηνπ Κνπληνπξηώηε ζρεκαηηζκέλε
πξαμηθνπεκαηηθά, αιιά ε πξώηε είρε δηαπξάμεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο
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πνιιέο παξαλνκίεο θαη είρε ράζεη ηελ εζηθή ηεο ππόζηαζε, νπόηε ε δεύηεξε
ηελ ππνθαηέζηεζε. Πίζσ από ην εζηθό απηό θώιπκα ην νπνίν εμπθαηλόηαλ
ζην Κξαλίδη θξπβόηαλ ε πεηζκαηηθή επηκνλή ηνπ Γεώξγηνπ Κνπληνπξηώηε,
θνξέα όρη κόλν ηεο δηθήο ηνπ ππέξκεηξεο αξρνκαλίαο αιιά θαη όζσλ είραλ
νιηγαξρηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ λνκή θαη ηνλ ειέγρνπ ηεο εμνπζίαο. Καη απηό
ην πέηπρε κε ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα ηελ νπνία ηνπ εμαζθάιηδαλ θαηαξρήλ
ηα νηθνγελεηαθά απνζέκαηα θαη αξγόηεξα κε ηε δηαρείξηζε ε θαιύηεξα
δηαζπάζηζε ζε επλννύκελνπο ηνπ, ησλ ρξεκάησλ ηνπ πξώηνπ δαλείνπ.
Χζηόζν ε εκθύιηα απηή δηακάρε αλάκεζα ζηηο παξαηάμεηο απηέο, νη νπνίεο
ιεηηνπξγνύζαλ ήδε ζαλ πξόδξνκνη ηνπ αγγιηθνύ θαη ηνπ ξσζηθνύ θόκκαηνο,
ήηαλ θαηαζηξνθηθή γηα ηε ζπλέρηζε ην Αγώλα. Άλζξσπνη ζθνηώζεθαλ θαη
απήρζεζαλ,

πεξηνπζίεο απσιέζζεθαλ

θαη ράζεθαλ

κεξηθά

από ηα

ζεκαληηθόηεξα πξνπύξγηα ηεο Δπαλαζηάζεσο.
Έηζη ε εθ πξώηεο όςεσο αθαηαλόεηε βξαδύηεηα ηεο απνζηνιήο ηνπ ζηόινπ
ζηε Κάζν, νθείιεηαη ζηε δηακάρε θαη ηα κίζε αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο θαη
ζηελ έιιεηςε ηζρπξήο θπβέξλεζεο. Όια απηά επηδξνύζαλ αλαζηαιηηθά ζηε
ιήςε

απνηειεζκαηηθώλ

θαη

ζσζηώλ

απνθάζεσλ

αλάινγσλ

κε

ηε

θξηζηκόηεηα ησλ γεγνλόησλ, κε απνηέιεζκα λα θηλδπλέςεη ζην ηέινο θαη ν
ίδηνο ν Αγώλαο.
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Φωηογραθίες

ύγρξνλνο ράξηεο ηεο Κάζνπ
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Σν ιηκαλάθη ηεο Μπνύθαο, ζην Φξπ

Σν βξίθηνλ Άξεο, 1881
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Σν κλεκείν ζηελ Αληηπέξαην ζηε κλήκε ησλ πεζόλησλ εξώσλ

ύγρξνλεο θσηνγξαθίεο ηνπ ζεκείνπ πνπ έγηλε ε πξώηε απόβαζε ησλ
Αιβαλώλ

Γεώξγηνο Κνπληνπξηώηεο - Karl Krazeisen
Ο Γεώξγηνο Κνπληνπξηώηεο εθπξόζσπνο ηεο Ύδξαο, εμειέγε πξόεδξνο ηνπ
λένπ Δθηειεζηηθνύ θαη αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ επηζήκσο ζηηο 6 Ηαλνπαξίνπ
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ηνπ 1824. πλεξγάζηεθε ζηελά κε ηνλ Μαπξνθνξδάην. Χζηόζν ε θπβέξλεζε
ηνπ απαζρνιεκέλε ζηελ εκθύιηα δηακάρε κε ηελ θπβέξλεζε Μαπξνκηράιε,
θώθεπζε ζηηο αγσληώδεηο επηζηνιέο ησλ Καζησηώλ γηα βνήζεηα.

Ο λαύαξρνο Γεώξγηνο αρηνύξεο. Ο ζηόινο ηεο Ύδξαο θαη ησλ πεηζώλ
έθηαζε κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Κάζνπ.
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