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Η ειδική έκδοση Εβγήκαμεν εις τα πανία υλοποιήθηκε
με την αποκλειστική χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη
προς τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στο πλαίσιο της έκθεσης
Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης.1821.Ο Αγώνας στη θάλασσα.
που συνδιοργανώθηκε από τα ΓΑΚ και το Ίδρυμα Ευγενίδου.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Ίδρύματος Μποδοσάκη
Η έκδοση Εβγήκαμεν εις τα πανία αποτελεί ένα προσωπικό ημερολόγιο καταστρώματος πολεμικού σκάφους του Αγώνα. Πρόκειται για το χειρόγραφο ημερολόγιο που διατηρούσε ο πλοίαρχος του πλοίου «Μιλτιάδης», Γεώργιος Σαχίνης από το 1824 ως το
1827 και εκδίδεται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη,
σταθερό αρωγό των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Η υποστήριξη της έκδοσης εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ιδρύματος Μποδοσάκη στην «Πρωτοβουλία 1821 - 2021»,
μια πρωτοβουλία συνεργασίας 16 Ιδρυμάτων της χώρας για την
επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η ίδια η έκδοση θα πλαισιώσει την έκθεση που συνδιοργανώνεται από το Ίδρυμα Ευγενίδου και τα ΓΑΚ Τρέξε επάνω εις
τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821, o Αγώνας στη Θάλασσα, καθώς εστιάζει σε ένα από τα εκθέματά της. Στοχεύοντας στη
διευκόλυνση του αναγνώστη, η έκδοση περιλαμβάνει την ψηφιακή αναπαραγωγή του χειρογράφου η οποία συνοδεύεται από την
αντίστοιχη μεταγραφή της
Στο Ημερολόγιο παρακολουθούμε την καθημερινότητα του
ναυτικού αγώνα για την ανεξαρτησία μέσα από τη βιωματική
γραφή του Γεώργιου Σαχίνη. Το ημερολόγιό του αναμεταδίδει με
ζωντάνια τις πολεμικές επιχειρήσεις της συγκεκριμένης περιόδου,
αλλά και την καθημερινότητα των πληρωμάτων, των ναυτικών
που μάχονται για την ανεξαρτησία. Αποτελεί ιστορικό τεκμήριο,
αλλά και μια πηγή που μας επιτρέπει να γνωρίσουμε και να παρακολουθήσουμε τους αγωνιστές που επιχειρούσαν για μια μακρά
περίοδο του Αγώνα.Το Ίδρυμα Μποδοσάκη με χαρά υποστηρίζει
την ανάδειξη αυτού του σπάνιου υλικού που ρίχνει φως στην κατανόηση της ιστορίας και των ανθρώπων που την έγραψαν.
Η διαχρονική υποστήριξη του Ιδρύματός μας στα ΓΑΚ επιβεβαιώνει την σημασία που δίνει το Ίδρυμά μας στο ρόλο τους στην
ανάδειξη της ιστορία μας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του
Ελληνικού Έθνους.
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ- ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ
Πρόεδρος Ιδρύματος Ευγενίδου
Το Ημερολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας εκδόθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης Τρέξε πάνω εις τα κύματα της Φοβεράς Θαλάσσης. 1821, Ο Αγώνας στην Θάλασσα, που διοργάνωσε και φιλοξένησε το Ίδρυμα Ευγενίδου σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία
του Κράτους εν όψει της επετείου των 200 ετών από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης. Η Έκθεση αρχειακών και μουσειακών κειμηλίων εντάσσεται στις δράσεις της «Πρωτοβουλίας1821-2021», μίας σύμπραξης στην οποία συμμετέχουν 16 από
τα μεγαλύτερα Ιδρύματα της χώρας, ενώνοντας τις δυνάμεις
τους σε ένα κοινό όραμα και εκφράζοντας ένα παράδειγμα ενότητας και συνεργασίας με αφορμή την επέτειο αυτή.

Στόχος της έκδοσης αυτής είναι να παρουσιαστεί με τον πλέον
ζωντανό τρόπο η προσωπική περιγραφή ενός ανθρώπου που δεν
είναι απλώς παρατηρητής των ιστορικών γεγονότων, αλλά μετέχει σε αυτά. Πρόκειται για γεγονότα που σχετίζονται με την θάλασσα και τον ναυτικό αγώνα για την ανεξαρτησία.
To Ημερολόγιο του πλοιάρχου Γεωργίου Σαχίνη, επί του βρικίου
«Ο Μιλτιάδης», υπό την αρχηγεία του ναυάρχου Ανδρέου Μιαούλη, είναι η πλέον αντιπροσωπευτική παρουσίαση της καθημερινότητας των ναυτικών που επέβαιναν στο μπρίκι «Μιλτιάδης».
Πρόκειται για την ζωντανή εκδοχή μιας δύσκολης πραγματικότητας στην θάλασσα, την ιστορία των ναυτικών πολεμικών επιχειρήσεων και παράλληλα την βιωματική αποτίμηση αυτής της
πραγματικότητας από έναν από τους ικανότερους πλοιάρχους
του ελληνικού ναυτικού κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.

Πώς λειτουργούσε ο Σαχίνης; Πώς εκτιμούσε τις καταστάσεις; Πώς αισθανόταν; Πως ζούσε; Ποιες ήταν οι ελπίδες
του; Ο λόγος πυκνός και καλογραμμένος, ένας χείμαρρος
που παρασέρνει τον αναγνώστη, ενθαρρύνοντάς τον να σταθεί με σεβασμό και θαυμασμό απέναντι στους πρωταγωνιστές του Αγώνα στην θάλασσα.
Μέσα από τις περιγραφές αναδεικνύεται η δύσκολη καθημερινότητα, λόγω της ένδειας των πόρων, και παράλληλα η στρατηγική ευφυία και ευστροφία με την οποία καλούνταν να αντιμετωπίσει ο ίδιος ο Σαχίνης, όπως και όλοι
οι συναγωνιστές του, τον οπλικά ισχυρότερο εχθρικό στόλο.
Η αποτύπωση των παραπάνω προσδίδει στο ημερολόγιο την
μοναδική αξία της τεκμηρίωσης της ιστορίας.

Για την έκδοση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τόσο
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα Γενικά
Αρχεία του Κράτους για την ανάδειξη αυτού του πολύτιμου
τεκμηρίου Ιστορίας όσο και το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την
χρηματοδότηση της έκδοσης αυτής.

Ν . Ε . Κ Α ΡΑ Π Ι Δ Α Κ Η Σ
Πρόεδρος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους
Η έκδοση του Ημερολογίου των κατά θάλασσαν εκστρατειών του
πλοιάρχου Γεωργίου Σαχίνη επί του βρικίου «ο Μιλτιάδης», αποτελεί μια μικρή συνεισφορά των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο
πλαίσιο της έκθεσης Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821, o Αγώνας στη Θάλασσα. Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί μέρος των ευρύτερων εκδηλώσεων που έχουν σχεδιαστεί για
τον εορτασμό για την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της
Επανάστασης. Με αφορμή αυτό το σύντομο εισαγωγικό σημείωμα,
οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το Ίδρυμα Μποδοσάκη, πάγιο αρωγό
των Γενικών Αρχείων του Κράτους, για την ανάληψη των δαπανών
της έκδοσης και το Ίδρυμα Ευγενίδου για τη συνδιοργάνωση της έκθεσης. Το προσωπικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τέλος, για
τη μεταγραφή των χειρογράφων και την επιμέλεια της έκδοσης.

Ένα ημερολόγιο καταστρώματος δίνει πάντα τη δυνατότητα να
αναβιώσει κανείς, έστω κι από απόσταση, την καθημερινή ζωή του
πλοίου, να παρακολουθήσει τους καιρούς που συναντούσε, τους
ανέμους που αντιμετώπιζε – οι οποίοι τον καιρό της ιστιοφόρου
ναυτιλίας, επηρέαζαν καθοριστικά την πορεία του πλοίου–, τη ζωή
του πληρώματος, τη διοίκηση του κυβερνήτη του. Ένα ημερολόγιο
καταστρώματος πολεμικού σκάφους που επιχείρησε για μια μακρά
περίοδο του Αγώνα, όπως ήταν η περίπτωση του πάρωνα «Μιλτιάδη» του κυβερνήτη Γεωργίου Σαχίνη, δίνει τη δυνατότητα και στο
πιο αμύητο αναγνώστη να ζήσει τον θαλάσσιο αγώνα για τον έλεγχο της υπεροχής στο Αιγαίο και νοτιότερα, από την έκβαση και τις
επιτυχίες του οποίου εξαρτήθηκε τελικά η ίδια η έκβαση της Επανάστασης, που ουσιαστικά ολοκληρώθηκε με ένα μείζον ναυτικό
γεγονός, τη ναυμαχία του Ναυαρίνου. Η αφήγηση του Ημερολογίου δεν είναι βέβαια η αφήγηση του επαγγελματία ιστορικού ή του
λογοτέχνη, αλλά η βιωματική αφήγηση του ανθρώπου της δράσης,
μέσω της γραφειοκρατικής καταγραφής των διαταγών, των μετακινήσεων, των ωρών αναμονής λόγω των ανέμων, της αβεβαιότητας
των μαχών και της προσμονής ενός αποτελέσματος· μέσω των αναφορών για τη συμπεριφορά των πληρωμάτων, μέσω της περιγραφής
των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα των μαχών, που εκείνη την
εποχή και λόγω των συνθηκών διαρκούσαν πολλές μέρες. Χωρίς τα
παραπάνω ν’ αφαιρούν ή ν’ απαλείφουν τη προσωπική συγκίνηση
και το συναίσθημα του κυβερνήτη, που εμφανίζονται αλλά με φειδώ,
σε ορισμένα σημεία του Ημερολογίου.
Πίσω απ’ αυτά τα καθημερινά γεγονότα της ζωής του σκάφους και
του στόλου, ο αναγνώστης μπορεί να συλλάβει όλη την οργάνωση
του ναυτικού αγώνα, την ποιότητα των πληρωμάτων του, την επιμελητεία του, το κόστος του, τις ιεραρχίες του, και να διαμορφώσει μια
ολοκληρωμένη εικόνα αυτού του μείζονος γεγονότος της Παγκόσμιας Ιστορίας, της μετατροπής δηλαδή ενός κατά βάση εμπορικού
στόλου σε πολεμικό, ικανού μάλιστα να αναδιατάξει αρχικώς και να
ανατρέψει τελικώς την ισορροπία δυνάμεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να οδηγήσει στην ελληνική ανεξαρτησία.
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Γενικά Αρχεία του Κράτους, Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής,
Επικοινωνίας & Εκπαιδευτικών Δράσεων
Ο ναυτικός αγώνας του 1821 συνέπεσε με την ακμή της εποχής των ιστιοφόρων στόλων. Δεδομένου ότι η
τέχνη της ναυσιπλοΐας εκείνη την εποχή ήταν πολύ απαιτητική, η υπεροχή των Ελλήνων έναντι των Οθωμανών έγκειτο στην πείρα και στην ικανότητα των ναυτικών. Οι Έλληνες ναυτικοί είχαν αποκτήσει πολεμική
εμπειρία είτε λόγω της συμμετοχής πολλών ναυτών στα τουρκικά πληρώματα είτε λόγω της πειρατικής τους
δραστηριότητας. Αντίθετα, το οθωμανικό πολεμικό ναυτικό εξαρτιόταν από τα ελληνικά του πληρώματα ,
τα οποία μετά την έκρηξη της επανάστασης μειώθηκαν είτε λόγω των οθωμανικών διωγμών εναντίον των
Ελλήνων είτε λόγω λιποταξιών των τελευταίων. Οι Έλληνες δεν διέθεταν πολεμικά πλοία. Τα πλοία τους
ήταν ιδιωτικά εμπορικά σκάφη, σιτοκάραβα, τα οποία για τις ανάγκες του αγώνα μετατράπηκαν εκ των
υστέρων σε πολεμικά. Οι πλοίαρχοι στη θάλασσα απέδειξαν την ευφυΐα και ευστροφία τους, αρετές χάρη
στις οποίες κατάφεραν να αντεπεξέλθουν στον δύσκολο αγώνα που ανέλαβαν με τα πενιχρά μέσα που υπήρχαν στην διάθεσή τους.
Δεδομένου ότι τα πλοία της Ύδρας, των Σπετσών και των Ψαρών υπερτερούσαν αριθμητικά, ο στόλος
ονομάστηκε τρινήσιος. Τα μικρά αυτά πλοία είχαν μέγιστο οπλισμό 20 μικρών πυροβόλων. Αντίθετα, ο οθωμανικός στόλος διέθετε πολεμικά πλοία υψηλού κόστους, κατασκευασμένα σε ναυπηγεία της Ευρώπης. Ο
τρινήσιος στόλος διοικείτο από τους αρχηγούς των τριών μεγάλων νησιών, γι αυτό και δεν ήταν εύκολη η
λήψη των αποφάσεων. Μόνο η κεντρική Διοίκηση αναγνωριζόταν ως ανώτερη εξουσία, η οποία όμως δεν
ήταν αρκετά ισχυρή για να επιβληθεί ούτε και διέθετε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για τη συντήρηση του στόλου και των πληρωμάτων. Κάθε νησί είχε τον δικό του ναύαρχο και υποναύαρχο, αλλά στις
επιχειρήσεις που αναλαμβάνονταν από κοινού, ως ενωμένος στόλος, η γενική αρχηγία αναγνωριζόταν στον
ναύαρχο της Ύδρας.

Εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα ήταν η συντήρηση του στόλου και η αντιμετώπιση των τεράστιων δαπανών
αφού, λόγω της φύσης του θαλάσσιου αγώνα, απαιτούνταν οικονομικά κεφάλαια πολύ μεγαλύτερα από τα
αντίστοιχα κεφάλαια για τη συντήρηση του πεζικού. Η μετατροπή των εμπορικών πλοίων σε πολεμικά, ο
εφοδιασμός τους με πυροβόλα, οι προμήθειες σε τρόφιμα και εφόδια για τις εκστρατείες αλλά και η τακτική
και συνεχής συντήρησή τους, απαιτούσε μεγάλες δαπάνες.

Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη πόρων δεν ευνοούσε την ανάληψη μεγάλης διάρκειας επιχειρήσεων από
τους ελληνικούς στόλους. Οι πιεστικές βιοποριστικές ανάγκες των πλοιάρχων και των πληρωμάτων, σε συνδυασμό με το χαλαρό σύστημα ναυτικής διοίκησης, τους έστρεφε συχνά στην εγκατάλειψη των ναυτικών
επιχειρήσεων και στην ενασχόλησή τους με επιδρομές ή την πειρατεία [… Η αταξία των ναυτών ήρχισε πάλιν
εις τον στόλον, και πολλοί εξ΄αυτών εξελθόντες των διαφόρων πλοίων ανεχώρησαν εις Ύδραν.], [ήρχισεν επί
των πλοίων μας η ακαταστασία των ναυτών1… ].

Στην πορεία της επανάστασης φάνηκε ότι η τοπική συνείδηση παρέμενε έντονη και δεν έγινε δυνατόν οι
επαναστατημένοι Έλληνες να ξεπεράσουν τα παραδοσιακά προεπαναστατικά σχήματα και να συνειδητοποιήσουν την έννοια του έθνους, την οποία εξέφραζε η κεντρική επαναστατική Διοίκηση […το ελληνικόν
στρατόπεδον σχεδόν διελύθη εξαιτίας της ασυμφωνίας των αρχηγών, αντιζήλων του προέδρου του Εκτελεστικού Γ. Κουντουριώτου, όστις μη δυνηθείς να υποφέρη τας ραδιουργίας αυτών, επεβιβάσθη εις εν ευρεθέν
αυτού Σπετζιώτικον πλοίον, και διευθύνθη εις Ναύπλιον… ].

Τα ναυτικά ημερολόγια πλοίων που έλαβαν μέρος στον αγώνα αποτελούν ενδιαφέρουσες πηγές πρωτογενούς τεκμηρίωσης και πληροφόρησης για γεγονότα και καταστάσεις σε χρόνο ενεστώτα.  Μέσω των ημερολογιακών αυτών αναφορών, καταγράφεται η αριθμητική συμμετοχή πλοίων και πληρωμάτων σε σχέση με
την υπεροπλία του οθωμανικού στόλου [… Όλα τα πλοία ήσαν τεταγμένα εις γραμμήν, και έμπροσθεν αυτής
ήσαν τα φορτηγά, εφαίνοντο δε ως έν μέγα εκτεταμένον δάσος… »], περιγράφονται, με γλαφυρό τρόπο, οι
πολεμικές επιχειρήσεις του ελληνικού στόλου, οι συνθήκες του πλου καθώς και οι καιρικές συνθήκες ανά
ημέρα και ώρα [… έπεσεν από το έμπροσθεν κατάρτι, ο άνεμος ήτο σφοδρός και εναντίος… ], οι συνθήκες
επιβίωσης και η καθημερινότητα των πληρωμάτων [… δι΄έλλειψιν Ιατροχειρούργου εις τον στόλον, όπου δεν
υπήρξε ποτέ τοιούτος, μετά 20 ώρας απέθανε…], [… άμα εξέλθη εις την ξηράν να φροντίση να προσπαθήση
να γίνομεν δεκτοί εις το λοιμοκαθαρτήριον. Μετά παρέλευσιν μιάς ώρας μας παρήγγειλεν ο ίδιος νέος να
έχωμεν ολίγην υπομονήν, διότι ο αρχηγός του Υγειονομίου εκοιμάτο ακόμη, και ότι ελπίζει να μας δοθεί η
άδεια…], αξίες όπως η φιλοπατρία [… «θλιβερήν είδησιν αλλ΄ ενταυτώ και χαροποιάν, ότι ο φίλτατος αδελφός Σταύρος ηξιώθη να πέση ενδόξως υπέρ Πίστεως και Πατρίδος»], [… Ο Μιλτιάδης (το πλοίον) μου είχε
πένθιμον την σημαίαν (μεσίστιον) και εκανονοβόλησε εις τιμήν του πυρπολιστού Υδραίου… ], συναισθήματα
όπως ο ενθουσιασμός [… περί του Ιερού αγώνος μας… ] και ταυτόχρονα η απογοήτευση από την ένδεια
των πόρων [… περί της απαυδήσεως μας και της ολιγότητας των πλοίων μας… ], [… βλασφημών και καταρώμενος την τύχη μας… ], ο σκεπτικισμός για την στήριξη των Μεγάλων Δυνάμεων [… Τα τοιαύτα πλοία
ήσαν ή Αυστριακά ή Γαλλικά. Ημείς δε αφού τα εβλέπαμεν αμέσως εβγαίναμεν εις τα πανία, και χωρίς άλλο,
συνεπαντώμεθα μετά του εχθρού. Ιδού χριστιανωσύνη!… ] ενώ περιγράφονται, με κάθε λεπτομέρεια γεγονότα [… επληροφορήθημεν μετά λύπης ότι οι πολιορκούμενοι εν Μεσολογγίω στερούνται άρτου… ] στη χρονική τους διαδοχή συνθέτοντας μια άμεση αφήγηση και τεκμηριώνοντας ιστορικά τις κατά τόπους ναυτικές
επιχειρήσεις της συγκεκριμένης περιόδου.

Την επιλογή του συγκεκριμένου χειρογράφου των ΓΑΚ υπέδειξε η ανάγκη για ανάδειξη των κρίσιμων συνθηκών και γεγονότων της περιόδου εστιάζοντας στους ανθρώπους που αναδείχθηκαν σε ήρωες επειδή ανταπεξήλθαν σε εξαιρετικές περιστάσεις, και στις κοινωνικές και ιδεολογικές εμπειρίες που άλλαξαν, πριν και
μετά το ΄21, τον τρόπο με τον οποίο γινόταν αντιληπτός ο κόσμος.
1
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10 Κυριακή. Μετά μεσημβρίαν, αναχωρήσαντες από Ύδρας διευθυνόμεθα προς το
ακρωτήριον Σούνιον, όπου η Υδραική Ν[αυτική] μοίρα μετά της των Σπετζών έμελλε να ενωθεί.

11 Δευτέρα. Το πρωί, ο Ναύαρχος και ημείς με τα λοιπά πλοία μας ηράξαμεν υπό το
Σούνιον.

12 Τρίτη. Σήμερον έφθασαν πλησίον μας, εκ Σάμου, με τα πλοία των οι πλοίαρχοι
Αλέξανδρος Ραφαήλ, και ο Ιωάννης Ζάκας. Κατά την διαταγήν του Ναυάρχου, αμέσως ανεχώρησεν προς τα μέρη της ν. Κω, εις κατασκόπευσιν του
Αιγυπτιακού στόλου ο Ραφαήλ.

13 Τετάρτη. ουδέν

14 Πέμπτη. Το πρωί έφθασαν πλησίον μας πλοία τινά των Σπετζών. αμέσως δια σημ.
του Ναυάρχου, εβγήκαμεν εις τα πανιά. Την 11ην ώραν π.μ. είδαμεν τα λοιπά Σπετζιώτικα πλοία προς την ν. Κέαν, με τα οποία το εσπέρας ηνώθημεν.

15 Παρασκευή. Όλην την ημέραν εμείναμεν αλακάπα2 και εις συνομιλίας. Τέλος απεφασίσθη να υπάγει όλος ο στόλος προς την Σαντορίνην. Και προς το εσπέρας
διευθυνόμεθα προς αυτήν.

16 Σάββατον. Το πρωί, ήραξεν ο στόλος υπό την Σαντορίνην. Ταυτοχρόνως με διέταξεν
ο Ναύαρχος να διευθυνθώμεν με το πλοίον μου προς Όστριαν, έως μίλια
30, προς παρατήρησιν, πλην μη ιδόντες τίποτε επεστρέψαμεν, και δια σημ.
ηράξαμεν όπου και τα άλλα πλοία.
17 Κυριακή. Περί την 10 ώραν π.μ. έφθασε πλησίον μας η υπό την διεύθυνσιν του Αλεξ.
Ραφαήλ γολέττα «Τερψιχόρη», φέρουσα μαζύ της εν βρίκιον Αυστριακόν,
εμπορικόν, διοικούμενον υπό Φιλίππου Ιβανίσκη, το οποίον συνέλαβεν
όπισθεν του Αιγυπτιακού στόλου, όστις ήραξεν εις την ν. Ρόδον.

18 Δευτέρα. Το πρωί, κατά διαταγήν του Ναυάρχου, εξετάσαμεν τα έγγραφα του
συλληφθέντος πλοίου, και αφού κατά τας αποδείξεις εφανερώθη ότι το
φορτίον είν’ ευρωπαϊκόν , αμέσως απελύθη δια να υπάγη όπου ήθελεν.
Οι ναύται της «Τερψιχόρης», ως ήκουσαν την απόλυσιν του πλοίου, δυσαρεστήθησαν, και ερευνήσαντες ακριβέστερα εις διάφορα αυτού μέρη,
επέτυχον τα έγγραφα τα οποία απεδείκνυον όλο το φορτίον Τουρκικήν
ιδιοκτησίαν, και τα οποία ήσαν μέσα εις εν ζεμπίλι με ορύζι. Αφού δε τα
παρετήρησαν ο Ναύαρχος και οι πλοίαρχοι, απεφασίσθη να σταλεί εις
Ύδραν το πλοίον αυτό, όπου να εκφορτώση, και εις την επιστροφήν μας
να μοιρασθή εις όλα τα πλη-

1 Γενικά Αρχεία του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία, Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, κατάλογος Β’ (Χειρόγραφα), αριθμός χειρογράφου 57. Στο συγκεκριμένο χειρόγραφο
περιλαμβάνονται μόνον τα έτη 1824,1825.  
2 Με κατεβασμένα τα πανιά.
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18 Δευτέρα.

Συνέχεια — ρώματα του στόλου. διωρίσθη συγχρόνως διευθυντής ο Αντώνιος Χ. Ανδρέου, και από κάθε πλοίον να δοθή επί της λείας ένας ναύτης.
19 Τρίτη. Το πρωί, σχεδόν όλοι οι ναύται των πλοίων εζήτησαν επιμόνως ώστε τα εντός
του Αυστριακού πλοίου ευρισκόμενα χρήματα να μην σταλούν εις Ύδραν,
αλλά να τεθούν επί του Ναυαρχικού πλοίου, και επειδή δεν εισηκούσθησαν
και το πλοίο εβγήκεν εις τα πανία, τότε ναύται τινές εκ διαφόρων πλοίων εμβάντες επί του πλοίου Ιω. Λ. Λαλεχού, το έβγαλαν εις τα πανία με σκοπόν να
συλλάβουν και εμποδίσουν το Αυστριακόν πλοίον τού να υπάγη εις Ύδραν.
Πλην απέτυχον του σκοπού τούτου, διότι διάφοροι πλοίαρχοι επήγαν επί του
πλοίου του Λαλεχού, και αφού τους ωμίλισαν συμβουλευτικώς, τους έπεισαν
και επέστρεψαν και ο καθείς επήγε εις το πλοίον του, και ησύχασαν. Ο άνεμος σφοδρός, τραμ[ουντάνα]. Μας υποχρέωσε να μείνωμεν, υπό το [κενό] Σαντορίνης αραγμένοι. Ακαταστασία και απείθεια των ναυτών. και τα αμπέλια τα
ετρυγήσαμεν.

20 Τετάρτη. Το πρωί. δια σημ. του Ναυάρχου εβγήκαμεν όλα τα πλοία εις τα πανία. Ο άνεμος Μ. μέτριος πλην μετά μεσημβρίαν εσφονδρύνθη ώστε ηναγκάσθημεν να
ολιγοστέψωμεν τα πανία. Μετά 1 ώραν έμεινε σφοδρότερος και εδέσαμεν
δύο χέρια τερτσαλίων των Γαπιών προς το εσπέρας είμεθα πλησίον της νήσου Λέρου. Ο ίδιος άνεμος αλλά εμετρίασε. Δια σημ. του Ναυάρχου εμείναμεν όλη την νύκτα με ολίγα πανία, υπό την Ν. Λέβηθα.
21 Πέμπτη. Το πρωί, δια σημ. του Ναυάρχου διευθύνθημεν να περάσωμεν μεταξύ των νήσων Λέρου και Καλύμνου και μη δυνηθέντες επεστρέψαμεν. Προς το εσπέρας ηράξαμεν, δια σημ. του Ναυάρχου υπό την νήσον Ληψόν. Ο άνεμος τραμουντάνα σφοδρός και εξηκολούθησεν όλην την νύκτα. Σήμερον εμάθαμεν
από τινάς αυτού βοσκούς ότι εις τας ν. Αρκ..[ιούς] ειν’ αραγμένα τα υπό την
οδηγίαν του αντιναυάρχου Γεωργίου Σαχτούρη πλοία.
22 Παρασκευή. Ο ίδιος χθεσινός άνεμος σφοδρός.
23 Σάββατον. Τας ώρας 8 π.μ. ήλθεν επί του πλοίου του Ναυάρχου, ο Γ. Σαχτούρης, με την
βάρκαν του, και αφού συνωμιλήσαμεν τα δέοντα, απεφασίσθη ν’ αναχωρήσωμεν αύριον, και να διευθυνθώμεν εις την ν. Κω και Μπουδρούμην (Αλικαρνασσόν) όπου είναι αραγμένοι οι δύο εχθρικοί στόλοι, ο Βυζαντινός και ο Αιγυπτιακός. Εξηκολούθη ο ίδιος χθεσινός άνεμος, πλην μετριώτερος.
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24 Κυριακή. Το πρωί δια σημ. του Ναυάρχου εβγήκαμεν όλα τα πλοία εις τα πανία. ηνώθημεν μετά ταύτα με την υπό τον Σαχτούρην ν. μοίραν. Τότε δια σημ. του
Ναυάρχου επροσκλήθημεν όλοι οι πλοίαρχοι επί της ναυαρχίδος, και απεφασίσθη να υπάγη εμπρός μία μοίρα συνισταμένη ούτως. Υδραϊκά πλοία δέκα,
και τρία πυρπολικά. Των Σπετζών πέντε και εν πυρπολικόν. Των Ψαρών τρία
και δύο πυρπολικά. Μετά μεσημβρίαν δε επλησιάσαμεν εις τον πορθμόν της
ν. Κω όπου άμα μας είδεν ο εχθρός εβγήκεν εις τα πανία με όλα τα πλοία.
Μετ’ ολίγον συνυπηντήθημεν και ενώ εκανονοβολούμεθα, έξαφνα είδομεν
και εξαισκίσθησαν όλαι αι αντέναι του μεσαίου καταρτίου του δικρότου, όπου
ήτον ο Καπετάν Πασάς. Όθεν δια το στενόν δε του [διαύλου] και το αβαθές
των υδάτων όπου υπάρχει προς το μέρος της Κω, ενταυτώ και δια την νύκτα,
υπεχρεώθημεν τα δύο μέρη ν απομακρυνθώμεν. εκαύσαμεν δε και δύο πυρπολικά εις μάτην.

25 Δευτέρα. Το πρωί με όλα τα πλοία μας ευρέθημεν υπό του Ν. Τσατάλια. Δέκα δε εχθρικά πλοία λοξοδρομούσαν εντός σχεδόν του πορθμού της Κω. Ο άνεμος μ.τ.
σφοδρός προς την δύσιν του ηλίου, δια σημ. του Ναυάρχου αράξαμεν υπό το
ακρωτήριον Γέροντα.
26 Τρίτη. Σήμερον εστάλησαν τέσσαρα πλοία εις κατασκόπευσιν του εχθρού. Το του
Πινώτζη, του Αλ. Ραφαήλ, και δύο των Σπετζών. Ο ίδιος χθεσινός άνεμος.

27 Τετάρτη. Εξακολουθούσεν ο ίδιος χθεσινός άνεμος. Κατά διαταγήν του Ναυάρχου
εστάλησαν εις Σάμον δύο πλοία, το του Ιω. Παντελή (Μακρυμούρα) Υδραϊκόν,
και εν των Σπετζών, δια να προβλέψουν κρασί. έκαστον πλοίον έδωσεν εις
αυτά εν βαρέλιον. Μετά μεσημβρίαν επέστρεψαν τα εις κατασκόπευσιν του
εχθρού πλοία, μας ανέφεραν ότι επισκεφθέντες εν Αγγλικόν εμπορικόν πλοίον προερχόμενον από Αλεξάνδρειαν και ν. Κω, επληροφορήθησαν παρ’ αυτού
ότι οι δύο εχθρικοί στόλοι είν’ αραγμένοι εις Κω. Όθεν αντ’ αυτών των πλοίων, διωρίσθησαν και εκβήκαν εις τα πανία άλλα δύο, το του Ιω. Μπίκου, και
Κωνστ. Μπελεμπίνη.
28 Πέμπτη. Εξακολουθούσεν ο ίδιος χθεσινός άνεμος, πλην μέτριος. περί την μεσημβρίαν ηκούοντο κρότοι κανονίων προς το μέρος της Κω και της Καλύμνου, και
παρετηρήσαμεν ότι τα εις κατασκόπευσιν του εχθρού δύο πλοία μας επολεμούσαν κατά τινων εχθρικών, αμέσως δε μερικά πλοία μας εβάλθησαν εις τα
πανία, και ιδών τούτο ο Ναύαρχος, ύψωσεν το σημείον της αναχωρήσεως, και
τότε όλα εβγήκαμεν εις τα πανία. Προς το εσπέρας δε επλησιάσαμεν εις τας
ν. Τζατάλια. είδομεν τους δύο εχθρικούς στόλους εις τα πανία. ενύχτωσε και
ετραβήχθημεν.

29 Παρασκευή. Το πρωί επτά πλοία μετά του Ναυάρχου, είμεθα πλησίον των ν. Τζατάλια εις
γαλήνην.
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Συνέχεια — οι δε εχθ[ρικοί] στόλοι είχον τον άνεμον βοηθητικόν και ήρχοντα καθ’ ημών
περί την 8 ώραν π.μ. μας επλησίασαν και ηρχίσαμεν αμφότερα τα μέρη τον
κανονιοβολισμόν. τα δε άλλα πλοία μας ήταν υπερδέξια του εχθρού, ημείς
δε πολεμούντες ετραβούμεθα προς τον Γέροντα, αλλ’ επειδή ο άνεμος δεν
μας εσυγχώρησε να περάσωμεν πέρα του ακρωτηρίου ευρέθημεν εις στενοχωρίαν, ώστε ιδόντα ταύτην τα λοιπά πλοία μας και μάλιστα ο τότε ευρεθείς
επί της κορβέττας Εμμανουήλ Τομπάζης, και με το πλοίο του ο Αντώνιος Κριεζής, λαβόντα μαζή των διάφορα άλλα πλοία και τέσσαρα πυρπολικά ώρμησαν κατά και εν τω μέσω των εχθρών, ημείς δε τότε εγυρίσαμεν την βόλτα
μας κατά των εχθρών. Εις αυτό το μεταξύ εκάη εις μάτην το πυρπολικόν του
Δημ. Παπανικολή. Ήτο σχεδόν μεσημβρία. Επί ενός εχθρικού βρικίου έρριψε
το πυρπολικόν του ο Ιωάννης Μαδρόζης, και ων υπ’ άνεμον αυτού απέτυχε.
μετ’ ολίγον ο Ανδρέας Πιπίνος κατά του ιδίου έρριψε το εδικόν του, απέτυχε δε και αυτό, μετά ταύτα και το ιδικόν του ο Λάζαρος Μουσιού κατά του
ιδίου, αλλ’ απέτυχε και αυτός. Τότε όλα τα εχθ.[ρικά] πλοία ήρχοντο κατ’ επάνω ημών των επτά πλοίων, και κατ’ εξοχήν μία ταχύπλοος με μεγάλην ορμήν
και ηρχίσαμεν να κανονοβολούμεθα. όθεν ο μεθ’ ημών Γεωργάκης ΠαππαΑντωνίου, ώρμησε με το πυρπολικόν του κατ’ αυτής της φεργάδος και μ’ όλον
που ήτον υπ’ άνεμον αυτής το εκόλλησε δια της αγκύρας του εις ταις εξαρτόριζαις του εμπροσθινού καταρτίου, έδωσεν αμέσως φωτίαν και άναψαν
της φεργάδος τα εμπροστινά πανία, αλλά επειδή οι Τούρκοι δια των αντλιών
έσβυναν την φωτίαν, διέταξε παρ’ ευθύς τον Γεώργιον Βατικιώτην με το πυρπολικόν του, και επήγε και το εκόλλησεν υπερδέξια της φεργάδος, και τότε
οι τούρκοι απελπισθέντες ερρίφθησαν εις την θάλασσαν, εντοσούτω μετά
μίαν ώραν σχεδόν έμεινε θύμα πυρός, εις δόξαν του ελληνικού ναυτικού και
των δύο Υδραίων πυρπολιστών. Οι δε πρώτοι τρεις πυρπολισταί δεν επέτυχον κατά του βρικίου εξαιτίας της έως τότε απειρίας του να καίουν εις τα πανία. Ο εχθρός άμα είδε το καύσιμον της φεργάδος, ετραβήχθη ατάκτως προς
την ν. Κω. Ημείς δε επεριφερόμεθα εις την θέσιν της ναυμαχίας αγαλλόμενοι και εκπληττόμενοι διότι εκπληκτικόν ήτο να βλέπει κανείς ότι ενώ ήρχετο
ο εχθρός κατ’ επάνω μας και εφαίνετο ως εν μέγα δάσος συνιστάμενος από
260 πλοία, από δίκροτα, φεργάδες, κορβέττας, βρίκια και διάφορα φορτηγά
πλοία, παίζων και την μουσικήν, ετραβήχθη έπειτα ατάκτως εις φυγήν
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29 Παρασκευή.

Συνέχεια — εις αυτήν την ναυμαχίαν εφονεύθησαν δύο ναύται εκ του πυρπολικού του
Γ. Παπ. Αντωνίου, ο Γεωργάκης Γκικαβούσης και ο Αντώνιος Π. Ελευθερίου, επληγώθησαν δε ο πυρπολιστής Γ. Π. Αντωνίου και τέσσαρες ναύτες
του, ο Ανδρέας Πιπίνος. Ο δε Ιωάννης Τζόγλας εφονεύθη. Από την βάρκα του Αναστ. Τσαμαδού επιάσθησαν εις την θάλασσαν ο πλοίαρχος της
καείσης φεργάδος, ένας χιλίαρχος και είκοσι στρατιώται. Επίσης και από
την του Αντ. Γ. Κριεζή δέκα και πέντε ναύται. Επληροφορήθημεν δε παρ’
αυτών ότι η φεργάδα ήτο του Τούνεζη Σερασκέρης είχεν οκτακοσίους
ναύτας και τριακοσίους πεντήκοντα τακτικούς στρατιώτας, οι οποίοι όλοι
εχάθησαν.

30 Σάββατον. Το πρωί αράξαμεν υπό τον Γέροντα. Προ μεσημβρίας έφθασεν εξ’ Ύδρας
πλησίον μας η γολέττα του Μαντζόρου φέρουσα πολεμοφόδια. Μετά την
δύσιν του ηλίου, δια σημ. του Ναυάρχου εβγήκαμεν εις τα πανία. Συγχρόνως ανεχώρησε το πλοίον του Κοσμά Αθηρνού, δια να φέρει εις Ύδραν
την αγγελίαν και τους πληγωθέντας εις την χθεσινήν ναυμαχίαν.

31 Κυριακή. Το πρωί είδομεν την εμπροσθοφυλακήν του εχθρού δια σημ. του Ναυάρχου ετρέξαμεν κατ’ αυτής και επροχωρήσαμεν έως εις τας ν. Τζατάλια
ιδών δε ημάς ο εχθρός αμέσως εβγήκεν εις τα πανία. Όλην την νύκτα
επεκράτη γαληνιαίος άνεμος και ετραβήχθημεν προς την ν. Ληψόν. Οι δε
Σπετζιώται δια σημ . του Ναυάρχου των Γεωργίου Ανδρούτζου δεν εβγήκαν το πρωί εις τα πανία.
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1 Δευτέρα. Το πρωί, δια σημ. του Ναυάρχου επήγαμεν όλοι οι πλοίαρχοι επί του πλοίου του και εις όσους είχαν κανονίσει εις την περασμένην ναυμαχίαν έδωκε μπαρούτι και σφαίρες. Μετά μεσημβρίαν είδομεν τους εχ.[θρικούς]
στόλους, αμέσως δε εβγήκαμεν εις τα πανία και ετρέξαμεν κατά αυτών.
Αλλά προς το εσπέρας υπό της γαλήνης ηναγκάσθημεν να τραβηχθώμεν
προς την ν. Ληψόν.
2 Τρίτη. Εις τας ώρας 11 π.μ. δια σήμ. του Ναυάρχου αράξαμεν εις την ν. Ληψόν.

3 Τετάρτη. τας ώρας 8 π.μ. ανεχώρησε δι ‘Υδραν η γολέττα του Μαντζόρου. Οι δε των
Σπετζών και μερικά ψαριανά πλοία άραξαν εις το βόρειον της ιδίας νήσου.
Εφαίνετο δε και η φυλακή του εχθρού προς τας νήσους Τσατάλια.
4 Πέμπτη . Αράξαμεν το πλοίον, το αλείψαμεν ολίγον, εκάμαμεν και νερόν.

5 Παρασκευή . Περί την δύσιν του Ηλίου, πλησίον των ν. Τσατάλια είδομεν εις τα πανία
τους εχθρ. στόλους, δια σημ. δε του Ναυάρχου εβγήκαμεν και ημείς εις
τα πανία και διευθυνόμεθα όλην την νύκτα πότε με ολίγα πανία και πότε
εστάθημεν αλακάπα.
6 Σάββατον. Το πρωί , ημείς είμεθα εις γαλήνην και ο εχθρός έχων βοηθόν τον άνεμον
ήρχετο κατ’ επάνω μας. Ημείς τον επεριμείναμεν μ’ ολίγα πανία. Ο καιρός
ήρχισε να χαλνά βροχή, και
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6 Σάββατον.

Συνέχεια — άστατοι άνεμοι εφυσούσαν. Διευθυνόμεθα προς την Σάμον, με σκοπό να
ενωθώμεν με τα Σπετζω-ψαριανά πλοία, με τα οποία περί την δύσιν του Ηλίου
ηνώθημεν. Ενύκτωσεν ο εχθρός εις την Γανόνησον και ετράβηξε μακράν από
ημάς. Την νύκτα ακατάστατος καιρός και ραγδαία βροχή.

7 Κυριακή. Το πρωί διάφορα πλοία άραξαν υπό την Σάμον, επίσης και ημείς μετά ταύτα. Ο
άνεμος Γ.Τ. και βροχή. Μετά μεσημβρίαν είδομεν εις τα πανία τον Ναύαρχόν
μας μ’ άλλα επτά πλοία, επίσης είδομεν και τους εχ. στόλους, των οποίων επάσχιζαν τα πλοία μας να λάβουν τα υπερδέξια. Ο άνεμος Μ.Τ. ήλθε προς ημάς
ο Τζαμαδός και μας ανήγγειλεν ότι τα υπό Μιαούλην πλοία να έβγωσιν εις τα
πανία, τα δε υπό τον Σαχτούρην να μείνουν αραγμένα. Και αμέσως εβγήκαμεν εις τα πανία. Ο εχθρός εις μάτην εζήτησε να μας πάρει τα υπερδέξια, και
μη δυνηθείς, περί την δύσιν του Ηλίου ετραβήχθη προς την Γανόνησον, ημείς
δε ηνώθημεν μετά του Ναυάρχου.

8 Δευτέρα. Το πρωί είμεθα πλησίον του Μαραθόκαμπου. Μετά μεσημβρίαν είδομεν τον
εχθ. στόλον να έρχηται κατ’ επάνω μας. Και ημείς περί την δύσιν του Ηλίου,
δια σημ. του Ναυάρχου επίσης κατ’ αυτού. Επειδή δε ενύκτωσεν, εκ του σκότους τον εχάσαμεν, και την νύκτα εμείναμεν μ’ ολίγα πανία.
9 Τρίτη. Το πρωί, ο εχθρός δεν εφαίνετο και δια σημείου του Ναυάρχου διευθύνθημεν
προς. Ο Γ. ο δε άνεμος Σ.Λ γαληνιαίος, μετά δύο σχεδόν ώρας, είδομεν προς
την ν. Πάτμον τον εχθρόν. Είχε τον ίδιον άνεμον και διευθύνετο προς την ν.
Ικαρίαν. Όλη την νύκταν εμείναμεν εις γαλήνην.

10 Τετάρτη. Εξημερώθημεν εις το προς Π ακρωτήριον της Ικαρίας. Ο δε εχθρός εις την
χθεσινήν θέσιν και ο καιρός γαλήνη. Τας ώρας 9 π.μ. είρχετο αυτός κατ’ επάνω μας έχων άνεμον βοηθητικόν. Ημείς δε ετραβούμεθα προς την Σάμον.
Όπισθεν όλων ημών ήτον ο Ναύαρχος Τσαμαδός και τέσσαρα άλλα πλοία. Τέλος πάντων έφθασε τους δύο πρώτους, και επειδή ήτον υπερδέξια αυτών ήρχισαν αμφότερα τα μέλη τον κανονοβολισμόν, και με ήθος αλαζονικόν, ώρμησεν ο εχθρός κατά των εδικών μας νομίζων ότι ήθελε τα κυριεύσει. Μ’ όλον
τούτο αυτοί αντεστάθησαν γενναίως εις τον Τσαμαδόν μάλιστα το πλοίον, επί
του οποίου ήτον ο Ιμπραήμ πασάς, επλησίασε πολύ. Μετά δύο σχεδόν ώρας
πόλεμον, τινά πλοία μας έλαβον τα υπερδέξια του εχθρού, και άμα αυτός είδε
τούτο, και ότι ηρχίσαμεν να τον κανονοβολούμεν, αμέσως ετράπη εις φυγήν,
ημείς κατόπιν του, ενύκτωσε και τον εχάσαμεν. Αίφνης κάμνει μίαν μεγάλην
γενικήν φωτοχυσίαν

σελ.

1 8

2 1
18

εβγή-

καμεν
εις τα
πανι΄α

— σελ. 7 —
		 Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς

1 8 2 4

10 Τετάρτη.

Συνέχεια — και ευθύς, άμα επαρετήρησε ότι τον ακολουθούσαμεν, δια μιάς την έσβυσεν,
ώστ’ εξαιτίας του μεγάλου σκότους πάλιν τον εχάσαμεν. Ούτως ετελείωσεν
η ναυμαχία της νήσου Ικαρίας, η οποία και από τα δύο μέρη εστάθη πεισματικωτάτη. Ενώ δε διευθυνώμεθα προς την Σάμον, έξαφνα την 3 ώραν, μετά
το μεσονύκτιον, επήγαμεν ή μας ήλθεν, αγνοώ, επάνω μας εν Σπετζιώτικον
πλοίον, μας έσχισεν την γάμπιαν μας έσπασε το ξύλον της μπράτζας μαίστρας
και τα λουλούδια της πρύμνης (την μίαν σηρίναν) αυτός δε έσπασε το μπαστούνι του φλόκου. Αυτό το συμβάν προέρχεται από την μεγάλην ακαταστασίαν όπου υπάρχει εις τον στόλον μας. μόλις βλέπει τις εις την φυλακήν της
νυκτός να ήναι έξυπνος ο αξιωματικός και ο πηδαλιούχος.
11 Πέμπτη. το πρωί είμεθα προς το βόρειον της ν. Ικαρίας, δια σημείου δε του Ναυάρχου
επεστρέψαμεν υπ’ αυτήν, και εστάθημεν μ’  ολίγα πανία. Ο άνεμος σφοδρός
Μ.Τ. Μετά μεσημβρίας δια σημ. του Ναυάρχου, τα ηυξήσαμεν, και διευθυνόμεθα προς την Σάμον, όπου υπό τον Μαραθόκαμπον επλησιάσαμεν περί την
δύσιν του Ηλίου, και περιφερόμεθα όλην την νύκτα μ’ ολίγα πανία. Όλα τα
πλοία σχεδόν στερούνται ψωμίου και άλλων τροφίμων.

12 Παρασκευή. το πρωί εξακολουθούσεν ο ίδιος χθεσινός σφοδρός άνεμος. Είδομεν υπό τον
Μαραθόκαμπον αραγμένον τον Ναύαρχόν μας με τινά άλλα πλοία, όπου μετ’
ολίγον ηδωνήθημεν και ημείς και αράξαμεν. Τας 5 ώρας μ.μ. επέστρεψεν εξ’
Ύδρας το πλοίον του Αθηρνού, επίσης έφθασε πλησίον μας και το του Νικ.
Τζεντζελή φέρον τροφάς δια τον στόλον.
13 Σάββατον. όλοι σχεδόν οι ναύται των πλοίων εξήλθον εις την ξηράν, όπου και εκοιμήθησαν την νύκτα.
14 Κυριακή. το πρωί ο Ναύαρχός μας ύψωσε το σημείον της αναχωρήσεως και αμέσως
εβγήκεν εις τα πανία, ολίγα τινά πλοία τον ηκολούθησαν. διότι τα άλλα δεν
εδυνήθησαν εξ’ αιτίας του ότι οι ναύται των ήσαν ακόμη εις την ξηράν. Η ώρα
ήτον 11 π.μ. όταν ημείς εβγήκαμεν εις τα πανία. Περί την δύσιν του Ηλίου
επλησιάσαμεν εις το πλοίον του Ιωάννου Μπίκου (Μπατσαξή) μας είπαν ότι
επισκεύθη ο Ναύαρχός μας εν ευρωπαικόν πλοίον, και παρ’ αυτού έμαθεν ότι
οι εχθρ. Στόλοι διευθύνοντο κατά την Ύδραν, τας ώρας 7 ηκούοντο κρότοι
κανονίων.

15 Δευτέρα. το πρωί ευρέθημεν όλα τα πλοία υπό τας ν. Φούρνους. Την 8 ώραν π.μ. είδομεν εν εχθρ. βρίκιον με τζακισμένα κατάρτια, συνοδευόμενον και από άλλα
τέσσαρα αμέσως ετρέξαμεν τινά πλοία κατ’ αυτών, αλλά εις μάτην, διότι ηνώθησαν με τον στόλον των, ο οποίος εφαίνετο προς δυσμάς της ν. Ικαρίας. Ο
άνεμος σφοδρός. Σ. Λ. και καταχνιά περί το εσπέρας διευθυνόμεθα κατά την
Χίον όπου υπήγαν και οι εχθρικοί στόλοι. Δια σημ. του Ναυάρχου, προς δυσμάς αυτής της νήσου όλην την νύκτα
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15 Δευτέρα.

Συνέχεια — εστάθημεν αλακάπα. Συναπαντηθέντες δε με το πλοίον του Εμμ. Τομπάζη
εμάθαμεν παρ’ αυτού ότι ο Τοπάλ Πασάς άραξεν εις την Μήκονον, και επήγαν προς αυτόν εις προσκύνησιν αυτού οι προεστώτες, ότι τους εζήτησε
να του δοθώσι ναύται κτλ. Αφιχθέντος δε αυτού εις την ξηράν οι κάτοικοι
όλοι ετραβήχθησαν εις τα βουνά και δεν του έδωσαν τίποτε. Προσέτι μας
είπεν ότι ο Ιμπραήμ πασάς έστειλεν εις Αλικαρνασόν τέσσαρας φεργάδας
να συνοδεύσουν δια την Κρήτην τα μείναντα αυτού φορτηγά τινά πλοία. Ο
άνεμος σφοδρός Γαρμ..[πής] ο ίδιος εξακολούθησε και όλην την νύκτα με
βροχήν.
16 Τρίτη. εξημερώθημεν μεταξύ Χίου και Ψαρών. προς το εσπέρας με διάφορα
πλοία μας επεράσαμεν από το στενόν της Χίου, όπου ήσαν αραγμένα μερικά εχθρικά πλοία, τα οποία άμα μας είδον από μακράν, εβγήκαν εις τα
πανία και διευθύνθησαν προς το βόρειον της Χίου. όλην δε την νύκτα είχαμεν ακαταστάτους καιρούς και βροχήν.

17 Τετάρτη. εξημερώθημεν πλησίον της Χίου. Μετά μεσημβρίαν εστάλην παρά του
Ναυάρχου προς χαιρετισμόν του Διευθυντού ενός Γαλλικού δικρότου,
το οποίον είρχετο από Θεσσαλονίκην και επήγαινεν εις Σμύρνην. Εις την
απουσία μου εκ του πλοίου, τινές ναύται ητάκτησαν κατά του ναυκλήρου.
Σήμερον έδωσα εις τους ναύτας μου το ήμισυ του μηνιαίου μισθού οπού ο
Ναύαρχος μου έδωσε.
18 Πέμπτη. Εξημερώθημεν πλησίον της ν. Μιτυλήνης υπό την Καλλονήν, την ώραν
2 μ.μ. Είδομεν υπό το φρούριον αραγμένα όλα τα μεγάλα και τινά μικρά
εχθρικά πλοία. Ευθύς οπού αυτά μας είδον εβγήκαν εις τα πανία οκτώ
φεργάδαι και μερικά βρίκια. Εβραδιάσθημεν υπό το προς δυσμάς ακρωτήριον της αυτής νήσου. Την νύκτα εσφόδρυνεν ο βορρέας. και μετά το μεσονύκτιον δια σημ. του Ναυάρχου διευθύνθημεν προς Β.Γ μ’ ολίγα πανία.

19 Παρασκευή. Τας ώρας 11 π.μ. αράξαμεν εις την δυστυχή νήσον Ψαρά, όπου ο ναύτης
Ιω. Μπαλής, ων μεθυσμένος ητάκτησε, και εις την απουσία μου εκ του
πλοίου ανεχώρησε.
20 Σάββατον. Μετά μεσημβρίαν ήλθον και άραξαν τα λοιπά πλοία μας. Όλοι οι ναύται
εβγήκαν εις την ξηράν, και όσα μείναντα παλαιόπανα εύρον, τα έφεραν
επί των πλοίων επί των οποίων κυριεύει η αταξία.
21 Κυριακή. Δια να μην τυχόν ακολουθήση τι δυσάρεστον μεταξύ των Υδραιο-Σπετζο-Ψαριανών ναυτών ο Ναύαρχος έκαμε σημείον και ανεχώρησε μόνο η
Υδραική μοίρα. Τας 9 ώρας π.μ. αράξαμεν εις Βολησσόν της Χίου, όπου
επίσης ήλθεν και η υπό τον Σαχτούρην μοίρα.

22 Δευτέρα. Από το πρωί έως την μεσημβρίαν επολεμήσαμεν τινά πλοία. Τας 2 ώρας
μ.μ. ανεχώρησεν η γολέττα του Ελευθέρη Ραφαήλ. μετά την δύσιν του
Ηλίου επίσης όλα τα πλοία.
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23 Τρίτη. Το πρωί ενώ είμεθα υπό την νήσον Βενέτικον, ειδοποιήθημεν παρά του
Ναυάρχου δια σημ. ότι ο εχθρός φαίνεται. μετά δύο δε ώρας επλησιάσαμεν τον Ναύαρχον και μας είπεν ότι χθες βράδυ υπό το Ακρωτήριον Καράμπουρνα, ήσαν έως τεσσαράκοντα εχθρικά πλοία. Μετά μεσημβρίαν
εβγήκαν εις τα πανία και τα εκ Ψαρών Σπετζο-ψαριανά πλοία και διευθύνοντο προς ημάς τας ώρας δε 3 μ.μ. μας διώρισεν ο Ναύαρχος να υπάγωμεν εντός του πορθμού της Χίου δια να παρατηρήσωμεν τα κινήματα
του εχθρού. την 4 ώραν μ.μ. είμεθα προς το μέρος, η Αγία Δύναμις, όπου
επεσκέφθημεν το πλοίον του καπετάν Βελούδου Σαντοριναίου υπό ρωσσικήν σημαίαν, το οποίον εφόρτονε χαρούπα και σύκα δια την Οδυσσόν.
περί του εχθρικού στόλου δεν ήξευρε τίποτε, ει μη ότι, όταν ήτον εις την
χώραν της Χίου, ήκουσι να λέγουν αυτού οι Τούρκοι ότι οι εν τω στόλω
ήσαν πολύ φοβισμένοι από ημάς, δύο δε αιγυπτιακά βρίκια ήσαν αυτού και
διώρθοναν τα κατάρτια των.

24 Τετάρτη. Εξημερώθημεν προς το μέρος της Ικαρίας και προς το ανατολικόν αυτής
είδομεν τον εχθ. στόλον. Περί την μεσημβρίαν διευθυνόμεθα προς την
Χίον, την δε ώραν 3 μ.μ. επεράσαμεν αντίκρυ της χώρας, και εις την δύσιν του Ηλίου είδομεν, υπό τα Καράμπουρνα προς το βόρειον αυτού, τον
εχθρόν, αμέσως ετρέξαμεν κατ’ αυτού, όστις έφευγε, και τον επροφθάσαμεν τέλος πάντων την 9 ώραν μ.μ., ηρχίσαμεν αμφότερα τα μέρη τον
κανονοβολισμόν περί την 11 ώραν ώρμησε  καθ’ ενός εχθρικού βρικίου με
το πυρπολικόν του  ο Θεοδωράκης Θ. Βώκου, και ενώ εκτυπώντο δια των
κανονίων και τουφεκίων, επρόλαβεν ο πυρπολιστής Δημήτριος Καλογιάννης και εκόλλησεν υπ’ άνεμον επ’ αυτού του ιδίου βρικίου το ιδικόν του
πυρπολικόν και εις ολίγον καιρόν έγινε παρανάλωμα του πυρός. Επειδή δε
είμεθα πλησίον και τους συνωδεύαμεν πολεμούντες, οι ειρημένοι πυρπολισταί ήλθον επί του πλοίου μου με τας βάρκας των και επειδή οι τούρκοι
ερρίφθησαν εις την θάλασσαν έστειλα την βάρκαν μου και συνέλαβεν εξ
αυτών, αφού εσκότωσαν και τινάς, έως 36. Από αυτούς επληροφορήθημεν ότι το καυθέν βρίκιον ήτον Αιγυπτιακόν, είχεν επ’ αυτού εκατόν είκοσι τακτικούς στρατιώτας και ογδοήκοντα ναύτας, ο διευθυντής αυτού
ωνομάζετο Σελήμ Τουνεζήνος. Προσέτι δε εμάθομεν ότι ο Τοπάλ- Πασάς,
έλαβε σουλτανικόν φιρμάνι και πηγαίνει εις Κωνσταντινούπολιν τον στόλον του. Ο δε Αιγυπτιακός στόλος έμελλε να υπάγη εις Αλικαρνασόν όπου
ήσαν τα ευρωπαικά φορτηγά πλοία, να τα συνοδεύση εις Κρήτην, εις την
Σούδαν. Όλην την νύκτα καταδιώκαμεν τον εχθρόν, όστις έφευγε. Μετά
δε το μεσονύκτιον την 1 ώραν ο πυρπολιστής Κωνσταντίνος Νικόδημος
έκαυσε μίαν τουρκικήν κορβέτταν. μετ’ ολίγον δ’ εκαύη εις μάτην το πυρπολικόν του Ανδρέα Φιλιμπάμη. Αύτη η ναυμαχία ωνομάσθη πρώτη νυκτερινή ναυμαχία.

25 Πέμπτη. το πρωί ήτον ο εχθρός υπό την Ερεσσόν και ετρέξαμεν κατ’ αυτού, αλλ’
αυτός μας απέφευγε
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25 Πέμπτη.

Συνέχεια — πλην τέλος τον επροφθάσαμεν και ηρχίσαμεν να κανονοβολούμεθα. Την δε
8 ώραν π.μ. ώρμησεν ο Αναστάσης Ρομπότζης με το πυρπολικόν του εναντίον
μιάς κορβέττας, επλησίασεν εις αυτήν έως τα παρεξάρτια του όπισθεν καταρτίου, έβαλε φωτίαν, και μόλις έπιασε η μπούμα αυτής, αλλά κατά κακήν τύχην
επειδή ο άνεμος ήτο σφοδρός απέτυχε, μετά δε ταύτα έγεινε σφοδρότερος,
και μην έχοντες άλλον πυρπολικόν ετραβήχθημεν. Ο εχθρός τότε βλέπων
τούτο και ωφεληθείς από τον άστατον άνεμον, όστις εφυσούσεν, έλαβε τα
υπερδέξια ημών, και μας κατεδίωξε περίπου τρεις ώρας. Πλην κατά τύχην τα
πλοία μας διηρέθησαν εις δύο προς δυσμάς και ανατολάς, και ιδών ότι δεν
ηδύνατο να μας φθάση, και ότι εις τινα πλοία μας ο άνεμος ήλθε προς αυτά
βοηθητικός, ίσως δε και την διαίρεσίν μας νομίσας στρατήγημα, επέστρεψε
και διευθύνθη προς την Μιτυλήνην. Ημείς δ’ ενωθέντες προς το εσπέρας και
μετά την δύσιν του Ηλίου, διευθύνθημεν προς Γαρμπή. Ο άνεμος ήτο σφοδρός Δ.Σ και επεκράτησεν ο αυτός όλην την νύκτα.

26 Παρασκευή. Το πρωί είμεθα μεταξύ των Ψαρών και της νήσου Σκύρου, εξακολουθούσεν ο
ίδιος χθεσινός άνεμος, πλην μετριώτερος. Την 8 ώραν π.μ. είδομεν εν τρικάταρτον ευρωπαικόν πλοίον, και ο Ναύαρχος ύψωσε την σημαίαν του, αυτό δε
όχι, αν και επέρασε μάλιστα πλησίον της κορβέττας «ο Θεμιστοκλής». Πόσον
παράδοξο μας εφάνη τούτο! Πιθανόν όμως ο διευθυντής αυτού του πλοίου
να ήτον από τους μισέλληνας. Την 2 ώραν μ.μ. είμεθα προς της Σκύρου, δια
σημείου του Ναυάρχου εγυρίσαμεν την βόλταν προς Σ.Λ και περί την δύσιν
του Ηλίου είμεθα αντίκρυ του Καρλόβαση της Σάμου. Σήμερον δε κατά διαταγήν του Ναυάρχου ανεχώρησεν η γολέττα του Αλ. Ραφαήλ δι’ Ύδραν.
27 Σάββατον. Την 1 ώραν π.μ. αράξαμεν εις το Βαθύ της Σάμου.

28 Κυριακή. το πρωί δια σημ. του Ναυάρχου επροσκλήθημεν επί του πλοίου του όλοι οι
πλοίαρχοι, και κατά διαταγήν αυτού, έκαστον πλοίον έλαβε μπαρούτι και
σφαίρας. Μετά δε την δύσιν του Ηλίου, έφθασε πλησίον μας εξ’ Ύδρας η γολέττα του Αλεξάνδρου Ραφαήλ. Όλην την νύκτα έπιπτε βροχή.

29 Δευτέρα. το πρωί, έκαστον πλοίον έλαβεν από την γολέτταν την αναλογίαν του από
το ψωμί και τυρί. Ο άνεμος ήτο Μ… η βροχή εξηκολούθει. Μετά δε το μεσονύκτιον εβγήκεν εις τα πανία ο Ναύαρχος με τινά πλοία. Ανεχώρησε δε δι’
Ύδραν ο Νικόλαος Τζεντζεκλής δια να φέρη τους ναύτας των καέντων πυρπολικών εις την νυκτερινήν ναυμαχίαν.
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30 Τρίτη. το πρωί ημείς και τα μείναντα εις Βαθύ λοιπά πλοία εβγήκαμεν εις τα πανία.
Γαλήνη. Και μετά δύο ώρας ηνώθημεν με τον στόλον. Ο Ναύαρχος μας είπεν
ότι χθες βράδυ ενώ ήτον εις το Βαθύ, ναύται τινές εκ του πλοίου του Αθηρνού, υπήγαν εις εν Αγγλικόν πλοίον και του επήραν την καπονιέραν3 μ’ όλαις
ταις κόταις και μερικά περιστέρια. Όλην την νύκτα ο άνεμος ήτο σφοδρός
Ο.Σ. και είμεθα μ’ ολίγα πανία.
		 Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς

1 8 2 4

1 Τετάρτη. εξακολουθούσεν ο ίδιος χθεσινός σφοδρός άνεμος όλην την ημέραν. Το ευρωπαϊκόν πλοίον, περί του οποίου ανεφέραμεν την παρελθούσαν Παρασκευήν, ως μας βεβαίωσε ο Εμμ. Τομπάζης, όχι μόνον ότι δεν ύψωσε την σημαίαν
του είναι ψευδές, αλλά και με το καπέλον εις τας χείρας του ο πλοίαρχος τον
εχαιρετούσεν. Ήτο δε Αγγλικόν. Την νύκτα εμείναμεν μ’ ολίγα πανία. και μετά
το μεσονύκτιον ο άνεμος έπαυσε.
2 Πέμπτη. Εξημερώθημεν προς το βόρειον μέρος της νήσου Άνδρου, έως μίλια 10. γαλήνη. Την 8 ώραν π.μ. εγυρίσαμεν την βόλταν προς Λ. ο άνεμος Θ. μέτριος
εις την δύσιν του Ηλίου γαλήνη. Δια σημ. του Ναυάρχου, εστάθημεν αλακάπα
όλην την νύκτα.

3 Παρασκευή. εξημερώθημεν από την νήσον Βενέτικον μακράν έως μίλια 10. Γαλήνη όλην
την ημέραν και την νύκτα. Επεριφερόμεθα δε μ’ ολίγα πανία.
4 Σάββατον. Το πρωί είμεθα πλησίον υπό το Βενέτικον. Περί την μεσημβρίαν επεράσαμεν
δια σημείου του Ναυάρχου μεταξύ Χίου και Ασίας. Την 3 ώραν μ.μ. ο άνεμος
εσφοδρεύθη και δια σημ.του Ναυάρχου ωλιγοστεύσαμεν τα πανία, και όλην
την νύκτα εστάθημεν αλακάπα.
5 Κυριακή. Εξημερώθημεν προς ανατολάς της Χίου. Έγεινεν ανεμοταραχή. Την μεσημβρίαν ήρχισε να φυσά ολίγον ο ίδιος χθεσινός άνεμος, και μετά ώρας 2 έγεινε
σφοδρότερος. Το εσπέρας είμεθα πλησίον των Ψαρών προς βορράν μακράν
έως μίλια 15. Μετά το μεσονύκτιον δε εμετριάσθη ο άνεμος. την δε 8 ώραν
εγυρίσαμεν την βόλταν προς Ο ¼. Σ.

6 Δευτέρα. το πρωί, επειδή και εν των πυρπολικών μας ήτο μακράν του στόλου, δια σημ.
του Ναυάρχου υπήγαμεν προς αυτό και το εδέσαμεν όπισθεν δια να το πλησιάσωμεν. Μετά ταύτα ήρθε και ο πλοίαρχος Δημ. Α. Βώκου, κατά διαταγήν
του Ναυάρχου,και το έλαβε δια να το συνοδεύση εις Ύδραν. Εις τας 11 ώρας
π.μ. ηνώθημεν με τον στόλον. Το δ’ εσπέρας έφθασε πλησίον μας εξ’ Ύδρας η
γολέττα «Τερψιχόρη». όλην την νύκτα επεριφερόμεθα μ’ ολίγα πανία.
7 Τρίτη. το πρωί, κατά διαταγήν του Ναυάρχου, έλαβεν έκαστον πλοίον παρά της χθες
ελθούσης γολέττας την αναλογίαν από ψωμί. Ο άνεμος σφοδρός. η δε διεύθυνσις μας προς Π.Μ.

8 Τετάρτη. το πρωί εξακολουθούσεν ο ίδιος χθεσινός σφοδρός άνεμος. Δια σημ. του
Ναυάρχου εγυρί-

3 Κοτέτσι.
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8 Τετάρτη.

Συνέχεια — σαμεν την βόλταν την 4 ώραν μ.μ. διευθυνόμεθα προς Μ. την 8 ώραν μ.μ. δια
σημ. δε του Ναυάρχου εποδήσαμεν δια να υπάγωμεν ν’ αράξωμεν υπό την
Ικαρίαν, όπου το εσπέρας εφθάσαμεν με μερικά άλλα πλοία. Μετ’ ολίγον δε
παρατηρήσαντες ότι ο Ναύαρχος διευθύνετο εις Σάμον, τον ηκολουθήσαμεν
και ημείς, ώστε την 9 ώραν αράξαμεν εις Μαραθόκαμπον.
9 Πέμπτη. Προς το εσπέρας, ελθών επί της ναυαρχίδος ο σκοπεύς της Σάμου ανήγγειλεν ότι σήμερον ο εχθρός εφάνη προς τα Άσπρα Χώματα, και την 9 ώραν π.μ.
επέρασε μεταξύ Σάμου και Φούρνων, η δε διεύθυνσις του ήτο προς τα μέρη
της Κω. Εξακολουθούσεν ο άνεμος Τρ.

10 Παρασκευή. Σήμερον όλοι οι πλοίαρχοι συναθροισθέντες επί του Ναυαρχικού πλοίου απεφασίσαμεν και εγράψαμεν εκ συμφώνου επιστολήν εις το κοινόν της Ύδρας,
ίνα δοθώσιν εις έκαστον πλοίον ανά γρόσια 2.000. καθώς εδώθησαν τον περασμένον μήνα δια να προβλέψουν διάφορα αναγκαιούντα είδη και χρήσιμα
εις τα πλοία. Υπογραφείσα παρ’ όλων εδόθη αύτη εις τον πλοίαρχον Γ. Νέγκαν
δια να την φέρη ο ίδιος δια της γολέττας του εις Ύδραν. Και την 5 ώραν μ.μ.
ανεχώρησεν. Επίσης δε και ο Αλ. Ραφαήλ προς κατασκόπευσιν του εχθρού.

11 Σάββατο. Το πρωί ο Ναύαρχος εβγήκεν εις τα πανία. Κανέν δε άλλο πλοίον δεν εδυνήθη να τον ακολουθήση, εκτός ενός μόνου. διότι από χθες βράδυ οι ναύται
των έμειναν εις την ξηράν. Ημείς δε μόλις ηδυνήθημεν να έβγωμεν εις τα
πανία την 9 ώραν π.μ. διότι διωρθόναμεν το εμπρόσθιον τζιμπούκι του παπαφίγκου και το τζέπο της αγκύρας το οποίον ετζακίσθη όταν την εσηκώναμεν
κολλημένην ούσαν εις τον πάτον. Την 9 ώραν π.μ. η γαλήνη και τα ρεύματα
μας έσυραν και επέσαμεν εις την πρώραν του πλοίου του Αθανασίου Δ. Κριεζή. εσχίσθη ολίγον η γάπια μας, εκείνου δε το κοντραμπαστούνι. Το εσπέρας
ήρχισαν να εβγαίνουν εις τα πανία τα μείναντα λοιπά πλοία, και μετ’ ολίγον
ενώθημεν όλα με τον Ναύαρχον, όλην δε την νύκτα μ’ ολίγα πανία επεριφερόμεθα περί την Σάμον.
12 Κυριακή. Εξημερώθημεν προς την νήσον Σαμοπούλαν ο άνεμος ανατολικός ήρχισε να
φυσά. Την 8 ώραν π.μ. δια σημ. του Ναυάρχου, τα ευρεθέντα πλοία διευθύνθημεν προς Ο, και εις την δύσιν του Ηλίου είμεθα πλησίον των νήσων Τζατάλια. Προς την Κω είδομεν εις τα πανία μερικά εχθρικά πλοία. την δε 9 ώραν
δια σημ. του ναυάρχου ορτζάραμεν. ο άνεμος γαληνιαίος ανατολικός.
13 Δευτέρα Το πρωί είμεθα μεταξύ Μανδαλίας και της νήσου Καλύμνου εις γαλήνην.
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13 Δευτέρα.

Συνέχεια — Ο εχθρός δεν εφαίνετο. περί το εσπέρας είμεθα πλησίον των ν. Τζατάλια. Είδομεν περί την Κω την φυλακήν του εχθρού. Την νύκτα, μ’ ολίγα πανία, επεριφερόμεθα πέριξ αυτών. Ο άνεμος εφύσα βορριάς.

14 Τρίτη. Εξημερώθημεν μεταξύ της ν. Φαρμακίνου και Γέροντος, όπου την 9 ώραν π.μ.
αράξαμεν δια σημ. του Ναυάρχου. Σήμερον έφθασαν πλησίον μας δύο πυρπολικά. Το μεν του Ρομπότζη εξ’ Ύδρας, το δε του Μαδρόζου εκ Σάμου, όπου
είχε σταλεί να πιάση νερά…και να το παλαμήση.

15 Τετάρτη. Το μεσονύκτιον έφθασεν εξ’ Ύδρας η γολέττα του Ελ. Λαζαρίμου φέρουσα
τροφάς δια τον στόλον.
16 Πέμπτη. κατά διαταγήν του Ναυάρχου, έκαστον πλοίον έλαβε παρά της γολέττας
ψωμί και εν βαρέλι σάρδαις. Την 7 ώραν π.μ. δια σημ. του Ναυάρχου εβγήκαμεν εις τα πανία. Ο άνεμος Σ. μετά μεσημβρίαν εσφοδρεύθη, ήρχισε δε και
βροχή. και την 8 ώραν μ.μ. δια σημ. του Ναυάρχου, ηράξαμεν προς το δυτικονότιον της ν. Ληψού.

17 Παρασκευή. το πρωί δια σημ. του Ναυάρχου επροσκλήθημεν όλοι οι πλοίαρχοι, επί του
πλοίου του, όπου μας έδωσεν αυτός ένα μηνιαίον μισθόν των ναυτών μας, και
τα μικρά έξοδα του πλοίου (χαρτζιλήκη) και επιστρέψας καθείς επί του πλοίου
του, τα έδωσεν εις τας ναύτας του. Σήμερον δ’ έφθασεν εκ Σύρου πλησίον
μας ο ναύαρχος των Ψαρών Νικόλαος Αποστόλης.
18 Σάββατον. το πρωί δια σημ. του Ναυάρχου εβγήκαμεν εις τα πανία Μετά μεσημβ. ο άνεμος Ο.Γ. εσφοδρεύθη, αράξαμεν εις τας ν. Αρκίου. Όλην την νύκτα εξακολουθούσεν ο άνεμος σφοδρότερος και βροχή.
19 Κυριακή. Σήμερον, μετά μεσημβρίαν, έφθασαν πλησίον μας δύο πυρπολικά, τα μεν του
Ιωάννου Σήπα, (η Λεύκα) εξ’ Ύδρας. Το δε του Κανάρη εκ της διοικήσεως φέρον διαταγήν παρ’ αυτής προς τον Μιαούλην, λέγων να ήναι υπό την οδηγίαν
της Υδραϊκής μοίρας, ελάβομεν παρά του κοινού Ύδρας την απάντηση της
επιστολής των πλοιάρχων. Ο άνεμος εφυσούσε Π.

20 Δευτέρα. Την 10 ώραν π.μ. δια σημ. του Ναυάρχου, εβγήκαμεν εις τα πανία, και διευθυνόμεθα προς την ν. Κω, ο άνεμος Τ. γαληνιαίος. Την νύκτα δε επεριφερόμεθα
μ’ ολίγα πανία, μεταξύ των ν. Καλύμνου και Λέρου.

21 Τρίτη. To πρωί είμεθα πλησίον της Λέρου. Ο άνεμος εφυσούσε σφοδρός Γαρμπ. και
με βροχήν δια σημ. του Ναυάρχου υπήγαμεν και αράξαμεν εις Λέρον εις τον
λιμένα Παρθένη. Μετά μεσημβρίαν ο άνεμος έγεινε σφοδρότερος και με
ραγδαίαν βροχήν. Αυτού επληροφορήθημεν ότι ο Αιγυπτιακός στόλος ήτον
αραγμένος εις το Πετέζη κ επερίμενεν αρμόδιον άνεμον ν’ αναχωρήση δια
Κρήτην ή Πελοπόννησον. Το μεσονύκτιον ο άνεμος εγύρισεν σφοδρός Τ.

22 Τετάρτη. το πρωί ήλθον επί του πλοίου του Ναυάρχου, δέκα Κάσιοι χριστιανοί μ’ έναν
τούρκον επί μιάς βάρκας
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22 Τετάρτη.

Συνέχεια — του πλοίου, επί του οποίου ήτον ο Ιμπραήμ Πασάς, οι οποίοι , ως έλεγον, εστέλλοντο εις Κω να αγοράσουν ρακί δια τον Ιμπραήμ. Παρ’ αυτών επληροφορήθημεν και ότι τα Αυστριακά φορτηγά πλοία έλαβον δύο μηνιαίους μισθούς και
ήσαν έτοιμα να εξακολουθήσουν κατά την συμφωνία των, τα δε Αγγλικά φορτηγά το εναντίον.

23, 24, 25, 26 και 27. Όλας αυτάς τας ημέρας εμείναμεν αραγμένοι εξ’ αιτίας των σφοδρών ανέμων, οι οποίοι εφυσούσαν από Σ. έως Π.Γ. Το πρωί ήλθε και άραξεν εν σαχτούριον με ιωνικήν σημαίαν. Ο διευθυντής αυτού υπήγεν επί της ναυαρχίδος
μας, μας είπεν ότι στέλλεται παρά του Ιμπραήμ- Πασά με εν γράμμα προς τον
εν Κρήτη Χουσείν μπέην, το οποίον γράμμα ενεχείρισεν εις τον Ναύαρχόν
μας, όστις αναγιγνώσκων έλεγεν «ότι εξ’ αιτίας των σφοδρών ανέμων παρητήθη από το να υπάγη κατά της Σάμου, ως του προέγραψε, ότι δεν θα υπάγη
εις Κρήτην, αλλά θα υπάγη κατ’ ευθείαν δια την Πελοπόννησον, διότι ως του
έγραψαν απ’ αυτού, τα Μοθοκόρωνα ήσαν εις κίνδυνον». Ο διευθυντής επρόσθεσεν ότι ήλθεν όχι, επίτηδες εις ημάς δια να μας εγχειρίσει το γράμμα,
κτλ. αλλά μη δυνάμενος εξ’ αιτίας των σφοδρών εναντίον ανέμων όπου εφυσούσαν, κατέφυγεν εις τον λιμένα. Ανελπίστως δε ευρών ημάς και φοβούμενος ότι ηθέλαμεν τον εξετάση ακριβέστερα, επειδή ήρχετο από το μέρος
όπου ήτον αραγμένος ο Αιγυπτιακός στόλος μας έδωσε το γράμμα. μόλον
τούτο ο Ναύαρχός μας τον είχε ν’ αναχωρήση και να υπάγη όπου αυτός θέλει. Πόσοι αισχροκερδείς και μισέλληνες Ευρωπαίοι κάμνουν το έργο τούτο!
28 Τρίτη. Το πρωί, δια σημ. του Ναυάρχου, εβγήκαμεν όλα τα πλοία εις τα πανία. Ο άνεμος γαληνιαίος Τ. την 10 ώραν π.μ. είμεθα πλησίον της ν. Καλήμνου, όπου ο
Ναύαρχος έστειλε την βάρκαν του εις την ξηράν, η οποία επιστρέψασα μας είπεν ότι επληροφορήθη από τους κατοίκους της νήσου ότι χθες περί την 4 ώραν
μ.μ. ο εχθρικός στόλος εβγήκεν εις τα πανία προς το νότιον της Κω. Όθεν αμέσως διευθύνθημεν κατόπιν του. Όλην δε την νύκτα εμείναμεν μ’ ολίγα πανία.
29 Τετάρτη. το πρωί είμεθα μεταξύ των ν. Κω και Αστυπαλαίας. Είδομεν προς Όστριαν εν
τρικάταρτον ευρωπαικόν πλοίον φορτηγόν του εχθρού. Επλησίασεν εις αυτό ο
πλοίαρχος Ιω. Μακρυμούρας δια να το επισκεφθή και αυτό ήρχισε να τον κτυπά με ψιλήν φωτίαν. Τότε ευθύς ο Μακρυμούρας το εκανονοβόλησε με μπάλαις-μισδράλια και ευθύς υπετάχθη. Είχε δε αυτό σημαίαν Ισπανικήν, στρατιώτας τακτικούς 38 και άλογα 20.
30 Πέμπτη. το πρωί είμεθα εις τα ερημονήσια της Αστυπαλαίας εις γαλήνην. Ο δ’ εχθρός
εφαίνετο μακράν από ημάς έως μίλια 30 προς Γαρ. Όλα δε τα πλοία εβάλαμεν
εμπρός ταις βάρκαις μας, ως επίσης και τα πυρπολικά δια να πλησιάσωμεν τον
εχθρόν, αλλ’ εις μάτην διότι εμ-
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30 Πέμπτη.

Συνέχεια — ποδίσθημεν από την γαλήνην, η οποία εξηκολούθησε και όλην την νύκτα. Σήμερον έφθασε πλησίον μας ο Ναύαρχος των Σπετζών μετά υπό την οδηγίαν
του πλοία.

31 Παρασκευή. το πρωί επροσπαθήσαμεν πάλιν σύροντες τα πλοία από τας βάρκας μας δια να
πλησιάσωμεν εις τον εχθρόν, αλλ’ η διαβολεμένη γαλήνη μας εμπόδιζε. Τέλος πάντων την 11 ώραν π.μ. μερικά πυρπολικά όντα ελαφρότερα των πολεμικών τον επλησίασαν, και αυτός ήρχισε να τα κανονοβολεί με σκοπόν να τα
καύση ή να τα βυθίση, αλλ’ εις μάτην όθεν εξ’ αιτίας της γαλήνης εμείναμεν
μακράν αμφότερα τα μέρη. Η δε γαλήνην εξακολούθησεν έως το μεσονύκτιον. Και μετά ταύτα ήρχισε να φυσά ολίγον ο άνεμος Ο.
		 Ν ο έ μ β ρ ι ο ς

1 8 2 4

1 Σάββατον. εξημερώθημεν εις την ιδίαν χθεσινήν θέσιν, ο δε εχθρός ήτον υπ’ άνεμον
ημών και διευθύνετο προς Γαρμ. Ο άνεμος εφύσα ο δε καιρός συννεφιασμένος. Την 11 ώραν π.μ. επήραμεν τα υπερδέξια του εχθρού και αμέσως ωρμήσαμεν κατ’ αυτού και ηρχίσαμεν αμφότερα τα μέρη τον κανονοβολισμόν. εις
αυτό δε το μεταξύ ο πυρπολιστής Θ. Θ. Βώκου έτρεξε εναντίον μιάς φεργάδας και επλησίασεν εις αυτή έως τα παρεξάρτια του όπισθεν καταρτίου,
πλην αύτη δια των κανονίων της έρριψε κάτω του πυρπολικού την γάμπιαν,
μαίστραν και τον φλόκον ενώ δε οι πυρπολισταί είχαν καταβή όπισθεν της
πρύμνης, όπου ως συνήθως έπρεπε να ήναι η βάρκα δια να βάλουν φωτίαν,
αίφνης παρατηρούν ότι από την ράνταν της φεργάδος είχαν καταβή επί του
πυρπολικού και εις το κατάστρωμα αυτού διάφοροι Τούρκοι, και το δε πυρπολικόν εξ’ αιτίας της βλάβης την οποίαν έλαβεν, έμεινεν όπισθεν της φεργάδας και δεν έβαλαν φωτίαν οι εντός αυτού, αλλ’ επήδησαν επί του καταστρώματος και πρώτον μεν πυροβολούντες έπειτα δε και ξεσπαθόνοντες
κατά των Τούρκων, ορμούν κατ’ αυτών, και μ’ όλον ότι εκ της φεργάδας έρριπτον ακαταπαύστως τουφεκιάς, άλλους εφόνευσαν και άλλους έρριψαν εις
την θάλασσαν.Τέλος η φεργάδα ετραβήχθη μακράν και το πυρπολικόν σωθέν
ήλθε προς ημάς. Πλην ο πόλεμος εξακολουθούσε και μετά 2 ώρας ο πυρπολιστής Ρομπότζης έτρεξε εναντίον μιάς άλλης φεργάδας αλλά δεν επέτυχε
διότι το πυρπολικόν του εκάη υπό των εχθρικών καυστικών υλών. μετ’ ολίγον
δε ο εχθρός ετράπη εις φυγήν, και ημείς τον ηκολουθούμεν κατόπιν του κανονοβολούντες. Και προς το εσπέρας μεν φεργάδας τινές ηθέλησαν να αντιπαραταχθούν, πλην ευθύς οπού είδαν ότι με μερικά πλοία μας αντιπαρετάχθημεν και ηρχίσαμεν τον κανονοβολισμόν, εβάλθησαν εις φυγήν. Την δε 8ην
ώραν μ.μ. έτρεξεν ο πυρπολιστής Ιω. Στύπας καθ’ ενός εχθρικού βρικίου, αλλ’
εκάη και το πυρπολικόν τούτο, υπό των εχθρικών καυστικών υλών, εις μάτην.
Την ιδίαν τύχην έλαβεν επίσης και το πυρπολικόν του Ιω. Μαδρόζου. Ήλθεν η
νυξ. Ο άνεμος έπνεε σφοδρός Τ. και ως εκ του πολλού σκότους εχάσαμεν τον
εχθρόν, μολονότι όλην την νύκτα τον εζητούσαμεν δια σημείων.
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1 Σάββατον. Πριν δε αρχίσωμεν τον πόλεμον, η θεωρία του εχθρού ήτον αξία περιεργείας. Όλα τα πλοία ήσαν τεταγμένα εις γραμμήν, και έμπροσθεν αυτής ήσαν τα
φορτηγά, εφαίνοντο δε ως εν μέγα εκτεταμένον δάσος.
2 Κυριακή. Το πρωί ο εχθρός δεν εφαίνετο. Διευθυνόμεθα δε μετά του Ναυάρχου επτά
πλοία προς την Κάσον. πλησίον αυτής έπιασεν ο Ναύαρχος εν Αγγλικόν βρίκιον (Μαλτέζικον) είχε δε αυτό 30 τακτικούς στρατιώτας και 24 άλογα. Ο Ιω.
Ζάκας ένα Τουρκικόν μαρτίγον με στρατιώτας. Ο Εμ. Τομπάζης εν Αυστριακόν βρίκιον με 50 στρατιώτας και 20 άλογα. Η γολέττα «Τερψιχόρη» έρριψεν
έξω εις Κάρπαθον εν Τουρκικόν βρίκιον. Ημείς δε με το πλοίον μου δεν ηδυνήθημεν να συλλάβωμεν μίαν γολέτταν, την οποίαν εκυνηγούσαμεν, διότι ο
άνεμος ήτο σφοδρός. Την 9 ώραν π.μ. είμεθα υπό την ν. Κάσον και υπ’ άνεμον
αυτής. Είδομεν δ’ εκείθεν διάφορα εχθρικά πλοία, τα οποία διευθύνοντο κατά
την Ρόδον. Και η μεν επιθυμία και θέλησή μας ήτο να υπάγωμεν κατόπιν αυτών, αλλ’ επειδή αι τροφαί των πλοίων μας ήσαν εν τω τελειούσθαι εμποδίσθημεν και ούτως απεφασίσαμεν εξ’ αιτίας των εναντίων σφοδρών ανέμων
να υπάγωμεν εις την Κάσον, όπου την 10 1/2 ώραν π.μ. αράξαμεν. Των δε λοιπών πλοίων μας φαίνεται ότι έκαστον διευθύνθη όπου ο άνεμος εσυγχώρησεν ή εις Ύδραν, δια την έλλειψιν τροφών.

3 Δευτέρα. το πρωί δια σημ. του Ναυάρχου εβγήκαμεν εις τα πανία και διευθυνόμεθα
προς Μ. ο άνεμος Π.Γ. την νύκτα εσφοδρεύσθη περισσότερον και εκ τούτου
εχάσαμεν τον Ναύαρχον, και μολονότι δε εκάμαμεν σημείον, εις μάτην. Όθεν
εξακολουθήσαμεν την ιδίαν διεύθυνσιν. Η δε θάλασσα του Μ. ήτο πολύ μεγάλη.
4 Τρίτη. εξημερώθημεν μεταξύ των ν. Δελφών και Πλάκα. Ήτον ο ίδιος χθεσινός σφοδρός άνεμος. Την 9 ώραν π.μ. ηνώθημεν μετά του πλοίου του Τζαμαδού και
με τρία άλλα [δυσανάγνωστο] την σφοδρότητα του ανέμου ηναγκάσθημεν ν’
αράξωμεν εις τον λιμένα της ν. Αμοργού, όπου, κατά καλήν μας τύχην, ηύρομεν την γολέτταν του Ελ. Λαζαρίμου, η οποία είχε τροφάς εξ’ Ύδρας δια τον
στόλον.

5 Τετάρτη. το πρωί εθάψαμεν τον ναύτη μας Αθανάσιον Μπούχλαν, όστις όταν εβγήκαμεν εις τα πανία εκ της Κάσου, έπεσεν από το έμπροσθεν κατάρτι, και δι’
έλλειψιν ιατροχειρούργου εις τον στόλον, όπου δεν υπήρξε ποτέ τοιούτος,
μετά 20 ώρας απέθανε.
6 Πέμπτη. Επειδή είχαμεν έλλειψιν από ψωμί, απεφασίσαμεν, αφού πρώτον συνωμιλήσαμεν, να πάρη έκαστον πλοίον δια ημέρας 5, από την γολέτταν ψωμί. Ελάβομεν δε 14 οκάδας και 3 κεφάλια τυρί οκάς 15. Εδώσαμεν δε και αποδεικτικόν
παραλαβής εις τον πλοίαρχον αυτής.
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6 Πέμπτη.

Συνέχεια — Την ώραν δε 10 π.μ. εβγήκαμεν εις τα πανία δια να υπάγωμεν εις Ύδραν. Ο
άνεμος ήτο σφοδρός Γ.Τ. προχθές άμα μας είδον οι κάτοικοι της νήσου εις
τον λιμένα, ήλθον με τους ιερείς των προς ημάς, με εικόνας και εξαπτέρυγα,
και εις μίαν εκκλησίαν οπού ήτον εις το παραθαλάσσσιον έψαλον δοξολογίαν
εις τον Θεόν, κ.τ.λ μετά ταύτα δε διάφοροι υπήγαν προς τον Τζαμαδόν και εις
το πλοίον μου δια να μας χαιρετήσουν και να μας συγχαρούν δια τας νίκας
του στόλου. Οι ναύται όμως τινών εκ των πλοίων μας υπήγαν εις την χώραν,
και αφού εμέθυσαν, έκαμαν τινάς αταξίας.

7 Παρασκευή. Διευθυνόμεθα δια την Ύδραν.

8 Σάββατον. Την 11 ώραν π.μ. αράξαμεν εις Ύδραν. Αμέσως δε απεπληρώσαμεν τους ναύτας μας.

Ο πλοίαρχος Γ. Σαχίνης.

Οι διαπρέψαντες πλοίαρχοι και πυρπολισταί εις τας ναυμαχίας αυτής της εκστρατείας είναι οι ακόλουθοι:
Αναστάσιος Τζαμαδός
Εμμανουήλ Τομπάζης
Αντώνιος Γ. Κριεζή
Λάζαρος Παναγιώτης
Ανάργυρος Λεμπέσης
Γεώργιος Σαχίνης

           Πλοίαρχοι πολεμικών πλοίων.

Γεωργάκης παπαντωνίου
Γεώργιος Βατικιώτης
Κωνσταντίνος Νικόδημος            Πλοίαρχοι πυρπολικών πλοίων.
Θεοδωράκης Θ. Βώκου
Δημήτριος Καλογιάννης
Αναστάσιος Ρομπότζης
Εις την ειρημένην εκστρατείανήσαν επί του “Μιλτιάδου” μου οι ακόλουθοι ναύται:
Ονοματεπώνυμο - ιδιότητα - μισθος - γρόσια

Γεώργιος Σαχίνης, πλοίαρχος.
Ανδρέας Ζερβός , αξιωματικός
Κακελάκης Σαχίνης, αξιωματικός
Ιωάννης Παπαμανώλη, αξιωματικός
Δημήτριος Γκλήμπης, ναύκληρος
Ιωάννης Σύρμας, πηδαλιούχος
Παντελής Παντελέσκος, πηδαλιούχος
Ανδρέας Μπούμπουλης, ναύτης
Δήμος Τζόγλας, ναύτης
Ελευθέρης Κόκκινος, ναύτης
Μιχαλάκης Κόκκινος, ναύτης
Γιάννης Σταματάκος, ναύτης
Μαρίνης Ψαράς, ναύτης
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Νικόλαος Λούσης, πηδαλιούχος 80
Νικόλαος Σταματάκος, πηδαλιούχος 80
Αθανάσης Κάλος, αποθηκοφύλαξ
70
Δημήτριος Γκιώνης, ξυλουργός 80
Ανδρέας Δημητρίου, καλαφάτης
80
Θεοδωρής Σαχτούρης , ναύτης
80
Ιωάννης Κιοσσές , ναύτης 
90
Αντώνιος Ηλίας , ναύτης
70
ΓεώργηςΜπουζφυτήλης, ναύτη
70
Γιάννης Σαπούνος, ναύτης
65
Γκίκας Γκίνας, ναύτης
80
Κωνσταντής Χρόνης, ναύτης
70
Γιάννης Φρούτας, ναύτης
70
Παναγιώτης Κουρούπης, ναύτης
60
Δημήτριος Λ. Μεντάκης, ναύτης
50
Νικόλαος Μπινιάρης, ναύτης
60
Χρόνης Δημητρίου, ναύτης
50
Δήμας Τζαλίκης, ναύτης
60
Νικόλαος Καστράτης, ναύτης
70
Παναγιώτης Δραπανικιώτης, ναύτης
70
Νικόλαος Τσάκονας, ναύτης
50
Παναγιώτης Κιουράνης, ναύτης
60
Αθανάσις Παπαδημητρίου, ναύτης 80
Παναγιώτης Μπάμπος, ναύτης
50
ΓεώργηςΦρατζέσκου, ναύτης
80
Νικόλαος Φρατζέσκου, ναύτης
70
Ανδρέας Παπανδρέας, ναύτης
70
ΣωτήροςΜπάμπος, ναύτης
50
Λάζαρος Καστριώτης, ναύτης
70
Γιάννης Μπαλής, ναύτης
80
Γιάννης Μπούχλας, ναύτης
70
Αναστάσιος Μινιέστρης, ναύτης
70
Αθανάσιος Μπούχλας, ναύτης
70
Λάζαρος καλμούκης, ναύτης 50
Γκιώνης Τσέπης, ναύτης
55
Κωνσταντίνος Κόκκινος, ναύτης 50
Αναστάσιος Λακούτσης, ναύτης
50
Δημήτριος Α. Κορός, ναύτης
75
Θοδωρής Πρωτοπαπά, ναύτης 65
Γιάννης Βασιλείου, ναύτης 65
Λινάρδος, ναύτης
60
Γιάννης Θ. Πέρος, ναύτης
60
Σταμάτης Κερμάδης, ναύτης
60
Δημήτριος Τίπης, ναύτης
60
Σταμάτης Τζακίρης, ναύτης
60
Κωνσταντίνος Μπαμπουκλής, ναύτης
50
Ηλίας Καράζης, ναύτης
60
Αναγνώστης Ιω. Γκόγκου, ναύτης
60
Βασίλειος Κασκολέρος, ναύτης
60
Γιάννης Καρατζάς, ναύτης
60
Γιάννης Μεθενίτης, ναύτης
60
Μανώλης Μανωλέσκος, ναύτης
60
Μανώλης Μασκολέρος, ναύτης
60
Θεοδωρής Μυλωνάς, ναύτης
60
Πέτρος Ιω. Σύρμας, υπηρέτης μου
40
Δήμας Λ. Λαλεχού, παίς
30
Ανάργυρος Α. Σαχτούρης, παίς
25
Δημήτριος Βάμβας,
Χωρίς μισθόν
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6 Πέμπτη. Αναχωρήσαντες από Ύδραν το εσπέρας αράξαμεν εις Δάρδεζα λιμένα
αντίκρυ της Ύδρας, όπου έμελλε να συναθροισθούν όλα τα πλοία, τα υπό
την οδηγίαν του Ναυάρχου Μιαούλη, και εμείναμεν ημέρας επτά.

13 Παρασκευή. Σήμερον ηνώθη η υδραική ν. μοίρα. Το δ’ εσπέρας δια σημ. του Ναυάρχου
εβγήκαμεν εις τα πανία, και την νύκτα εφθάσαμεν υπό το ακρωτήριον Μαλέα. Ο άνεμος ήτο σφοδρός βορρέας. Εξ’ αιτίας δε της αστασίας του καιρού και των σφοδρών ανέμων, επεριφερόμεθα εις αυτό το μέρος έως την
18 τρ. μην.
19 Πέμπτη. Το πρωί επλησιάσαμεν εις την Μοθώνην, όπου δεν είδομεν κανέν’ εχθρικόν πλοίον, ο καιρός ήτον άστατος, και ο άνεμος σφοδρός Γαρμ. Σήμερον
ενταμώθημεν και με τον Αναστάσιον Τσαμαδόν, όστις είχε επί του πλοίου του διάφορα πολεμοφόδια και διευθύνετο εις Πάτρας, όπου έμελλε να
υπάγη ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού Γεώργιος Κουντουριώτης με διάφορα στρατεύματα.

20 Παρασκευή. Εξημερώθημεν εις την ιδίαν χθεσινήν θέσιν και επεριφερόμεθα αυτού μ’
ολίγα πανία. Την νύκτα δε εξ’ αιτίας του σφοδρού ανέμου εχωρίσθημεν
από τα πλοία μας.

21 Σάββατον. Επειδή το πρωί δεν είδομεν κανέν των πλοίων μας, την 6 ώραν π.μ. εποδήσαμεν και διευθύνθημεν εις Μαραθωνήσιον, όπου φθάσαντες το εσπέρας
και ιδόντες αραγμένον τον Ναύαρχον κα τα λοιπά πλοία, υπήγαμεν και
ημείς και αράξαμεν.

22 Κυριακή
των Βαΐων. το πρωί υπήγα εις επίσκεψιν του Ναυάρχου, και επρόσφερα εις αυτόν τα
νέα σημεία συνθεμένα υπ’ εμού, και τυπωμένα εις Ύδραν. Αυτός δε ευχαρίστως τα εδέχθη, και αμέσως διέταξε και διενεμήθησαν εις όλα τα πλοία.
Ο Ναύαρχος έβαλε, εις ενέργειαν τα νέα σημεία. Μετά ταύτα επειδή ο
άνεμος εμετριάσθη, έκαμε σημείον και εβγήκαμεν εις τα πανία όλα τα
πλοία. Όλην την νύκτα είχαμεν ακαταστάτους καιρούς και βροχήν.

23 Δευτέρα. Εξακολουθούσεν όλην την ημέραν ο ίδιος χθεσινός άστατος καιρός και
η βροχή. Το εσπέρας είμεθα πλησίον εις τας ν. Λίους και διευθυνόμεθα
προς την Κρήτην.
24  Τρίτη. Εξακολουθούσεν ο ίδιος χθεσινός άνεμος και σφοδρότερος. Αίφνης είδαμεν και έσπασε το μπουπρέσσον του πλοίου του Ιω. Α. Μιαούλη, και το
έμπροσθεν τζιμπούκι του παπαφίγκου, του πλοίου του Κοσμά Αθηρνού.
Όλην την νύκτα άστατοι καιροί και ακατάπαυστος βροχή.

25 Τετάρτη. Εξημερώθημεν υπό την ν. Τζερίγον και περί το εσπέρας ενώ επερνούσαμεν με όλα τα πλοία υπό τους Λίους συνεριζόμενοι ποίος να περάση το
άλλο πλοίον, και είμεθα πολλά πλησίον ο εις του άλλου, έξαφνα έγεινε ο
άνεμος σφοδρότερος Μ.Τ(τρικυμία) και εμείναμεν μ’ ολίγα πανία.
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25  Τετάρτη.

Συνέχεια  — Έγεινε δε και νυξ και σκότος πολύ ώστε δεν εβλεπόμεθα, και δια να μη τυχόν κτυπηθώμεν μεταξύ μας , καθώς ετράβηξεν όπου τον εσυγχωρούσεν ο
άνεμος. Όθεν όλην την νύκτα ημείς διευθυνόμεθα προς Γ.Λ. και υπεφέραμεν
πολύ. έπιπτε δε ακαπαύστως νεροχίονον.
26 Πέμπτη. Το πρωί εξακολουθούσεν ο ίδιος χθεσινός άνεμος ως επίσης και η χιονιά.
Την 8 ώραν π.μ. είδαμεν μόνο δέκα εκ των πλοίων μας, τα οποία διευθύνοντο
προς ημάς. Το εσπέρας εφθάσαμεν προς την ν. Σαντορίνην, τα δε άλλα πλοία
προς την ν. Κω την 2 ώραν μετά το μεσονύκτιον εγύρισαν την βόλταν προς
Π.Γ. την νύκτα εξακολουθούσεν ο ίδιος άνεμος.

27 Παρασκευή. Το πρωί εγυρίσαμεν την βόλταν προς Γ.Λ. Μετά μεσημβ. εμετριάσθη ο άνεμος. Τα χθες προς την Κω πλοία δεν εφαίνοντο ει μη μόνον δύο εξ’ αυτών
είδαμεν και εγνωρίσαμεν.Το του Σταμάτη Ιω. Δοκού και την γολέτταν του Γεωργίου Νέγκα. Περί δε την δύσιν του Ηλίου είμεθα πλησίον των ερημοννήσων της Αστυπαλαίας. Ο άνεμος ήτο βοηθητικότερος.

28 Μέγα    Εξημερώθημεν πλησίον της ν. Αστυπαλαίας, εφυσούσεν ο ίδιος χθεσινός
Σάββατον. άνεμος, πλην γαληνιαίος.
		
Μετά μεσημβ. δε αράξαμεν υπό την Σαντορίνην (εις Εμποργιό ) την 4 ώραν
μ.μ. επίσης δε περί το εσπέρας, ήλθε και ο Δοκός.
29 Κυριακή του Το πρωί υπήγαν εις την εκκλησίαν σχεδόν όλοι οι ναύται. Συγχρόνως άραξαν
Πάσχα. και τα πλοία του Θ. Γκιώνη, του Γ. Νέγκα, και το του Κ. Μπελεμπίνη. Την δε
9 ώραν π.μ.ήλθον οι ρηθέντες πλοίαρχοι προς επίσκεψίν μου, και αφού συνωμιλήσαμεν τα δέοντα, απεφασίσαμεν ν’ αναχωρήσωμεν την επαύριον και
να υπάγωμεν να ενωθώμεν με τον στόλον μας. Έδωσα δε εις αυτούς τα αναγκαία σημεία. Το δε πλοίον του Μπελεμπίνη, ως μας είπεν, υπέφερε πολύ από
την παρελθούσαν τρικυμίαν.
30 Δευτέρα. Το πρωί την 4 ώραν εβγήκαμεν εις τα πανία. Το δε του Μπελεμπίνη πλοίον δεν
εβγήκε, διότι διώρθωνε τας ζημίας του. Το εσπέρας είμεθα υπό την ν. Μήλον
ο άνεμος ήτο μέτριος Μ.Τ.
31 Τρίτη. Την 9 ώραν π.μ. είμεθα υπό το ακρωτήριον του Μαλέα, όπου ενταμώσαμεν
το πυρπολικόν του Ρομπότζη, το οποίον συνώδευε δι’ Ύδραν το βλαφθέν εις
την παρελθούσαν τρικυμίαν, πυρπολικόν του Δημητρίου Ραφελιά, του οποίου
ετσακίσθησαν τα δύο κατάρτια. Επί του ιδίου δε ήτο και ο Κ. Κανάρης με τους
ναύτας του πυρπολικού, το οποίον συγκρουσθέν με το πλοίον του Ναυάρχου
Μιαούλη, εβυθίσθη, και δια θαύματος εσώθησαν οι επ’ αυτού, εκτός ενός
ναύτου. Ως επληροφορήθημεν δε, και διάφορα άλλα πλοία μας εβλάφθησαν
αρκετά από την τρικυμίαν. Την 10 ώραν π.μ. ενταμώσαμεν και το πλοίον του
Αντ. Ραφαήλ.
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31 Τρίτη.

Συνέχεια  — Συνώδευε δε αυτός δια την διοίκησιν εις Ναύπλιον δύο Αυστριακά πλοία προερχόμενα εκ Κωνσταντινουπόλεως, φορτωμένα εχθρικόν αλεύρι και κριθάρι,
δια Πρέβεζαν. Από τον αυτόν εμάθαμεν ότι ο Ναύαρχός μας με μερικά πλοία
διευθύνθη προς το Νεόκαστρον.
		 Α π ρ ί λ ι ο ς

1 8 2 5

1 Τετάρτη. το πρωί είδαμεν τον Ναύαρχόν μας με τα άλλα πλοία, υπό το ακρωτ. Ματαπά.
Την 8 ώραν διευθύνθημεν προς αυτόν, και την 10 ηνώθημεν. Υπήγα δε εις το
πλοίον του προς επίσκεψιν αυτού και μετά ταύτα επέστρεψα εις τον «Μιλτιάδην» μου. Ο άνεμος ήτο Π.Μ. γαληνιαίος.
2 Πέμπτη. την 10 ώραν π.μ. εισήλθομεν και αράξαμεν εις το Νεόκαστρον. Τα δε υπό τα
τείχη του φρουρίου συστημένα υπό του εχθρού κανονοστάσια, μας εκανονοβόλησαν και τα αντεκανονοβολήσαμεν αλλά βλάβην τινά δεν μας έκαμαν.

3 Παρασκευή. Λίαν πρωί ήλθεν εις το πλοίον μου προς επίσκεψίν μου ο Αναστάσιος Τσαμαδός, και αφού συνωμιλήσαμεν περί του στόλου μας και περί της καταστάσεως
του φρουρίου, με παρεκάλεσε να έβγω επ’  αυτού, δια να ρίψω βόμβας κατά
των εχθρών, διότι εις το φρούριον δεν υπήρχε τις εξεύρων να ρίπτη. Αμέσως
το εδέχθην και εβγήκαμεν μετ’ αυτού και μαζή επήγαμεν εις το φρούριον,
αλλά κατά δυστυχίαν δεν είχον σφαίρας δια την βόμβαν. Ούτως, έμεινε μεν
αυτός έξω, εγώ δε επέστρεψα επί του «Μιλτιάδου» μου. Παρετήρησα δε, με
λύπην μου, ότι το φρούριον όχι μόνον ήτον εις κακήν κατάστασιν, αλλά και τα
κανόνια αυτού, εκτός ενός, δεν είχαν σώα τα κρεββάτια (τους αραμπάδες),
αλλ’ ούτε σχεδόν σφαίρας, ούτε πυροβολιστάς, ώστε ενίοτε ο Τσαμαδός ηναγκάζετο να εβγάλη ναύτας τινάς εκ του πλοίου του, δια να ρίψουν το εν κανόνιον όπου υπήρχεν εις κατάστασιν και το χείριστον, περίεργον και αξιολύπητον, ήτο να παρατηρή τις ότι όλα τα προς την είσοδον του λιμένος κανόνια
του φρουρίου, ήσαν κομμένα κατά το εν τρίτον έμπροσθεν, όντα ορειχάλκινα. Ποίος δε τα έκοψε; Δεν ελέγετο. Παρετήρησα δε προσέτι ότι ο εχθρός δια
της καθημερινής (μ)πρέσας (χαλάστρας) είχε κρημνίσει εν μέρος του τείχους
και τας οικίας.

4 Σάββατον. το πρωί υπήγα πάλιν εις το φρούριον με σκοπόν να ρίψω κατά των εχθρών
βόμβας, διότι είχαν φέρει σφαίρας τινάς από το πλοίον του Τσαμαδού. αλλά
και αυταί ούσαι ακατάλληλοι και μικραί, δεν διηυθύνοντο ορθά. ώστε τέλος
ηναγκαζόμην να περιμένω πότε θα είρχετο καμμία εκ μέρους των εχθρών, και
όταν έπιπτεν εις την γην σώα, να την πέρνω και αφού την ετοιμάζω να την
ρίπτω κατά των εχθρών. Όθεν, αφού ήλθαν τοιουτοτρόπως τινές, τας έρριψα
μ’ ολίγον αποτέλεσμα. Εις αυτό δε το μεταξύ εφρόντισα και εδίδαξα ένα αξιωματικόν του Τσαμαδού, τον Νικόλαον Βότσον, δια να ειμπορή αυτός ακολούθως να ρίπτει βόμβας. αν τυχόν εύρισκαν επί του πλοίου του Τσα-
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4 Σάββατον.
Συνέχεια — μαδού καταλλήλους σφαίρας επειδή και είχε τοιαύτας δια τας Πάτρας. Μετά
μεσημβρίαν ήλθεν εις το πλοίον μου ο αδερφός μου Σταύρος, όστις είρχετο
από το στρατόπεδον με στρατιώτας του (ήτο χιλίαρχος) δια να εμβή εις το
φρούριον, κατά διαταγήν του εν Τριπόλει τότε, Προέδρου του Εκτελεστικού
Γ. Κουντουριώτου. Όθεν αμέσως δ’ εστάλη η βάρκα μου, και παραλαβούσα
τους στρατιώτας μετέφερεν αυτούς εις το φρούριον, το οποίον ο εχθρός
εκανονοβολούσεν όλην την νύκτα.
5 Κυριακή. το πρωί υπήγα εις το φρούριον, και αφού έρριψα μερικάς βόμβας κατά των
εχθρών, αποχαιρετήσας τον φίλτατόν μου αδελφόν, και τον φίλον μου Τσαμαδόν, επανήλθον επί του πλοίου μου. Σήμερον έφθασε πλησίον μας εξ’
Ύδρας μία γολέττα φέρουσα τυρί δια τον στόλον. Κατά διαταγήν του Ναυάρχου ελάβομεν παρ’ αυτής οκάδες 160. Την 2 ώραν μ.μ. δια σημ. του Ναυάρχου
εβγήκαμεν εις τα πανιά. Εις την έξοδόν μας από τον λιμένα, ο εχθρός από τα
κανονοστάσια, αρκετά μας εκανονοβόλησεν, ως επίσης και ημείς τον αντεκανονοβολήσαμεν, πλην βλάβην τινά δεν μας επροξένησε. Όλην την νύκτα
επεριφερόμεθα αντίκρυ της Μοθώνης μ’ ολίγα πανία. Εις το Νεόκαστρον δε
έμεινε με άλλα 3 πλοία ο Τσαμαδός.

6 Δευτέρα. την ώραν 9 π.μ. είμεθα αντίκρυ του Ματαπά. Ο άνεμος ήτο σφοδρός Π.Γ. και
δια σημ. του Ναυάρχου εστάθημεν αλακάπα. Όλην δε την νύκτα επεριφερόμεθα, μ’ ολίγα πανία, από τον Ματαπά έως εις το Μαραθονήσιον. Σήμερον
έφθασε πλησίον μας εξ’ Ύδρας με το πυρπολικόν του ο Αντώνιος Θ. Βώκου,
δι’ εκεί δε ανεχώρησε και η γολέττα, η φέρουσα χθες προς ημάς το τυρί.

7 Τρίτη. Επειδή το πρωί εξακολουθούσεν ο ίδιος χθεσινός άνεμος, δια σημ. του Ναυάρχου, υπήγαμεν και αράξαμεν εις Βάτικα. Ηύραμεν αυτού και το πυρπολικόν
του Μ. Μπουτούρη. Σήμερον δ’ έφθασε πλησίον μας εξ’ Ύδρας με το πλοίον
του και ο Ιω. Α. Μιαούλης.

8 Τετάρτη. Την 11 ώραν π.μ. ήλθεν και άραξεν εν πολεμικόν βρίκιον. Δια σημ. του Ναυάρχου υπήγα εις αυτό προς επίσκεψιν του διευθυντού, όστις με είπεν ότι είρχετο έτσι 18 ημέρας εκ Τουλώνος, και διευθύνετο εις Σμύρνην. Νέον πολιτικόν
ουδέν. εγώ επέστρεψα εις τον Ναύαρχον, τον είπον τα περί του Γάλλου διευθυντού, προσέτι δε τον έκαμα την παρατήρησιν ότι αυτός με είπε ψεύματα.
Διότι, κατά τον άνεμον, όστις εφυσούσεν έπρεπε να είρχετο από την Κρήτην.
Την 3 ώραν μ.μ. επέστρεψεν ο εις κατασκόπευσιν σταλείς του εχθρού εις τα
μέρη της Κρήτης, με το πλοίον του ο Στ. Δοκός, όστις μας ανήγγειλεν
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8 Τετάρτη.
Συνέχεια  — ότι χθες το πρωί είδεν εξερχόμενον της Σούδας, τον εχθρικόν στόλον. Τότε
αμέσως ο Ναύαρχος εβγήκεν εις τα πανία κάμνων το σημείον να έβγουν και
όλα τα άλλα πλοία. Ημείς δε και άλλα 5 πλοία δεν εδυνήθημεν διότι είχομεν
στείλει ναύτας τινάς επάνω εις το χωρίον, δια να μας προβλέψουν κρέας, και
άμα ούτοι επέστρεψαν, χωρίς αναβολήν την νύκτα εβγήκαμεν εις τα πανία.
Παρατήρησις: παρετηρήθη ότι όταν ο εχθρός ήθελε να εκπλεύση από τινα λιμένα, αφεύκτως είρχετο, όπου ημείς ηθέλαμεν είσθαι, εν πολεμ. Ευρωπαϊκόν
πλοίον, δια να παρατηρήση την κατάστασιν και τα κινήματά μας, και να επιστρέψη έπειτα να ειδοποιήση περί αυτών τον εχθρόν μας. Τα τοιαύτα πλοία
ήσαν ή Αυστριακά ή Γαλλικά. Ημείς δε αφού τα εβλέπαμεν αμέσως εβγαίναμεν εις τα πανία, και χωρίς άλλο, συνεπαντώμεθα μετά του εχθρού. Ιδού χριστιανωσύνη!

9 Πέμπτη. Είμεθα πλησίον της ν. Τσερίγου, και την 4 ώραν μ.μ. ηνώθημεν με τον στόλον μας. Την 5 εστάλησαν εις κατασκόπευσιν του εχθρού με τα πλοία των ο
Ζάγκας και ο Νέγκας. Τα δε λοιπά πλοία μετά του Ναυάρχου την 9 ώραν αράξαμεν εις τον Αυλέμονα λιμένα του Τζερίγου. Πλην την 1 ώραν μετά το μεσονύκτιον, ανεχωρήσαμεν από αυτού, διότι η τότε πολιτική της Αγγλίας ήτο
τοιαύτη, ώστε εσυγχώρει να πλησιάσωμεν εις κανένα τόπον της.

10 Παρασκευή. Το πρωί διευθυνόμεθα προς το μέρος της Κρήτης, περί δε την δύσιν του Ηλίου είμεθα πλησίον του ακρωτ. Σπαθίου, όπου δια σημ. του Ναυάρχου όλην
την νύκτα εστάθημεν αλακάπα. Σήμερον έφθασε πλησίον μας με το πλοίον
του ο Ιω. Λαλεχού, όστις εξεχωρίσθη από ημάς κατά την παρελθούσαν τρικυμίαν.
11 Σάββατον. Λίαν πρωί δια σημ. του Ναυάρχου διευθύνθημεν προς την Σούδαν. Ο άνεμος
ήτο Π.Γ. ότε την 11 ώραν επλησιάσαμεν υπό το φρούριον της εισόδου του λιμένος, ο εχθρός δε άμα μας είδεν ήρχισε να εβγαίνη εις τα πανία, ημείς δε διευθυνόμεθα προς Τ. μ’ ολίγα πανία, τουτέστι τον επροσμέναμεν. Τέλος μετά
μίαν ώραν εξήλθον του λιμένος έως 50 πλοία, συνιστάμενα από φεργάδας,
κορβέττας και βρίκια. Ο άνεμος εφυσούσε σφοδρός Π.Γ. ώστε την 4 ώραν
μ.μ. έσπασε το μεγάλον κατάρτι μιάς φεργάδος. Ιδόντες δε ημείς τούτο, εγυρίσαμεν κατά του εχθρού, επλησιάσαμεν υπό το στόμιον του λιμένος, αλλ’ η
σφοδρότης του ανέμου μας εμπόδισεν εις το να τον προφθάσωμεν, και εμβήκαμεν εις Σούδαν. Την δε 7 ώραν εμετριάσθη ο άνεμος.
12 Κυριακή. Εξημερώθημεν προς δυσμάς της ν. Μήλου μακράν απ’ αυτής έως μίλια 15
υπήρχε γαλήνη. Μετά μεσημβ. εξανάρχισε να φυσά ο ίδιος σφοδρός χθεσινός άνεμος, και δια σημ. του Ναυάρχου διευθυνόμεθα εις την Μήλον. Την νύκτα εμείναμεν μ’ ολίγα πανία. Μετά το μεσονύκτιον ο άνεμος ήτο σφοδρός Τ.
Σήμερον ο Ναύαρχός μας επεσκέφθη τρία Ευρωπαϊκά πλοία.
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13 Δευτέρα Εξημερώθημεν πλησίον της ν. Καϋμένης και δια σημ. του Ναυάρχου διευθυνόμεθα προς την Μονεμβασίαν, μετά μίαν δε ώραν είμεθα προς το ακρωτ.
Μαλέα, όπου την μεσημβρίαν επλησιάσαμεν, και τότε ύψωσε το σημείον ο
Ναύαρχος να υπάγη ο στόλος ν’ αράξη εις Βάτικα. Ταυτοχρόνως δε δια σημ.
προσεκλήθην επί του πλοίου του, και εκεί με είπεν να υπάγω εις ζήτησιν των
χθες υπ’ αυτού επισκεφθέντων Ευρωπαϊκών πλοίων και να υποχρεώσω αυτά
να έλθουν ή να τα φέρω πλησίον του. Μοί επρόσθεσε δε ότι επίτηδες στέλνει εμέ με το πλοίον μου, διότι φοβείται μη συναπαντηθούν αυτά υπό άλλου
ελληνικού πλοίου και τα εκείνο τυχόν τα κακομεταχειρισθή, διότι το φορτίον
αυτόν είναι Τουρκικόν. Αμέσως διευθύνθημεν εις Τσερίγον και εβραδιάσθημεν υπό την Καψάλην, τα δε Ευρωπαϊκά δύο μόνον πλοία εφαίνοντο προς δυσμάς μακράν ημών έως 15 μίλια. Την νύκτα είμεθα υπό το Τζιρίγον. Σήμερον
πριν ξεχωρισθώμεν από τον στόλον, έφθασε πλησίον μας εξ’ ΄Υδρας με την
γολέτταν του ο Λαζ. Ν. Νέγκα, φέρουσαν τροφάς δια τον στόλον μας. Ανεχώρησε δε με το πλοίον του ο Μπελεμπίνης δια να υπάγη να επισκευάση το
πλοίον του εις Ύδραν, διότι έκαμνε πολλά νερά.

14 Τρίτη Το πρωί είδομεν ότι τα Ευρωπαϊκά πλοία επεσκέπτοντο από το πλοίον του Χριστοφίλου όθεν αφού επλησιάσαμεν προς αυτά, αμέσως υπήγα πρώτον εις το
πλοίον του Χριστοφίλου, ωμίλησα προς αυτόν και προς τους ναύτας του τα
δέοντα. Έπειτα επήρα μαζή μου τον πλοίαρχον Χριστόφιλον και επήγαμεν εις
το εν Ευρωπαϊκόν πλοίον, το οποίον είχε Αυστριακήν σημαίαν, φορτίον δε
κριθάρι και αλεύρι, έλλειπεν από Κωνσταντινούπολιν ημέρας 17, και διευθύνετο εις Κορφούς. Με προσοχήν παρετήρησα τα έγγραφα του φορτίου του,
και ιδών ότι ήσαν Οικονομικά, ως και ο ίδιος ο πλοίαρχος έπειτα ωμολόγησε, τον είπον: επειδή το φορτίον του πλοίου σου είναι Τουρκικόν πρέπει να
σε φέρω εις τον Ναύαρχον και αυτός πλέον θέλει αποφασίσει κ.τ.λ. Αυτός δε
τότε μοί απεκρίθη ούτως.” Είμαι έτοιμος να ακολουθήσω τας διαταγάς σου,
φθάνει μόνον να μου πληρωθεί ο Ναύλος». Έπειτα δε αναχωρήσας μετέβην
εις το άλλο πλοίον, το οποίον ήτο γολέττα υπό Ρωσσικήν σημαίαν, παρετήρησα δε και αυτού τα έγγραφα, τα οποία ήσαν απαράλλακτα, όχι μόνον αυτά,
αλλά και το φορτίον του και ο ερχομός του και η διεύθυνσις, ως τα του Αυστριακού. Ωμίλησα δε και εις τούτου τον πλοίαρχον, ως και εις του άλλου,
όστις υπακούσας διέταξε τα δύο πλοία να μας ακολουθήσουν, και ούτω διευθύνθημεν με αυτά εις Βάτικα. Την 1 ώραν μ.μ. είμεθα μεταξύ Τζερίγου και
Ελαφοννησίων, όπου επέρασε πλησίον μας μία πολεμική Γαλλική Γαμπάρα,
μετ’ ολίγον επέρασε και η Αγγλική γολέττα η «Νιόμπλη», η φέρουσα το δάνειον εκ Λονδίνου προς την Διοίκησιν εις Ναύπλιον. Την δε 3 ώραν μ.μ. αράξαμεν εις Βάτικα, φέροντες μαζύ και τα δύο Ευρωπαϊκά πλοία.
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14 Τρίτη.
Συνέχεια — Αμέσως υπήγα εις το πλοίον του Ναυάρχου, και έδωσα προς αυτόν την αναφοράν μου περί των εκ διαταγής του συλληφθέντων πλοίων, και αφού από
αυτόν έλαβον ένα μηνιαίον μισθόν των ναυτών μου, επέστρεψα εις τον «Μιλτιάδην» μου. Ελάβομεν δε και παρά της γολέττας του Νέγκα 72 οκάδ. άλειμμα, 42 τυρί, και 10 καντάρια ψωμί.

15 Τετάρτη. Το πρωί έδωσα εις τους ναύτας μου τον μηνιαίον μισθόν των. Εκ διαταγής
του Ναυάρχου μου έστειλα τον ναύτην μου Νικόλαον Ρόζην, επί ενός των
συλληφθέντων πλοίων, δια να οδηγήση και τα δύο πλοία εις Ναύπλιον και να
τα παραδώση εις την Διοίκησιν, και μετ’ ολίγον ανεχώρησαν. Την δε 3 ώραν
δια σημ. του Ναυάρχου εβγήκαμεν εις τα πανία όλα τα πλοία και διευθυνόμεθα προς την Κρήτην. ΄Ολην δε την νύκτα εμείναμεν μ’ ολίγα πανία.
16 Πέμπτη. Εξημερώθημεν αντίκρυ του ακρωτ. Σπαθί, ενώ ο καιρός ήτο συννεφιασμένος
και ο άνεμος εφύσα Γρέγος. Μετά μεσημβρίαν δε είδομεν τον εχθρικόν στόλον εις τα πανία. Την 5 ώραν μ.μ. έφερεν εις το πλοίον μου τα ρούχα των ναυτών του ο πυρπολιστής Θεοδ. Θ. Βώκου. Την 8 ώραν εγυρίσαμεν την βόλταν
προς Τ. ο άνεμος ήτο δε γαληνιαίος, και όλην την νύκτα εστάθημεν μ’ ολίγα
πανία. Ήτο δε περίεργο να έβλεπέ τις ότι ο εχθρός φοβούμενος μη συναπαντηθή έξαφνα με ημάς, έκαμνε σημεία συχνά καθ’ όλην την νύκτα.

17 Παρασκευή. Το πρωί ημείς είχαμεν τον άνεμον γαληνιαίον, ο δε εχθρός ήτο πλησίον της
ξηράς. Την 5 ώραν επλησιάσαμεν εις αυτόν και ηρχίσαμεν αμφότερα τα μέρη
τον κανονοβολισμόν, πλην επειδή ήτο γαλήνη, επαύσαμεν τον πόλεμον, όστις
μετά ημίσειαν ώραν εξανάρχισε, και μετ’ ολίγον εξ’ αιτίας της γαλήνης πάλιν έπαυσε. Την 7 δε ώραν πάλιν εξανάρχισε και τότε ωρμήσαμεν κατά των
εχθρών και πολεμούντες εκαύσαμεν εις μάτην έν πυρπολικόν, την 10 ώραν
επίσης άλλον πυρπολικόν, και την 11 ώραν τρίτον πυρπολικόν, πλην όλα χωρίς
καλό αποτέλεσμα. Τα εις μάτην δε καέντα ταύτα πυρπολικά διευθύνοντο υπό
των πυρπολιστών Μιχ. Μπουτούρη, Θ.Θ. Βώκου, και Α. Θ. Βώκου. Ο εχθρός
συνίστατο εξ’ 90 περίπου μικρών και μεγάλων πλοίων και είχε τοποθετηθεί εις
εκτεταμένην γραμμήν. Ημείς δε, δηλ. ο ελληνικός στόλος συνίστατο εξ’ 11
πολεμικών και 5 πυρπολικών πλοίων, όλων Υδραϊκών. Εις τον πόλεμον δε αυτόν της νυκτός ετρέχαμεν τα πολεμικά πέντε εδώ και εκεί εις βοήθειαν και
συνδρομήν του πυρπολικού μας, τέλος πάντων όμως εξ’ αιτίας του σκότους
ετραβήχθη ο εχθρός και τον εχάσαμεν. Ημείς δε επειδή δεν έκαμνεν ο Ναύαρχός μας σημεία ( και τούτο δια να μη γνωρισθώμεν από τον εχθρόν) εχωρίσθημεν ο εις του άλλου, πλην τέλος πάντων μετ’ ολίγον ηνώθημεν όλα μαζύ.

18 Σάββατον. — Επειδή το πρωί δεν εφαίνετο ο εχθρός, ενομίσαμεν ότι διευθύνθη εις το Νεόκαστρον, και δια τούτο και ημείς διευθύνθημεν εις αυτά τα μέρη. Ο άνεμος
εφύσα Γρ. γαληνιαίος. Την 7 ώραν π.μ. κατά διαταγήν του Ναυάρχου, ανεχώρησε δι’ Ύδραν η γολέττα «Τερψιχόρη», φέρουσα επ’ αυτής τους ναύτας των
καέντων
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18 Σάββατον.
Συνέχεια  — πυρπολικών εις την χθεσινήν ναυμαχίαν. Την 10 ώραν έφθασαν πλησίον μας
4 πολεμικά πλοία. Ελάβομεν δε παρά του Ναυάρχου, δύο βαρέλλια μπαρούτι. Την 2 ώραν μ.μ. δια σημ. του Ναυάρχου διευθύνθημεν με το πλοίον μου
έως εις τα Βάτικα, και αν ηθέλομεν εύρει τινά των πλοίων μας, ήτο πυρπολικόν του Ρομπότζη, είχομεν διαταγήν να τον ειπώμεν να υπάγωμεν μαζή εις
Μαραθωνήσιον, όπου ήθελε υπάγει και ο Ναύαρχος με τα λοιπά πλοία. Την 6
ώραν μ.μ. εφθάσαμεν πλησίον του ακρωτ. Μαλέα, όπου ήλθε πλησίον μας εν
τρεχαντήρι φορτωμένον κρασί, σταλέν εξ’ Ύδρας εις τον στόλον, επίσης και
εν άλλον όμοιον. Τα διέταξα δε και ανεχώρησαν δια το Μαραθωνήσιον, ημείς
δε μη ευρόντες κανέν των ιδικών μας πλοίων, διευθυνόμεθα προς το ακρωτ.
Ματαπά. Την νύκτα είχαμεν γαληνιαίον άνεμον.

19 Κυριακή. Σχεδόν προ της ανατολής του Ηλίου, ενταμώσαμεν το πυρπολικόν του Ρομπότζη και το πλοίον του Θεοδόσι Μπόταση, διευθυνόμενον υπό του Θ. Μουλά. Είχαν δε μεθ’ εαυτών και εν τρικάταρτον Αυστριακόν πλοίον, του οποίου
είχαν πάρει το φορτίον, από ορύζι συγκείμενον, επί των δύο πλοίων των, και
υπεσχέθησαν εις τον πλοίαρχον αυτού, άμα φθάσουν εις Σπέτζας να πληρώσουν τον ναύλον του. Εγώ τους εσυμβούλευσα να υπάγουν το Αυστριακόν
πλοίον, εις τον Ναύαρχον, αλλ’ αυτοί δεν υπάκουσαν, κατ’ εξοχήν οι ναύται
του Ρομπότζη. Τότε δε αμέσως έκαμαν αμφότερα τα πλοία πανία, και απεμακρύνθησαν από ημάς. Ημείς δ’ εμείναμεν μ’ ολίγα πανία, περιφερόμενοι υπό
το ακρωτ. Ματαπά. Γαλήνη.

20 Δευτέρα. Εξημερώθημεν εις την ιδίαν χθεσινήν θέσιν, όπου δια την επικρατούσαν νηνεμίαν εμείναμεν αυτού όλην την ημέραν και την νύκτα.

21 Τρίτη. Το πρωί είδομεν ερχόμενον προς ημάς τον στόλον μας, με τον οποίον ηνώθημεν μετά μίαν ώραν. Αμέσως υπήγα εις το Ναυαρχικόν πλοίον, ανέφερα
τα του Ρομπότζη και του Μουλά. Κατά την αυτή δε στιγμήν εφάνη ο εχθρός
προς την Μοθώνην και Κορώνην, και ημείς αμέσως διευθύνθημεν κατ’ εαυτού. Την 2 ώραν μ.μ. επλησιάσαμεν εις αυτόν και ηρχίσαμεν αμφότεροι να κανονοβολώμεθα, ώστε εκράτησεν ο πόλεμος, με πείσμα και των δύο μερών,
έως εις το εσπέρας, χωρίς όμως κανέν’ αποτέλεσμα. Εξαιτίας του γαληνιαίου ανέμου και των ρευμάτων μετ’ ολίγον δε ήρχισε να φυσή ολίγος άνεμος
και είμεθα υπ’ άνεμον του εχθρού (σοτοβέντο) δια σημ. δε του Ναυάρχου
διευθύνθημεν ολίγον προς Γαρμπήν και μετά ταύτα εγυρίσαμεν την βόλταν
κατ’ αυτού, αλλ’ εξ’ αιτίας της γαλήνης δεν εδυνήθημεν να τον φθάσωμεν.
Ο εχθρός συνίστατο από 254 πολεμικά πλοία, τουτέστι από δύο ράζα δίκροτα,
από 12 φεργάδας, 9 κορβέττας και από μίαν ταχύπλοον γολέτταν.

4 Και όχι 95, όπως αναφέρει το κείμενο. Πρόκειται για λάθος του αντιγραφέα.
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21 Τρίτη.
Συνέχεια  — Ο δε ελληνικός στόλος συνίστατο από 11 σιταροβρίκια πολεμικά, και από δύο
αργοκίνητα πυρπολικά. Όλα Υδραϊκά.

22 Τετάρτη. εξημερώθημεν πλησίον της Μοθώνης ο δε εχθρός ήτο υπ’ άνεμον ημών
(sotovento). Την 11 ώραν π.μ. ήρχετο αυτός κατ’ επάνω μας, ημείς δε εστεκόμεθα αλακάπα και τον επεριμέναμεν. Αλλ’ επειδή έπαυσε μετ’ ολίγον ο άνεμος, δεν μας επλησίασε. Μ[ετά] μ[εσημβρίαν] ήρχισε να φυσά ολίγος δυτικός
άνεμος, όστις βαθμηδόν εσφοδρύνθη, και τότε ημείς ωρμήσαμεν κατά του
εχθρού, όστις απεμακρύνετο από ημάς. Επειδή δε ενύκτωσεν, ένεκα του σκότους, ματαίως όλην την νύκτα εζητήσαμεν την συναπάντησίν του.
23 Πέμπτη. Εξημερώθημεν περί την ν. Πρώτην, ο εχθρός ήτο προς το πέλαγος, επειδή δε ο
χθεσινός άνεμος εφύσα μετριώτερος, επάσχιζε να μας πάρη τα υπερδέξια (σοβράνο). Την δε 8 ώραν π.μ. επήγαν και εκανονοβόλουν , το Παλαιόκαστρον και
την Σφακτηρίαν, όλα τα μικρά του εχθρού πλοία, τα δε μεγάλα έπλεαν ανοικτά
εις το πέλαγος. Τότε και ημείς εκινήθημεν κατ’ αυτών. και την 11 ώραν επειδή ο
άνεμος εσφοδρύνθη και τα μεγάλα πλοία επόδησαν, ημείς ετρέχαμεν κατόπιν
αυτών. Την δε 3 ώραν μ.μ. ηνώθησαν όλα τα εχθρικά , και ήρχισαν να έρχωνται
όσο το δυνατόν όρτσα και ημείς επεριμέναμεν την νύκτα με σκοπόν να τα κτυπήσωμεν εις το σκότος, αλλ’ αίφνης ο καιρός εχάλασε, και επειδή επρομήνυε
τρικυμίαν εμποδίσθημεν. Την 11 ώραν μ.μ. εκόπασε μεν ο άνεμος, αλλ’ όλην
την νύκτα είχαμεν μεγάλην θάλασσαν. (καραντί)5

24 Παρασκευή. το πρωί είμεθα πλησίον του Παλαιοκάστρου, ο καιρός ήτο σκοτεινός με μεγάλην καταχνιάν εις γαλήνην. Την 11 ώραν π.μ. εκαθάρισεν ο ουρανός και τότε
είδομεν ερχόμενα κατ’ επάνω μας τα μεγάλα εχθρικά πλοία, αλλ’ επειδή επαρατήρησαν ότι μερικά πλοία μας έλαβαν τα υπερδέξια αυτών, επόδησαν, δια να
ενωθούν όλα. Την 5 ώραν μ.μ. εξανασκοτίνιασεν ο ουρανός και την 7 ώραν πάλιν εκαθάρισε. Την δε 9 ώραν προσεκλήθημεν δια σημ[είου] του Ναυάρχου να
ενωθώμεν όλα τα πλοία, και την 11 ώραν αφού ηνώθημεν, διευθύνθημεν προς
Ο.Γ. ο άνεμος εφύσα πο. γαληνιαίος και όλην δε την νύκτα εμείναμεν μ’ ολίγα
πανία.
25 Σάββατον. Εξημερώθημεν εις την ιδίαν χθεσινήν θέσιν, η ημέρα ήτο σκοτεινή. Την μεσημβρίαν υπήγεν ο Γεώργιος Νέγκας εις το πλοίον του Ναυάρχου, υπήγα δε και
εγώ. Ούτος είρχετο με την βάρκαν του από το Νεόκαστρον, μας είπεν ότι οι
Τούρκοι σκοπεύουν να κυριεύσουν εξ’ εφόδου δια θαλάσσης την ν. Σφακτηρίαν, και ότι χθες επολεμούσαν το Παλαιόκαστρον δια ξηράς, μετά ταύτα ανεχώρησε δια σημ. του Ναυάρχου προσεκλήθημεν εις το πλοίον του όλοι οι πλοίαρχοι, όπου μας παρήγγειλεν, όταν ίδωμεν τον εχθρόν να κινήση κατά της ν.
Σφακτηρίας, με πρώτον του σημείον να ορμήσωμεν και ημείς κατ’ αυτού.

5 Φουσκοθαλασσιά.
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26 Κυριακή. Το πρωί είμεθα περί την ν. Πρώτην, ο αήρ ήτο σκοτεινός, την δε 7 ώραν π.μ.
ήρχισε να φυσά ολίγον ο άνεμος Μ. την 9, τα μικρά του εχθρού πλοία επλησίασαν και εκανονοβόλουν την Σφακτηρίαν, συγχρόνως δε και τα μεγάλα έως
18 είρχοντο κατ’ επάνω ημών. Ο Ναύαρχος ύψωσε το σημείον να υπάγωμεν
και ημείς εναντίον αυτών, αλλ’ εξ’ αιτίας του γαληνιαίου ανέμου ετράβηξε
ομού με τ’ άλλα πλοία ολίγον μακράν του εχθρού. Ημείς δε με τον «Μιλτιάδην» μου επλησιάσαμεν τόσον εις αυτά, ώστε ηρχίσαμεν τον κανονοβολισμόν, όστις διήρκεσε περίπου 2 ώρας. Τα εχθρικά όντα υπ’ άνεμον ημών, εζήτουν με επιμονήν να μας περικυκλώσουν, και επειδή είμεθα εν μόνον πλοίον,
να μας αφανίσουν και ενώ ελοξοδρόμουν επί τούτω τω σκοπώ, κατά τύχην
εκόπασεν ο άνεμος, τότε δε βλέπων ο Ναύαρχός μας τον κίνδυνόν μας, δια
σημ. προσεκάλεσεν όλα τα πλοία να στείλουν προς ημάς τας βάρκας των δια
να έλθουν να μας σύρουν. Μετ’ ολίγον δ’ εφύσησεν άνεμος βοηθητικός εις
ημάς και διευθύνθημεν να ενωθώμεν με τα άλλα πλοία μας, ήλθον δε και αι
βάρκαις τας οποίας εδέσαμεν όπισθέν μας και μετά 2 ώρας ηνώθημεν με
τα ιδικά μας. Τα δε εχθρικά επειδή εβράδιασεν απεμακρύνθησαν από ημάς.
Όλην την νύκτα εμείναμεν εις γαλήνην.
27 Δευτέρα. Το πρωί είμεθα ομού με τον Ναύαρχον, πλησίον της ν. Πρώτης. Τα δε άλλα
πλοία μας μακράν από ημάς έως μίλια 15 προς Π. Την 8 ώραν π.μ. επλησίασαν προς ημάς δύο καΐκια, τα οποία έφερνον νερόν δια το Παλαιόκαστρον,
και μας είπον, ότι επειδή εις εν μέρος της Σφακτηρίας οι Τούρκοι δεν ηύραν
αντίστασιν, την εκυρίευσαν, και ότι εις εν άλλο μέρος αντεστάθησαν, αλλ’ εις
μάτην. Τα δε εις τον λιμένα ευρισκόμενα πλοία μας, αφού είδον την κυρίευσιν της Σφακτηρίας, εβγήκαν, πολεμούντα, εις τα πανία και επέρασαν μεταξύ
πολλών εχθρικών πλοίων, εκ των οποίων εν εκάη. Ημείς δε μαθόντες αυτό
το συμβάν ελυπήθημεν πολύ. Και ομού με τον Ναύαρχον ετραβήχθημεν περί
την Πρώτην, όπου ενωθέντες με τ’ άλλα πλοία μας επεριφερόμεθα όλην την
νύκτα μ’ ολίγα πανία.
28 Τρίτη. εξημερώθημεν εις την ιδίαν χθεσινήν θέσιν. Σήμερον ήλθε πλησίον μας ο αρχηγός των Σπετζών Νικόλαος Καλήζα (Σύρμας) με άλλα 3 πλοία. Επί του πλοίου μου επίσης ως και επί των άλλων αι τροφαί εν τω τελειούσθαι είμεθα δε
σχεδόν και χωρίς νερόν. Όθεν εστείλαμεν τινά πλοία μας ταις βαρκαις μας
εις Γαργαλίανον, όπου ηγόρασαν κρέας και κρασί. Από τους εκεί κατοίκους
επληροφορήθημεν θετικώς την κυρίευσιν της ν. Σφακτηρίας και του Παλαιοκάστρου, και ότι πολλά ολίγοι εκ των ιδικών μας εσώθησαν.

29 Τετάρτη. Το πρωί είμεθα σχεδόν εις την ιδίαν χθεσινήν θέσιν. Ο δε εχθρός προς το Νεό-[καστρον]
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29 Τετάρτη.
Συνέχεια  — Ο άνεμος ήτο γαληνιαίος. Την δε 11 ώραν π.μ. είμεθα αντίκρυ του λιμένος,
όπου αι φεργάδες του εχθρού ούσαι εντός αυτού εκανονοβόλουν το φρούριον, το οποίον αντεκανονοβόλει εις αυτάς. Μετά μεσημβρίαν δε όλοι οι πλοίαρχοι συνήλθομεν επί του πλοίου του Ναυάρχου, και απεφασίσαμεν, επειδή
ως εκ της ολιγότητος των πλοίων μας ήτον αδύνατον να βοηθήσωμεν το
φρούριον, να υπάγωμεν εις Μαραθωνήσιον δια να προβλέψωμεν τρόφιμα,
μάλιστα να κάμωμεν νερόν, ίσως δε ηθέλομεν εύρει και τα περιμενόμενα εξ’
Ύδρας πολεμικά και πυρπολικά πλοία. Όθεν μετά ταύτα καθείς εξ’ ημών επέστρεψεν επί του πλοίου του και είμεθα εις γαλήνην. Περί δε την δύσιν του
Ηλίου είμεθα σχεδόν εις την ιδίαν θέσιν, και εβλέπαμεν εντός του λιμένος
τον ακατάπαυστον κανονοβολισμόν εκ των φεργαδών και εκείνον, όστις εκ
της ξηράς εγένετο κατά του φρουρίου. Ο Ήλιος ήτον εις την δύσιν του, και
τότε ο ολίγος Νότιος άνεμος όστις εφυσούσεν, εκόπασε. Επειδή δε με το
πλοίον μου, είμεθα πολλά πλησίον εις το του Ναυάρχου, υπήγα με την βάρκαν
μου εις αυτόν επίτηδες δια να τον ομιλήσω και αφού συνωμιλήσαμεν διάφορα μετά του Ναυάρχου, τον είπον, τέλος πάντων, και την γνώμην μου ούτω,
δηλ: πριν κυριευθεί το φρούριον του Νεοκάστρου να μην απομακρυνθώμεν
από αυτό το μέρος και να καιροφυλακτήσωμεν ώστε να εύρωμεν αρμόδιον
καιρόν, και τότε με τα δε αυτού πυρπολικά να έμβωμεν εις τον λιμένα, και
είμαι παραβέβαιος ότι θα καύσωμεν τα εντός εχθρικά πλοία, και δια τούτον
θέλομεν σώσει το φρούριον, αλλέως θέλομεν το χάσει. Ο Ναύαρχος δε μολονότι κατ’ αρχάς εδέχθη την γνώμην, μετά ταύτα όμως την απέβαλε αναφέρων
μοι: περί της απαυδήσεώς μας και της ολιγότητας των πλοίων μας, και τέλος
αυτό το σχέδιον, ναι μεν είναι καλόν, αλλ’ επειδή είναι κινδυνώδες εις τους
ανθρώπους και εις τα πλοία, δια τούτο νομίζει ότι κανένας δεν θέλει το εκτελέσει τότε του έκαμα την παρατήρησιν ότι, ως εκ του στενού της εισόδου του
λιμένος, αρκούν μόνο δύο πολεμικά να συνοδεύσουν τα δύο πυρπολικά, τα
δε άλλα να μείνουν έξω,[δυσανάγνωστο]ιστα, διότι εις τι τυχόν απευκταίον
των πλοίων και ναυτών μας, δύνανται ούτοι με τας βάρκας των να καταφύγουν εις το φρούριον, και προς περισσοτέραν πεποίθησιν, τον είπον ότι εγώ
πηγαίνω με το πλοίον μου να συνοδεύσω, αλλ’ επειδή εστάθη αδύνατον να
τον πείσω, ιδών το ακατάπειστον αυτού, ανεχώρησα επιστρέφων ταραγμένος
εις τον «Μιλτιάδην» μου βλασφημών και καταρώμενος την τύχην μας. Όλην
την νύκτα εμείναμεν εις γαλήνην.
30 Πέμπτη. Εξημερώθημεν πλησίον εις τας νήσους Σαπιέντζας. Ήτο δε τόσον σκότος και
μεγάλη καταχνία, ώστε ημείς με το πλοίον μου και με εκείνο του Ναυάρχου,
ολίγον έλειψε να πέσωμεν επί του νησιδίου, μετά ταύτα δε εκαθάρισεν ο ουρανός, και τότε ο Ναύαρχος επροσκάλεσεν εις το πλοίον του δια σημ.
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30 Πέμπτη

Συνέχεια  — τον πλοίαρχον Κριεζήν, μετ’ ολίγον δε επίσης επροσκλήθην και εγώ, και αμέσως υπήγα προς αυτόν, όστις με είπεν ότι εκοινοποίησε εις τον Κριεζήν το
σχέδιον σου και του ήρεσεν, όθεν να το βάλωμεν εις πράξιν, πλην είναι υποψία
μήπως οι πυρπολισταί δεν θελήσουν να ακολουθήσουν το σχέδιον, δια τούτο
συσκεφθέντες απεφασίσαμεν να δοθώσιν εις έκαστον ναύτην πυρπολιστήν
ανά 1000 γρόσια, αμέσως δε δια σημ. επροσκλήθησαν όλοι οι πλοίαρχοι και οι
δύο πυρπολισταί: ο Ανδρέας Πιπίνος και ο Δημήτριος Ραφελιάς. Ο Ναύαρχος
ωμίλησεν εις αυτούς τα δέοντα αλλ’ ο μεν πρώτος, ως πάντοτε πρόθυμος, συγκατένευσε να ακολουθήση, ο δε δεύτερος δεν ήθελε και αντ’ αυτού αντικατεστήσαμεν τον ναύτην Γεώργιον Πολίτην ως διευθυντήν του πυρπολικού.
Εκ των διαφόρων δε πλοίων εσυμπληρώσαμεν τα πληρώματα των πυρπολικών,
εκ των οποίων τινές δεν ήθελον. Την 11 ώραν, ενώ ητοιμαζόμεθα, έφθασαν
πλησίον μας εξ’ Ύδρας τα υπό τους πλοιάρχους Αντ. Ραφαήλ και Κ. Μπελεμπήνη, και τα πυρπολικά τα υπό τον Δημαμά, Τζάπελην, Μπίκον και Σπαχήν, ωμιλήσαμεν δε προς τους πυρπολιστάς αυτούς τα δέοντα, και αμέσως ο Ναύαρχος
έδοσε προς αυτά τας αναγκαίας διαταγάς, και επεριμέναμεν τον αρμόδιον άνεμον δια να εκτελέσωμεν τον σκοπόν μας. Μετά μεσημβρίαν δε ενώ διευθυνόμεθα δια το Νεόκαστρον πλησίον των ν. Σαπιέντζας, επλησίασεν εις τον Ναύαρχον μία Ιωνική γολέττα, και έδωσεν εις αυτόν την είδησιν ότι διάφορα εχθρικά
πλοία είναι αραγμένα εις Μοθώνην όθεν αμέσως τότε ο ναύαρχος ύψωσε το
Σημείον «ακολουθείτέ με». Περί το εσπέρας δε επεράσαμεν μεταξύ των νήσων
της Σαπιέντζας και της ξηράς με ούριον άνεμον και αλληλοδιαδόχως επαρουσιάσθησαν τα πλοία μας πλησίον του λιμέν[δυσανάγνωστο]νης, και αμέσως ώρμησαν τα πυρπολικά μας το εν κατόπιν του άλλου, κατά των μη δυνηθέντων
να έβγουν εις τα πανία εχθρικών πλοίων και τα επυρπόλησαν. Ημείς δε με το
πλοίον μου όντες ύστεροι των άλλων πλοίων, εμείναμεν αλακάπα αντίκρυ του
φρουρίου, το οποίον μίαν μόνην φοράν μας εκανονοβόλησε. Επειδή δε από τα
πρώτα δύο πυρπολικά ήρχισαν να καίωνται τα εχθρικά, εφώναξα προς τα άλλα
να μην υπάγουν να τα κάψουν, αλλά ματαίως, δεν εισηκούσθην. Τέλος πάντων
όλοι οι πυρπολισταί με τας βάρκας των ήλθον εις το πλοίον μου, και μετ’ ολίγον
διευθύνθημεν όπου ήσαν και τα άλλα πλοία μας. Ο άνεμος ήτο σφοδρός Σ.Λ.
΄Εως της 11 ώρας Μ.Μ η θέα της πυρκαϊάς των εχθρικών πλοίων ήτον αξιοπαρατήρητος καθώς [δυσανάγνωστο] και οι κρότοι τους οποίους αι πυριταποθήκαι
έκαμνον. Παρά δε των ερχομένων σήμερον πλησίον μας πλοίων, επληροφορήθημεν την θλιβερήν είδησιν αλλ’ ενταυτώ και χαροποιάν, ότι ο φίλτατος αδελφός Σταύρος ηξιώθη να πέση ενδόξως υπέρ
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30 Πέμπτη
Συνέχεια  — Πίστεως και πατρίδος επί της ν. Σφακτηρίας, επίσης και ο φίλος μου Αναστάσιος Τζαμαδός. Τα εμπρησθέντα εχθρικά πλοία ήσαν 28, εξ’ ων τα μεν 12 ήσαν
φορτηγά, τα δε 16 πολεμικά.
		 Μ ά ι ο ς

1 8 2 5

1 Παρασκευή. Εξημερώθημεν υπό τας νήσους Σαπιέντζας, ο ίδιος χθεσινός σφοδρός άνεμος και όλην σχεδόν την ημέραν ήτο καταχνιά. Την νύκτα δε ένεκα του πολλού σκότους, εξεχωρίσθημεν από τον Ναύαρχον και επεριφερόμεθα μ’ ολίγα
πανία.
2 Σάββατον. το πρωί επειδή δεν εφαίνοντο κανέν’ εκ των πλοίων μας, διευθύνθημεν προς
τον Αλμυρόν της Μάνης, όπου την 9 ώραν π.μ. εφθάσαντες και ευρόντες
αραγμένον τον Ναύαρχον με τα άλλα πλοία, αράξαμεν και ημείς.Υπήγα δε εις
του Ναυάρχου, και παρ’ αυτού επληροφορήθην ότι το ελληνικόν στρατόπεδον σχεδόν διελύθη εξαιτίας της ασυμφωνίας των αρχηγών, αντιζήλων του
προέδρου του Εκτελεστικού Γ. Κουντουριώτου, όστις μη δυνηθείς να υποφέρη τας ραδιουργίας αυτών, επεβιβάσθη εις εν ευρεθέν αυτού Σπετζιώτικον πλοίον, και διευθύνθη εις Ναύπλιον. Την 10 ώραν ανεχώρησε δια Ύδραν
με το πλοίον του ο Σ. τ. Φώκας φέρων επ’ αυτού όλους τους ναύτας των εις
Μοθώνην καέντων πυρπολικών. Μετά μεσημβρίαν μοι είπεν ο Ναύαρχος να
υπάγω εις την Καλαμάταν, δια να ομιλήσω και προτρέψω τους αυτού ευρισκομένους αρχηγούς των Μανιατών να επιστρέψουν με τους στρατιώτας των εις
το στρατόπεδον. Όθεν μετά ημίσειαν ώραν, υπήγα προς αυτούς, τους ωμίλησα τα δέοντα, και αφού ούτοι μοι υπεσχέσθησαν ότι θα επιστρέψουν εις
το στρατόπεδον, ανεχώρησα από αυτούς, και το εσπέρας επιστρέψας εις τον
Ναύαρχον, τον είπα τας υποσχέσεις των Μανιατών κ.τ.λ. έπειτα δε υπήγα εις
τον «Μιλτιάδην» μου.
3 Κυριακή. Ουδέν νέον.

4 Δευτέρα. το πρωί, αφού ο Ναύαρχος ύψωσε το σημάτιον της εκπλεύσεως, απαραύτως
μετ’ αυτού ηνήχθημεν εις το πέλαγος. Τα δε λοιπά πλοία έμειναν εκεί προσορμισμένα. Περί την μεσημβρίαν ο εύρος (συρόκος) εσφόδρυνεν, ώστε
ηναγκάσθημεν να οπισθοδρομίσωμεν και προσορμισθώμεν εις το ίδιον μέρος, όπου εύρομεν και μίαν ιονικήν ημιολίαν( βρατσέραν) διευθυνομένην εις
Σμύρνην. Ο διευθυντής αυτής έφερεν προς τον Ναύαρχόν μας γράμμα του
αρχηγού των Αλγερίνων προς τινα φίλον του εν Σμύρνη αφορών την ένωσίν
του μετά του Αιγυπτιακού στόλου και άλλα. Εκ τούτου συμπεράναμεν ότι τα
πλειότερα των εις Μοθώνην πυρπολυθέντων εχθρικών πλοίων είναι Αλγερίνικα. Την επιούσαν νύκτα ο άνεμος ήτο άστατος.
5 Τρίτη. ήρχισεν επί των πλοίων μας η ακαταστασία των ναυτών.

6 Τετάρτη. Το πρωί δια σηματίου του Ναυάρχου απάραντες μεθ’ όλων των άλλων πλοίων
εξεπλεύσαμεν εκείθεν, και την 8 ώραν π.μ. ήμεθα παρά την Κορώνην. Ο άνεμος Σκίρων
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6 Τετάρτη.
Συνέχεια  — ρωνοζέφυρος ήτο σφοδρός. Περί το εσπέρας ήμεθα παρά τας Οινούσας (Σαπιέντζας), όπου παρετηρήσαμεν εχθρικά τινά πλοία μακράν ημών πλέοντα.
Την νύκτα διεδρομήσαμεν (βολτεζάρομεν)
7 Πέμπτη. πρωίθεν εξηκολούθει πνέων ο αυτός άνεμος μετριότερος. Ήμεθα πλησίον
των Οινουσών. Την 10 ώραν π.μ. ίδομεν προς Μ. του Νεοκάστρου τον εχθρόν.
Ο άνεμος εσφόδρυνε, και προς το εσπέρας, προμηνυούσης της καταστάσεως
τρικυμίας, δια σηματίου του Ναυάρχου διευθύνθημεν εις το Βενέτικον, όπου
ανακωχεύσαμεν δι’ όλης της νυκτός, καθ’ ην έπιπτε ραγδαία βροχή συνοδευομένη με συνεχείς αστραπάς και βροντάς.

8 Παρασκευή. Εξημερώθημεν υπό το φρούριο της Κορώνης. Όπουθεν ερρίφθησαν επτά κανονοβολαί, ένεκα ίσως της εορτής των Οθωμανών, ήτοι του Κορμπανμπαϊραμίου: περί την μεσημβρίαν σφοδρύναντος του ανέμου, και γενομένου σήματος επί της ναυαρχίδος διευθυνθέντες προσωρμήσθημεν εις τας Καλάμας.
Καθ’ όλην την νύκτα εξηκολούθησε βροχή και άνεμος άστατος.
9 Σάββατον. Ουδέν αξιοσημείωτον.

10 Κυριακή. Πρωίθεν δια σηματίου του Ναυάρχου ανήχθημεν άπαντα τα πλοία, εκτός των
του Αντωνίου Κριεζή και του Αντ. Ραφαήλ, τα οποία κατά διαταγήν του Ναυάρχου έμεινον εκεί δι’ υπηρεσίαν τινά. Ο άνεμος ήτο Σκιρωνοζέφυρος γαληνιαίος, όστις μετά την μεσημβρίαν εσφόδρυνε. Μεθ’ ημών συνέπλεον και τινά
Σπετζιώτικα πλοία. Κατά την επελθούσαν νύκτα ήμεθα εις γαλήνην διευθυνόμενοι προς Απηλιώτην (Λεβάντε). Αυθημερόν ήλθεν εις ημάς και το πλοίον
του Ιωάννου Ζάκα κομίζον τροφάς εις τον στόλον.

11 Δευτέρα. Σημήναντος του Ναυάρχου προσορμίσθημεν εις Τρίνιτσαν τα Υδριωτικά, τα
δε Σπετζιωτικά εις Μαραθωνήσι της Λακωνίας. Αυθημερόν ανεχώρησεν εις
Ύδραν η ημιολία (γολέτα) του Κυριάκου Παξηνού.
12 Τρίτη. Από πρωίας μέχρι μεσημβρίας κατά διαταγήν του Ναυάρχου έλαβον έκαστον
πλοίον τρόφιμα, ήτοι ψωμί, τυρί, κρέας, σάρδας και νερόν. Περί την δύσιν του
Ηλίου αφήχθησαν εξ’ Ύδρας μεν τα πυρπολικά πλοία των αδελφών Θεοδωράκη και Αντωνίου Θ. Βώκου και το του Μιχαήλ Μπουντούρη, εκ Καλαμών δε
εκείνα του Κριεζή και Ραφαήλ, οι οποίοι, ως είπον, δεν έπραξαν τίποτα, και
ότι, καθ’ ως είχον ειδήσεις εις Καλάμας το Νεόκαστρον παρεδόθη εις τον
εχθρόν, και ο στόλος του ελλιμενίσθη εις αυτό, αφήσας εκτός του λιμένος
παραπλέοντα ως [δυσανάγνωστο] πλοία τινά.

13 Τετάρτη. Πρωίθεν, γενομένου ναυαρχικού σηματίου ηνήχθημεν όλα τα πλοία, καθώς
και τα εν Μαραθονησίω, καθ’ όλην την ημέραν και την επελθούσαν νύκτα είχομεν τον άνεμον Σκίρωνα
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13 Τετάρτη.
Συνέχεια  — γαληνιαίον.

14 Πέμπτη. Είδομεν το πρωί τον εχθρικόν στόλον προσήνεμον ημών παρά το νησίδιον Βενέτικον. Περί το εσπέρας πλησιάσαντες εις αυτόν εκανονοβολήσαμεν αυτόν και
αντικανονοβολήθημεν υπ’ αυτού αμοιβαίως. Επειδή δε περί την δύσιν του Ηλίου ο άνεμος εσφόδρυνεν, αμφότεροι οι στόλοι απεμακρύνθημεν απ’ αλλήλων, μ’
όλον τούτο ετοιμάσθημεν εις νυκτερινήν ναυμαχίαν, στο εφέρων επί του ημετέρου πλοίου τα έπιπλά του ο πυρπολιστής Θεοδωρ. Θ. Βώκου, προϊούσης όμως της
νυκτός, και του ανέμου (Σκίρωνος) έτι σφοδροτέρου γενομένου απεμακρύνθημεν αμφότεροι οι στόλοι.

15 Παρασκευή. Ο άνεμος ήτο μέτριος (Σκίρων). Ο εχθρός υπερέπλεε ημών, κατά την μεσημβρίαν
διευθύνθημεν εναντίον του, αλλά μόλις περί την Ηλίου δύσιν τον επλησιάσαμεν
και τον εκανονοβολήσαμεν μετρίως και αντεκανονοβολήθημεν υπ’ αυτού, διότι η
επελθούσα και καθ’ όλην την νύκτα διαρκέσασα γαλήνην μας εμπόδισε.
16 Σάββατον. Είμεθα εν γαλήνη. Ο εχθρός εφαίνετο εις το υπήνεμον και έως 50 μίλια μακράν
ημών προς το ακρωτήριον Ταίναρον(Ματαπάν). Την 3 ώραν μ.μ. ήρχισε να πνέη
ολίγον ο Σκίρων, περί την δύσιν του ηλίου επλησιάσαμεν αυτόν, και μ’ όλον ότι
ήμεθα εις το υπήνεμον αυτού ηρχίσαμεν την μάχην, και επειδή μετά παρέλευσιν ημισείας ώρας εκόπασεν ο άνεμος, εκκλίναμεν, επιφυλαττόμενοι να τον προσβάλλομεν άμα τύχωμεν επιτηδείου καιρού. Την νύκτα εμείναμεν εν γαλήνη.

17 Κυριακή. Ο άνεμος Εύρος (οστριασιρόκος) μέτριος. Ο εχθρός προσήνεμος. Την 6 π.μ. αναστρέψαμεν (επήραμεν την βόλταν) προς λίβα (Γαρμπήν). Την 8 ώρα μ.μ. ο άνεμος
εσφόδρυνεν, ότε είμεθα υπό την νήσον Αυγό των Κυθήρων. Καθ’ όλην την νύκτα
διεδρομέομεν (εβολτατσάρομεν) υπό τας νήσους….(Λίους)

18 Δευτέρα. Εξημερώθημεν εν τη αυτή σχεδόν θέσει τη χθεσινή. Ο εχθρός δεν εφαίνετο.
Μετά μεσημβρίαν τον είδομεν προς Λίβαν ημών, και αμέσως διευθύνθημεν προς
το μέρος εκείνο. Την 7 ώραν επλησιάσαμεν εις αυτόν και ηρχίσαμεν να κανονοβολούμεθα αμοιβαίως. Μετά μιάς ώρας παρέλευσιν, σφοδρύναντος του ανέμου,
απεμακρύνθημεν από αυτού. Μετά το μεσονύκτιον εμείναμεν εις γαλήνην. Την
αυτήν ημέραν ανεχώρησε εις Ύδραν η ημιολία του Δημ. Θ. Βώκου.
19 Τρίτη. Γαλήνη. Ο εχθρός εις το ποσήνεμον ημών. Πλησιάσαντες τον Ναύαρχον εμάθαμεν παρ’ αυτού, ότι, ως ειδοποιήθη, εις Κρήτην ήσαν φορτηγά τινά πλοία με αλβανικόν στρατόν, και ότι ο εχθρικός στόλος διευθύνετο εκεί δια να τα παραλάβη
και μεταφέρη εις Πελοπόννησον. Αυθημερόν αφίχθη εις ημάς εξ’ Ύδρας, φέ-
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19 Τρίτη.
Συνέχεια — ρουσα τροφάς και μισθούς ενός μηνός εις τον στόλον μας, η ημιολία του
Γ. Νέγκα.

20 Τετάρτη. Ωσαύτως και σήμερα εξημερώθημεν εις γαλήνην, έχοντας εις το προσήνεμον τον εχθρόν. Ήμεθα δε μεταξύ Λίους και Κρήτης. Δια σηματίου ναυαρχικού προσκληθέντες μετέβημεν άπαντες οι πλοίαρχοι εις την ναυαρχίδα, και έλαβεν έκαστος ημών ανά εν μηνιαίον μισθόν δια τα πληρώματα
των πλοίων μας. Αυθημερόν κατά διαταγήν του Ναυάρχου διευθύνθησαν
τρία πολεμικά πλοία εις Μεσολόγγιον. Καθ’ όλην την νύκτα εξηκολούθη η
γαλήνη.
21 Πέμπτη. Ημείς μεν ευρέθημεν το πρωί υπό τους Λίους, ο δε εχθρός υπό την Κρήτην διευθυνόμενος εις Σούδαν. Ο Ζέφυρος (πονέντης) ήτο σφοδρός.
Αφήσαντες εις το μέρος τούτο ως προφυλακίδας δύο ναυς, διοικουμένας
υπό του Γ. Ζάκα και Π. Μπελεμπίνη, διευθύνθημεν προς βορράν. Το εσπέρας ήμεθα πλησίον των Κυθήρων, ότι ο καιρός εφαίνετο άστατος. Την νύκτα εμείναμεν εν γαλήνη. Αυθυμερόν έδωκα εις το πλήρωμα του πλοίου
μου τον μηνιαίον μισθόν του.

22 Παρασκευή. Εξημερώθημεν μεταξύ Κυθήρων και του ακρωτηρίου Μαλέα εν γαλήνη.
Μετά μεσημβρίαν πνεύσαντος μετρίως νοτίου ανέμου, προσωρμίσθημεν
κατά την 2 ώραν μ.μ. εις Βοιάς (Βάτικα). Περί την δύσιν του Ηλίου αφιχθέν ταχύπλουν επίτηδες εξ’ Ύδρας, εκόμισε επιστολήν των προκρίτων,
δι’ ης τω ανηγγέλλετο ότι ο βυζαντινός στόλος παρέπλεε τον Καφηρέα
επί σκοπώ του να προσβάλλη την Ύδραν, και παραχρήμα υψώθη επί της
ναυαρχίδος να απάρη άπας ο στόλος. Επειδή δε πολλοί των ναυτών ήσαν
κατ’ εκείνην την ώραν εις την ξηράν προσεκλήθησαν εις τα πλοία δι’ ιδιαιτέρων σηματίων αυτών, εξ’ ων τινές προφθάσαντες εισήλθον εις αυτά,
τινές δε ουχί. Μ’ όλον τούτον αυθωρεί άπαντα τα πλοία εξεπλεύσαμεν διευθυνόμενα προς την Ύδραν με σφοδρόν άνεμον Σκίρωνα, όστις μετά το
μεσονύκτιον εκόπασεν. Η δε σπουδή ημών να προφθάσωμεν την Ύδραν
και η κατά του εχθρού αγανάκτησις ήτο λίαν περίεργος.
23 Σάββατον. Ευρέθημεν το πρωί πλησίον της Ύδρας προς νότον, όπου επληροφορήθημεν από τον πλοίαρχον Α. Ραφαήλ ότι κατά τη 21ην του παρόντος μηνός
εναυμάχησεν η β΄μοίρα του στόλου μας περί το ακρωτήριον Καφηρέα και
κατά την ναυμαχίαν επυρπόλησε πλησίστιον εν μονόκροτον (φεργάδα) ο
Μανόλης Μπούτης, ο δε Ιω. Μαδρόζης ένα δρόμωνα (κορβέταν): Ότι συνέλαβον οι ημέτεροι πέντε φορτηγά Ευρωπαϊκά του εχθρικού στόλου, φέροντα τροφάς και πολεμοφόδια, και ότι μέρος του εχθρικού στόλου διευθύνθη προς την Εύβοιαν, και μέρος βοηθούμενον υπό του πνέοντος τότε
ανέμου προς την Κρήτην. Μετά μεσημβρίαν σημήναντος του ναυάρχου
εστράφημεν προς νότον διευθυνόμενοι εις Μήλον.
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23 Σάββατον.
Συνέχεια — Μετά δύο ώρας έπειτα συναντήθημεν με την Βαν μοίραν του στόλου μας. Περί
την δύσιν του ηλίου έφθασαν εις ημάς τα αφεθέντα εις Κρήτην ως πρόσκοποι
και προφυλακίδες δύο νήες η του Ι. Ζάκα και Μπελεμπίνη, εξ’ ων εμάθομεν
ότι ο εχθρικός στόλος ελλιμενίσθη εις Σούδαν. Ταυτοχρόνως κατά σήμα του
Ναυάρχου προσωρμίσθημεν εις τον λιμένα της Μήλου.
24 Κυριακ. ουδέν αξιοσημείωτον.

25 Δευτέρα. ουδέν αξιοσημείωτον.

26, Τρίτη. Επαλαμίσαμεν τινά πλοία μας. Μας επλησίασεν ερχόμενοςαπό την Κρήτην[κενό του χειρογράφου], και μας ανήγγειλεν ότι ο Βυζαντινός στόλος εισέπλευσεν εις Σούδαν.

27 Τετάρτη. Ήλθεν επί του πλοίου μου εις επίσκεψίν μου Αμερικανός Άλεν (Halin) τιςονομαζόμενος. Μετά μεσημβρίαν ανεχώρησε διευθυνόμενος εις ΄Υδραν το μονάρμενον (σκούνα) του Παξεινού.
28 Πέμπτη. το πρωί σημάναντος του Ναυάρχου, ανήχθημεν τα Υδραϊκά πλοία. Τα δε των
Σπετζιωτών ως παλαμιζόμενα έμειναν αυτούς.

29 Παρασκευή. εξημερώθημεν πλησίον της Μήλου, όπου καθ’ όλην αυτήν την ημέραν και την
επελθούσα νύκτα εμείναμεν ένεκα διαρκούς γαλήνης.
30 Σάββατον. Ωσαύτως.

31 Κυριακή. Πάλιν εις την αυτήν θέσιν ευρέθημεν το πρωί. Την 7 π.μ. ήρξατο πνέων μέτριος ο Μέσης (Γραίγος), και διευθυνόμεθα προς την Σούδαν. Την 8 ώραν εμετρίασε έτι μάλλον, και την 5 μ.μ. εφθάσαμεν πλησίον του λιμένος της Σούδας,
όπου ιστιοδρόμουν (ήσαν εις τα πανία) έως 15 εχθρικά πλοία. Πλησιάσαντες
εις αυτά τα εσφαιροβολήσαμεν ολίγον. Μετά ταύτα κατά σήματος του Ναυάρχου εστάθημεν εν ανακωχή (αλακάπα). Περί την δύσιν του ηλίου, επειδή
η κατάστασις της ατμοσφαίρας προεμήνυε σφοδρόν άνεμον, απεμακρύνθημεν από την ξηράν. Οι δε δύο εχθρικοί στόλοι ήσαν προσωρμισμένοι εις την
είσοδον του λιμένος της Σούδας υπό το φρούριον. Ο άνεμος Ευραπηλιώτης
(σοροκολεβάντες) εσφόδρυνε, συνοδευόμενος με βροχή και αστραπάς. Την
νύκτα ηλαττώσαμεν ιστία.
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1 Δευτέρα. Ευρέθημεν την πρωίαν έως 15 μίλια μακράν της Κρήτης. Ο άνεμος Απηλιώτης (λεβάντες) ομιχλώδης. Κατά σήμα του Ναυάρχου διευθυνόμεθα προς την
Σούδαν όλα τα πλοία ομού. Καθ’ όλην την ημέραν ο καιρός ήτο άστατος και
βροχερός.
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1 Δευτέρα.
Συνέχεια — Περί την δύσιν του ηλίου, ως πολύ πλησίον της ξηράς όντες, επιστρέψαμεν
προς το πέλαγος. Την νύκτα ο άνεμος Μεσασπηλιώτης (Γ.Λ) εσφόδρυνε, ως
μετά δύο ώρας έπαυσεν, ώστε καθ’ όλην την υπόλοιπην νύκτα εμείναμεν εις
γαλήνην.

2 Τρίτη. Εις την αυτήν θέσιν εξημερώθημεν. Την 7 ώραν π.μ. έπνευσε γαληνιαίος ο
Σκίρων (M), ότε και ο εχθρικός στόλος εξέπλεε του λιμένος της Σούδας. Άμα
τον είδομεν εκπλέοντα εστράφημεν κατ’ αυτού, και σημάναντος του Ναυάρχου, ητοιμάσθημεν τα τε πολεμικά και πυρπολικά πλοία εις μάχην. Την 11
π.μ. ωρμήσαμεν κατά του εχθρού, και ενώ εσφεροβολούμεθα αμοιβαίως, διευθύνθη κατά τινος εχθρικού δρόμωνος (κορβέτας) με το πυρπολικόν του
ο Ι. Στύππας, το οποίον ατυχώς εκάη εις μάτην. Μετ’ ολίγον ώρμησε με το
πυρπολικό του κατά του αυτού δρόμωνος ο Αντώνιος Θ. Βώκου, και το ήψεν
αφού το προσεκόλησε εις το εχθρικόν εκείνο πλοίον. Ενώ δε εκαίετο τούτο
επέρριψε και ο Δημαμάς επ’ αυτού το ιδικόν του πυρπολικόν, και παραχρήμα απετεφρώθη το εχθρικόν. Μετά ταύτα ώρμησε με το πυρπολικόν του ο
Γ. Πολίτης εναντίον άλλου εχθρικού δόλωνος και απέτυχε, ως όντας πολύ
πλησίον του φρουρίου. Εντοσούτω η ναυμαχία εξηκολούθη, αλλ’ ο εχθρός
διευθύνετο εντοσούτω φεύγων από ημάς, προς τον λιμένα. Ημείς με το
πλοίον ενώ εμαχόμεθα συνοδεύαμεν και το πυρπολικόν του Πολίτου, όστις
μετά τον εμπρησμόν αυτού εμβάς εις την λέβον του δια να έλθη εις το πλοίον μας περιεκυκλώθη από διαφόρους εχθρικάς λέμβους, και εμάχετο κατ’
αυτών, παρατηρήσαντες τον κίνδυνόν του εδράμομεν προς αυτού, και δια
του συνεχούς σφαιροβολισμού ημών ηναγκάσαμεν τας εχθρικάς λέμβους ν’
απομακρυνθώσι, και εσώσαμεν τους πυρπολιτάς, αλλ’ ενταυτώ εκινδυνεύσαμεν ημείς ευρεθέντες εν γαλήνη πλησίον του φρουρίου, και πυροβολούμενοι παρ’ αυτού και διαφόρων εχθρικών πλοίων, καθ’ ων αντεπυροβολούμεν
και ημείς εκατέρωθεν κατ’ αυτού. Τέλος πάντων ιδών την επικίνδυνον θέσιν
ημών ο Ναύαρχος διέταξε δια σηματίου να πέμψωσι τας λέμβους των τα άλλα
πλοία, δια να μας ρυμουλκήσωσι, και ούτως απομακρυνθώμεν του φρουρίου,
όπερ και εγένετο. Το πλοίον μας εβλάφθη πολύ κατά την ναυμαχίαν αυτήν,
εξ’ ης ηνεγκάσθη ο εχθρός να καταφύγη αύθις εις Σούδαν. Ημείς δε άπαντα
τα πλοία απεσύρθημεν υπό το ακρωτήριο Μαλέχα όπου καθ’ όλην την επελθούσα νύκτα εμείναμε με ολίγα ιστία.

3.Τετάρτη. Το πρωί ήμεθα υπό το ακρωτήριον Μαλέχα. Πλησίον της εισόδου του λιμένος
παρέπλευσαν εχθρικά τινά πλοία, τα οποία πλησιάσαντα τινά των ημετέρων
εσφαιροβόλησαν, και ως εκ τούτου ηναγκάσθησαν να εισέλθωσιν εις τον λιμένα. Εν δε τούτων
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3 Τετάρτη.
Συνέχεια — καταδιωκόμενον εξώκειλεν εις την ξηράν. Ημείς δε εμείναμεν έξω του λιμένος. Την 4 μ.μ. ο άνεμος (Σκίρων) εσφόδρυνε. Όθεν καθ’ όλην την νύκτα διεδρομένομεν (βολτατσάραμεν) υπό το ακρωτήριον Μαλέχα.
4 Πέμπτη. Ο χθεσινός άνεμος εξηκολούθη. Μετά μεσημβρίαν συνηντήθημεν με το
πλοίον του Ιω. Μίκου προερχόμενον εξ’ Ύδρας. Επί του ημετέρου πλοίου
ήτο ο πυρπολιστής Δημαμάς με τους ναύτας του μέλλων να απέλθη δια
της λέμβου του εις ΄Υδραν. Μη δυνηθέντες να πλησιάσωμεν τον Ναύαρχόν μας, διευθύνθημεν προς Σκυρωνοβορράν (μαϊστροτραμοντάνα), δια
να πλησιάσωμεν εις την Μήλον, και τότε να αφήσωμεν αυτούς εκεί. Μετά
το μεσονύκτιον ο άνεμος ήτο άστατος και βροχερός.

5. Παρασκευή. το πρωί έβρεχεν, ήμεθα αντίκρυ της Μήλου. Την 11 π.μ. συνηντήθημεν με
το πυρπολικόν του Ιωάννου Μανδρόζου, προερχόμενον εξ’ Ύδρας. Ο άνεμος π.μ. ήτο σφοδρός. Την 1 μετά το μεσονύκτιον εγένετο σφοδρότερος,
ώστε ηναγκάσθημεν να μείνομεν με δύο μόνο ιστία, αλλά μετά δύο ώρας
εμετρίασε.
6 Σάββατον. Εξημερώθημεν προς Ζέφυρον της Μήλου και μακράν αυτής έως 20 μίλια,
πνέοντος του αυτού της προτεραίας ανέμου μετρίως. Την 6 π.μ. ήμεθα
μεταξύ Μονεμβασίας. Κατ’ αυτήν την ώραν ανεχώρησεν η λέμβος του Δημαμά. Μετά 2 ώρας ήρχισε να πνέη ο Λίψ και διευθυνόμεθα προς απάντησιν του στόλου. Καθ’ όλην την νύκτα ο άνεμος ήτο σφοδρός.

7 Κυριακή. Την πρωΐαν ευρέθημεν αντίκρυ της νήσου Αγίου Θεοδώρου (Θεοδωρού)
όπου επεσκεύθημεν εν Αυστριακόν πλοίον και εν Κυθήριον τροχαντήριον,
εκπλεύσαντα αμφότερα εκ Κυδωνίας (Χανιών) και το μεν διευθύνετο εις
[κενό του χειρογράφου] το δε εις Σύρον. Εξ’ αυτών επληροφορήθημεν ότι
ο εχθρικός στόλος ευρίσκετο εισέτι εις Σούδαν επιβιβάζων στρατεύματα.
Την 9 π.μ. συνυντήθημεν με το πλοίον του Ιω. Ζάκα, όπερ ήτο διατεταγμένον να περιφέρηται περί την Κρήτην, δια να κατασκοπεύη τα κινήματα
του εχθρού. Παρ’ αυτού εμάθομεν ότι ο ημέτερος στόλος διευθύνθη ίνα
ελλιμενισθή εις Βοιάς (Βάτικα). Την νύκτα εμείναμεν εις γαλήνην.

8 Δευτέρα. ήμεθα υπό το ακρωτήριον Σπάθας, ο άνεμος (Ζέφυρος) ήτο γαληνιαίος.
Την 8 π.μ. πνεύσαντος τούτου ζωηρότερου διευθυνόμεθα προς τας Βοιάς.
Την 2 μ.μ. ήμεθα μεταξύ Κυθήρων και Μαλέα. Την 4 μ.μ. εγαληνίασε, και
ένεκα ταύτας εμείναμεν καθ’ ολην την νύκτα εις την αυτήν θέσιν.
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9 Τρίτη. Πλησίον των Βοιών ούτως το πρωί ίδομεν εκεί ελλιμενισμένα τον Ναύαρχον
μετά τιναν άλλων πλοίων. Την 7 π.μ. ελλιμενίσθημεν και ημείς αυτόθι, όπου
μετά μεσημβρίαν καθωρμίσθησαν και άλλα πλοία ημέτερα.
10 Τετάρτη. το πρωί έφθασε πλησίον μας ερχόμενον εξ’ Ύδρας το μονάρμενον (σκούνα)
του Κ. Παξεινού φέρον τροφάς εις τον στόλον. Μετ’ αυτού αφίχθησαν και
επτά πλοιάρια φέροντα οίνον. Κατά διαταγήν του Ναυάρχου έκαστον πλοίον
του στόλου έλαβε το ανάλογο μέρος άρτου και οίνου. Η αταξία των ναυτών
ήρχισε πάλιν εις τον στόλον, και πολλοί εξ’ αυτών εξελθόντες των διαφόρων
πλοίων ανεχώρησαν εις Ύδραν.
11 Πέμπτη. Από πρωΐας έλαβεν έκαστος πλοίαρχος το τέταρτον του μηνιαίου μισθού και
αμέσως το διένειμε εις τους ναύτας του.

12 Παρασκευή. Πρωΐας έτι ούσης μετέβην εις επίσκεψιν του εκ Σπετζών πλοιάρχου Αναργύρου Λεμπέση. Ενώ δε επέστρεφον εις το πλοίον μου είδον αίφνης πυρποληθέν και βυθισθέν το υπό διεύθυνσιν του Αθανασίου Δ. Κριεζή υδραϊκόν πλοίον του στόλου. Πώς τούτο συνέβη είναι άγνωστον. Διεδόθη όμως από τινας
των ναυτών του πλοίου τούτου, οίτινες κατ’ αγαθήν των τύχην έτυχον κατά
την ώραν εκείνην εις την ξηράν ξυλευόμενοι, ότι έθεσε πυρ εις την πυριτοθήκην του πλοίου αιχμάλωτος Οθωμανός βασανιζόμενος υπό των ναυτών. Ο
πλοίαρχος και 33 ναύται, απώλοιτο, 23 δε εσώθησαν. Μετά μεσημβρίαν διέβη
εγκείθεν ημών η ημιολία του Μιχάλη Γ. Μιχάλη ερχομένη εκ Μάλτας και μεταφέρουσα εις Ύδραν σχοινία, ιστία και σφαίρας των τηλεβόλων.
13 Σάββατον. Κατά σήματος του Ναυάρχου απάραντες εξήλθομεν του λιμένος άπαντα τα
πλοία. Την 7 ώραν μ.μ. επληροφορήθημεν από τι πλοιάριον ήτο παρά την νήσον [κενό του χειρογράφου] (Λιούς). Πλαγιοδρομούντες με άνεμον Ζέφυρον
παρήλθομεν τα Κύθηρα. Την επελθούσαν νύκτα ο άνεμος ήτο γαληνιαίος.
14 Κυριακή. ευρέθημεν προς Λίβα του Ταινάρου ακρωτηρίου. Την πρωΐαν και περί την 7
π.μ. είδομεν τον εχθρόν εις το πέλαγος, και κατά σημάτιον του Ναυάρχου
ετοιμασθείς ο στόλος εις μάχην προσήγγισε τον εχθρικόν κατά την 9 ώραν,
και ηρχίσαμεν αμφότερα τα μέρη τον πυροβολισμόν, όστις κατέστη πεισμωταδέστατος εκατέρωθεν. Ούτος δε του εχθρού παραταγμένου εις γραμμήν,
ωρμήσαμεν εις το κέντρον αυτού ανεστράφη κατά πρύμναν (επόδισε) μικρόν,
και πάλιν ηψώθη. Τότε εφορμήσαντες αύτες
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14 Κυριακή.
Συνέχεια — κατ’ αυτού, και ενώ εμαχόμεθα διευθύνθη με το πυρπολικόν του ο Μιχ. Μπουτούρης κατά τινος εχθρικού δρόμωνος (κορβέττας), και πριν το προσκολλήση εξ’ αυτού ήναψεν αίφνης η πυριταποθήκη της λέμβου του, και εξ’ αυτής το
πυρπολικόν, το οποίον εκάη ματαίως. Την στιγμήν εκείνην τρία εκ των ημετέρων πολεμικά πλοία, έχοντα μεθ’ εαυτών και το πυρπολικόν του Ιω. Μανδρόζου, ώρμησαν εις το κέντρον του εχθρού. Ενώ δε το πυρπολικόν τούτο
ήτο εγγύς ενός εχθρικού πάρονος (βρίκι) και οι πυρπολισταί, οίτινες ήσαν επί
της πρύμνης κατήλθον εις την λέμβον των δια να θέσουσι το πυρ εις αυτό,
αιφνιδίως σφαίρα μολυβδοβόλου (τουφεκίου) πλήξασα εις το μέτωπον τον
ειρημένον διευθυντήν του πυρπολικού παρατηρούντα το εχθρικόν εκείνο
πλοίον από την θέσιν του δια να θέση το πυρ, εφόνευσεν αυτόν παραχρήμα.
Ενώ δε έπιπτε νεκρός εις την λέμβον με το πυρ, το οποίον έφερεν εις την χείρα, ήναψεν [δυσανάγνωστο] η εν αυτή πυρίτις, και εν ακαρεί διεδόθη το πυρ
και εις το πυρπολικόν, όπερ εκάη και αυτό εις μάτην. Το δε εχθρικόν πλοίον
απεμακρύνθη αβλαβές. Ούτως ετελείωσεν η ναυμαχία αύτη, ήτις ονομάσθη
ναυμαχία του Ταινάρου. Άπαντες δε εις τον στόλον ελυπήθημεν δια την απώλειαν του Μανδρόζου, όστις ήτο είς εκ των τολμηροτέρων πυρπολιστών της
Ύδρας. Περί το εσπέρας ήμεθα υπό τα Κύθηρα, όπου περιεφερόμεθα και τας
δύο ακολούθους ημέρας.

17 Τετάρτη. Προσκληθείς το πρωί επί της ναυαρχίδος παρέλαβον κατά διαταγήν του Ναυάρχου άπαντας τους πληγωθέντας και εμπρησθέντας ναύτας πυρπολιστάς
του Μπουτούρη και τας λέμβους των επί του πλοίου μου δια να τους μεταφέρω εις Ύδραν μετά του νεκρού του Μανδρόζου προς ενταφιασμόν του. Η μεταφορά τούτην δια του πλοίου μου διετάχθη δια τούτο μάλλον, διότι και αυτό
ήτο πολύ βεβλαμμένον εκ της προλαβούσης ναυμαχίας του Ταινάρου ιδίως
κατά τον μέγαν ιστόν εφ’ ού δεν ηδυνάμεθα ν’ αναπετάσωμεν τον δόλωνα
(γάμβιαν) παντάπασιν. Δια ταύτα ανεχώρησα με λύπην μου από του στόλου
αυθημερόν. Το εσπέρας ήμεθα υπό τα Κύθηρα. Την νύκτα ευρισκόμεθα εις
γαλήνην.
18 Πέμπτη. Εξημερώθημεν υπό τα νησίδια Δραγονέρας. Ο άνεμος Σκιρωνοβορράς (Μ.Τ.)
γαληνιαίος. Την επελθούσαν νύκτα ήμεθα εις γαλήνην.

19 Παρασκευή. Το πρωί ευρέθημεν μεταξύ του νησιδίου Ερημοπούλας και του ακρωτηρίου
Μαλέα. Την 3 μ.μ. εξαπέστειλα την λέμβον μου εις το νησίδιον Παραπόλα και
έθαψαν επ’ αυτής οι ναύται μου τον ήρωα Ιωάννην Μανδρόζην. Ο «Μιλτιάδης» (το πλοίον) μου είχε πένθιμον την σημαίαν (μεσίστιον) και εκανονοβόλησε εις τιμήν του πυρπολιστού Υδραίου.
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20 Σάββατον. Εξημερώθημεν πλησίον του Ποντικονησίου και μετά μεσημβρίαν
φθάσαντες ελλιμενίσθημεν εις Ύδραν.
Ο Πλοίαρχος  Γ. Σαχίνης
Οι διαπρέψαντες πλοίαρχοι και πυρπολισταί εις τας ναυμαχίας της
εκστρατείας εισίν οι ακόλουθοι:
Πλοίαρχοι πολεμικών πλοίων

Αντώνιος Κριεζής
Λάζαρος Παναγιώτας
Αντώνιος Ραφαήλ
Ιωάννης Ζάπας
Αλέξανδρος Ραφαήλ
Γεώργιος Σαχίνης

Πλοίαρχοι πυρπολισταί

Ιωάννης Μανδρόζος ο ενδόξως πεσών εν Ταινάρω
Αντώνιος Θ. Βώκου εις Σούδαν
Ανδρέας Πιπίνος  εις Μεθώνην
Μαρίνης Σπαχής εις Μεθώνην
Αναγνώστης Δημαμάς εις Μεθώνην
Αντώνιος Μπίκου εις Μεθώνην
Δημήτριος Τσάπαλης εις Μεθώνην
Γεώργιος Πολίτης εις Μεθώνην

Εν τη διαληφθείση εκστρατεία ήσαν «επί του Μιλτιάδου μου» οι ακόλουθοι ναύται
μισθοδοτούμενοι ως ακολούθως
Γεώργιος Σαχίνης, Πλοίαρχος,
Ανδρέας Ζερβός, Αξιωματικός,
Κανελάκης Σαχίνης, Αξιωματικός,
Δημητρός Χρόνης, Ναύκληρος,
Φίλιππος Τρέχας , Πηδαλιούχος ,
Νικόλαος Σαχίνης, Πηδαλιούχος ,
Βασίλης Κοκορέλης, Πηδαλιούχος ,
Νικόλαος Φρατζέσκου, Ναύτης,
Ντέντες Κοκαρέλης, Ναύτης,
Δημήτριος Τσίγκρης, Ναύτης,
Νικόλαος Σαρής, Ναύτης,
Θεοδωρής Κ. Θεοχάρη, Ναύτης,
Ανδρέας Καραμίτσας, Ναύτης,
Δημήτριος Ντέγκας, Ναύτης,
Αλεξανδρής Παπανδρέα, Ναύτης,
Γεώργιος Μουγκός, Ναύτης,
Γκίκας Μ. Ιωάννου, Ναύτης,
Νικόλαος Καλαμίτσης, Ναύτης,
Φρατζέσκος Κουρούπης, Ναύτης,
Ιωάννης Κάλος, Ναύτης,
Θεοδωρής Σαχτούρης, Ναύτης,
Φρατζέσκος Ποριώτης, Ναύτης,
Νικόλαος Καραμανώλης, Ναύτης,
Γεώργιος Παπαδόπουλος, Πηδαλιούχος
Αθανάσιος Κάλος, Αποθηκάριος,
Δημήτριος Γκλήμπης, Ναύτης,
Αθανάσιος Παπαδημητρίου, Ναύτης,
Γεώργιος Καράς, Ναύτης,
Νικόλαος Τσιχνιάς, Ναύτης,
Αντώνιος Μπάρλος, Ναύτης,
Αθανάσιος Μεσολογγίτης, Ναύτης,
Κωνσταντίνος Μπούρης, Ναύτης,
Βασίλειος Κάκος, Ναύτης,
Παναγιώτης Μπάπος, Ναύτης,
Μανώλης Μήκαρος, Ναύτης,
Νικόλαος Λουλός, Ναύτης,
Κωνσταντίνος Κόκκινος, Ναύτης,
Δήμος Λ. Λαλεχού, Ναύτης,
Γεώργιος Σκιαθίτης, Ναύτης,
Αντώνιος Μεθενίτης, Ναύτης,
Ιωάννης Νήτης, Ναύτης,
Γεώργιος Σκιαθίτης, Ναύτης,
Μανώλης Κατραμάδος, Ναύτης,
Σταμάτης Καλαμίτσης, Ναύτης,
Ανδρέας Μπαρμπέρης, Ναύτης,
Σπύρος Τσιτσάς, Ναύτης,
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Γεώργιος Κρητικός, Ναύτης,
Μιχαήλ Κρητικός, Ναύτης,
Δημήτριος Γεωργάκης, Ναύτης,
Νικόλαος Μαυριπλής, Ναύτης,
Μπενιζέλος, Ναύτης,
Μιχαήλ Κοτσάς, Ναύτης,
Χρόνης Χ. Πούλου, Ναύτης,
Ιωάννης Παύγοζα, Ναύτης,
Παντελής Καλκούνης, Ναύτης,
Γεώργιος Γκλήμπης, Ναύτης,
Γεώργιος Τράκας, Ναύτης,
Ιωάννης Κότσος, Ναύτης,
Νικόλαος Ιω. Ιγγλέζου, Ναύτης,
Αθανάσιος Αϊβαλιώτης, Ναύτης,
Αντώνιος Μπουζαζής, Ναύτης,
Παναγιώτης Κουρούπης, Ναύτης,
Δημήτριος Σωτήρος, Ναύτης,
Πέτρος Σύρμης, Υπηρέτης μου,
Αθανάσιος Γκιρσάρας, παίς,
Ιωάννης Ν. Σαχίνης, παίς,
Γεώργιος Καλκούνης, παίς,
Αναστάσης Σύρμας, παίς,
Δημήτριος Βάμβας
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Χωρίς Μισθόν.
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23 Πέμπτη. Σήμερον μετά μεσημβρίαν ανεχωρήσαμεν εξ’ Ύδρας, διευθυνόμενοι προς
αναζήτησιν του προ ημών εκπλεύσαντος στόλου.

24 Παρασκευή. ήμεθα εις γαλήνην υπό το ακρωτήριον Μαλέα.

25 Σάββατον. Μετά μεσημβρίαν ήμεθα υπό τα Κύθηρα, όπου συνηντήθημεν με 4 Αμερικανικά πολεμικά πλοία, εν δίκροτον, εν μονόκροτον (φεργάδα) και δύο δρόμωνας
(κορβέττας)· Όντος επί του πλοίου μου τότε του φίλου μου Σπυρίδωνος Τρικούπη μετέβην μετ’ αυτού εις το δίκροτον, όπου ήτο ο Μοίραρχος της αμερικανικής ταύτης μοίρας, προς επίσκεψιν αυτού. Ούτος μας εδέχθη φιλοφρόνως. Μας ηρώτησε περί του Ιερού αγώνος μας, περί της καταστάσεως μας,
και πού ευρίσκετο ο εχθρικός στόλος. Μου εζήτησεν επομένως και τω έδωκα
ένα πλοηγόν (πιλότον) εκ του πληρώματός μου, τον ναύτην Γεώργιον Γκλήμπην. Μετά ταύτα αποχαιρετηθέντες επιστρέψαμεν εις το πλοίον μου.
26 Κυριακή. μη έχοντες ικανόν ύδωρ επί του πλοίου διευθυνόμεθα εις Τρίνησα δια να
υδρεύσωμεν. Την νύκτα είχομεν γαληνιαίον τον άνεμον.

27 Δευτέρα. προσορμισθέντες εις Τρίνησαν υδρεύσαμεν αρκούντως.

28 Τρίτη. Πρωΐθεν απήραμεν. Μετά μεσημβρίαν ήμεθα υπό το Ταίναρον, όπου συνηντήθημεν με τινά των ημετέρων πλοίων, επιστρέφοντα εκ του Μεσολογγίου, παρ’ αυτών εμάθομεν ότι ο Ναύαρχος Μιαούλης έμεινε εκείσε, ότι η από
θαλάσσης πολιορκία διελύθη άμα έφθασαν εκεί τα ημέτερα πλοία. Ότι αυτά
εκυρίευσαν πέντε εχθρικάς κανονοφόρους και επυρπόλυσαν δύο πάρωνας
(βρίκια), και ότι ο βυζαντινός στόλος διευθύνθη, ως έλεγον, εις Κρήτην ή
Αλεξάνδρειαν. Ο άνεμος ήτο γαληνιαίος.

29 Τετάρτη. Την πρωΐαν συναντήθημεν με το πλοίο του Δημ. Μιαούλη, το οποίον διευθύνετο με επιστολάς της Κυβερνήσεώς μας εις Λονδίνον. Ήμεθα ήδη πλησίον
των Οινουσών (Σαπιέντσαις), όπουθεν είδομεν διάφορα των ημετέρων πλοίων διαβένοντα εκείθεν και διευθυνόμενα προς Απηλιώτην (Λεβάντε)

30 Πέμπτη. Ήμεθα κατά την πρωΐαν αντίκρυ του λιμένος Νεοκάστρου και Μεθώνης. Ίδομεν ένα εχθρικόν πάρωνα σπεύδοντα να πλησιάση εις ημάς, όστις άμα παρετήρησεν ότι εστρέψαμεν πρώραν το ημέτερον κατ’ αυτού ετράπη εις φυγήν,
και εισέπλευσεν εις τον λιμένα Νεοκάστρου κατεσπευσμένως, ώστε μόλις
προεφθάσαμεν να διευθύνωμεν τρεις κανονοβολάς κατ’ αυτού.

31 Παρασκευή. Εξημερώθημεν πλησίον του Κατακώλου, όπου ίδομεν προσωρμισμένην με
τινά των ημετέρων πλοίων την ναυαρχίδα μας. εκεί διευθυνθέντες και ημείς
προσωρμίσθημεν. Μετ’ ολίγον επιβάς επί του πάρωνος του Δημητρίου Μικούλη ο κ. Σπ. Τρικούπης ανεχώρησεν εις Ζάκυνθον. Την 3 μ.μ. ανοιχθέντες εκείθεν όλα τα πλοία κατά σημάτιον του Ναυάρχου διευθυνόμεθα προς τα Βενέτικα με άνεμον μέτριον Σκιρωνοζέφυρον (Μπονεντομαίστρον). Το εσπέρας
ήμεθα απέναντι της ν. Πρώτης.
		 Α ύ γ ο υ σ τ ο ς

1 8 2 5

1 Σάββατον. Το πρωί ήμεθα πλησίον του Ταινάρου, και περί την μεσημβρίαν υπό τας νήσους Δραγονέρας, όπουθεν ίδομεν τινά των πλοίων μας προσωρμισμένα εις
τας Βοιάς (Βάτικα). Καθ’ όλην την νύκτα εμείναμεν εις γαλήνην.
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2 Κυριακή. Εξημερώθημεν απέναντι του ακρωτηρίου, Μαλέας και δια σηματίου του
Ναυάρχου όλα τα πλοία διεθύνθησαν ίνα προσορμισθώσιν εις Βοιάς.
Ημείς δε με το πλοίον μας διετάχθημεν να διευθυνθώμεν προς την Σούδαν της Κρήτης εις κατασκόπευσιν του εχθρού. Ενώ δε διευθυνόμεθα
εκείσε, απηντήσαμεν υπό τα Κύθηρα πλοιάριον το οποίον, διέβη πλησίον
μας, μας ανήγγειλεν, ότι την προτεραίαν διέβησαν εκείθεν έως τριάκοντα
εχθρικά πλοία διευθυνόμενα προς Εύρον (Σιρόκον). Είχομεν τον Ζέφυρον
(Πονέντε) σφοδρόν, και την 6 ½ μ.μ. εφθάσαμεν έξω του λιμένος της Σούδας, και αφού παρετηρήσαμεν ότι εντός αυτού δεν υπήρχεν ούτε πλοιάριον εστρέψαμεν διευθυνόμενοι προς τας Βοιάς, έχοντες σφοδρόν τον
αυτόν άνεμον.
3 Δευτέρα. Μετά μεσημβρίαν επισκέφθημεν ένα Γενοβικόν πάρωνα προερχόμενον
από Κυδωνίαν (Χανιά) της Κρήτης. Οι εν αυτώ ερωτηθέντες περί του
εχθρικού στόλου δεν εγίγνωσκον τίποτε, ως μας είπον.
4 Τρίτη. Την 5ην ώραν μ.μ. προσωρμίσθημεν εις τας Βοιάς, όπου εύρομεν μόνην
την Υδραϊκήν μοίραν ελλιμενισμένην, διότι η μεν των Σπετσών μετέβη εις
Σπέτσας, η δε των Ψαρρών εις Σύραν, δια να προμηθευθώσι τροφάς. Την
8ην ώραν μ.μ. επληροφορήθημεν υπό Μονεμβασίτας, ότι οι Κρήτες εκυρίευσαν την Γραμπούσαν, και κατά διαταγήν του Ναυάρχου ανοίχθημεν
διευθυνόμενοι εκείσε, δια να βεβαιωθώμεν περί τούτου. Όλα τα λοιπά
πλοία έμειναν εις τα ίδια.

5 Τετάρτη. Εξημερώθημεν πλησίον εις τα νησίδια Λιούς. Γιγνώσκων ότι εις αυτόθι
κατώκουν Κρήτες, διευθύνθην με την λέμβον μου εις τινά ορμίσκον του
νησίου, και αμέσως προσελθόντες οι εκείσε Κρήτες μ’ εβεβαίωσαν ότι
όχι μόνον το της Γραμπούσης, αλλά και το της Κισσάμου φρούριον εκυρίευσαν τα ελληνικά στρατεύματα, προχωρήσαντα έως εις τα Κάδενα.
Αναχωρήσαντες αυτόθεν επλησιάσαμε κατά την 8ην ώραν π.μ. εις την Γραμπούσαν, και είδομεν μακρόθεν αναπεπταμένην επί του φρουρίου την ελληνικήν σημαίαν, την οποία εχαιρετήσαμεν δια κανονοβολισμών εκ του
πλοίου μου. Μετά ταύτα εξήλθον εις την ξηράν με την λέμβον μου «Ελπινίκην», και αναβάς εις το φρούριον εύρων τον Δημήτριον Καλέργην και
το Παπαμαξιμιλιανόν οπλαρχηγούς, και άλλους διαφόρους στρατιωτικούς
Κρήτας, μετά των οποίων συνομιλήσας ικανώς και πληροφορηθείς ότι
στερούνται άρτου, εξήγαγον εκ του πλοίου μου και τοις έδωκα ποσόν παξημαδίου δέκα κανταρίων. Μετά ταύτα αποχαιρετήσας αυτούς επέστρεψα εις το πλοίον μου, και την 3ην ώραν μ.μ. εστρέψαμεν διευθυνόμενοι
προς τα Βάτικα. Την νύκτα εξηκολούθη ο άνεμος Ζέφυρος.

6 Πέμπτη. την 8ην ώραν π.μ. προσωρμήσθημεν εις Βοιάς, όπου εύρομεν τον Ναύαρχόν μας με τινά άλλα πλοία. Μετά μίαν ώραν κατά σημάτιον του Ναυάρχου
εκανονοβολήσα-
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6 Πέμπτη.
Συνέχεια — μεν άπαντα τα πλοία για την κυρίευσιν της Γραμπούσης.

7 Παρασκευή. Σήμερον έφθασε και αγκυροβόλησε πλησίον ημών η ημιολία (γολέττα) του
Γεωργίου Σάββα φέρουσα τροφάς εξ’ Ύδρας.
8 Σάββατον. Κατά διαταγήν του Ναυάρχου έλαβεν έκαστον πλοίον την αναλογίαν του από
άρτον, ελαίας και ορύζιον.

9 Κυριακή. Την 10ην ώραν π.μ. εφάνη υπό το ακρωτήριον, Μαλέας η των Σπετσών ναυτική
μοίρα, της οποίας ο Ναύαρχος ανήγγειλεν εις τον ημέτερον ότι διευθύνοντο
εις την νήσον Αστυπάλαιαν, δια να προμηθευθώσι τροφάς.

10 Δευτέρα. Σήμερον έφθασε εκ Σύρας εις Βοιάς και η των Ψαρρών ναυτική μοίρα.

11 Τρίτη. Σήμερον μετά την δύσιν του Ηλίου έφθασε πλησίον μας εκ Μεσολογγίου η
ημιολίς «Τερψιχόρη» και μας ανήγγειλεν ότι, ως εκεί ελέγετο, ο Βυζαντινός
στόλος μετέβη εις Σκόνδραν, δια να παραλάβη στρατόν, και ότι η από ξηράς
πολιορκία του Μεσολογγίου εξακολουθεί εισέτι.

12 Τετάρτη. Σήμερον έφθασαν πλησίον μας εξ’ Ύδρας τινά των πλοίων μας, φέροντα και
τροφάς δια τον στόλον.
13 Πέμπτη. Ελάβομεν παρά του Ναυάρχου όλα τα πλοία ανά ένα μηνιαίον μισθόν, τον
οποίον αμέσως διενείμαμεν εις τα πληρώματα.

14 Παρασκευή. Σημάναντος πρωΐθεν του Ναυάρχου εξεπλεύσαμεν από Βοιών όλα τα πλοία
με άνεμον Μέσην (Γραίγον) μέτριον. Μετά μεσημβρίαν ήμεθα υπό το ακρωτήριον Ταίναρον. Ο άνεμος Σκιρωνοβορράς Μ.Τρ. και καθ’ όλην την επελθούσα νύκτα διετρέχομεν (εβολτατσάρομεν), διευθυνόμενοι προς ανεύρεσιν
του Βυζαντινού στόλου.
15 Σάββατον. Το πρωί είμεθα απέναντι των ν. Οινουσών (Σαπιέντσας). Εξηκολούθη δε ο αυτός χθεσινός άνεμος
16 Κυριακή. Εξημερώθημεν πλησίον της ν. Πρώτης, έχοντες τον ίδιον άνεμον.

17 Δευτέρα. Ευρέθημεν το πρωί πλησίον του Κατακώλου της Ηλείας με τον αυτόν άνεμον.
Περί το εσπέρας συνηντήθημεν με το πλοίον του Σταμάτη Φώκα Υδραίου, ερχόμενον από το Μεσολόγγιον. Παρ’ αυτού εμάθαμεν, ότι ήτο αμφίβολον αν ο
Βυζαντινός στόλος υπήγεν εις Σκόνδραν. Ότι εισέτι από ξηράς εξακολούθει
η πολιορκία της πόλεως εκείνης, και ότι οι Ελληνες εκυρίευσαν το Δραγαμέστιον και μέρος των τουρκικών τροφών.
18 Τρίτη. Εξημερώθημεν αντίκρυ της ν. Ζακύνθου, εις ην επέμφθη κατά διαταγήν του
Ναυάρχου η ημιολία, «Τερψιχόρη», δια να πληροφορηθή περί της διευθύνσεως του Βυζαντινού στόλου. Μετά μεσημβρίαν επιστρέψασα αύτη μας έφερε
την είδησιν ότις ούτος ευρίσκετο καθωρμισμένος εις τον Αυλώνα. Ο άνεμος
Σκίρων (Μαίστρος) ήτο μέτριος. Λαβών την άδειαν από τον ναύαρχον διευθύνθην εις τας Στροφάδας (σκρόφας) δια να (επιχρίσω) παλαμίσω με άλειμμα
το πλοίον μου, έχον χρείαν τούτου.

19 Τετάρτη. Την 4ην ώραν π.μ. ηγκυροβολήσαμεν εις τας Στροφάδας. Την 8ην ώραν ετελείωσα επίχρισμα.
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20 Πέμπτη. Το πρωί ήμεθα υπό το νότιον ακρωτήριον της Κεφαληνίας. Η ατμόσφαιρα
συννεφής. Την μεσημβρίαν ο άνεμος Σκίρων (Μ) συνωδευμένος με βροχήν
ήτο σφοδρός. Το εσπέρας ήμεθα αντίκρυ του λιμένος της ν. Ιθάκης, την νύκτα ο άνεμος εκόπασε.
21 Παρασκευή. Εξημερώθημεν απέναντι του ακρωτηρίου της ν. Λευκάδος, όπουθεν είδομεν
προς Σκίρωνα τον στόλον μας και την 8ην ώραν μ.μ. ηνώθημεν μετ’ αυτού. Την
9ην ώραν π.μ. ο Ναύαρχός μας επεσκέφθη εν αγγλικόν πολεμικόν πάρωνα (βρίκιον), εξ’ ου επληροφορήθη, ότι δεν θα ήτο εις τον Αυλώνα, ως εις Ζάκυνθον
μας είπον, ο Βυζαντινός στόλος. εντοσούτω εξηκολουθούμεν τον αυτόν δρόμον. Την 9ην ώραν μ.μ. ο καιρός προεμήνυε τρικυμίαν. Ο δε άνεμος ήτο σφοδρός και άστατος, συνωδευμένος μ’ αστραπάς και βροντάς. Την 10ην ώραν
μ.μ. είμεθα υπό τους Φανούς.
22 Σάββατον. Το πρωί εξηκολούθη ο αυτός χθεσινός άνεμος. Την 8ην ώραν π.μ. εμπεδώθη
ο άνεμος Ευραπηλιώτης (Σ. Λ). την 2ην μ.μ. ήμεθα υπό το ακρωτήριον Σάμιον, και κατά σημάτιον του Ναυάρχου ανεκωχεύσαμεν (εστάθημεν αλακάππα).
Την 8ην ώραν μας κατέλαβε ραγδαία βροχή, και εν τω άμα ετράπη ο άνεμος
εις Σκιρωνοβορράν (Μ.Τ.). Διευθυνόμεθα δε προς Ευρόνοτον (Οστρασιρόκον). Την 10ην ώραν ήμεθα υπό του ακρωτηρίου της ν. Φανός. Καθ’ όλην την
νύκτα έπνεεν ο αυτός άνεμος περί του Βυζαντινού στόλου εισέτι ότι εμάθομεν τίποτε.
23 Κυριακή. Την πρωΐαν ευρέθημεν προς Ζέφυρον (Π.) πλησίον της Λευκάδος υπό το
ακρωτήριον , Σέσουλα. Την 5ην ώραν π.μ. διέβημεν μεταξύ αυτού και της Ιθάκης. Κατά διαταγήν του Ναυάρχου δια σηματίου εχορήγησεν έκαστον πλοίον εις το του Σταμάτη Φώκα πλοίον ανά εν βαρέλιον ψιλήν πυρίτιδα, δια να
την μεταφέρη εις Μεσολόγγιον, μετά την παραλαβήν της οποίας ανεχώρησεν αυτό διευθυνόμενον εκείσε. Αυθημερόν εμάθομεν, ότι οι εν Μεσολογγίω
έλληνες ανεκτήσαντο το κανονοστάσιον, τρομερός (terible), το οποίον είχον
κυριεύσει προηγουμένως οι Τούρκοι, και ότι ικανοί εξ’ αυτών εφονεύθησαν.
Διευθυνόμεθα προς Νότον. Την 9ην π.μ. ήμεθα αντίκρυ της Ζακύνθου με άνεμον Σκιρωνοζέφυρον. Την νύκτα επλέομεν με ολίγα ιστία.

24 Δευτέρα. Εξημερώθημεν αντίκρυ του του Νεοκάστρου, εξακολουθούντος μετρίου του
χθεσινού ανέμου. Την 10ην ώραν π.μ. καθωρμίσθημεν εις Βοιάς.

25 Τρίτη. Το πρωί υδρεύσαμεν. Την 10ην π.μ. έφθασε πλησίον μας η ημιολία του Γ. Σάββα μεταφέρουσα εξ’ Ύδρας τροφάς εις τον στόλον.

26 Τετάρτη. Κατά διαταγήν του Ναυάρχου έλαβεν έκαστον πλοίον τον αναλογούντα αυτώ
άρτον.
27 Πέμπτη. Σήμερον ανεχώρησεν η ημιολία του Γ. Σάββα, επιστρέφουσα εις Ύδραν.

28 Παρασκευή. Από πρωΐας κατά σημάτιον του Ναυάρχου απήρομεν άπαντα τα πλοία. Ο άνεμος Μεσοβορράς (Γρ. Τρ.) έπνεε σφοδρώς. Την νύκτα εγαληνίασε.
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28 Παρασκευή.
Συνέχεια — Σήμερον διέβη πλησίον μας η ημιολία του Δημητρίου Μαστραντώνη, φορτωμένη υπ’ άλευρον και διευθυνομένη εις Μεσολόγγιον. Μέρος του φορτίου
της ήτο προορισμένον δια τον στρατόν, και μέρος δια τα σταυθμεύοντα εκείσε πλοία.
29 Σάββατον. Εξημερώθημεν υπό την νήσον Μήλον προς Νότον (οστρ.) αυτής, και εις απόστασιν 30 μιλίων σχεδόν. Την 4ην μ.μ. επήλθον αστραπαί και βρονταί και ολίγη
βροχή. Ο άνεμος Σκιρωνοβορράς (μ.Τρ.). Καθ’ όλην την επελθούσαν νύκτα
επλέομεν μ’ ολίγα ιστία.

30 Κυριακή. Το πρωί ήμεθα υπό την νήσον Θήραν και εις την 10ην π.μ. υπό την Ανάφην.
Όπου ανακωχεύσαμεν (εστάθημεν αλακάπα) δια να πλησιάσωσιν εις ημάς και
τα όπισθεν μείναντα πλοία. Την 2 μ.μ. αφού τινά εξ’ αυτών επλησίασαν, γενομένου σηματίου εκ της ναυαρχίδος, διευθύνθημεν εις Αστυπάλαιαν, όπου και
προσωρμίσθημεν την 10 μ.μ. Ο δε Γ. Σακτούρης κατά διαταγήν του Ναυάρχου
διευθύνθη με το πλοίον του προς την Σύμην και Ρόδον, δια να πληροφορηθή
περί του εχθρικού στόλου.

31 Δευτέρα. Σήμερον περί την δύσιν του Ηλίου έφθασε πλησίον μας με το πλοίον του ο
Ιω. Μπουκουβάλας, φέρων παρά του Ναυάρχου Σπετσών, επιστολήν προς τον
ημέτερον Ναύαρχον, δι’ ου τω ανήγγειλεν εκ Σπετσών, ότι την 1 του λέγοντος ήδη μηνός ο Τοπάλ πασάς κατέπλευσε με τον στόλον εις Αλεξάνδρειαν,
όπουθεν θέλουσιν επιβιβασθή εις τε τον Βυζαντινόν τούτον και Αιγυπτιακόν
στόλον στρατός έως 12 χιλ. ανδρών και αποπλεύση εκείθεν εις το τέλος του
ιδίου μηνός.
		 Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς
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1 Τρίτη. Σήμερον προσωρμίσθησαν αφιχθέντα ενταύθα και τινά άλλα πλοία ημέτερα.

2 Τετάρτη. Το πρωί προσεκλήθημεν επί της Ναυαρχίδος όλοι οι πλοίαρχοι, και αφού συσκεύθημεν απεφασίσθη ν’ αναχωρήσωμεν μετά δύο ημέρας εις Ρόδον προς
απάντησιν του εχθρικού στόλου. Αυθημερόν αφίχθησαν εκεί και τα δύο πυρπολικά πλοία, και ανεχώρησεν εις Σύρον το πλοίον του Πινότση, δια να προμηθευθή αναγκαία τινά αυτώ.
3 Πέμπτη. Ούτα έτοιμα όλα τα πλοία απήραμεν, διευθυνόμενοι με ολίγα ιστία καθ’ όλην
την ημέρα και την επελθούσαν νύκτα, ούσης γαλήνης. Αυθημερόν έφθασε
πλησίον μας το πλοίον του αειμνήστου Αναστ. Τσαμαδού διευθυνόμενον υπό
του Γκίκα Κ. Μανιάτη.

4 Παρασκευή. Το πρωΐ ήμεθα πλησίον της Αστυπαλαίας, όπου επανελθών ο Γ. Σακτούρης,
μας ανήγγειλεν, ότι, ως επληροφορήθη από πλοίον τι, όπερ επεσκέφθη αναχωρήσαν προ 16 ημερών εξ’ Αλεξανδρείας, έμελλον αμφότεροι οι εχθρικοί
στόλοι να εκπλεύσωσιν εκείθεν όντας έτοιμοι μετ’ ολίγας ημέρας . Μετά την
είδησιν αυτήν, σημάναντος αμέσως του Ναυάρχου διευθύνθημεν προς Λιβοζέφυρον (Μ.Γ.), με ευρόνοτον (οστρ.) σφοδρόν. Περί την δύσιν του Ηλίου
κατά σημάτιον του Ναυάρχου διευθύνθημεν προς Ζέφυρον (πονεντ.) με ολίγα ιστία. Μετά το μεσονύκτιον εγαληνίασε.
5 Σάββατον. Εξημερώθημεν υπό την Θήραν, ένθα και προσωρμίσθημεν την 10 π.μ.
6 Κυριακή. Ουδέν αξιοσημείωτον.

7 Δευτέρα. Ουδέν αξιοσημείωτον.

8 Τρίτη. πρωί έφθασε πλησίον μας εξ’ Ύδρας η ημιολία του Γ. Σάββα, φέρουσα τροφάς, και αμέσως έκαστον πλοίον έλαβε κατά διαταγήν του Ναυάρχου τον
αναλογούντα αυτώ άρτον.
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9 Τετάρτη. Ουδέν αξιοσημείωτον
10 Πέμπτη. Σήμερον ανεχώρησεν επιστρέφουσα εις Ύδραν η ημιολία του Γ. Σάββα.

11 Παρασκευή. Περί την μεσημβρίαν αφίχθη εξ’ Ύδρας η ημιολία του Γ. Νέγκα κομίζουσα εις
τον στόλον άρτον και τυρόν και κατά διαταγήν του Ναυάρχου έλαβεν έκαστον πλοίον την ανάλογον μερίδα εκ τούτων.

12 Σάββατον. Το πρωί επέστρεψεν εκ Σύρου το πλοίον του Πινότση, και κατά σημάτιον του
Ναυάρχου απήρομεν όλα τα πλοία, ο άνεμος ήτο Λιβοζέφυρος (Π.Γ.), μετ’ ολίγον επιστρέψαντες προσωρμίσθημεν εις την ιδίαν νήσον προς Απηλιώτην (Λ.)
αυτής. Το μεσονύκτιον κατά σήματος του Ναυάρχου απήραμεν αύθις έχοντες τον άνεμον Μεσοβορράν (Γ.Τ.)

13 Κυριακή. Την πρωίαν αφίχθησαν τα πλοία του Αντ. Γ. Κριεζή και του Κ. Μεθενίτη μετά
του πυρπολικού του Δημ. Τσαπέλη. Κατά σημάτιον του Ναυάρχου καθωρμίσθημεν πάλιν εις την αυτήν νήσον. Ο άνεμος βορράς (τρ.) έπνεε σφοδρώς.

14 Δευτέρα. Την 10ην μ.μ. απέπλευσε κατά διαταγήν του Ναυάρχου η ημιολία του Αλεξανδρή Ραφαήλ και εκείνη του Γ. Νέγκα , διευθυνόμεναι αμφότεραι προς την Ρόδον και Κάσον, δια να λάβωσιν ειδήσεις περί του εχθρικού στόλου.
15 Τρίτη. περί την μεσημβρίαν αφίχθη το πυρπολικόν του Κωνσταντίνου Νικοδήμου και
το πλοίον του Στ. Δοκού. Την δε 8 μ.μ. κατά διαταγήν του Ναυάρχου απήρομεν άπαντα τα πλοία.

16 Τετάρτη. Καθ’ όλην την ημέραν ταύτην είχομεν τον άνεμον Σκιρονοζέφυρον (Π.Μ.),
μετά δε το μεσονύκτιον ετράπη εις Εύρον (Σ) γαληνιαίον. Αυθημερόν αφίχθη
εξ’ Ύδρας το πλοίον του Αντωνίου Ραφαήλ, παρά του οποίου εμάθομεν ότι ο
Λόρδος Κόχραν φθάνει όσον ούπω εις την Ελλάδα εξ’ Αγγλίας μετ’ επικουρικής τινός ναυτικής δυνάμεως.
17 Πέμπτη. το πρωί ήμεθα μεταξύ [κενο χειρογραφου](Μεγάλου Κάστρου) και Ρεθύμνου.
Καθ’ όλην την ημέραν είχομεν άστατον τον άνεμον, όστις την νύκτα εσφόδρυνεν γενόμενος Σκιρωνοζέφυρος (Π.Μ.), και μας ηνάγκασε να διαδρομεύσωμεν (βολτατσάρομεν) ολονυκτίς υπό το ακρωτήριον Μαλάχα.

18 Παρασκευή. Το πρωί είχομεν τον άνεμον Λιβοζέφυρον (Π.Γ.) και την ατμόσφαιραν σκοτεινήν και βροχερήν. Κατά σημάτιον του Ναυάρχου διευθύνθημεν προς Σκίρωνα ¼ Βορράν (τρ.). την μεσημβρίαν η βροχή ήτο ραγδαία. Την 3 μ.μ. αιθρίασε
περί την δύσιν του Ηλίου ήμεθα προς Νότον (οστρ.) της Μήλου, έως 10 μίλια
μακράν αυτής. Γενομένης γαλήνης περιεπλέομεν με ολίγα ιστία καθ’ όλην
την νύκτα. Ο άνεμος ήτο άστατος.
19 Σάββατον. είχομεν από πρωίας πότε αίθριον και πότε σκοτεινήν και βροχεράν την ατμό-
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19 Σάββατον.
Συνέχεια — σφαιραν, και τον άνεμον άστατον, όστις την νύκτα Σκιρωνοβορράς ων εσφόδρυνε, και δια τούτο διεδρομεύσαμεν προσπαθούντες να προσωρμισθώμεν
εις την Κίμωλον.

20 Κυριακή. Ίδομεν το πρωί προσωρμισθέντα και τ’ άλλα πλοία του στόλου εις την Κίμωλον, όπου μετ’ ολίγον φθάσαντες καθορμίσθημεν και ημείς. Αυθημερόν τα
πλοία των Σπετσών, λαβόντα των περί του θανάτου του Ιωάννου Κυριακού
(Μπόταση) είδησιν υψώσαν πένθιμον σημαίαν και εκανονοβόλησαν τρις, όπερ
ακολούθως έπραξαν και τα υδραϊκά. Την νύκτα ανεχώρησεν εις Ύδραν με το
πλοίον του ο Γ. Σακτούρης.

21 Δευτέρα. Ο άνεμος εξηκολούθη να πνέη άστατος . Αυθημερόν έφθασεν εκεί εξ’ Ύδρας
το πλοίον (πάρων) του Θ. Γκιώνη φέρον ένα μηνιαίον μισθόν εις τα πληρώματα των πλοίων και τροφάς . Την 7 ώραν μ.μ. ένεκα της αταξίας των ναυτών
απεφασίσθη η αναχώρησις και επιστροφή των πλοίων εις Ύδραν, εφ’ ω και
απήραμεν.
22 Τρίτη. Εξημερώθημεν μεταξύ Κιμώλου και Σίφνου ένθα συνηντήθημεν με το πλοίον του Αντωνίου Ραφαήλ ερχόμενον από Σούδαν. Η ατμόσφαιρα ήτο νεφελώδης, και επομένως έπνευσε σφοδρός Βορράς, και με διαδρομάς (βόλτας)
φθάσαντες ελλιμενίσθημεν εις Ύδραν μετά την δύσιν του Ηλίου.

23 Τετάρτη. Κατ’ αυτήν την ημέραν απεπληρώσαμεν τον μισθόν των ναυτών τριών έτι
ημερών οφειλόμενον.
O πλοίαρχος
Γ. Σαχίνης.
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19 Δευτέρα. Μετά μεσημβρίαν την ημέραν ταύτην ανεχωρήσαμεν εξ’ Ύδρας.

20 Τρίτη. Επειδή η ναυτική μοίρα της Ύδρας έμελλε να συναθροισθή εις τον αντίκρυ
της νήσου ταύτης λιμένα, τον παρά το ακρωτήριον Σκύλλαιον κείμενον και
Δάρδιζα κοινώς ονομαζόμενον, προσωρμήσθημεν εις αυτόν αυθημερόν.

21 Τετάρτη.
22 Πέμπτη.

23 Παρασκευή.

Κατ’ αυτάς συναθροισθέντα άπαντα τα υπό την οδηγίαν
του Ναυάρχου Μιαούλη πλοία ηνώθημεν.

24 Σάββατον.

25 Κυριακή. Κατά διαταγήν του Ναυάρχου δια σηματίου απήρομεν όλα τα πλοία. Η ατμόσφαιρα ήτο συννεφής και η θάλασσα ένεκα νηνεμίας γαληνιαία. Την 8ην π.μ.
εμάθομεν από τον πλοίαρχον Λ. Πινότσην, ότι την 26ην του παρόντος μηνός
διέβησαν από την Γραμπούσαν έως 64 πλοία μεγάλα και μικρά διευθυνόμενα
με Λιβόνοτον (Ο.Γ) προς Σκίρωνα (Μ). Την 4 μ.μ. έφθασε πλοίον μας με το
πλοίον του ο Γ. Σαχτούρης επιστρέφων από το μέρος της Ρόδου, όπου είχε διευθυνθή επί σκοπώ λείας, και μας ανήγγειλεν ότι, ως έμαθεν από καταδρομικόν πλοίον σπετσώτικον επιστρέφον από το μέρος των Κυθήρων, ο εχθρικός
στόλος περιέπλεε υπό το Ταίναρον ακρωτήριον ένεκα σφοδρού και εναντίου
ανέμου. Την νύκτα είχομεν γαλήνην.

26 Δευτέρα. Ήμεθα το πρωί παρά το ερημονησίδιον Παραπόλαν. Μετά μεσημβρίαν.
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26 Δευτέρα.
Συνέχεια — Είδομεν διευθυνομένην προς ημάς και την των Σπετσών ναυτικήν μοίραν. Η
ατμόσφαιρα ήτο συννεφής και ο πνέων άνεμος Λιβοζέφυρος (Π.Γ.) σφοδρός.
Περί την δύσιν του ηλίου ηνώθημεν με την σπετσώτικην μοίραν.
27 Τρίτη. Το πρωί ήμεθα απέναντι της Μονεμβασίας. Εξηκολούθη ο αυτός της προτεραίας άνεμος. Μετά το μεσονύκτιον επήλθε και ολίγη βροχή, και ο άνεμος
κατέστη σφοδρότερος.

28 Τετάρτη. Αναστρέψαντος (γυρίσαντες την βόλταν) προς την ξηράν το πρωί, περιεπλέομεν καθ’ όλην την ημέραν, και την επελθούσαν νύκτα μέχρι μέσης αυτής με
ολίγα ιστία. Μετά ταύτα κατά σημάτιον του Ναυάρχου διευθύνθημεν προς το
ακρωτήριον Μαλέας πνέοντος του ιδίου ανέμου.

29 Πέμπτη. Ήμεθα το πρωί εις την αυτήν θέσιν, έχοντες τον αυτόν άνεμον δι’ ο και ετεροδρομέομεν (εβολτατσάραμεν) από της Μαλέας μέχρι Κυθήρων καθ’ όλην
την ημέραν σχεδόν. Την 4ην μ.μ. κατά σημάτιον του Ναυάρχου ετράπημεν διευθυνόμενοι προς τα Βοιάς, όπου και επροσορμίσθημεν την 6ηνώραν.

30 Παρασκευή. την 10ην π.μ., γενομένου σηματίου επί της Ναυαρχίδος, απήρομεν. Η δε μοίρα
των Σπετσών έμεινεν εις τα ίδια, δια να εκπλεύση την επιούσαν. Την νύκτα
εμείναμεν με ολίγα ιστία.
31 Σάββατον. το πρωί, ενώ περιμέναμεν την Σπετσιώτικην μοίραν, διέβαινε πλησίον ημών
εις Γαλλικός πολεμικός μυοδρόμων (γαβάρα) κατά την 10ην π.μ. την οποίαν
διαταχθείς δια σηματίου του Ναυάρχου επεσκέφθην μεταβάς εις αυτήν με
την λέμβον μου, πλησιάσας εις αυτήν παρετήρησα ότι δεν επαρουσιάσθη
ουδείς ούτε να μας ίδη, ούτε να μας δώσει σχοινίον κατά την τάξιν, δια να
δέσωμεν την λέμβον, και επομένως να αναβώ επί του πλοίου εκείνου. Όθεν
αφού ηκολουθήσαμεν αυτό ερέσσοντες και ουδένα άνθρωπον ίδωμεν επ’
αυτού, επέστρεψα εις την Ναυαρχίδα, και ανήγγειλα ταύτα με απορίαν μου
εις τον Ναύαρχον. Ο μυοδρόμων εκείνος διευθύνετο προς Σκιρωνοζέφυρον (Π.Μ.). Αυθημερόν μας ανήγγειλεν ο Εμμανουήλ Τομπάζης, όστις ήτο
επί του δρόμωνός του, διοικουμένου υπό του Αντωνίου Ραφαήλ, ότι επισκεφθείς πλοιάριόν τι ερχόμενοι εκ Κυτριών της Λακωνίας έμαθε παρ’ αυτού, ότι
την παρελθούσαν Παρασκευήν ο εχθρικός στόλος έφθασε εις Νεόκαστρον,
όπου έμελλε ο Ιμπραήμ πασάς να επιβιβασθή επ’ αυτού και διευθυνθή προς
καταστροφήν των δύο ναυτικών νήσων. Μετά την είδησιν ταύτην διέταξεν ο
Ναύαρχος του πλοίον του Μεθενίτου να διευθυνθή εις Βοιάς, και δώση την
αγγελίαν ταύτην εις τα εκεί ελλιμενισμένα πλοία των Σπετσών. Η δε ημιολία
του Γ. Νέγκα διετάχθη να διευθυνθή εις Μονεμβασίαν, και εγχειρίση εις τον
εκεί Έπαρχον επιστολήν του Ναυάρχου, δια να την πέμψη αυτός εν τω άμα δι’
επίτηδες πλοιαρίου προς το κοινόν της Ύδρας.
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1 Κυριακή. Εξημερώθημεν απέναντι του Μεσσηνιακού κόλπου. Το δε εσπέρας περί το
νησίδιον Βενέτικον εν γαλήνη. Αυθημερόν ανεχώρησεν η ημιολία «Τερψιχόρη», εις Ζάκυνθον κατά
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1 Κυριακή.
Συνέχεια — διαταγήν του Ναυάρχου.

2 Δευτέρα. την 5ηνώραν π.μ. διαταχθείς παρά του Ναυάρχου διευθύνθην με το πλοίον
μου εις Νεόκαστρον δια να κατοπτεύσω τον εχθρόν. Φθάσας δ’ εκεί επλησίασα τοσούτον εις τον λιμένα, ώστε μ’ εκανονοβόλησαν εκ τε του φρουρίου
και της νήσου Σφακτηρίας. Εντοσούτω παρετήρησα καθωρμισμένα εντός του
λιμένος 7 εχθρικά πλοία, μεγάλα και μικρά πλοία, και συν αυτοίς τον βάρβαρον (χωριάτικον) εκείνον γαλλικόν μυοδρόμονα, τον οποίον διετάχθην κατά
την 31ην του Οκτωβρίου παρά του Ναυάρχου να επισκεφθώ και μιαν ημιολίαν.
Όλην την προσεχή νύκτα περιπλέομεν με ολίγα ιστία υπό την Μεθώνην.
3 Τρίτη. Το πρωί ήμεθα υπό τας Οινούσσας νήσους, όπου έφθασαν πλησίον μας και τα
πλοία των Σπετσών. Μετά μεσημβρίαν είδομεν τον εχθρικόν στόλον διευθυνόμενον προς Ζέφυρον (Π) και αμέσως τον ηκολουθήσαμεν. Περί την δύσιν
του ηλίου τον επλησιάσαμεν και εκανονοβολήθημεν αμφότεροι ολίγον, διότι επί πλείον εμποδιζόμεθα από τον σφοδρώς πνέοντα Λιβονότον (Ο.Γ). Μετά
ταύτα ημείς διευθύνθημεν προς Εύρον (Σ) και την νύκτα όλην επλέομεν με
ολίγα ιστία.

4 Τετάρτη. Την πρωίαν ευρέθημεν απέναντι του Ταινάρου. Ο αυτός άνεμος εξηκολούθη.
Αναστρέψαμεν προς Ζέφυρον, του εχθρού μη φαινομένου. Καθ’ όλην αυτήν
την ημέραν είχομεν ανεμοζάλην, μέγαν κυματισμόν και ενίοτε βροχήν. Περί
την δύσιν του ηλίου ο άνεμος Λιψ (Γ) εσφόδρυνε, δι’ ο και εμείναμεν με ολίγα
ιστία καθ’ όλην την νύκτα. Ένεκα δε της σφοδρότητος του ανέμου μόνα 20
εκ των πλοίων του στόλου εμείναμεν ομού τα δε λοιπά χωρισθέντα εξ’ ημών
έλαβον άγνωστον εις ημάς διεύθυνσιν. Κατά την ημέραν εκείνην ο Ναύαρχός
μας ύψωσε την ναυαρχικήν του σημαίαν επί του δρόμωνος των Τουμπαζών
επιβάς εις αυτόν, διότι συγκρουσθέν το ιδικόν του πλοίον με το του Λεμπέση
και βλαφθέν επέμφθη εις Ύδραν προς επισκευήν.
5 Πέμπτη. είχομεν βροχή, κατά το σήμα του Ναυάρχου εισεπλεύσαμεν εις τας Βοιάς.

6 Παρασκευή. καθ’ όλην την ημέραν εξηκολούθη ο αυτός της προτεραίας άνεμος.

7 Σάββατον. Από πρωίας έφθασε πλησίον μας επιστρέψασα εκ Ζακύνθου η ημιολία «Τερψιχόρη» και μας είπεν ότι είδεν από το Κατάκωλον τον εχθρικόν στόλον συνιστάμενον από 125 μικρά και μεγάλα πλοία και διευθυνόμενα προς Βορράν.
8 Κυριακή. Όλα τα πλοία ετοιμαζόμεθα.

9 Δευτέρα. Ουδέν αξιοσημείωτον.

10 Τρίτη. το πρωί σημάνατος του Ναυάρχου απήρομεν άπαντα τα πλοία. Ο άνεμος ήτο
Ευρόνοτος (Ο.Σ.), όστις εξηκολούθη πνέων και κατά την επελθούσαν νύκτα,
περί το μέσον της οποίας εσφόδρυνε και επέφερε βροχή. Διευθυνόμεθα δε
προς Ζέφυρον.

11 Τετάρτη. ευρέθημεν υπό το ακρωτήριον της Κυλλήνης (Γλαρέντσας), όπου εμείναμεν
όλην την νύκτα πότε με ολίγα ιστία και πότε εν’ ανακωχή (αλακάπα)
12 Πέμπτη. Εξημερώθημεν εις την αυτήν θέσιν. Ο άνεμος (Σκιρωνοβορράς) γαληνιαίος.
Κατά την ημέραν ταύτην είδομεν προς το Μεσολόγγιον 35 εχθρικά πλοία. Δι’
όλης της νυκτός επλέομεν με ολίγα ιστία.
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13 Παρασκευή. Ίδομεν το πρωί υπό το ακρωτήριον ‘Αραξον (πάπα) τα χθεσινά εχθρικά πλοία,
και εδιαδρομέομεν δια να τα πλησιάσωμεν. Ο άνεμος ήτο εκ του κόλπου γαληνιαίος. Την 6ηνώραν π.μ. συναντήθημεν με αυτά όντα εις το προσήνεμον
ημών και ηρχίσαμεν αμοιβαίον κανονοβολισμόν, τον οποίον επαύσαμεν μετ’
ολίγον ένεκα της γαλήνης, και τον επαναλάβαμεν την 8ην μ.μ. αλλά και πάλιν
ηναγκάσθημεν από την αυτήν αιτίαν να τον παύσωμεν.

14 Σάββατον. Εξημερώθημεν παρά τας Εχινάδας νήσους, έχοντες τον εχθρόν προσήνεμον
προς τον Άραξον. Έβρεχε. Ημείς δε διαδρομέοντες επλησιάσαμεν αυτούς
την 3ηνμ.μ. ηρχίσαμεν τον κανονοβολισμόν αμφότερα τα μέρη. Εν τούτοις
ημείς εσπεύδομεν να λάβωμεν το προσήνεμον. Μετά δύωρον μάχην εφώρμησε ο Μανώλης Μπούτης με το πυρπολικόν του κατά τινος εχθρικού δρόμονος, αλλ’ επειδή αι εχθρικαί σφαίραι του έρριψαν και τους δύο δόλονας (γάμπιας) απέτυχε του σκοπού του, διασώσας όμως το πυρπολικόν και απεσύρθη
προς το μέρος ημών, αφού είδε πρότερον τον εχθρικόν δρόμονα να εξέλθη
της θέσεως του πολέμου. Μετά ταύτα ώρμησε με το πυρπολικόν του ο Αντώνιος Θ. Βώκου καθ’ ενός μονοκρότου (φεργάδος) εχθρικού, αλλ’ απέτυχε και
ούτος, εμπρησθέντοςτου πυρπολικού εκ των καυστικών σφαιρών και άλλων
υλών, ως το μονόκροτον έρριψε κατ’ αυτού ραγδαίως. Τέλος πάντων περί την
δύσιν του ηλίου, ιδών ο εχθρός ότι ημείς ελάβομεν το προσήνεμον αυτού και
ότι ενύκτωνε ετράπη εις φυγήν. Κατά την περίστασιν ταύτην ο εχθρός είχε
μεθ’ εαυτού και εν ατμόπλοιον και τινά πυρπολικά πλοία. Καθ’ όλην την επελθούσαν νύκτα περιεπλέομεν εις το αυτό μέρος με ολίγα ιστία. Κατά την ημέραν ταύτην καθίσαν προς μικρόν το πλοίον του Ζάκα εις ρηχά ύδατα, εξεκκαθίσθη έπειτα.

15 Κυριακή. ‘Ημεθα το πρωΐ απέναντι της Ζακύνθου. Το πλοίον του Θ. Γκιώνη ανεχώρησεν εις Ύδραν, διότι ησθένησεν ο ίδιος πλοίαρχος. Γενομένης παρατηρήσεως κατά την ημέραν ταύτην ότι επίτινος νησιδίου πλησίον της ξηράς παρά
το ακρωτήριονΎρμιναν (Γλαρέντσαν) ήσαν καταφυγούσαι από φόβον του
εχθρού οικογένειαι τινές, διέταξεν ο Ναύαρχος το πλοίον του Κ. Μπελεμπίνη
να παραλάβη και μεταφέρη αυτός εις Κάλαμον. Αυθημερόν επληροφορήθημεν μετά λύπης ότι οι πολιορκούμενοι εν Μεσολογγίω στερούνται άρτου, και
ότι ο Κιουταχής είχε πλησιάσει υπό τα τείχη. Προς δε τούτοις ότι ο Ιμπραήμ
πασάς μετά του ναυαρχούντος Τοπάλ πασά ήσαν εις Πάτρας. Ο εχθρικός στόλος εφαίνετο προς το ακρωτήριον Άραξονκαιτο υπερήνεμον ημών. Ο καιρός
ήτο άστατος και βροχερός. Καθ’ όλην την νύκτα περιεφερόμεθα με ολίγα
ιστία.

16 Δευτέρα. ο εχθρός πρωίθεν εφαίνετο εις την χθεσινήν θέσιν του, ημών όντων παρά τας
Εχινάδας. Ο Ναύαρχος και οι πλοίαρχοι ημών γιγνώσκοντες ότι επί του πλοίου του Στ. Ράπτου.Υπήρχεν άλευρος απεφάσισαν και το ηγόρασαν συνεγκόντες έκαστος ανά γραμμάρια 100 επί σκοπώ να το εισάξωσιν εις το Μεσολόγγιον άμα ήθελε επιλεχθή κατάλληλον προς τούτο μέσον. Καθ’ όλην την νύκτα
περιεπλέομεν μ’ ολίγα ιστία.
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17 Τρίτη. Το πρωί ευρέθημεν όλα τα ελληνικά πλοία ένθεν κακείθεν εσκορπισμένα
παρά τας Εχινάδας. Τούτο παρατηρήσας ο εχθρός, και ωφελούμενος από
βοηθητικόν άνεμον επήρχετο καθ’ ημών. Αφού επλησίασεν εις ημάς ήρξατο
εκατέρωθεν ο κανονοβολισμός, και διήρκεσεν επί 4ας ώρας. Περί την δύσιν
του ηλίου, πνεύσαντος του Βορρά, και ευρεθέντες εις το υπερήνεμον του
εχθρού ωρμήσαμεν κατ’ αυτού, και τότε ηναγκάσθη να τραπή εις φυγήν.
ημείς δε διευθυνόμεθα κατόπιν του. Μετά το μεσονύκτιον εμείναμεν εις γαλήνην. Όθεν εις μάτην απεκδεχόμεθα ολίγον άνεμον, δια να ριφθώμεν κατ’
αυτού.
18 Τετάρτη. Εξημερώθημεν παρά τα ερημόνησα, και μετά μεσημβρίαν ήμεθα υπό τας
Στροφάδας (Σκρόφας), ο δε εχθρικός ήτο εις το προσήνεμον ημών, δι’ ο και
ήλθεν εναντίον ημών κατά την 5ηνώραν μ.μ.προσεγγίσαντες δε τούτου, ήρξατο αμφοτέρωθεν αμοιβαίος κανονοβολισμός, όστις έπαυσε κατά την δύσιν
του ηλίου, ότε ο εχθρός ετράπη εις φυγήν. Την 10ην μ.μ. είδομεν πυρπολούμενον το του Δημαμά πυρπολικόν, το οποίον, ως εμάθομεν την πρωίαν της επιούσης, εκάη εξ’ ανοησίας των πυρπολιστών. Την νύκτα έβρεχε, και εμείναμεν
με ολίγα ιστία.
19 Πέμπτη. Μας κατέλαβεν η ημέρα παρά την Ιθάκην. Ήτο γαλήνη και η ατμόσφαιρα συννεφής. Μετά μεσημβρίαν έπνευσε σφοδρός Λιβόνοτος (Ο.Γ) και μετά ταύτα
επήλθε βροχή. Περί τη δύσιν του ηλίου ήμεθα πλησίον της Κεφαλληνίας. Καθ’
όλην την νύκτα εμείναμεν με ολίγα ιστία εν ανακωχή (αλά κάπα)

20 Παρασκευή. Το πρωί σημάναντος του Ναυάρχου, διευθύνθημεν προς τας Στροφάδας,
όπου εκάστου πλοίου η λέμβος έλαβεν άλευρον εκ του αγορασθέντος από
τον Ράπτην, δια να το μεταφέρη εις Μεσολόγγιον. Όθεν και ανεχώρησαν αύται. Ο καιρός ήτο βροχερός και ο εχθρικός στόλος εις το προσήνεμον ημών
περί την δύσιν του ηλίου ήμεθα υπό τας Στροφάδας. Την 9ηνώραν περιεπλέομεν με ολίγα ιστία, ότε επέπεσεν εις το πλοίον μου το του Ν. Βώκου έθραυσε
το δοράτιον του αρτέμονός μου (το μπαστούνι του φλόκου). Καθ’ όλην την
νύκτα εμείναμεν με ολίγα ιστία. Την 4ηνώραν της πρωίας επέστρεψαν αι λέμβοι ημών από το Μεσολόγγιον.

21 Σάββατον. Την πρωίαν ήμεθα υπό τα νησίδια του Δραγαμέστου. Την 3ην π.μ. ο εχθρός
έχων ούριον άνεμον επήρχετο καθ’ ημών, προπλεόντων των πυρπολικών του.
Επειδή δε τα ημέτερα πλοία δεν ήσαν ηνωμένα όλα, ενόμισε ότι φοβούμενοι ημείς τα πυρπολικά του ηθέλαμεν απομακρυνθή από εκείνα τα μέρη ή ότι
ήθελε μας βλάψει. Εις την προσέγγισίν του ήρξατο αμοιβαίος πυροβολισμός
αμφοτέρωθεν. Δια το στενόχωρον της θέσεως εν η εναυμαχούμεν τινά των
ημετέρων πλοίων διέβησαν ανάμεσον των νησιδίων, δια ν’ αντιπαραταχθώσι
ευστοχώτερον κατά του εχθρού. Ούτος εις την περίστασιν ταύτην διευθύνετο εν των πυρπολικών του κατά του τριστήλου (τρικατάρτου) πλοίου του Λαζάρου Λαλεχού, όστις επιτηδείως το απέφυγε. Πάραυτα αι λέμβοι των πλοίων
μας ώρμησαν κατά του
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21 Σάββατον.
Συνέχεια — και ταύτας ιδόντες οι επ’ αυτώ πυρπολισταί κατήλθον εις την λέμβον των και
έφυγον έντρομοι. Οι δε ημέτεροι ναύται βαλόντες πυρ έκαψαν το πυρπολικόν εκπεσόν επί του ακρωτηρίου νησιδίου τινός. Την 5ην μ.μ. ο εχθρός ιδών
την αποτυχίαν του ετράπη εις φυγήν, και ημείς τον ηκολουθήσαμεν κανονοβολούντες έως εις τας Στροφάδας, όπου η κατηραμένη γαλήνη μας εμπόδισε
να τον καταδιώξομεν περαιτέρω. Την νύκτα περιεπλέομεν μ’ ολίγα ιστία.

22 Κυριακή. μετά μεσημβρίαν έκαστον πλοίον απέστειλε κατά διαταγήν του Ναυάρχου
την λέμβον του εις Πεταλά, δια να παραλάβη και φέρη εις τας Στροφάδας
σίτον και δίπυρον (παξημάδι), όπουθεν ήθελον τους μεταφέρη εις Μεσολόγγιον δια μονόξυλων τινές εκ του της φρουράς αυτού. Επεκράτη γαλήνη. Τα
πλοία μας ήσαν προ ημερών στερημένα τροφίμων. αλλ’ από της ημέρας ταύτης ήρξαντο να στερώνται και άρτου. Όλην την νύκτα περιεπλέομεν μ’ ολίγα
ιστία. Την αυτήν ημέραν ανεχώρησεν εις Ύδρας το πλοίον του Λαζάρου Πινότση μεταφέρον τους κατά την χθεσινήν ναυμαχίαν πληγωθέντας ναύτας
και εαυτόν πληγωθέντα εις τον μηρόν. Κατά δυστυχίαν ποτέ δεν ευρέθη εις
τον στόλον μας Ιατροχειρούργος. Οι πληγωμένοι έως να μετενεχθώσιν εις
Ύδραν υπέφερον πολύ ή απέθνησκον.

23 Δευτέρα. Το πρωί ημείς μεν ήμεθα υπό τα νησίδια, ο δε εχθρός επέπλεεν εις το προσήνεμον ημών. Εις το αυτό μέρος εμείναμεν με ολίγα ιστία καθ’ όλην την ημέρα αυτήν και επελθούσαν νύκτα. Αυθημερόν ενεχώρησεν εις Ύδραν με το
πλοίον του ο Λάζαρος Λαλεχός ένεκα της ελλείψεως άρτου, την οποίαν είχον
σχεδόν όλα τα πλοία ημών.
24 Τρίτη. Ήμεθα πάλιν εις την χθεσινήν θέσιν. Ελπίζοντας να φανή κανέν πλοίον στελλόμενον εξ’ Ύδρας με τροφάς, διευθύνθημεν κατά σημάτιον του Ναυάρχου
προς Νότον εις απάντησίν του, αλλ’ εις μάτην.

25 Τετάρτη. Εξημερώθημεν υπό το Ακρωτήριον της Κυλλήνης (Γλαρέντσας). Προσκληθείς δια σηματίου του Ναυάρχου μετέβην εις το πλοίον του, και αφού συνδιελέχθημεν αμφότεροι περί της καταστάσεως του Μεσολογγίου και του στόλου μας, με είπε να μεταβώ εις Ζάκυνθον, δια να παραστήσω εις τους εκεί
ομογενείς την δεινήν του τε Μεσολογγίου και του στόλου θέσιν, και να τους
προτρέψω να εισαγάγωσιν εις το φρούριον εκείνο δι’ οποιονδήποτε δυνηθώσι
τρόπον τροφάς δι’  ολίγας ημέρας, ώσπου να επιστρέψωμεν ημείς εξ’ Ύδρας,
όπου ημείς αναγκαζόμεθα εκ της ελλείψεως τροφών να διευθυνθώμεν ακουσίως. Επί της ναυαρχίδος παρευρεθέντες τότε και οι πλοίαρχοι Μανώλης Τομπάζης και Αντ. Κριεζής ηθέλησαν να με συνοδεύσωσιν εις Ζάκυνθον δια να
ανταμώ[ση] τον εκείσε διατρίβοντα συγγενή των και συμπολίτην ημών κ. Σταμάτην Βουδούρην όθεν επέβησαν επί του πλοίου μου. Φθάσαντες λοιπόν υπό
την Κυλλήνην εμβήκαμεν εις την λέμβον μου, και μετά τριών ωρών πλούν
εφθάσαμεν εις το Υγειονομείον της
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25 Τετάρτη.
Συνέχεια — Ζακύνθου, εκ του οποίου μόλις εξήλθεν τις, ίνα μας ερωτήση περί του σκοπού της προσελεύσεως μας . Τω είπον ότι είμαι εις των πλοιάρχων του ελληνικού στόλου, και ήλθον επίτηδες, δια να προμηθευθώ ιατρικά φάρμακα δια
τους πληγωθέντας ναύτας μας κατά τας διαφόρους ναυμαχίας, ας συνεκροτήσαμεν μετά του τουρκικού στόλου. αλλ’ ούτος χωρίς να μας δώση καμμίαν άλλην απάντησιν μας διέταξε ν’ απομακρυνθώμεν παραχρήμα. Χάρις και
τούτο εις την τότε φιλάνθρωπον πολιτικήν της Αγγλικής Κυβερνήσεως! Ενώ
δε διευθυνόμεθα εις το πλοίον μου προσωρμίσθη εις τον λιμένα της Ζακύνθου εις πάρων (μπρίκι) πολεμικός Αγγλικός. Επειδή δε ο άνεμος ήτο σφοδρός
και εναντίος προεσεγγίσαντες εδέσαμεν όπισθεν αυτού την λέμβον μας και
περιμένομεν να μετριάση ολίγον ο άνεμος. Εντούτοις ο πλοίαρχος Άγγλος
ηρώτησεν εκ περιεργείας να μάθη τι εζητούμεν εις Ζάκυνθον. Αφού δε του
είπον ό,τι και στο Υγιειονομείον, τον παρεκάλεσα, αν ήτο δυνατόν, να μας ευκολύνη ούτος το να υπάγωμεν εις το λοιμοκαθαρτήριον, δια να ίδωμεν τους
φίλους μας και να προμηθευθώμεν δι’ αυτών τα αναγκαιούντα ιατρικά. αλλ’
εις μάτην. Μετά ταύτα ήλθεν εις τον Αγγλικόν πάρωνα η λέμβος του υγειονομείου, εκ της οποίας εις νέος μας ηρώτησε περί της ελεύσεώς μας . Τω είπον
ό,τι και στο υγειονομείον προανέφερον. Επομένως με ηρώτησε περί του του
ονόματός μου, και εγώ όχι μόνον τω είπον το ιδικόν μου, αλλά και το του Τομπάζη και Κριεζή. Ακούσας δε τα ονόματα ημών, και κινηθείς εις συμπάθειαν,
ως φαίνεται, προς ημάς είπε τι υπέρ ημών προς τον διευθυντήν του πάρονος,
όστις επέτρεψε τότε να πλησιάσωμεν με την λέμβον μας εις την πλευρά του
πλοίου του, και διέταξε ενταυτώ και μας εδόθη άρτος, κρέας, οίνος και ρούμι. Παρατηρών ότι όλας ταύτας τας περιποιήσεις του Άγγλου ελάβομεν ένεκα
του ειρημένου νέου, είπον προς αυτόν τον αληθή της εκείσε αποστολής μου
σκοπόν. Μετ’ ολίγον ανεχώρησεν ούτος υπο[…] άμα εξέλθη εις την ξηράν να
φροντίση να προσπαθήση να γίνομεν δεκτοί εις το λοιμοκαθαρτήριον. Μετά
παρέλευσιν μιάς ώρας μας παρήγγειλεν ο ίδιος νέος να έχωμεν ολίγην υπομονήν, διότι ο αρχηγός του Υγειονομείου εκοιμάτο ακόμη, και ότι ελπίζει να μας
δοθεί η άδεια. Μετά ημίσειαν έπειτα ώραν οι εν τη πόλει φίλοι μας, αποστείλαντες επίτηδες άνθρωπον προς ημάς, μας παρήγγειλον ν’ αναχωρήσωμεν εις
τα πλοία μας, διότι βλέπουν διευθυνόμενον κατ’ αυτών τον τουρκικόν στόλον, και ότι περί επιτεύξεως του σκοπού της αποστολής μας ήθελον φροντίσει
εκείνοι. Την 4ην μ.μ. διευθύνθημεν επί της ναυαρχίδος μας, και αφού αναφέραμεν εις τον Ναύαρχον όσα μας συνέβησαν, επέστρεψε καθείς εξ’ ημών εις το
πλοίον του. Την 5ην ώραν μ.μ. έχων βοηθητικόν το άνεμον μας επλησίασε, και
ήρξατο εξ’ αμφοτέρων των μερών ο σφαιροβολισμός. Επειδή δε ενύκτωσεν
επομένως ωφεληθείς από το σκότος απεμακρύνθη από ημάς. Καθ’ όλην την
νύκτα περιεπλέομεν υπό το ακρωτήριον της Κυλλήνης με ολίγα ιστία. Εις αυτήν την ναυμαχίαν απωλέσαμεν τον πυρπολιστήν Θεόδωρον Θ.Βώκου.
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25 Τετάρτη.
Συνέχεια — ούτινως (ενώ ήτο πλησίον μιάς φρεγάδος τουρκικής, και κατήλθεν εις την
λέμβον του, δια να θέση εις το πυρπολικόν του πυρ, όπερ έφερε εις χείρας
του) αίφνης σφαίρα τηλεβόλου επελθούσα έκοψεν αμφοτέρας τα χείρας του,
και το σώμα του πεσόν εις την θάλασσαν απώλετο.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΑΧΙΝΗ - ΑΝΑΦΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ν Τ Ι Ν Α Α Δ Α Μ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ
Προϊσταμένη Γ.Α.Κ.
Αρχείο-Μουσείο Ύδρας
Το ημερολόγιο του 1827 που αφορά τη δράση του πολεμικού πλοίου «Μιλτιάδης» του Υδραίου ναυμάχου Γεωργίου Σαχίνη, σώζεται στην πρωτότυπη μορφή του και είναι καταχωρισμένο στον ατομικό
φάκελο Α38, στο Αρχείο της Κοινότητας Ύδρας.

Το περιεχόμενό του συμπληρώνει και ολοκληρώνει το κύριο σώμα του ημερολογίου του πλοίου «Μιλτάδης» του οποίου το μεν τμήμα περιγραφής για τα πρώτα έτη της Επανάστασης 1821-1823, σύμφωνα με μαρτυρία του Γ. Σαχίνη, έχει οριστικώς απολεσθεί, το δε τμήμα περιγραφής των υπολοίπων
ετών, σύμφωνα πάντοτε με μαρτυρία του ιδίου, κατατέθηκε στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Αθηνών.

Σύμφωνα με τον Αντώνιο Λιγνό αντίγραφο επίσης του ημερολογίου του «Μιλτιάδη» ανευρέθηκε
τυχαία στην εν Ύδρα Ι. Μονή της Αγίας Ευπραξίας. Αργότερα ο Μιχαήλ Γούδας (συγγενής της οικογενείας Σαχίνη) κατέθεσε μέρος του αρχείου Σαχίνη στο Αρχείο-Μουσείο της Ύδρας μεταξύ των
τεκμηρίων του οποίου υπήρχε και το παρόν (συμπληρωματικό) ημερολόγιο των εκστρατειών 1827
γραμμένο ιδιοχείρως από τον Γ. Σαχίνη. Ο ίδιος ο ναυμάχος μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι
«τα εκτεθέντα γεγονότα γράφτηκαν εσπευσμένως και περιληπτικώς παρ’εμού εις τας στιγμάς των
ναυμαχιών και των λοιπών συμβάντων, τα οποία αφορώσι δι’απλήν μόνον ενθύμησιν και όχι επί σκοπώ να χρησιμεύσωσι ως ιστορικόν τι δοκίμιον, το οποίον και ευκαιρίαν και ικανότητα απήτει, οποία
εγώ δεν είχον..»

Το ημερολόγιο των εκστρατειών 1827 αποτελείται από δύο τετράδια, που έχουν διαστάσεις 31x22
εκατοστά. Και στα δύο υπάρχουν και διάφορες άλλες σημειώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τετράδιο περιέχει τα γεγονότα από τον Απρίλιο (από 15 έως 30 Απριλίου) έως τον Μάϊο (από 1 έως 5 Μαΐου) του 1827 και καλύπτει πέντε φύλλα. Στους δύο αυτούς μήνες
το πλοίο «Μιλτιάδης» συμμετέχει, υπό τις οδηγίες του Στολάρχου λόρδου Κόχραν (Thomas Cochrane),
στον αποκλεισμό του Ερετριακού και Μαλιακού κόλπου μαζί με άλλα ελληνικά πολεμικά πλοία,
όπως το βρίκι «Άρης» του Κ.Α. Κριεζή, την κορβέτα «Θεμιστοκλής» του Κ.Α.Ραφαλιά και την γολέττα «Η Παναγία της Ύδρας» του Λάζαρου Νέγκα. Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά του ημερολογίου στα γεγονότα της 23ης Απριλίου 1827 και την περιγραφή του θανάτου του Γεωργίου Καραϊσκάκη στη μάχη του Φαλήρου, αλλά και την μετέπειτα ήττα των Ελλήνων από τον εχθρό και το
θάνατο σπουδαίων στρατηγών, όπως του Λάμπρου Βέικου, του Καλέργη, του Νοταρόπουλου.

Το δεύτερο τετράδιο περιγράφει τις εκστρατείες του Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 1827
και καλύπτει 11 φύλλα. Στο μήνα Αύγουστο (από 25 έως 31 Αυγούστου), περιγράφεται, μεταξύ άλλων γεγονότων, το ατύχημα και ο θάνατος του ανιψιού του Βοναπάρτη στη φρεγάτα «Ελλάς» και
η μεταφορά της σορού σε μοναστήρι των Σπετσών, ενώ στην τελετή παραβρέθηκε και ο ναύαρχος
Ανδρέας Μιαούλης, ο οποίος μάλιστα ανέλαβε, κατόπιν αυτού, τη διεύθυνση του ελληνικού στόλου,
ύστερα από εντολή του Στολάρχου Κόχραν. Ο μήνας Σεπτέμβριος (από 1 έως 27 Σεπτεμβρίου) καλύπτει πολεμικές επιχειρήσεις, με κυριότερη αυτή του Βασιλαδίου και του Νεοκάστρου με τη συνδρομή
των τριών συμμαχικών δυνάμεων, ενώ γίνεται αναφορά και στο πρόσωπο του Ιωάννη Καποδίστρια,
ο οποίος αναμενόταν να φτάσει με τον ρωσικό στόλο προς ενίσχυση του αγώνα.
Ο μήνας Οκτώβριος (από 3- 27 Οκτωβρίου) περιλαμβάνει τα γεγονότα που σχετίζονται με την οργάνωση και προετοιμασία της κατά της Κρήτης εκστρατείας. Μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου
πληροφορούμαστε ότι τα ελληνικά πλοία, υπό τις οδηγίες των ναυάρχων Μιαούλη, Κριεζή και Παναγιώτα, ήταν διορισμένα να μεταβούν στη Νάξο, όπου θα συγκεντρώνονταν οι Κρήτες από όλα τα
νησιά των Κυκλάδων, προκειμένου να ετοιμασθούν για την εκστρατεία της Κρήτης. Το πλοίο «Μιλτιάδης» έφτασε μέχρι τη χερσόνησο της Γραμβούσας, όπου θα ανέμενε να συγκεντρωθούν εκεί οι
Κρήτες από το Ναύπλιο και τα νησιά του Αιγαίου πελάγους, αλλά λόγω της αργοπορίας τους και της
έλλειψης τροφών, ο Μιαούλης διατάζει το πλοίο να μεταβεί στον Πόρο.
Είναι το σημείο όπου και τελειώνει η αφήγηση του ημερολογίου.

Σημαντική είναι, επίσης, και η αναφορά στην ευχαριστήριο τελετή που έγινε στη Σύρο για την πυρπόληση του τουρκικού στόλου στο Νεόκαστρο από τους στόλους των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Τέλος,
αξιοσημείωτη είναι και η αναφορά στην εκστρατεία της Χίου με την ενεργό συμμετοχή του λόρδου
Κόχραν, ο οποίος αναχώρησε από τη Σύρο με την φρεγάτα «Ελλάς» στις 18 Οκτωβρίου.
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των κατά θάλασσαν εκστρατειών
του εκ της νήσου 'Υδρας
πλοιάρχου Γεωργίου Σαχίνη
επί του βρικίου "Μιλτιάδης"
1827

Τα ημερολόγια του πλοίου «Μιλτιάδης» ανακαλύφθηκαν στη γυναικεία μονή της Αγίας Ευπραξίας στη Ύδρα, και αποτελούν τόμο εσταχωμένο μήκους 49 εκατοστόμετρων και πλάτους 38 (Λιγνός, 1949). Οι μοναχές, οι οποίες ήταν κόρες
σημαντικών υδραϊκών οικογενειών της επανάστασης, τα συγκέντρωσαν εκεί μαζί με άλλα έγγραφα και χρησιμοποιούνταν ως papier de toilette(!). Παρ’ όλα αυτά, τα ημερολόγια δεν είχαν πληγεί. Δεν φέρουν το γραφικό χαρακτήρα του
Σαχίνη και θεωρήθηκε ότι είχαν γραφεί από το γραμματέα του πλοίου, ως είθιστο.
Ο Μιχαήλ Γούδας, συγγενής από την πλευρά της συζύγου του με την οικογένεια Σαχίνη, μία βδομάδα πρίν το θάνατό
του, αποστέλλει δέσμη εγγράφων, σε ένα από τα οποία ο Σαχίνης ιδιοχείρως δηλώνει ότι τα ημερολόγια των ετών
1821-1823 χάθηκαν και εκείνα των επόμενων ετών τα κατέθεσε στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.
Σε αυτή τη δέσμη των εγγράφων υπήρχαν και τα ημερολόγια του έτους 1827, τα οποία αποτελούν τμήμα του ημερολογίου του πλοίου «Μιλτιάδης» του Γεωργίου Σαχίνη και είναι γραμμένα ιδιοχείρως από τον ίδιο (Λιγνός, 1949) σε δύο
τετράδια διαστάσεων 31Χ22 εκ. και βρίσκονται καταχωρισμένα στον ατομικό φάκελο του Γεωργίου Σαχίνη (Α38), στο
Αρχείο της Κοινότητας Ύδρας.
Το πρώτο τετράδιο περιγράφει την εκστρατεία του Απριλίου 1827 και καλύπτει 5 φύλλα. Το δεύτερο τετράδιο περιγράφει τις εκστρατείες του Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 1827 και καλύπτει 11 φύλλα. Και στα δύο τετράδια
υπάρχουν και διάφορες άλλες σημειώσεις. Σύμφωνα με το Λιγνό τα δύο αυτά τετράδια είναι πρωτότυπα, ενώ ο τόμος
που βρέθηκε στη μονή της Αγίας Ευπραξίας είναι αντίγραφο.
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Ἡμερολόγιον Γεωργίου Σαχίνη 1
		 Ἡμερολόγιον τοῦ ἑλληνικοῦ πλοίου Μιλτιάδης .
		 Διοικουμένου παρὰ τοῦ Γ. Σαχίνη. 15 Ἀπριλίου 1827.
		 1ο Τετράδιο 2 (α/α: 101)

		 Ἀ π ρ ί λ ι ο ς
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Παρασκευὴ 15. Αρχισε ὁ μισθὸς τῶν Ναυτῶν.
Κυριακὴ 17.

Ἐμισεύσαμεν ἀπὸ Πόρον, διευθυνόμενοι πρὸς τὸν Στόλαρχον λόρδ. Κόχραν, εὑρισκόμενον εἰς Πειραιά. Ὅλην τὴν νύκτα Γαλήνην.

Δευτέρα 18. Πρὸς τὸ μεσημέρι ἐφθάσαμεν εἰς τὸν Φαληρέα, ὅπου ἐλάβομεν παρὰ τοῦ
Στολάρχου διαταγὴν ἐμπεριέχουσαν τὸν ἀποκλεισμὸν τοῦ Ἀρκτώου Πορθμοῦ τοῦ Εὐρίπου καὶ Βόλου καὶ εἰς τάς 8 ὥρας ἐβάλθημεν εἰς τὰ πανία·
ὁ ἄνεμος δυνατὸς καὶ ἐναντίος. Περὶ τὸ μεσονύκτιον ἔγινε σφοδρότερος·
ὥστε ἐδέσαμεν ἕνα χέρι τριτζαρόλια καὶ λοξοδρομοῦντες διὰ τὸ ἐναντίον
τοῦ ἀνέμου ἐξημερώθημεν μεταξὺ Κέας καὶ Μάκρης.
Τρίτη 19. Περὶ τὰ 8 ὤρας ἀπεράσαντες σοβράνο(;) τῆς Τζέας· εἰς τάς 10 μία κορβέττα Γαλλικὴ συνακολουθοῦσα ὄπισθέν μας, ὕψωσε τὴν σημαίαν της, τὸ
ὁποῖον ἐκάμαμεν καὶ ἠμεῖς ἀμέσως· ὅλην τὴν νύκτα γαλήνη.
Τετάρτη 20. Τὸ πρωὶ μὲ τὸ νὰ εὑρέθημεν πλησίον τῆς Σύρας καὶ μὲ τὸ νὰ εἴχομεν ἀνάγκην ἀπὸ μερικὰ σχοινὶα καὶ ἐνταυτῷ νὰ πληροφορηθῶμεν καμμίαν εἴδησιν, ἐβγήκα ἔξω μὲ τὴν βάρκα, ὅπου διέτριψα περίπου τὴν μίαν ὥραν καταγινόμενος εἰς τὴν πρόβλεψιν τῶν σχοινίων καὶ ἀμέσως διευθύνθημεν
διὰ τὸ διορισθὲν μέρος· προτοῦ δὲ ἀναχωρήσομεν ἐγράψαμε ἐκ Σύρας τὰ
ἀκόλουθα πρὸς τὸν Στολάρχην: «(…) ἐναντίος ἄνεμος μὲ ἐβίασε καὶ πλησιάζω τὴν Νῆσον Σύραν διὰ νὰ μάθω τί νεώτερον οὐσιῶδες. Ἐξῆλθον αὐτοῦ
δὲ ὀλίγας (…)· ἔμαθον δὲ ὅτι ὁ Βυζαντινὸς Στόλος συνήχθη ὅλος εἰς τά (…).
Τοῦτο (…) νὰ ἀναγγέλλω διὰ τοῦ παρόντος, περιμένων καὶ τὴν ἐπιτάχυνσιν
τῶν ἀκολουθησάντων εἰς τὸν σκοπὸν τοῦτο καὶ τὰς ἀναγκαίας ὁδηγίας·
μένω δὲ μὲ ὄλον τὸ ἀνῆκον σέβας· τῇ 20η Ἀπριλίου 1827 ἔξω τῆς Σύρας· ἐκ
τοῦ πλοίου Μιλτιάδης»3. Ὅλην τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐπεκράτησεν αὔρα λεπτή,
καὶ τὸ ἑσπέρας ἐφθάσαμεν μεταξὺ Ἄνδρου καὶ Τήνου, ὅπου ἄρχησε νὰ πνέῃ
ὁ ἄνεμος Συρόκος-μέτριος· μετὰ μίαν ὥραν ἔπαυσε καὶ ἡ νύξ διέβη μὲ γαλήνην.
Πέμπτη 21. Εἰς τὴν αην ὥραν τῆς ἡμέρας4 ἔπνευσεν ὁ ἄνεμος Μ.Τ., ὁ ὁποῖος ἐπειδὴ
ἦτον ἐναντίος ἐλοξοδρομήσαμεν ὑπὲρ τάς τρεῖς ὥρας. Εἰς τάς 4 ἐβιάσθημεν διὰ τοῦ σφοδροῦ του ἀνέμου καὶ ὀλιγοστεύσαμεν τὰ πανιὰ καὶ εἰς τάς
6 ἀκολουθοῦντες τὸν αὐτὸν δρόμον ἀπαντήσαμεν κορβέτταν Ἀγγλικήν, ἡ
ὁποία ὑψώσασα τὴν σημαίαν της, ὑψώσαμε πάραυτα καὶ ἠμεῖς ὁμοίως· περὶ
τὴν 7ην ὁ καιρὸς ἐπρομήνυε τρικυμίαν, ὅθεν ὀπισθοδρομήσαμεν διὰ τὸ
σφοδρότερον τοῦ ἀνέμου καὶ περὶ τάς 11 ἐλιμενίσθημεν εἰς τὸν λιμένα τῆς
Ἄνδρου-Γαβρίου· ὅλην τὴν νύκτα ἐξηκολουθοῦσεν ὁ ἴδιος σφοδρὸς ἄνεμος.
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Η παρούσα μεταγραφή βασίστηκε αφενός στα δύο πρωτότυπα κατάστιχα του ημερολογίου, αλλά και στην πρώτη μεταγραφή του Α. Λιγνού: Λιγνός,Α. (1949). Ημερολόγια του
πολεμικού πλοίου «Μιλτιάδης»:Του Εξ Ύδρας Πλοιάρχου Γεωργίου Σαχίνη 1824-1827.
Ιστορική Υπηρεσία Β.Ν.
Σύμφωνα με τον Α. Λιγνό, περιέχει τις εκστρατείες από τον Απρίλιο του 1827 έως το
Μάϊο του1827.
Στον Λιγνό δεν περιλαμβάνεται το απόσπασμα.
Σύμφωνα με το Λιγνό (1949: 93), ο Σαχίνης εδώ εννοεί την 7 π.μ.
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Παρασκευὴ 22. Περὶ τὴν 7 ὥραν ἔφθασε εἰς τὸν ἴδιον λιμένα Γαλλικὴ Κορβέττα ὀνομαζομένη La […], καὶ διοικουμένη παρὰ τοῦ Hamelin· περὶ δὲ τὴν 8 ἔστειλε τὴν βάρκαν του μὲ ἕνα ὀφικιάλιον πρὸς ἐπίσκεψιν ὁ διοικητὴς τοῦ πλοίου Μιλτιάδ.
Γ. Σαχίνης. Ἕως ἑσπέρας ὁ ἄνεμος ἐπεκράτη σφοδρὸς καὶ ὅλην τὴν νύκτα
ἀπαραλλάκτως.
Σάββατο 23. Κατὰ τὴν <…> ὥραν τῆς ἡμέρας ἀφοῦ ὁ ἄνεμος ἐμετρίασεν ὀλίγον ἐπάραντες τὴν ἄγκυραν, ἀνοίξαμεν τὰ πανιὰ καὶ ἐξακολουθήσαμεν τοῦ πλοίου
μας μὲ λοξοδρομίας διὰ τὸ ἐναντίον τοῦ ἀνέμου· περὶ τὴν 6 ἐφθάσαμεν
εἰς τὸ ἀκρωτήριον Cavo d’ Oro ὅπου ἀπαντήσαμεν εἰς τὸ ὑπάνεμον πλοῖον
ῥωσσικὸν ἐμπορικὸν ὑψώσαμεν τὴν σημαίαν μας καὶ ἀμέσως ὕψωσε καὶ
αὐτὸ ὁμοίως· μέχρις ἑσπέρας ἐξακολουθούσαμεν τάς αὐτάς λοξοδρομίας,
ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος ἐγένετο γαληνιαῖος· παρομοίως διήρκεσε καὶ ὅλην τὴν
νύκτα.
Κυριακὴ 24. Περὶ τὴν πρώτην ὥραν ἐφθάσαμεν λοξοδρομοῦντες πρὸς τὴν δυτικονότιον
πλευρὰν τῆς νήσου Σκύρου καθ’ ἢν ἔγινε νηνεμία ἄκρα· περὶ τὴν 3 ἤρχισε
πάλι νὰ πνέῃ ὁ ἴδιος ἄνεμος μετρίως καὶ περὶ τὴν 4 ἐπεσκέφθημεν δύο
γολέττας, τὴν μὲν ὑπάνεμοι τὴν δὲ ὑπεράνεμοι ὑπὸ Ἑλληνικὴν ἐμπορικὴν
σημαίαν, ἐρχόμενας ἀπὸ Σκύρον μὲ φορτίον ξυλικὴ καὶ διευθυνομένας διὰ
Τῆνον· περὶ τὴν 5 ἔγινε πάλιν γαλήνη· περὶ δὲ τὴν 9 ἔπνευσεν ὁ ἄνεμος Γ.Τ.
γαληνιαῖος, καὶ τὸ ἑσπέρας ἐφθάσαμεν ἀντίκρυ τῆς Κύμης, ὅπου κατασκοπεύσαντες καὶ μὴ εὑρόντες μηδὲν ἐπροχωρήσαμεν· μετ’ ὀλίγας στιγμάς ὁ
ἄνεμος ἔπαυσε καὶ ἡ νύξ ὅλη ἀπέρασε μὲ Γαλήνην.
Δευτέρα 25. Μέχρι 7 ἐπεκράτησε νηνεμία ἄκρα· περὶ τὴν 8 ἔπνευσε ὁ ἄνεμος Γ. καὶ διευθύνθημεν πρὸς τὸν κόλπον τοῦ Βόλου· περὶ δὲ τὴν 11 ἀπαντήσαμεν μίαν
γολέτταν ἑλληνικὴν ἐμπορικὴν ἡ ὁποία ὕψωσε τὴν σημαίαν της, ἀφοῦ ὑψώσαμε ἠμεῖς πρότερον· καὶ τὸ ἑσπέρας ἐφθάσαμεν ἀπέναντι τῆς Σκοπέλου
καὶ Σκιάθου· μετ’ ὀλίγας στιγμάς ἀπαντήσαμεν ὑπάνεμον τὰ ἐπὶ τοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ Ἐρετριακοῦ καὶ Μαλιακοῦ κόλπου πολεμικὰ ἑλληνικὰ πλοῖα
– τὸ βρίκιον Ἄρην διοικούμενον παρὰ τοῦ Κ.Α. Κριεζή, τὴν Θεμιστοκλὴν
διοικουμένην παρὰ τοῦ Κ.Α. Ραφαλιὰ καὶ τὴν γολέτταν Παναγιὰ τῆς Ὕδρας
παρὰ τοῦ Κ.Λ. Νέγκα· ὅλην δὲ τὴν νύκτα διὰ τὸ Γαληνιαῖον τοῦ ἀνέμου
ἐστάθημεν ἐπὶ τοῦ ἀνέμου (alla capa).
Τρίτη 26. Ἅμα μετὰ τὴν Ἀνατολὴν τοῦ Ἡλίου ἔγινε νηνεμία (…)· περὶ τὴν 6 ἔπνευσε
γαληνιαῖος ὁ ἄνεμος Μ. καὶ ἕως ἑσπέρας περιεπλεύσαμεν μετὰ τῶν λοιπῶν
τριῶν πολεμικῶν πλοίων περὶ τὴν Σκόπελον καὶ Σκιάθον. Περὶ τὴν 1 ὥραν
τῆς νυκτὸς τὰ πολεμικὰ πλοῖα ἀνεχώρησαν, ἠμεῖς δὲ ἐξακολουθήσαμεν δι’
ὅλης της νυκτὸς νὰ περιπλέωμεν εἰς τὸ ἴδιον μέρος.
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Τετάρτη 27. Ἀπὸ πρωίας ὁ ἄνεμος Τ. ἤρχησεν ἥσυχος καὶ κατ’ ὀλίγον […] εἰς νηνεμίαν μέχρι τῆς 8· περιεπλεύσαμεν κατὰ τὴν Σκόπελον καὶ Σκιάθον διὰ τὰ περὶ τοῦ
πλοίου ἀναγκαίας ἐλλείψεις· καὶ περὶ τὴν 9 ἐπροχωρήσαμεν μὲ γαληνιαῖον
ἄνεμον διευθυνόμενοι πρὸς τὸν κόλπον τοῦ Βόλου· παρομοίως ἐξακολουθήσαμεν ἕως ἑσπέρας· ὅλην δὲ τὴν νύκτα ἐπεκράτησε γαλήνη.
Πέμπτη 28. Περὶ τὴν αὐγὴν ἔπνευσε πάλιν ὁ ἄνεμος Μ.Τ. μετρίως, ὅτε περιεπλεύσαμεν
μέχρι τὴν 6 λοξοδρομοῦντες ἐντὸς τοῦ κόλπου· κατὰ τὴν 7 ἐφθάσαμεν πλησίον τῶν Τρικέρων διὰ νὰ κατασκοπεύσωμεν τὸν λιμένα, ὅπου ἴδομεν γολέταν πολεμικὴν ἐχθρικὴν ἱσταμένην πλαγίως ὑπὸ τὰ κανονοστάσια πρὸς τὴν
ξηράν· μετ’ ὀλίγον ἀνεχωρήσαμεν πάλι μὲ ὀλίγα πανιὰ περιπλέοντες ἕως
ἑσπέρας μέσα εἰς τὸν κόλπον διὰ τὸν σκοπόν μας· παρομοίως ἐξηκολουθήσαμεν καθ’ ὅλην τὴν νύκτα.
Παρασκευὴ 29. Ὅλην τὴν ἡμέραν περιεπλεύσαμεν ἔνδον τοῦ κόλπου ἐπὶ τοῦ ἀποκλεισμοῦ
ἕως ἑσπέρας, ὅτε ἀπαντήσαντες ὑπεράνεμον δυὸ πλοιάρια μὲ πολλοὺς ἐπιβάτας· ἐκαλέσαμεν μὲ δύο κανοβολισμούς, ἀλλ’ ἔφυγον χωρὶς νὰ ὑπακούσουν. Ὅλην τὴν νύκτα ἐπλεύσαμεν ὁμοίως μὲ γαληνιαῖον ἄνεμον.
Σάββατο 30. Ἅμα μετὰ τὴν αὐγὴν διευθύνθημεν διὰ τὴν νῆσον Σκόπελον μὲ ἄνεμον γαληνιαῖον καὶ περὶ τὴν 6 εὐρέθημεν ἀπέναντι τῆς Σκιάθου· περὶ τὴν 8 ἐφύσησεν
ὁ ἄνεμος Μ.Τ. καὶ τὴν ἑσπέραν ἐφθάσαμεν ἔξω τῆς Σκοπέλου, ὅπου ἐξῆλθε
ὁ διοικητής του […] διὰ νὰ μάθῃ τί περὶ τοῦ ἐχθρικοῦ στόλου καὶ τὴν αὐτὴν
ὥραν διηύθυνε μέσῳ τῶν Σκοπελιτῶν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Στόλαρχον Κ. συστημένην εἰς τὸ ὑγιειονομεῖον τῆς Σύρας. Μετὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου ὁ ἄνεμος ἔπαυσε ὁλοτελῶς καὶ ἡ γαλήνη διήρκεσε μέχρι τὴν 5 τῆς νυκτός· περὶ
τὴν 6 ἔπαυσε πάλιν ὁ ἄνεμος Μ.Τ. καὶ λοξοδρομοῦντες περιεπλεύσαμεν ἕως
τὶς 9 ἐπὶ τὸ ἴδιον μέρος.
		 Μ ά ϊ ο ς
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Κυριακὴ 1. Ἀπὸ τὴν αὐγὴν ἐπλεύσαμεν παρὰ τὴ νήσω Σκιάθω λοξοδρομοῦντες διὰ τὸ
ἐναντίον τοῦ ἀνέμου. Περὶ τὴν πρώτην <…> ὥραν τῆς ἡμέρας ὁ ἄνεμος ἔγινε
δυνατώτερος καὶ πρὸ τὴν 2 ἐδέσαμεν δυὸ τάξεις τροντζαρόλια· κατὰ τὴν
3 ἐφθάσαμεν πρὸς τὴν δυτικονότιον πλευρὰν τῆς Σκοπέλου, ὅπου ἐχρονοτρηβήσαμεν λοξοδρομοῦντες ὑπὲρ τᾶς 2 ὥρας διὰ πρόβλεψιν νεροῦ· τὴν
6 ὁ ἄνεμος ἐγαληνίασεν καὶ τὴν 7 ἔγινε τελεία γαλήνη, ἤτις διήρκεσε ἕως
ἑσπέρας. Περὶ τὴν 1 τῆς νυκτὸς ἀνεχωρήσαμεν ἐκ τῆς νήσου Σκοπέλου εἰδοποιηθέντες ἐξ ἐπιστολῆς τῶν Σκοπελιτῶν, ὅτι ὁ ἐχθρικὸς στόλος διέβη διὰ
τοῦ Cavo d’ Oro ὅτι διευθύνθημεν τὴν αὐτὴν ὥραν ὑπὸ πριμηνιαῖον ἄνεμον Μ.
[…] ὅλην τὴν νύκτα ἐπεκράτησεν ὁ ἴδιος ἄνεμος.
Δευτέρα 2. Πρὸ τῆς Ἀνατολῆς τοῦ Ἡλίου ἐφθάσαμεν ἔξω τῆς Σκύρου ὑπὸ τὸν ἴδιον ἐπικρατοῦντα ἄνεμον· περὶ τὴν 5 διέβημεν τὸ ἀκρωτήριον Cavo d’ Oro ὅπου δί’
ὀλίγας στιγμάς ὁ ἄνεμος ἐγαληνίασε. Τὴν 8 ὥραν ἀπαντήσαμεν ὑπεράνεμον
μίαν κορβέταν Γαλλικήν. Ἐξ ἧς εἰδοποιήθημεν τὸν κατὰ τὴν Μεσημβρίαν διάπλουν του ἐχθρικοῦ Στόλου. Διὰ νὰ πληροφορηθῶμεν καλύτερον, διευθύνθημεν πρὸς τὴν νῆσον Σύραν ὅπου ἠλπίζαμεν νὰ εὔρωμεν καὶ νέας διαταγάς·
ἕως ἑσπέρας ἐπροχωρήσαμεν μὲ τὸν ἴδιον γαληνιαῖον ἄνεμον πρὸς τὸ δυτικὸν μέρος τῆς νήσου Ἄνδρου. Ὅλην τὴν νύκτα διήρκεσε γαλήνη.
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Τρίτη 3. Μὲ τὸ ὑπόσκιον φέγγος τῆς αὐγῆς ἐφθάσαμεν πρὸς τὸ ἀνατολικόν της Νήσου Γυάρου (Γιούρα) ὅπου ἐμείναμεν μέχρι τῆς 9 – ἐκ τῆς τελείας νηνεμίας·
περὶ τὴν 10 – προσπνέων ἄνεμος Γ. διαρκέσας ὑπὲρ τὴν ἡμίσειαν ὥραν μᾶς
ὤθησε πρὸς Ἀνατολάς τῆς Νήσου Σύρας, ὅπου ἐστάθημεν ἕως ἑσπέρας
διὰ τὴν ἐπελθοῦσαν πάλιν νηνεμίαν· περὶ δὲ τὴν 2 τῆς νυκτός5 ἀνέπνευσεν
ὁ ἄνεμος Μ. ὁ ὁποῖος μετὰ στιγμάς ἔπαυσεν· ἄλλ’ […] διαδοχικάς αὔρας μᾶς
ἔφερον κατὰ τὴν 5 τῆς νυκτὸς ἀπέναντι τοῦ λιμένος Σύρας ὅπου ἐστάθημεν alla capa ὅλην τὴν νύκτα.
		 Περὶ τάς 7 τῆς νυκτὸς ἐξῆλθεν ὁ Διοικητὴς […] διὰ νὰ πληροφορηθῆ περὶ
τῶν ἐν Ἀθήναις διατρεξάντων. Καὶ περὶ τάς 8 ἐπέστρεψεν. Ἔμαθεν ὅτι κατὰ
τὴν εἰκοστὴν τρίτην ἓν σῶμα Κρητῶν κινηθὲν χωρὶς τινὸς διαταγῆς ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν καὶ διακινδυνεύοντος, ἔτρεξεν ὁ στρατηγὸς Καραϊσκάκης
εἰς βοήθειαν των καὶ μετὰ πεισματώδη μάχην ἐφονεύθη ὁ γενναῖος οὗτος
στρατηγὸς πληγωθείς ὑπὸ τὴν Γαστέρα· μετακομισθείς δὲ εἰς τὴν Γολέττα
τοῦ στολάρχου μετὰ 10 ὤρας ἐξέφυγεν. Ἀπεβιβάσθησαν μετέπειτα ἐκ τῶν
ἡμετέρων 4 χιλιάδες ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ στρ. Τζαβέλλα νὰ τοποθετηθοῦν εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ ἐχθροῦ πρὸς ἀνατολάς καὶ νὰ ἐφορμήσουν
κατ’ αὐτῶν ἅμα ἤθελεν δοθῆ τὸ σημεῖον τῆς μάχης· ἱπποκόμος δὲ τις τοῦ
στρατηγοῦ φυγὼν ἀμέσως εἰς τὸ στρατόπεδον τοῦ ἐχθροῦ εἰδοποίησε τὸν
Ἀρχηγὸν ἐγκαίρως ὅστις καὶ παρασκευάσας τὸν στρατὸν του πέμψας καὶ
ἱκανὴν δύναμιν στρατιωτῶν πρὸς τὸ μέρος Τζαβέλλα οἵτινες καὶ προκατέλαβον τινὰς θέσεις καὶ ἐντεῦθεν ἄρχησεν ἡ μάχη ἂφ ὅλα τὰ μέρη· ὠρμήσαντες οἱ ἡμέτεροι ἐκυκλώθησαν τάγματα τινα ἀπὸ τὸ ἱππικὸν τοῦ ἐχθροῦ
καὶ ὀπισθοδρόμησαν παθόντες μεγίστην φθορὰν ἀπωλέσαντες καὶ τοὺς
καλλιτέρους στρατηγούς· ἐφονεύθη ὁ λάμπρος βέκκος6 ὁ Χ. καλέργης7 καὶ
ἐξωγρήθη ὁ στρατηγὸς Νοταρόπουλος ἐπληγώθησαν οἱ στρ Νικήτας καὶ
Μακρυγιάννης καὶ πολλοὶ ἄλλοι ὑπαξιωματικοί.
Τετάρτη 4. Ἐξημερώθημεν ὑπὸ κάτω τῆς πόλεως Σύρας. Ἠρώτησεν ὁ Πλοίαρχος τοῦ
Μ8. τοὺς ναύτας ἂν εἶχον σκοπὸν νὰ ἐξακολουθήσουν ἐπιστρεψάντων περιμένοντες καὶ τ’ ἄλλα πλοῖα ἀπὸ τὸν κόλπον τοῦ Βόλου: κατ’οὐδένα τρόπο.
ἄς στέρξειν, ἀλλά σχεδὸν ὁμοθυμαδὸν ἐζήτησεν τὴν ἐπιστροφὴν εἰς Πόρον. Ἡ αἰτία δὲ καθὼς οἱ ἴδιοι ὠμολόγησαν ἦτο ὅτι ὑποπτεύοντο τὴν αὔξησιν τοῦ μισθοῦ εἰς τὸ ἑξῆς: Περὶ τὴν μίαν ὥραν ἀφοῦ ἔγινε ἡ ἀμετάπειστος
αὔτη ἀπόφασις τῶν ναυτῶν, διευθύνθημεν πρὸς τὰ κάτω μέρη νὰ εὕρωμεν
τὸν Στόλαρχόν μας: ὁ ἄνεμος οὔριος καὶ μέτριος.
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Σύμφωνα με το Λιγνό, ο Σαχίνης εδώ εννοεί την 11 μ.μ.
Σύμφωνα με το Λιγνό, το επώνυμο απαντά ως Βάϊκος.
Σύμφωνα με το Λιγνό, το μικρό όνομα του Καλέργη ήταν Δράκος.
Με το αρχικό Μ. εννοείται το πλοίο «Μιλτιάδης».
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Τετάρτη 4.
Συνέχεια — Περί τας τρεῖς ὥρας ο Ἄνεμος ἐπῆγε Π:1/4 Γ: ἐπλέομεν δε λοξοδρομοῦντες:
περί τάς 12:ἐγυρίσαμεν τα πανιά με ταῖς μούραις δεξιά διευθυνόμενοι πρός
τήν νῆσον Θέρμιαν. Ο Ἄνεμος ἥσυχος και ὁ αὐτός. Περὶ τὴν ἕκτην ὥραν πνεύσας ὁ Αὐτὸς Ἄνεμος μὲ σφοδρότητα ἐδέσαμεν μίαν τριτζαρόλια.
Πέμπτη 5. Ἐξημερώθημεν κατά μεσημβρίαν ὑπ’ ἄνεμον τῆς Νήσου Τζέας: ὁ Ἄνεμος ἥσυχος και περί τήν δεκάτην ὥραν ἴδομεν πλοῖα ὑπέρ ἄνεμον 29: τόν ἀριθμόν τά
ὁποῖα ἐνομίσαμεν ἐχθρικά πολεμικά, και μετ’ὀλίγον πλησιάσαντες ἐγνωρίσαμεν ὅτι ἦσαν φιλικά ἐμπορικά Γενοβέζικα συντροφευόμενα ἀπό μίαν φρεγάταν
τῆς ἰδίας σημαίας δύο Βρίκια μίαν κορβέτταν καί μίαν Γολέτταν: Περί την 1
ὥραν ὁ ἄνεμος Π:Μ: ἐπέπεσεν σφοδρός: ἐδέσαμεν μίαν τάξιν τριτζαρολίων
ἀνοίξαντες εἰς τόν ἴδιον καιρόν <…> και <…>.
		 Ὁ Ἄνεμος ἐπεκράτησεν ἕως ἀφ’ ἑσπέρας ἐλιμενίσθημεν εἰς Πόρον.
Ὁ πλοίαρχος
Γ. Σαχίνης9
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Η υπογραφή του Σαχίνη υπάρχει μόνο στη μεταγραφή του Λιγνού και όχι στο πρωτότυπο.
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Μήν· Ἐποχή· Ἡμέρα·
25η Πέμ. Ἐξεπλεύσαμεν ἀπὸ Ὕδραν, καὶ τὴν 7η ὥραν τῆς νυκτὸς ἀράξαμεν εἰς Πέτσας12,
ὅπου εὕρομεν τὸν Στόλαρχον.
26η Παρ.

Ἐπῆγεν ὁ Πλοίαρχος μας πρὸς τὸν Στόλαρχον εἰς ἐπίσκεψίν του, παρὰ τοῦ
ὁποίου ἔμαθεν, ὅτι τὴν παρελθοῦσαν ἡμέραν ὁ ἀνεψιὸς τοῦ Βοναπάρτου ὤν
εἰς τὴν φρεγάταν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἐτράβισε να ξεκρεμάσῃ τὴν πιστόλαν του ἀπὸ
τὸ ἐξάρτημά της ἄναψεν αἰφνηδίως καὶ πληγεὶς οὗτος περὶ τὴν κοιλίαν ἀπέθανεν αὐθωρόν. Ὁ Στόλαρχος διέταξεν ἔπειτα καὶ εὔγαλον τὰ ἐντόσθιά του καὶ
καταθέσαντες αὐτὸν εἰς ἕν βουζίον μὲ ῥώμην, τὸ ἔβγαλαν εἰς τὸ ἐν Πέτσαις
Μοναστήριον, διὰ να μείνῃ αὐτοῦ ἕως δευτέρας του διαταγῆς. Εἰς τὴν εἰς το
Μοναστήριον ἀπόθεσίν του παρευρέθη ὁ Μιαούλης μετὰ τῶν λοιπῶν Πλοιάρχων τοῦ Στόλου. Μετὰ τὴν μεσημβρίαν ἀνεχώρησεν ὁ Στόλαρχος, ἀφήσας
διαταγὴν εἰς τὸν Μιαούλην, διὰ να διευθύνῃ αὐτὸς τὸν Στόλον ἕως τῆς ἀνταμώσεώς του.

27η Σάβ. Πρὸς τὸ ἑσπέρας ἐξεπλεύσαμεν ἀπὸ Πέτσας ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ Μιαούλη·
ὅλην τὴν νύκτα διεπλεύσαμεν μ’ ὀλίγα πανία, ἔχοντες γαληνιαῖον τὸν ἄνεμον.
28η Κυρ. Τὸ πρωὶ εὑρέθημεν ὄπισθεν τῶν Πετσῶν εἰς γαλήνην· περὶ τὴν μίαν ὥραν ἐπαρατηρήσαμεν τὸν Μιαούλην ἔχοντα δεμμένον ὄπισθέν του τὸ Ἀτμοκίνητον
Καρτερίαν. Αὐτὸ περὶ τὴν 5η ὥραν ἐφάνη διευθυνόμενον πρὸς τὸ Ἀκρωτήριον
Μαλέα διὰ τῆς μηχανῆς του. Μετὰ τὴν μεσημβρίαν ἔπνευσεν ἰσχυρὸς Ζέφυρος, καὶ λοξοδρομοῦντες ἐπλησιάσαμεν εἰς τὸ μέρος τῶν Κυπαρίσσων13· ἡ
σφοδρότης τοῦ ἀνέμου μας ἠνάγκασε να κατεβάσωμεν τοὺς βαμπαφίγκους,
καὶ ἑπομένως να δέσωμεν μίαν τάξιν τριτζαρολίων. Πρὸς τὸ ἑσπέρας ἐμετρίασεν ὁ ἄνεμος. Καθ’ ὅλην τὴν νύκτα διευθυνόμεθα πρὸς τὸν Μαλέα μὲ μέτριον
ἄνεμον Μαΐστρον.
29η Δευτ. Ἐξημερώθημεν πλησίον τοῦ Ἀκρωτηρίου Μ14. ὅπου ἴδομεν ἐμπροσθέν μας τὸν
Στόλαρχόν μας λοξοδρομοῦντα πρὸς τὰ πρόσω μεταξὺ Κυθήρων καὶ Πελοποννήσου. Ἀνατήλαντος τοῦ Ἡλίου συναπαντήθημεν μὲ τὸ πλοῖον τοῦ Κ.Γ. Σαχτούρη, παρὰ τοῦ ὁποίου ἠδοποιήθημεν ὅτι ὁ Αἰγυπτιακὸς Στόλος μετέβη εἰς
Νεόκαστρον, ὡς παρά τινος Ἀγγλικοῦ πλοίου εἰδοποιήθη χθές, συναντηθείς
μετ’ αὐτοῦ. Κατὰ τὴν μεσημβρίαν ὁ Στόλαρχος διεύθυνε τὸν διάπλουν του
πρὸς δυσμάς· ἡμεῖς δὲ διεταχθέντες ἀράξαμε

10 Στο εισαγωγικό σημείωμα της μεταγραφής Λιγνού, αναφέρεται ότι το 2ο Τετράδιο περιέχει
τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 1827 (1949: 5).
11 Στη μεταγραφή Λιγνού ο τίτλος είναι:  « Ἐκστρατεία τό 1827-Αὔγουστος ».
12 Σύμφωνα με τον Λιγνό: «εἰς Σπέτζας». Γενικά, στο Σαχίνη οι Σπέτσες απαντώνται ως «Πέτσαι» σε όλες τις πτώσεις.
13 Στο Λιγνό το τοπωνύμιο απαντά ως «Κυπαρίσια».
14 Σύμφωνα με το Λιγνό, με το αρχικό «Μ.» ο Σαχίνης εννοεί το ακρωτήριο «Μαλέα».
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29η Δευτ.
Συνέχεια — εἰς Βάτικα ὅλα τὰ πλοῖα. Εὐθὺς μετὰ τὸ ἀραγμά μας ἔπνευσεν βορέας σφοδρός, καὶ καθ’ ὅλην τὴν νύκτα ἐξηκολούθει ν’ αὐξάνῃ ἡ σφοδρότης του, ἥτις
ἦτο χιωνώδης.
30η Τρίτ. Ὁ Ἄνεμος ἐπεκράτει χιονώδης καὶ αὐστηρότατος. Κατὰ τὴν μίαν ὥραν
αὐτῆς τῆς ἡμέρας ἐφάνη ἔξω τοῦ ὅρμου τούτου πρὸς Δυσμὰς ὑπὸ τὸ […]
ἕν πλοιάριον ἀκίνητον, τὸ ὁποῖον κατὰ συνέχειαν ὕψωνε καὶ κατεβίβαζε τὴν
σημαίαν του, ἥτις ἦτο Ἑλληνική. Ἡμεῖς, νομίσαντες ὅτι κινδυνεύει καὶ ζητεῖ
βοήθειαν, ἐστείλαμεν πρὸς αὐτὸ ἱκανοὺς ναύτας μας μὲ τὴν Σκαμπαβίαν
μας, διὰ να τῷ δώσουν τὴν ἀναγκαίαν βοήθειαν. Περὶ τὴν 4η ὥραν ἐπέστρεψεν ἡ Σκαμπαβία μας, καὶ οἱ ναῦται μᾶς ἀνήγγειλον, ὅτι τὸ πλοιάριον ἦτο
Σπαρτιατικόν, ἀναχωρισμένον ἀπὸ χθὲς ἐκ Μαραθωνησίου καὶ ὅτι εἶχεν
ἐπιβάτην τὸν υἱὸν τοῦ Κατζὴ Ἀνεψιὸν τοῦ Πέτρου Μαυρομιχάλη μὲ πεντήκοντα Σπαρτιάτας στρατιώτας, διευθυνόμενον εἰς Μονεμβασίαν ὅπου ἦτο
διορισμένος φρούραρχος· καὶ ὅτι ἡ σφοδρότης τοῦ ἀνέμου ἐμποδίζουσα
τὴν εἴσοδόν του για τὸ ὁρμητήριον τοῦτο τὸ ἠνάγκασε να κάμῃ σημεῖον,
διὰ να ὑπάγῃ (ἡ)15 Σκαμπαβία καὶ εὐγάλῃ τὸν […] μὲ τοὺς στρατιώτας του, τὸ
ὁποῖον καὶ ἐξεχρέωσε ἡ Ἰδικὴ μας. Παρὰ τοῦ ῥηθέντος φρουράρχου εἰδοποιήθησαν οἱ ἡμέτεροι ναῦται, ὅτι ὁ ἐχθρικὸς Στόλος, συγκείμενος ἀπὸ 82
πλοῖα ἦτον εἰς Μεθώνην, εἰς τὸν ὁποῖον πρὸ δύο ἡμερῶν ἐπεβιβάσθη καὶ
ὁ ἴδιος Ἰμπραΐμης· κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν διέβη ἐντεῦθεν καὶ ὁ Ἅμιλτων,
διευθυνόμενος πρὸς τὸν Μεσσηνιακὸν Κόλπον.
31η Τετρ. Περὶ τὴν 8η ὤραν αὐτῆς τῆς ἡμέρας ἔφθασεν ἐνταῦθα ὁ Στόλαρχός μας,
ὅπου καὶ ἄραξεν. Περὶ τὴν δύσιν τοῦ Ἡλίου ἔκαμε σημεῖον να ὑπάγουν πρὸς
αὐτὸν οἱ Γραμματεῖς τῶν πλοίων τοῦ Στόλου μὲ τοὺς χάρτας τῶν Σημάτων·
ἡμεῖς ἀμέσως γνωρίσαντες τὸ σημεῖον ὑψώσαμεν τὸ σημεῖον τοῦ ὅτι ἐννοήσαμεν τὴν αἴτησίν του, καὶ ἐν ταυτῷ ἀπεστείλαμεν τὸν Γραμματέα μας,
ὁ ὁποῖος λαβὼν παρὰ τοῦ Γραμματέως τοῦ Στολάρχου ἐγγράφως τινὰς
ὁδηγίας ἐπέστρεψεν. Κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτὴν ἡμέραν ἔφθασαν ἐνταῦθα ἀπὸ
τὸν Πόρον καὶ τὸ πλοῖον ὁ Σωτὴρ διὰ τοῦ ὁποίου εἰδοποιήθημεν ὅτι ὁ Σουλτάνος ἀντέτηνεν εἰς τὰ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ζητήματα τῶν τριῶν Δυνάμεων
τῆς Εὐρώπης.

15 Το άρθρο δεν υπάρχει στο πρωτότυπο, αλλά προστέθηκε, για να διευκολύνει το νόημα.
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1η Πέμπτ. Κατὰ τὴν δευτέραν ὥραν τῆς ἡμέρας ὕψωσεν ὁ Μιαούλης τὸ σημεῖον τῆς
ἐκπλεύσεως τοῦ Στόλου· ἐπήραμεν τὴν ἄγκυραν καὶ ἐξερχόμεθα ἀργοπλέοντες καὶ ἀκολουθοῦντες τὸν Στόλαρχον. Ὁ ἄνεμος ἦτο γαληνιαῖος·
ὀλίγα πανία εἴχομεν εἰς ἐνέργειαν, διότι ἔκαμε σημεῖον ὁ Στόλαρχος ν’
ἀκολουθῶμεν οὕτως, ἕως να σηκωθῶσι16 μερικὰ πλοῖα, τὰ ὁποῖα εἰσέτι δεν
εἶχον σηκωθῇ. Ἐξερχόμενοι ἀπὸ τὰ Βάτικα ὕψωσεν ὁ Στόλαρχος μας ἐπὶ
τῆς Ἑλλάδος Ἀγγλικὴν σημαίαν, νεύσας να ὑψώσουν ὅλα τὰ πλοῖα ἀνὰ μίαν
εὐρωπαϊκὴν σημαίαν, διαφέρουσαν τὴν μίαν ἀπὸ τὴν ἄλλην· τοῦτο ἐκτελέσθη· καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τοῦ πλοίου μας ὑψώσαμεν τὴν Ἀγγλικὴν σημαίαν17.
Μετὰ ἕν τέταρτον τῆς ὥρας κατεβιβάσθησαν αἱ σημαῖαι, ἅμα κατεβιβάσθη
ἐκείνη τῆς ναυαρχίδος. Πρὸς τὴν εἴσοδον τοῦ Μεσσηνικαοὺ Κόλπου ἴδομεν
τὴν Ἀγγλικὴν φρεγάταν Κάμβριαν, διευθυνομένην πρὸς Ἀνατολὰς· εἰς τὴν
λοξοδρομίαν της πλησιάσασα τὸν Στόλον μας, ὕψωσεν ὁ Στόλαρχος τὴν
Ἑλληνικὴν σημαίαν, ἀκολουθήσαμεν καὶ ἡμεῖς τὸ αὐτὸ ὅλα τὰ πλοῖα, καὶ
ταυτοχρόνως ὑψώθη καί ἐπὶ τῆς Καμβρίας ἡ Ἀγγλική. Πρὸς τὴν δύσιν τοῦ
Ἡλίου προσεβλήθημεν ἀπὸ νότιον ἄνεμον, προμηνύοντα τρικυμίαν. Τὴν νύκτα ἔπνεον διαδοχικῶς καὶ ἐκ διαλειμμάτων διάφοροι ἄνεμοι.
2η Παρα. Ἐξημερώθημεν ἔμπροσθεν τοῦ ἀκρωτηρίου Ματαπᾶ. Ἴδομεν προπορευόμενον τὸν Στόλαρχον μας καὶ λοξοδρομούντα καὶ ἀκολουθήσαμεν τὸν
δρόμον του· εἴχαμεν τὸν ἄνεμον νότιον καὶ ἀσθενῆ, ὥστε ἐβάλαμεν ὅλα τὰ
πανία εἰς ἐνέργειαν. Πρὸς τὴν δύσιν τοῦ Ἡλίου ἠνώθημεν ὅλα τὰ πλοῖα τοῦ
Στόλου καὶ διευθυνόμεθα πρὸς 1/4 - Λίβα δυτικὸν (Γάρ:1/4-Π:), ἔχοντες τὸν
ἄνεμον Θρασικοζέφυρον (Μ.)· ὅλην τὴν νύκτα διεπλέομεν ὡσαύτως.
3η Σάββ. Τὸ πρωΐ μᾶς ἐκάλεσεν ὁ Μιαούλης διὰ σημείου, καὶ μᾶς ἐδιώρισεν νὰ ὀπισθοδρομήσωμεν τὰ δύο πλοῖα, ἡμᾶς καὶ τοῦ Κριεζῆ, διὰ να δέσωμεν τάς
ἀπομεμακρυσμένας δύο Σαλούπας, σύροντες ὁ εἷς ἀνὰ μίαν· καὶ ἀμέσως
ἀκολουθήσαμεν οὕτω ἐκτελοῦντες τὴν διαταγήν. Κατὰ τάς δύο ὥρας ἴδομεν ὑπὲρ ἄνεμον (σοβράνο) δύο φρεγάδας· ἡ μία περὶ τὴν ἕκτην ὥραν πλησιάσασα εἰς τὸν Στόλον μας ὕψωσε τὴν σημαίαν τῆς Ἀγγλι-

16 Ο Λιγνός χρησιμοποιεί το ρήμα «συνενωθῶμεν» και σε α’πληθυντικό.
17 Η ημιπερίοδος δεν περιλαμβάνεται στη μεταγραφή Λιγνού.
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3η Σάββ.
Συνέχεια — κήν, καὶ συνεννοηθεῖσα ὀλίγον μετὰ τοῦ Στολάρχου μας διευθύνθη πρὸς
Ἀνατολάς. Ἡ δὲ ἄλλη διευθύνετο πρὸς τὸν Θρασικοζέφυρον (Μ), ἥτις ἐνομίσαμεν ὅτι εἶναι ἐχθρική. Κατὰ τὴν ἐννάτην ὥραν ἴδομεν ἄλλα ἓξ πολεμικὰ
πλοῖα ὑπὲρ ἄνεμον, διευθυνόμενα πρὸς βορρᾶν, ἐκ τῶν ὁποίων τρία διεκρίναμεν ὣς δίκροτα, καὶ τὰ λοιπὰ μικροτέρου μεγέθους· ἐσυμπεράναμεν
δὲ ὅτι εἶναι Ἀγγλικά. Τὸ ἑσπέρας κινούμενοι ἀπὸ τὸν ἴδιον νότιον ἄνεμον
ἀκολουθήσαμεν τὸν Στόλαρχον πρὸς Ἄρκτον· καθ’ ὅλην τὴν νύκτα διευθυνόμεθα πρὸς τὸν ἴδιον δρόμον Θρασικοζέφυρον.
4η Κυρ. Ἴδομεν τὸν Στόλαρχον προπλέοντα πρὸς Θρασκίαν (Μ.Τ.)· ἡμεῖς τὸν παρακολουθούσαμεν μὲ πρυμνησίον ἄνεμον, ἔχοντες ὅλα τὰ πανία εἰς ἐνέργειαν. Ἴδομεν αὖθις τὸ πλοῖον, τὸ ὁποῖον χθὲς ἐξελάβομεν ὡς ἐχθρικὴν
φεργάταν· ἡ ἐκ τοῦ πλησιεστέρου παρατήρησις μᾶς τὸ παρέστησεν ὣς
εὐρωπαϊκόν, ἐμπορικὸν καὶ τρικάταρτον. Πρὸς τὴν δύσιν τοῦ Ἡλίου εὑρέθημεν ὄπισθεν τῆς Ζακύνθου. Ἀπὸ τὴν 3ην ὥραν αὐτῆς τῆς ἡμέρας μέχρι τῆς
νυκτὸς εἴχομεν σφοδρὸν τὸν ἄνεμον καὶ κάθ’ ὥρας μᾶς ἐπέπιπτον καταιγίδες. Κατὰ τὸν διάπλουν ταύτης τῆς ἡμέρας ἐπεράσαμεν ὅλα τὰ πλοῖα τοῦ
Στόλου, λαβόντες τὰ ὑπὲρ ἄνεμον, καὶ μ’ ὅλον ὅτι συγχρόνως ἐσείρομεν
ὄπισθέν μας ἱκανὸν βάρος τὴν Σαλοῦπαν· ὅλην τὴν νύκτα ἦτον ὁ ἴδιος ἄνεμος.
5η Δευτέρ. Ἐξημερώθημεν ὄπισθεν τῶν Ἰονικὼν Νήσων Κεφαλληνίας κλπ. Περὶ τὴν τρίτην ὥραν ἴδομεν τὴν Γολέταν τοῦ Στολάρχου, διευθυνομένην πρὸς Κέρκυραν. Ἕως μεσημβρίας ὁ ἄνεμος ἦτον ὀλίγον σφοδρὸς· μετέπειτα διερχόμενοι μεταξὺ τῶν νήσων τὸν εἴχομεν μέτριον, ὥστε ἐκινούμεθα μ’ ὅλα
τὰ πανία. Εἰς τὴν μεταξὺ τῶν εἰρημένων νήσων διάπλευσίν μας, ὕψωσεν ὁ
Στόλαρχος ἐπὶ τοῦ δικρότου τὴν Γαλλικὴν σημαίαν, νεύσας διὰ σημείου να
ὑψώσουν ὅλα τὰ πλοῖα τοῦ Στόλου ἀνὰ μίαν εὐρωπαϊκὴν σημαίαν· ἡμεῖς
ὑψώσαμεν τὴν Ἀγγλικήν, διευθυνόμενοι πρὸς Φοινικίαν (Σ). Τὴν 11ην ὥραν
ἔκαμεν ὁ Στόλαρχος τὸ σημεῖον τοῦ να ἑτοιμασθῇ ὅλος ὁ Στόλος εἰς πόλεμον. Περὶ τὴν 12η ἐφάνησαν πρὸς τὸν Πεταλᾶ, δύο γολέται μικραὶ , διευθυνόμεναι πρὸς Κεφαλληνίαν. Πλησιάσασα εἰς τὸν Στόλον μας ἔρριψαν ἀνὰ
δύο κανονιὰς ἑκάστη, καὶ ἐκ τούτου ἐσυμπεράναμεν , ὅτι ἦτον Ἑλληνική. Ἐν
τοσούτῳ ὁ Στόλαρχος
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5η Δευτέρ.
Συνέχεια — εἶχεν ὑψώσει τὴν ἑλληνικὴν σημαίαν, καὶ αὐταὶ ἐγγίσασαι εἰς αὐτὸν ἐπεσκέφθησαν εἰς διάστημα ἡμισείας ὥρας, ἑωσότου ἡμεῖς διὰ τὸ σκότος τῆς νυκτὸς
δεν ἴδομεν τὴν ἀπόλυσιν τῶν. Καθ’ ὅλον τὸ διάστημα τῆς νυκτὸς ὁ ἄνεμος
ἦτον Γαληνιαῖος. Περὶ τὴν ὀγδόην ὥραν ἴδομεν τὸν Στόλαρχον ἀράξαντα κατέναντι τοῦ Μεσολογγίου, ὅπου ἀράξαμεν καὶ ἡμεῖς μετὰ τῶν ἄλλων πλοίων. Τὴν
8η ½ ὥραν τῆς νυκτὸς ἔστειλεν ὁ Στόλαρχος μίαν φελούκαν, διὰ τῆς ὁποίας
μας διέταξε να ἑτοιμάσωμεν τὴν Σκαμπαβίαν μας, τὴν ὁποίαν ἀμέσως καὶ ἡτοιμάσαμεν.
6η Τρίτῃ. Ἀνατέλλοντος τοῦ Ἡλίου, παρετηρήσαμεν τάς τρεῖς Σαλούπας καθοπλισμένας ὄπισθεν τῆς Ναυαρχίδος, καὶ μετ’ ὀλίγον κινουμένας διὰ τῶν κουπίων πρὸς
τὸ Βασιλάδιον. Τὴν 2ην ὥραν τῆς ἡμέρας ἴδομεν τὸν Στόλαρχον διευθυνθέντα
μὲ μίαν φελούκαν εἰς τὰ πέριξ τοῦ Βασιλαδίου, ὅπου περιῆλθεν ἰκανὴν ὥραν
παρατηρὼν τὰ ῥιχὰ· ταυτοχρόνως τὸ Ἀτμοκίνητον ἐκινεῖτο πρὸς τὸ Βασιλάδιον· ἀλλὰ μὴ δυνηθὲν να πλησιάση μέχρι βολῆς κανονίου διὰ τὴν ῥιχότητα τῶν
νέρων, ἄραξε πλησίον τῶν Σαλούπων. Μετὰ τὴν μεσημβρίαν ἐπροχώρησαν αἱ
Σαλοῦπαι ἕως βολὴν κανονίου· ἄρχισαν να πυροβολοὺν ἐκ διαλειμμάτων τὸ
Βασιλάδιον, τὸ ὁποῖον ἀντεκανοβόλησεν ὡσαύτως τάς Σαλούπας· ὁ κανοβολισμὸς διήρκεσεν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν ἕως διάστημα μιᾶς ὥρας, κι ἔπειτα
διεκόπη. Περὶ τὴν 10η ὥραν ἴδομεν τὸ Ἀτμοκίνητον ἐρχόμενον ἀπὸ τὸ μέρος
τοῦ Βασιλαδίου πρὸς τὸ δίκροτον· ἄραξε πλησίον του· καὶ μετ’ ὀλίγον ἐκίνησε
διευθυνόμενον πρὸς τὴν Ναύπακτον. Τὸ ἠκολούθησεν ἀμέσως τὸ πλοῖον, ὁ Σωτήρ, καὶ ἓν Μίστικον, τὸ ὁποῖον πρὸ τῆς μεσημβρίας ἐρχόμενον ἐνταῦθα ἐπεσκέφθη ἀπὸ τὸ Δίκροτον, καὶ ἐστάθη ἕως τότε πλησίον του. Τὴν 11ην διέταξε ὁ
Στόλαρχος διὰ σημεῖον να ἑτοιμασθοὺν ὅλαι αἱ Σκαμπαβίαι τοῦ Στόλου εἰς πόλεμον, καὶ να διευθυνθοῦν ἀμέσως ὑπὸ τὸ Δίκροτον. Ἐτοιμασθεῖσα ἡ ἰδικὴ μας
ἐστάλη, ἀλλ’ ἐπεστράφη ἀμέσως, διότι ἀνέβαλεν ὁ Στόλαρχος τὴν προσβολὴν
εἰς τὸ Βασιλάδι, διὰ τὴν ἐρχομένην αὐγήν. Πρὸς τὸ ἑσπέρας ἐλάβομεν διὰ
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6η Τρίτῃ.
Συνέχεια — τοῦ Μιαούλη μίαν ἔγγραφον διαταγὴν τοῦ Στολάρχου, προτρέπουσαν τοὺς
Πλοιάρχους, ἀξιωματικούς, καὶ Ναύτας τοῦ Στόλου εἰς τὴν τελείαν κυρίευσιν τοῦ Βασιλαδίου, κατ’ αὐτὸν τὸν καιρόν, ὅτι ὁ ἐχθρικὸς Στόλος ἔμεινεν
ὑπὸ τὴν ἐπαγρύπνισην τῶν μεσολαβουσῶν δυνάμεων τῆς Εὐρώπης, καὶ οἱ
Ἕλληνες δύνανται να ὠφεληθοὺν μεγάλως ἀνανεώνοντες τὴν καταπαύσασαν ἐπανάστασίν των18, καὶ ἐκτείνοντες τὰ ὅρια τῆς ἐπικρατείας των, καὶ
μάλιστα ἐνῷ αἱ μεσολαβούσαι δυνάμεις θέλουν γενῇ σύμμαχοι μας, ἐὰν ἡ
Τουρκία δεν δεχθῇ τὸ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος πρόβλημά των. Ἐπὶ τέλους ἡ διαταγὴ ἐπρόσθεσεν ὅτι ἡ κυρίευσις ὅσον τάχος τοῦ Βασιλαδίου, ἦτο κατὰ
πολλὰ συμβάλλουσα εἰς τὸν κύριον σκοπὸν τῆς ἐνταῦθα ἐλεύσεως μας,
ὅστις εἶναι ἡ καθ’ ὅλην τὴν Δυτικὴν Ἑλλάδα ἀνανέωσις τῆς ἐπαναστάσεως,
καὶ ἡ ἐλευθέρωσις τῶν ὁμοθρήσκων Ἀλβανών, οἱ ὁποῖοι εἰσέτι δὲν ἐσηκώθησαν εἰς τὰ ὅπλα.
7η Τετρ. Μετὰ τὴν ἀνατολὴν τοῦ Ἡλίου ἐκανοβόλησε τὸ Βασιλάδιον τάς Σαλούπας·
ἕως ¼ τῆς ὥρας· αὐταὶ δεν ἀνταποκρίθησαν. Συγχρόνως ἐπαρατηρήσαμεν
ἀραγμένα εἰς τὸ μέσον τοῦ Στόλου μας τὸ πλοῖον Σωτῆρα, καὶ τὸ Μύστκιον,
τὰ ὁποῖα χθὲς τὸ ἑσπέρας ἴδομεν διευθυνόμενα πρὸς τὴν Ναύπακτον·
ἐνταυτῷ ἔφθασε καὶ τὸ Ἀτμοκίνητον καὶ ἄραξε πρὸς τὸ Βασιλάδιον. Τὴν
2η ὥραν τῆς ἡμέρας αὐτῆς μᾶς ἔστειλεν ὁ Στόλαρχος ἔγγραφον διατηγὴν
να ἑτοιμάσωμεν τὴν μικρὰν βάρκαν μας ὡπλισμένην καὶ ἐφοδιασμένην ἀπὸ
τροφὰς διὰ δύο ἡμέρας, διὰ νὰ ὑπάγῃ μετὰ τῶν ἄλλων εἰς στενὸν ἀποκλεισμὸν τοῦ Βασιλαδίου. Τὴν ἑτοιμάσαμεν ἀμέσως καὶ τὴν ἐστείλαμεν
πρὸς τὸ διορισθὲν μέρος, ὅπου συντροφευμένη μετὰ τῶν λοιπῶν διέκοψαν
τὴν μετὰ τοῦ Μεσολογγίου συγκοινωνίαν τοῦ Βασιλαδίου καὶ τὴν εἰς αὐτὸ
μετακόμισιν τοῦ νεροὺ καὶ παντὸς ἄλλου ἀναγκαίου. Περὶ τὴν 3η ὥραν ἄρχισεν ἀπὸ τάς Σαλούπας καὶ τὸ Ἀτμοκίνητον ὁ κανοβολισμὸς ἐναντίον τοῦ
Βασιλαδίου, τὸ ὁποῖον καὶ αὐτὸ ἀνταποκρίνετο ἀντιπυροβόλει ἀμοιβαίως,
χωρὶς ὅμως ἐπιτυχίαν. Ἱκαναὶ σφαῖραι διευθυνόμεναι ἐπιτηδείως ἀπὸ τὸ
Ἀτμοκίνητον ἐπροξένησαν μικράν τινά βλάβην εἰς τὸ κανονοστάσιον

18 Ο Λιγνός(1949: 99) μεταγράφει την φράση ως εξής: «ἀνανεώνοντες τήν κατάστασιν τῆς
ἐπαναστάσεώς των».
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7η Τετρ.
Συνέχεια — τῶν ἐχθρῶν. Κατὰ τὴν 6η ὥραν μία σφαῖρα ἐχθρικὴ διευθυνθεῖσα ἔνδον
μιᾶς Σαλούπας ἐπλήγωσεν δύο ναύτας, τὸν μὲν ἐλαφρὰ περὶ τὴν κοιλίαν,
τὸν δὲ θανασίμως εἰς τὸν ἕνα πόδα, τὸν ὁποῖον καὶ κατεσύντριψεν. Ἡ Σαλούπα αὕτη ἐπέστρεψε μετὰ τοῦτο εἰς τὸ Δίκροτον, ὅπου οἱ πληγωμένοι
ἐτέθησαν ὑπὸ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ ἰατροῦ. Οἱ λοιποὶ ναῦται τῆς αὐτῆς Σαλούπας διετάχθησαν να ἐπιστρέψουν πάλιν εἰς τὴν θέσιν των, ἀλλὰ μὴ πεισθέντες, ἐβάλθησαν κατὰ διαταγὴν τοῦ Στολάρχου εἰς μία φελούκαν, ἡ ὁποία
συντροφευμένη ἀπὸ μίαν ἄλλην, ὅπου ἐκρούοντο δύο τύμπανα, τοὺς περιέφερον εἰς ὅλα σχεδὸν τὰ πλοῖα τοῦ Στόλου πρὸς καταισχύνην καὶ ποινὴν των. Μετὰ τὴν μεσημβρίαν, δύο βόμβαι, δεμέναι ἐπὶ ξυλοκραββάτου
(…), ἐφέρθησαν συρόμεναι πρὸς τὸ Βασιλάδιον, τὸ ὁποῖον ἐπυροβόλησεν
ἱκανῶς, χωρὶς ὅμως να τὸ βλάψουν. Πρὸς τὸ ἑσπέρας ἦλθεν ὑπὸ τὸ Δίκροτον μία τράτα φέρουσα ἀπὸ τὰ πλησιόχωρα νησιὰ μερικοὺς στρατιώτας
Μεσολογγίτας. Ὁ κανοβολισμὸς κατ’ αὐτὴν τὴν ἡμέραν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν
μερῶν διήρκεσε μέχρι νυκτός, ἀλλ’ ἐκ διαλειμμάτων, καὶ χωρὶς δραστηριότητα.
8η Πέμπτ. Τὴν αὐγὴν ταύτης τῆς ἡμέρας, ἄναψεν ἐξ ἀπροσεξίας τὸ Ἀτμοκίνητον, καὶ
παρ’ ὀλίγον ἐκινδύνευσε να πυρπολισθῇ διόλου, ἐὰν δεν ἐστέλλομεν ἀμέσως ἀφοῦ ἐπαρατηρήσαμεν τὴν ἔξαψίν του, τὴν σκαμπαβίαν μας μὲ ἱκανοὺς ναύτας πρὸς βοήθειάν του, καὶ ἐὰν ταυτοχρόνως δεν εἰδοποιούσαμεν
τὰ πλησίον μας πλοῖα, διὰ να συνδράμουν αἱ Σκαμπαβίαι τῶν· ἐπροφθάσθη
τέλος πάντων τὸ πῦρ καὶ ἐσβέσθη, μὲ ὄχι μικρὰν βλάβην τοῦ Ἀτμοκινήτου.
Κατὰ τὴν 2ην ὥραν ἦλθεν εἰς τὸ πλοῖον μας ὁ Κ. Μάσων Γραμμ. τοῦ Στολάρχου, καὶ μας ἔδωσεν προφορικὼς διαταγὴν τοῦ Στολάρχου, να ὑπάγωμεν
μὲ τὸ πλοῖον μας εἰς τὸ Δραγαμέστον διὰ να παραλάβωμεν ἐκεῖ τὴν Γολέτταν του, διὰ να μὴν βλαφθῇ ἀπὸ τοὺς εἰς αὐτὸ τὸ μέρος εὑρισκομένους
Τούρκους, ὅταν ἐπιστρέφουσα ὑπάγῃ ἐκεῖ νομίζουσα ὅτι ἡ θέσις ἐκείνη
κρατεῖται ἀπὸ Ἕλληνας. Ἀμέσως ἐσηκώθημεν διευθυνόμενοι πρὸς τὸ ῥηθὲν
μέρος μὲ γαληνιαῖον ἄνεμον· ἡ μικρὰ φελούκα μας οὖσα ἀπὸ
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8η Πέμπτ.
Συνέχεια — χθὲς εἰς τὸν ἀποκλεισμὸν τοῦ Βασιλαδίου, μετεκαλέσθη εἰς τὸ πλοῖον μας
διὰ σημείου ἐνῷ ἡτοιμαζόμεθα εἰς ἔκπλευσιν, ἀλλὰ δεν τὸ ἐστοχάσθη καὶ
ἔμεινεν. Διαπλέοντες μὲ γαληνιαῖον ἄνεμον μεταξὺ τῶν Ἐχινάδων Νήσων
ἐφθάσαμεν περὶ τὴν 12η ὥραν κατέναντι τοῦ Δραγαμέστου, ὅπου παρατηρήσαντες δεν ἴδομεν τὴν Γολέτταν τοῦ Στολάρχου, μήτε κανὲν ἄλλο πλοῖον.
Ὅθεν ἀκολουθήσαμεν τὸν περίπλουν μέσον τῶν δυτικοτέρων Ἐχινάδων, ὅπου
εἴχομεν σχεδὸν ἄκραν γαλήνην κατὰ τὸ ἑσπέρας. Καθ’ ὅλην τὴν νύκτα ἐλοξοδρομούσαμεν περὶ τάς Ἐχινάδας μὲ ὀλίγα πανία διὰ τὸ ἄστατον τοῦ ἀνέμου.
9η Παρα. Περὶ τὴν 2ην ὥραν ἐπαρατηρήσαμεν εἰς τὸν Πεταλᾶ ἀραγμένον ἓν μέρος
τοῦ Στόλου μας· διευθυνόμεθα διὰ λοξοδρομιῶν καὶ μὲ σφοδρὸν ἄνεμον
πρὸς τὸ Δραγαμέζι19 κατὰ τὴν ἑβδόμην ὥραν, διὰ τὴν σφοδρότητα τοῦ ἀνέμου Εὐρονότου (Ο.Σ.) ἀράξαμεν ἀντικρὺ τοῦ Δραγομεζίου ὑπὸ ἓν νησίδιον.
Ταυτοχρόνως ἴδομεν τὴν φελούκαν μας, ἡ ὁποία ἦτον εἰς τὸν ἀποκλεισμὸν
τοῦ Βασιλαδίου, ἐρχομένην πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τὸν Πεταλᾶ, καὶ φθασάσης εἰδοποιήθημεν ὅτι ὁ Στόλαρχος ἐδιόρισε να τραβιχθῇ ὁ Στόλος ἀπὸ τὸ Μεσολόγγιον, ἀφίσας μερικὰ λανσόνια μὲ Μεσολογγίτας διὰ τὸν ἀποκλεισμὸν τοῦ
Βασιλαδίου· αὐτὸς δὲ ἀνεχώρησεν ἐπὶ τοῦ Δικρότου πρὸς ὀλίγον.
10η Σάββατ. Εὑρισκόμεθα ἀραγμένοι εἰς τὸ ἴδιον μέρος· κατ’ αὐτὴν τὴν ἡμέραν ἀπελθὼν
ὁ Πλοίαρχός μας πρὸς ἐπίσκεψιν τοῦ Μιαούλη, εἰδοποιήθη παρ’ αὐτοῦ, ὅτι ὁ
ἐχθρικὸς Στόλος ἐξερχόμενος κατ’ αὐτὰς ἀπὸ τὸ Νεόκαστρον ἐκτυπήθη ἀπὸ
τὰ ἐκεῖσε παραπλέοντα Ἀγγλικὰ πολεμικά, τὰ ὁποῖα τοῦ ἐβύθισαν ἓν Ἰμβρίκιον, συντρίψαντα καὶ τὰ κατάρτια μιᾶς φρεγάτας, ὥστε τὸν ἠνάγκασαν να
ὀπισθοδρομήσῃ εἰς τὸ Νεόκαστρον. Τὴν εἴδησιν ταύτην ἔλαβεν ὁ Μιαούλης
ἀπὸ τὸν Στόλαρχον, ἀναχωροῦντα τὴν προχθὲς ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι20.

19 Στον Λιγνό (1949:101) το τοπωνύμιο απαντά ως «Δραγαμέστον».
20 Πιθανόν απουσιάζει η κατάληξη –ον, καθώς δεν υπάρχει ούτε η τελεία μετά τη λέξη «Μεσολόγγι».
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11η Κυρια. Καὶ κατ’ αὐτὴν τὴν ἡμέραν εἴμεθα ἀραγμένοι εἰς τὸ ἴδιον μέρος, περιμένοντες τὴν παρουσίαν τοῦ Στολάρχου ἢ διαταγὴν του.
12η Δευτέρ. Πρὸς τὴν 1η ½ ὥραν αὐτῆς τῆς ἡμέρας ἠκούσαμεν πλησίον μας κρότον
ἑνός κανονίου, καὶ ἀμέσως ἴδομεν ὑψωμένον ἐπὶ τοῦ πλοίου τοῦ Μιαούλη
τὸ σύνηθες σημεῖον (…) ἔκπλουν τοῦ Στόλου· ἐπήραμεν πάραυτα τὴν ἄγκυραν καὶ ἐσηκώθημεν εἰς τὰ πανία. Ἐξερχόμενοι ἀπὸ τάς Ἐχινάδας ἴδομεν
λοξοδρομοῦντα τὸν Στόλαρχον πρὸς τὴν Ἰθάκην, καὶ ἀκολουθούμενον ἀπὸ
τὴν Γολέταν του· ὁ ἄνεμος Θρασικοζέφυρος (Μ.) ἔπνεε μετρίως ἀπὸ τὴν
3η ὥραν, καὶ ἐκινούμεθα μ’ ὅλα τὰ πανία, πρὸς τὸν δρόμον τοῦ Στολάρχου.
Ἀπὸ τὴν μεσημβρίαν μέχρι δύσεως Ἡλίου ἐστέκετο ὁ Στόλαρχος ἀκίνητος
(ἀλλακάπα) πρὸς τὴν Ἰθάκην. Ἡμεῖς καθὼς καὶ ὅλα τὰ λοιπὰ πλοῖα τοῦ Στόλου, ἐκάμαμεν ὡσαύτως. Περὶ τὴν Ἡλίου δύσιν ὕψωσεν τὸ σημεῖον τοῦ να
διευθύνομεν τὸν διάπλουν μας πρὸς λιβόνοτον, χωρὶς να παρατηροῦμεν τὰ
κινήματά του. Ταυτοχρόνως ἴδομεν τὸν Μιαούλην εἰδοποιοῦντα τὸν Στόλον
διὰ τοῦ συνηθισμένου σημείου ν’ ἀκολουθήσωμεν τὴν ὁδηγίαν τοῦ. Ὅθεν
ἀμέσως ἐκινήθημεν ἀκολουθοῦντες τον μ’ ὅλα σχεδὸν τὰ πανία, ἔχοντες
τὸν ἴδιον τῆς ἡμέρας ἄνεμον· ὁ δὲ Στόλαρχος ἔμεινε λοξοδρομῶν κατὰ τάς
Ἐχινάδας· ἕως τὸ μεσονύκτιον ὁ ἄνεμος ἦτο γαληνιαῖος ·ἔκτοτε ἐπεκράτει
γαλήνη μέχρι τῆς αὐγῆς.
13η Τρίτῃ. Ἐξημερώθημεν πλησίον τῆς δυτικῆς ἄκρας τῆς Ζακύνθου· ἦτον ἄκρα γαλήνη. Ἴδομεν περὶ τὴν α΄ ὥραν τὸν Μιαούλην προσκαλοῦντα διὰ σημείου εἰς
τὸ πλοῖον του ὅλους τοὺς Πλοιάρχους τοῦ Στόλου· ἀμέσως ὁ Πλοίαρχός
μας ὑπῆγε πρός αὐτόν, καθὼς καὶ οἱ λοιποί. Ἡ πρόσκλησις αὕτη ἔγινε, διὰ
να εἰδοποιηθῶσι οὗτοι, ὅτι ὁ Στόλαρχος μετρήσας εἰς τὸν Μιαούλην δύο
χιλ. τάλληρα διὰ προμήθευσιν τροφῶν τοῦ Στόλου, διέταξε να διευθυνθῶμεν εἰς Σῦραν ἢ εἰς Πάρον, ὅπου ἤθελεν ἔλθῃ κατόπιν καὶ ὁ ἴδιος, ἀφοῦ
ὑπάγει πρῶτον εἰς πυρπολισμὸν τῆς Πρεβέζης· ὅτι ἓν νέον Ἀτμοκίνητόν
μας ἔφθασεν εἰς Ζάκυνθον, καὶ τὸ ὁποῖον ἔστειλεν ἐκεῖ τὴν Γολέταν του
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13η Τρίτῃ.
Συνέχεια — διὰ να τὸ παραλάβῃ· ὅτι ὁ Καποδίστριας θέλει φθάσει μὲ τὸν Ῥωσσικὸν Στόλον εἰς διάστημα τὸ πολὺ δέκα ἡμερῶν, καὶ ὅτι ἑξήκοντα πλοῖα τοῦ ἐχθρικοῦ
Στόλου ἐξέπλευσαν κατ’ αὐτὰς ἀπὸ τὸ νεόκαστρον πρὸς βορρᾶν παρακολουθούμενα ἀπὸ μερικὰ πολεμικὰ Ἀγγλικά. Καθ’ὅλην αὐτὴν τὴν ἡμέραν διευθυνόμεθα μὲ γαληνιαῖον ἄνεμον πρὸς τὸν Εὐρόνοτον. Πρὸς τὸ ἑσπέρας εἴμεθα ἄντικρυ τῆς νοτίας ἄκρας τῆς Ζακύνθου. Ἡ Νύξ ὅλη παρῆλθε μὲ γαλήνη.
14η Τετράδῃ21. Διεπλέομεν ὅλην τὴν ἡμέραν μὲ γαληνιαίους ἀνέμους, ἐκ διαλειμμάτων πνέοντας. Τὴν νύκτα ἄλλοτε ἐκινούμεθα ἀπὸ ἀδύνατον τινὰ καὶ ἄστατον ἄνεμον,
καὶ ἄλλοτε εἴμεθα εἰς ἀκινησίαν εἰς τὸ μέσον γαλήνης.
15η Πέμπτῃ. Συγχρόνως μὲ τὴν ἀνατολὴν τοῦ Ἡλίου προσεβλήθημεν ἀπὸ σφοδρὸν ἄνεμον Φοινίκιον (Σ.)22, ὅστις βαθμηδὸν αὔξανε, ὥστε ἠναγκάσθημεν να κινώμεθα μὲ ὀλίγα πανία, ἔχοντες δεμένας δύο τάξεις τριτσαρόλια. Ἡ διεύθυνσίς
μας πρὸς τὰ πρόσω ἐγίνετο μὲ δυσκολοτάτης λοξοδρομίας, διὰ τὴν σφοδρὰν ἐναντιότητα τοῦ ἀνέμου καὶ τῆς θαλάσσης. Πρὸς τὸ ἑσπέρας εἴχομεν
πρὸς Ἀπηλιώτην (λ) τὸ ἀκρωτήριον Ματαπᾶ· ὁ ἄνεμος ἐξηκολούθει καθ’ ὅλην
τὴν νύκτα μὲ τὴν ἰδίαν σφοδρότητα.
16η Παρ.

Ἕως τὴν 8η ὥραν ἔπνεεν ὁ ἴδιος χθεσινὸς ἄνεμος μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι ἔκλινεν ὀλίγον πρὸς τὸν Καικίαν (Γ.λ.), καὶ ἐμετρίασεν ἡ σφοδρότης του· ἑπομένως κατέπεσεν ὁ ἄνεμος βαθμηδόν, καὶ εὑρισκόμεθα πρὸς τὸ ἀκρωτήριον,
Ματαπά, πλησιεστέρως. Κατὰ τὴν 10η ὥραν ἴδομεν εἰς τὸν ὁρίζοντά μας
ἓν Κομβόγιον συνιστάμενον ἀπὸ 10 σχεδὸν εὐρωπαϊκὰ ἐμπορικὰ πλοῖα, καὶ
διευθυνόμενον πρὸς Ζέφυρον (Μπον.). Πρὸς τὸ ἑσπέρας ἴδομεν πλησίον μας
ἓν ἕτερον Κομπόγιον συνιστάμενον ἀπὸ 20 περίπου πλοῖα ἐμπορικά, καὶ διευθυνόμενον πρὸς λίβαν (Γαρμπήν)· περὶ τὴν 1η ὥραν τῆς νυκτὸς.

21 Η ημέρα«Τετάρτη» στη γραφή του Σαχίνη.
22 Σύμφωνα με το Λιγνό (1949:103).
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16η Παρ.
Συνέχεια — διέβη πλησίον μας τὸ πλοῖον, ὁ Θεμιστοκλῆς, διοικούμενον παρὰ τοῦ Κ.
Ἀντώνη Ῥαφαήλ, ὅστις μας εἰδοποίησεν ὅτι χθές, πλησιάσας διὰ τῶν λοξοδρομιῶν πρὸς τὸ νεόκαστρον, ἐπαρατήρησεν ἔξω τοῦ λιμένος ἐκείνου
12 μεγάλα πολεμικὰ Ἀγγλικὰ διαφόρου μεγέθους πλοῖα, καὶ 7 ὅμοια Γαλλικά, τὰ ὁποῖα ὅλα περιεφέροντο ἐκεῖ πέριξ, παραφυλάττοντα τὸν ἐχθρικὸν
Στόλον ἀραγμένον εἰς ἐκεῖνον τὸν λιμένα. Ἀπὸ τὴν β΄ ὥραν τῆς νυκτὸς
μέχρι τῆς 9 ὁ ἄνεμος ἦτο γαληνιαῖος· ἀκολούθως ἔπνεε μετρίως ὁ ἴδιος
ἄνεμος Κεκίας.
17η Σάββ. Εἴχομεν γαληνιαῖον τὸν ἄνεμον. Κατὰ τὴν 2η ὥραν ἔπνευσε μὲ σφοδρότητα
ὁ Κεκίας (Γρ.) καὶ ἀκολουθούσαμεν πάλιν διὰ λοξοδρομιῶν τὸν διάπλουν
μας· Τὴν 6η εἴμεθα παρὰ τὴν νῆσον, Κύθηρα. Τὴν 10η ἐγαληνίασεν ὁ ἄνεμος
Εὐρόνοτος (Ο.Σ)· Περὶ τὴν 1η τῆς νυκτὸς εἰσήλθομεν διαβαίνοντες εἰς τὸν
μεταξὺ Κυθήρων καὶ τοῦ ἀκρωτηρίου Μαλέα, πορθμόν, ἔχοντες τὸν αὐτὸν
ἄνεμον γαληνιαῖον, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ὠθούμενοι ἡσύχως καθ’ ὅλην τὴν νύκτα
διέβημεν τὸ ἀκρωτήριον.
18η Κυρια. Εὑρέθημεν πρωΐ πρὸς τὸν Μαλέα εἰς ἄκραν γαλήνην. Περὶ τὴν 1η ὥραν
ἴδομεν τὸν Μιαούλην προσκαλοῦντα διὰ σημείου τὸν Πλοίαρχόν μας, ὅστις
ἀμέσως διευθύνθη πρὸς αὐτὸν μὲ τὴν φελοῦκαν. Εἰδοποιήθη δὲ ὅτι τὰ μὲν
ἄλλα πλοῖα τοῦ Στόλου ἤθελον διευθυνθῇ εἰς Σύραν, ἡμεῖς δὲ ἀπερνῶντες
πρῶτον ἀπὸ τὴν Νάξον, διὰ να δώσωμεν ἐκεῖ πρὸς τὸν Συνταγματάρχην Κ.
Οὐρκούχαρτ δύο ἐπιστολάς, τάς ὁποίας ἐνεχείρισεν ὁ Μιαούλης εἰς τὸν
Πλοίαρχόν μας, να ἐπιστρέψωμεν εἰς τὴν Σύραν φέροντες τὴν ἀπόκρισιν.
Καθ’ ὅλην αὐτὴν τὴν ἡμέραν ἐπεκράτει ἄκρα γαλήνη· ὡσαύτως καὶ μέχρις
τῆς 10ης ὥρας τῆς νυκτός. Μετὰ τὴν 10η ἔπνευσεν ἐλαφρῶς ὁ Κεκίας (Γ.λ.),
καὶ διὰ λοξοδρομιῶν ἐκινούμεθα ἔχοντες ὅλα τὰ πανία εἰς ἐνέργειαν.
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19η Δευτέρ. Ἐξηκολούθει ὡσαύτως ἡ πνοὴ τοῦ Κεκίου, ὅστις ἀντικείμενος καὶ ὅλως
ἐναντίος ὤν, εἰς τὸν σκοπὸν μας, μᾶς ἠνάγκαζε να προπλέωμεν ὅλην τὴν
ἡμέραν διὰ λοξοδρομιῶν· αἱ ὁποῖαι πρὸς τὸ ἑσπέρας μᾶς ἔφερον ὑπὸ τὴν
δυτικονότιον πλευρὰν τῆς Ὕδρας· ἐν τοσούτῳ καθ’ ὅλον τὸν ὁρίζοντά μας
ἡ ἀτμοσφαῖρα κατασκοπευθεῖσα, μᾶς ἐπρομήνυεν σφοδρὸν ἄνεμον κατ’
αὐτὴν τὴν νύκτα. Μ’ ὅλον τοῦτο διέβη αὕτη ὅλη μὲ γαλήνην.
20η Τρίτῃ. Ἀπὸ πρωὶ μέχρις ἑσπέρας ἐλοξοδρομούσαμεν μὲ γαληνιαῖον ἄνεμον. Μετὰ
τὴν μεσημβρίαν ἀπαντήσαμεν μίαν Γαμπάραν Ἀγγλικὴν πρὸς τὸ (….) διευθυνομένην πρὸς Δυσμὰς· ὕψωσε πρώτη τὴν σημαίαν της, καὶ ἀμέσως ὑψώσαμε καὶ ἡμεῖς τὴν ἰδικὴν μας. Πρὸς τὸ ἑσπέρας αἱ λοξοδρομίαι μᾶς ἐπλησίασαν εἰς τὴν Μῆλον. Ἀρχομένης τῆς νυκτὸς ἔπνευσεν ὁ Βορέας μετρίως καὶ
ἐξηκολουθήσας ὅλην τὴν νύκτα.
21η Τετρ. Εἴμεθα τὸ πρωί πλησίον τῆς Δυτικῆς πλευρᾶς τῆς νήσου Πάρου· ὁ ἄνεμος
Θρασικοζέφυρος (Μ) ἔπνεεν σφοδροτέρως, καὶ λοξοδρομοῦντες ἤλθομεν
πρὸς τὴν Ἁλικὴν τῆς Νάξου, ὅπου καὶ ἀράξαμεν, μὴ δυνάμενοι διὰ τὸ ἐναντίον τοῦ ἀνέμου νὰ ὑπάγωμεν ἔμπροσθεν τῆς χώρας. Τὴν ἰδίαν ὥραν 4η
τῆς ἡμέρας ἐκβῆκεν ὁ Πλοίαρχός μας ἐδῶ πλησίον, καὶ διευθύνθη πεζὸς
εἰς τὴν χώραν, ἀπέχουσαν ἐντεῦθεν τρεῖς ὥρας, διὰ να ἐγχειρίσῃ εἰς τὸν
Συνταγματάρχην Κ. Οὐρκουχὰρτ τὰ γράμματα, τὰ ὁποῖα ἔλαβεν ἀπὸ τὸν
Μιαούλην. Περὶ τὴν 6 τῆς νυκτὸς ἐπέστρεψεν ὁ Πλοίαρχος λαβὼν ἀποκριτικὴν ἐπιστολὴν τοῦ Συνταγματάρχου πρὸς τὸν Μιαούλην, καὶ ἀμέσως
ἐσηκώθημεν, διευθυνόμενοι πρὸς τὴν Σύραν, καὶ ἔχοντες τὸν ἴδιον ἄνεμον
τῆς ἡμέρας ἐλοξοδρομούσαμεν, μέχρι ἐπιούσης ἡμέρας.
22η Πέμ. Εἴχομεν μέτριον τὸν ἄνεμον Θρασικοζέφυρον, καὶ διὰ λοξοδρομιῶν ἐφθάσαμεν καὶ ἀράξαμεν εἰς τὸν λιμένα τῆς Σύρας, τὴν 9η ὥραν, ὅπου εὕρομεν
καὶ τὰ ἐπίλοιπα πλοῖα τοῦ Στόλου μας. Μετὰ τὸ ἄραγμά μας ὑπῆγεν ὁ Πλοίαρχός μας εἰς τὸν Μιαούλην, καὶ ἔδωσε τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Οὐρκούχαρτ.
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23η Παρα. Τὴν α΄ ὥραν τῆς ἡμέρας ἔκαμεν ὁ Μιαούλης τὸ σημεῖον τοῦ να σηκωθῇ εἰς
τὰ πανία ὁ Στόλος. Ἡμεῖς, ἔχοντες κομμένα εἰς τὴν προλαβοῦσαν τρικυμίαν
τῆς 15 τοῦ τρέχοντος τὰ Μουστάκια τῆς πρώρης, ἐλάβομεν τὴν ἄδειαν ἀπὸ
τὸν Μ. διὰ να μείνωμεν σήμερον ἐνταῦθα πρὸς ἐπιδιόρθωσίν μας· ὁ Στόλος
διευθύνθη εἰς Νάουσαν τῆς Πάρου, διὰ να προσμείνῃ ἕως τὴν ἐμφάνισιν
τοῦ Στολάρχου, καὶ μάλιστα, διὰ να ἐμποδισθοῦν αἱ ἐνδεχόμεναι ἀταξίαι
τῶν Ναυτῶν εἰς Σύραν.
24η Σάββ. Ὄντες ἕτοιμοι ν’ ἀναχωρήσωμεν κατ’ αὐτὴν ἀπὸ τὸν λιμένα τῆς Σύρας
ἐμποδίσθημεν ἀπὸ ἄκραν γαλήνην, καὶ ἐπεριμένομεν πνοὴν ἀνέμου διὰ να
ἐκπλεύσωμεν. Μετὰ τὴν μεσημβρίαν πνεύσαντος τοῦ λιβὸς (Γαρ) ἐκινήθημεν διευθυνόμενοι πρὸς τὴν Νάουσαν μ’ ὅλα τὰ πανία· ἀσθενοῦς ὄντος τοῦ
ἀνέμου, ἐφθάσαμεν καὶ ἀράξαμεν εἰς τὴν Νάουσαν μετὰ τὴν δύσιν τοῦ Ἡλίου, ὅπου εὕρομεν ἀραγμένον καὶ τὸν ἐπίλοιπον Στόλον.
25η Κυρι. Ἐπειδὴ ὁ Στόλαρχος εἰσέτι δεν εἶχε φανῇ, καὶ ἐνδέχετο ν’ ἀργοπορίση, καὶ
ἐκ τούτου να προκύψῃ λιποταξία τῶν Ναυτῶν, μὴ λαβόντων τὸν μισθὸν των
διὰ τὸ ἤδη ἄρξαν ἄλλο μηνιαῖον, ἐνέκρινεν ὁ Μιαούλης να διευθυνθῶμεν
εἰς Πόρον, μὲ τὴν ἐλπίδα τοῦ να εὕρωμεν ἐκεῖ τὸν Στόλαρχον. Ὅθεν τὴν α΄
ὥραν αὐτῆς τῆς ἡμέρας ὕψωσε τὸ σημεῖον τῆς ἐκπλεύσεως τοῦ Στόλου,
καὶ ἀμέσως ἐξεπλεύσαμεν μὲ ἄκραν σχεδὸν γαλήνην. Περὶ τὴν 3η ὥραν
ἐκινήθημεν μὲ αὔραν νοτίαν, ἥτις διήρκεσε μέχρι τῆς 8. Πρὸς τὸ ἑσπέρας
εἴμεθα πλησίον τῆς νοτίας ἄκρας τῆς Νήσου Σύρας. Κα’ ὅλην τὴν νύκτα
ἐπεκράτει ἄκρα γαλήνη.
26η Δευτ. Καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν ἐπεκράτει γαλήνη· ἐκ διαλειμμάτων πνέουσα αὔρα
(…), ἐκινούμεθα κατ’ ὀλίγον· περὶ τὴν 4η ὥραν ἐπεσκέφθημεν μίαν Ἑλληνικὴν Γολέταν, ἐρχομένην ἀπὸ τὸ Μαραθονῆσι, καὶ διευθυνομένην πρὸς τὴν
Σύραν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἰδοποιήθημεν ὅτι ὁ ἐχθρικὸς Στόλος εἰσέτι εὑρίσκεται ἀποκλεισμένος εἰς τὸ Νεόκαστρον ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ πλοῖα. Τὸ
ἑσπέρας εἴμεθα πρὸς τὸ δυτικονότιον μέρος τῆς Νήσου Σερίφου· ἡ Νύξ
μᾶς ἐπρομήνυε τρικυμίαν ἐξακολούθησιν τῆς Γαλήνης· αὐτὴ τῳόντι διήρκεσε μέχρι τῆς αὐγῆς.
27η Τρίτῃ. Τὴν αὐγὴν ὠθούμενοι ἀπὸ γαληνιαῖον ἄνεμον ἐκινούμεθα μ’ ὅλα τὰ πανία.
Τὰ περισσότερα πλοῖα τοῦ Στόλου καθὼς καὶ ὁ Μιαούλης ἦτον ὄπισθέν
μας. Τὴν 9η ὥραν ἐφθάσαμεν εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ λιμένος τοῦ Πόρου καὶ
περὶ τὴν 12 ἀράξαμεν. Εὑρόντες ἔδω καὶ τὸν Στόλαρχον, μετὰ τοῦ νέου
Ἀτμοκινήτου.
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3η Δευτέρ. Ἐλάβομεν κατ’ αὐτήν τὴν ἡμέραν ἔγγραφον διαταγὴν τοῦ Στολάρχου, σημειωμένην τῇ 30η Σεπτεμβρίου καὶ διατάττουσαν ἡμᾶς να ἐκπλεύσωμεν ὑπὸ τὴν
ὁδηγίαν Ναυάρχου Μιαούλη διὰ τὴν κατὰ τῆς Κρήτης ἐκστρατείαν.
4η Τρίτῃ. Ἐνῷ εἴμεθα ἕτοιμοι εἰς ἔκπλευσιν, καὶ περιμένομεν νὰ εἰδοποιηθῶμεν τὴν ὥραν
τῆς ἀναχωρήσεως, διέταξεν ὁ Στόλαρχος τὸν Μιαούλην ν’ ἀναβληθῇ ἡ ἔκπλευσίς μας δι’ ὀλίγας ἡμέρας, καὶ οὕτως ἐμποδίσθημεν.
5η
6η

Εἴμεθα εἰς τὸν λιμένα τοῦ Πόρου περιμένοντες να διαταχθῶμεν εἰς ἔκπλευσιν.

7η
8η Σάββ. Κατὰ τὴν 10η ὥραν τῆς ἡμέρας διετάχθημεν προφορικῶς διὰ τοῦ Μιαούλη να
ἐκπλεύσωμεν ἀμέσως εἰς τὴν προσδιορισθεῖσαν ἐκστρατείαν, κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς διαταγῆς τοῦ 30 Σεπτεμβρίου· πρὸς τὸ ἑσπέρας ἐξεπλεύσαμεν ἀπὸ τὸν
λιμένα τοῦ Πόρου· μέχρι μεσονυκτίου σχεδόν εἴχομεν γαλήνην. Μετὰ ταῦτα,
πνεύσαντος νοτίου καὶ βοηθητικοῦ ἀνέμου, ἐκινούμεθα μ’ ὅλα τα πανία, διευθυνόμενοι πρός τήν Σύραν, ὅπου δι’ ἀδείας τοῦ Ναυάρχου Μ. ἔμελλεν ὁ Πλοίαρχός μας νὰ μείνῃ ὀλίγας ὥρας πρὸς ἐκτέλεσιν ἀναγκαίας του ὑποθέσεως.
9η Κυρια. Ἐξημερώθημεν μεταξὺ Κέας καὶ Θερμιῶν τῶν Νήσων· ἐξηκολούθει ἐλαφρὰ ἡ
πνοὴ τοῦ ἀνέμου τῆς παρελθούσης νυκτός. Τὴν 8η λοξοδρομοῦντες ἔμπροσθεν τῆς Σύρας ἴδομεν λοξοδρομοῦσαν εἰς τὸ ἴδιον αὐτὸ μέρος μίαν Γαλλικὴν
φρεγάταν. Τὴν 9η ἀράξαμεν εἰς τὸν λιμένα τῆς Σύρας, ὅπου ἐμάθαμεν ὅτι ἐκ
τῆς Γαλλικῆς φρεγάτας δικοικουμένης ἀπὸ τὸν Κ. Μπλάνς ἐδόθη διαταγὴ ἔγγραφος εἰς τοὺς Χίους να ἐμποδίσωσι τὴν κατὰ τῆς πατρίδος των κινουμένην
ἐκστρατείαν των.
10η Δευτέρᾳ. Μετὰ τὴν Μεσημβρίαν ἐξήλθομεν ἀπὸ τὴν Σύραν ἔχοντες τὸν ἄνεμον Εὖρον
(Σ.λ.)· ἡ ἀτμοσφαῖρα πεπυκνωμένη καὶ ὁμιχλώδης μᾶς ἐπρομήνυε τρικυμίαν·
διευθυνόμεθα εἰς Τῆνον, διὰ να ἐπισκεφθῇ ὁ Πλοίαρχος μας τὸν υἱὸν του Δημήτριον ἀσθενοῦντα. Καθ’ ὅλην τὴν νύκτα ὁ ἄνεμος ἦτον σφοδρός· ἡ θάλασσα
κυματώδης, καὶ μ’ ὀλίγα πανία ἐλοξοδρομούσαμεν ἔμπροσθεν τῆς Τήνου, ἔχοντες δεμένην μίαν τάξιν τριτσαρολίων.

σελ.

1 8

2 1
156

εβγή-

καμεν
εις τα
πανι΄α

— σελ. 20 —
		 Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς .

1 8 2 7

11η Τρίτῃ. Τὸ πρωΐ ἐπλησιάσαμεν εἰς τὴν χώραν τῆς Τήνου καὶ ἐξῆλθεν ὁ Πλοίαρχός μας
εἰς αὐτήν· αφοῦ ἐπεσκέφθη τὸν υἱὸν του ἐπέστρεψε περὶ τὴν δεκάτην ὥραν,
καὶ αὐθωρὸν, πνεύσαντος βορείου ἀνέμου, ἐκινήθημεν διευθυνόμενοι πρὸς
τὴν Νάουσαν τῆς Πάρου. Μετὰ τὸ μεσονύκτιον εἴχομεν ἄκραν γαλήνην.
12η Τετρά. Ἐξημερώθημεν πλησίον τῆς Πάρου εἰς γαλήνην. Περὶ τὴν 3η ὥραν ὠθούμενοι
ἀπὸ αὖραν τινὰ ἐκινούμεθα μ’ ὅλα τὰ πανία. Πρὸς τὴν 5η ὥραν ἀράξαμεν εἰς
τὸν λιμένα τῆς Ναούσης, ὅπου εὕρωμεν καὶ τὰ ἄλλα τρία πλοῖα, τὰ διωρισμένα
εἰς ταύτην τὴν ἐκστρατείαν, δηλ. τοῦ Μιαούλη, τοῦ Καπ. Ἀντώνη Κριεζῆ καὶ
τοῦ Παναγιώτα. Τὴν αὐτὴν ὥραν ἓν πλοιάριον ἀναχωρῆσαν ἀπὸ τὸ πλοῖον τοῦ
Ναυάρχου ἦλθεν ὑπὸ τὸ πλοῖον μας φέρον ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τινὸς ἀξιωματικοῦ
μερικοὺς τακτικούς στρατιώτας. Ὁ ἀξιωματικὸς οὗτος ἀναβὰς ἐπὶ τοῦ καταστρώματος, μᾶς εἶπεν ὅτι, ἐπειδὴ οἱ ἐκείσε Κρῆτες ἀπέκλεισαν εἰς τὸ κάστρον
τῆς Νάξου τὸν συνταγματάρχην Οὐρκουχὰρτ μὲ τὸ ὑπ’ αὐτὸν τακτικὸν τάγμα,
πρέπει να ὑπάγωμεν ἐκεῖ μὲ τὸ πλοῖον μας πρὸς βοήθειάν του, διότι ὁ Ναύαρχος Μ. ἀνένευσεν εἰς τὴν αἴτησιν ταύτην. Ἡμεῖς τοῦ ἀποκρίθημεν ὅτι εὐθὺς ὡς
μᾶς διατάξῃ περὶ τούτου ὁ Ναύαρχος προθύμως θέλομεν κινηθῇ· ἀλλ’ ἄνευ τῆς
συναινέσεώς του δεν ἠμποροῦμεν να τὸ κάμωμεν, ἐνῷ ἔχομεν ῥητὴν διαταγὴν
τοῦ Στολάρχου ν’ ἀκολουθῶμεν τὴν ὁδηγίαν καὶ τάς διαταγὰς αὐτοῦ. Μετὰ τὴν
ἀπόκρισιν ταύτην ἀνεχώρησεν μὲ τὸ αὐτὸ πλοιάριον διευθυνόμενος πρὸς τὴν
Νάξον.
13η Πέμτ. Περὶ τὴν Μεσημβρίαν ἓν πλοιάριον ἐρχόμενον ἀπὸ τὸ μέρος τῆς Νάξου, τὸ
ὁποῖον φθᾶσαν ἐνταῦθα διευθύνθη ὑπὸ τὸ πλοῖον τοῦ Ναυάρχου, φέρον τὸν
συνταγματάρχην Οὐρκουχὰρτ μὲ μερικοὺς στρατιώτας τοῦ τάγματός του.
Πρὸς τὸ ἑσπέρας μᾶς ἐφέρθησαν διὰ τῆς βάρκας τοῦ Ναυάρχου τέσσαρα
ἀσκία μὲ κρασί, προσφερθέντα δωρεὰν ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς Ναούσης, καθὼς καὶ πρὸς τὰ ἄλλα τρία πλοῖα ἀπὸ τόσα.
14η Παρ. Τὴν δευτέραν ὥραν ἐπροσκάλεσεν ὁ Στόλαρχος τὸν Πλοίαρχον μας, καθὼς
καὶ τὸν Κ.Ἀντ. Κριεζῆν, διὰ να ὑπάγῃ μετ’ αὐτοῦ εἰς τήν Νάξον πρὸς καθησύχασιν τῶν ἐκεῖ ταραχῶν· περὶ τὴν τρίτην ὥραν ἀνεχώρησαν καὶ οἱ τρεῖς μὲ τὴν
φελοῦκαν τοῦ Ναυάρχου.
15η Σάββ. Ἐμάθομεν κατ’ αὐτὴν τὴν ἡμέραν, ὅτι ὁ Κ. Δημητρακόπουλος Πάριος ἀνήγγειλε δι’ ἐπιστολῆς του εἰς τοὺς κατοίκους τῆς Ναούσης, ὅτι οἱ τρεῖς Στόλοι τῶν
Εὐρωπαϊκὼν δυνάμεων Ἀγγλ. Γαλλ. καὶ Ῥωσσ. κατέκαυσαν ὁλοκλήρως εἰς τὸ
Νεόκαστρον τὸν Τουρικὸν Στόλον.
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16η Κυρ. Ἐλάβομεν ἐπιστολὴν τοῦ Πλοιάρχου μας ἀπὸ Νάξον, βεβαιοῦσαν τὴν κατάκαυσιν τοῦ ἐχθρικοῦ Στόλου εἰς τὸ Νεόκαστρον· καὶ ὅτι οἱ εἰς Νάξον Κρῆτες
ἑτοιμασθέντες εἰς τὴν κατὰ τῆς πατρίδος των ἐκστρατείαν ἀνεχώρουν τὴν
αὔριον διὰ τὴν Σαντορίνην, μέρος διωρισμένον νὰ συναχθῶσιν ἐκεῖ ἀπὸ
ὅλας τάς Νήσους τῶν Κυκλάδων οἱ Κρῆτες, καὶ ἐκεῖθεν να μεταφερθώσιν
εἰς τὴν Κρήτην. Κατ’ αὐτὴν ἄραξεν ἐδῶ καὶ ὁ Κ. Μπλάνς.
17η Δευτέρᾳ. Τὴν τρίτην ὥραν ἠκούσαμεν συνεχῆ καὶ ἀλλεπάλληλον κρότον κανονίων
πρὸς τὸ μέρος τῆς Σύρας, ὅπου ἐσυμπεράναμεν ὅτι ἐγίνετο εὐχαριστήριος
τελετὴ διὰ τὸν πυρπολισμὸν τοῦ ἐχθρικοῦ Στόλου.
18η Τρίτῃ. Κατὰ τὴν πρώτην ὥραν ἐξέπλευσεν ἐντεῦθεν ἡ ὑπὸ τὸν Κ. Blanse Γαλλικὴ
φρεγάτα διευθυνομένη πρὸς τὴν Σύραν. Ταυτοχρόνως ἔφθασεν ἐνταῦθα
ἐμπορικὴ Ἑλληνικὴ Γολέτα ἀπὸ Σύραν, διοικουμένη ἀπὸ τὸν Κ. Ἀναγ. Τραμουντάνα Ὑδραῖον ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐβεβαιώθημεν περιστατομένως τὸν παντελῆ ἐμπρησμὸν τῶν ἐχθρικῶν Στόλων εἰς Νεόκαστρον ὡς ἀκολούθως.
		 Τὴν 8η τοῦ τρέχοντος ἔβαλον κλήρους οἱ Ναύαρχοι τῶν ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἠνωμένων τριῶν Εὐρωπαϊκὼν δυνάμεων, καὶ ὁ μὲν τῆς Ἀγγλίας Στόλος
ἔλαβε τὸν κλῆρον τοῦ να εἰσέλθῃ να καύσῃ τὸν ἐχθρικὸν Στόλον εἰς τὸν
λιμένα τοῦ Νεοκάστρου, ὁ δὲ τῆς Γαλλίας τοῦ να προσβάλῃ τὸ φρούριον ἐπισπεύδων τὴν κυρίευσιν τούτου, καὶ ὁ τῆς Ῥωσσίας τοῦ να κυριεύσῃ
τὴν νῆσον Σφακτηρίαν. Ὅλα ταῦτα ἐκτελέσθησαν εὐτυχῶς εἰς διάστημα
ἕξ ὡρῶν, μὲ ὀλίγην τινὰ βλάβην τινῶν ἐκ τῶν Εὐρωπαϊκῶν πλοίων. Ταῦτα
ἰδοῦσα Πετσιώτικη Γολέτα ἦλθε καὶ ἔδωσεν εἰς Πέτσας τὴν εἴδησιν. Ἑπομένως ἔφθασαν εἰς Μῆλον καὶ Σύραν διάφοροι Ἕλληνες αἰχμάλωτοι, οἱ ὁποῖοι
ἦτον εἰς τὸν ἐμπρησθέντα Τουρκικὸν Στόλον, διηγούμενοι τὰ συμβάντα.
Ὁ ἐμπρησθεὶς Στόλος συνίστατο, ὡς ἦτον, ἀπὸ 129 - διαφόρου μεγέθους
πλοῖα.
		 Ἀπὸ τὴν ἰδίαν Γολέταν ἐμάθομεν ὅτι χθὲς ἀνεχώρησαν ἀπὸ Σύραν ὁ Στόλαρχος Κοχρὰν μὲ τὴν φρεγάταν Ἑλλάς, καὶ μὲ τὴν προλαβόντως συληφθεῖσαν τουρκικὴν Κορβέτταν, διευθυνόμενος εἰς Χίον.
19η Τετάρτῃ. Τὴν παρελθοῦσαν Νύκτα περὶ τὴν 4η ὥραν ἐπέστρεψεν ἀπὸ Νάξον ὁ Πλοίαρχός μας μετὰ τοῦ Ναυάρχου Μιαούλη καὶ τοῦ Κ. Ἀντωνίου Κριεζῆ· οἱ ἐκείσε Κρῆτες εἰσέτι δεν εἶχον ἀναχωρήσει, καὶ ἦτον πιθανότερον να μείνουν
παρὰ να ἐκκινήσωσι διὰ τὴν κατὰ τῆς Νήσου των ἐκστρατείαν. Κατὰ τὴν 11η
ὥραν ἐξεπλεύσαμεν καὶ τὰ 4 πλοῖα, διευθυνόμενοι πρὸς τὴν Νάξον. Τὴν 3η
ἐπλησιάσαμεν εἰς τὴν χώραν τῆς Νάξου λοξοδρομοῦντες, καὶ τότε ἴδομεν
τὸν Μιαούλην προσκαλοῦντα διὰ
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19η Τετάρτῃ.
Συνέχεια — σημείου τοὺς Πλοιάρχους εἰς τὸ πλοῖον του. Ἀμέσως ὁ Πλοίαρχός μας
ὑπῆγεν ὡς καὶ οἱ λοιποί. Μετ’ ὀλίγον, λαβὼν μίαν διαμαρτύρησιν τοῦ Ναυάρχου κατὰ τῶν Κρητῶν, ἀπειθούντων εἰς τὰ διαταγὰς τῆς Κυβερνήσεως
καὶ τοῦ Στολάρχου, ἐξῆλθε καὶ ἐκοινοποίησεν αὐτὴν πρὸς αὐτούς· οἱ ὁποῖοι
ὑπεσχέθησαν να ἐκκινήσουν εἰς διάστημα τριῶν ὡρῶν. Ἕως τὸ ἑσπέρας
ἐλοξοδρομούσαμεν πρὸς τὴν Νάξον, ἔχοντες τὸν ἄνεμον λιβόνοτον (…), ἀλλ’
οἱ Κρῆτες δεν ἐφάνησαν νὰ ἐκπλεύσωσι. Ὅθεν ἀράξαμεν περὶ τὴν 11η εἰς
τὴν Πάρον, ἐντὸς τοῦ λιμένος τῆς Ἁγίας Μαρίας (Santa Maria), ὄντος τοῦ
ἀνέμου ἔτι σφοδροτέρου.
20η Πέμτ. Πρωΐθεν ἐξεπλεύσαμεν ἀπὸ τὸν λιμένα τῆς Ἁγίας Μαρίας. Ὁ ἄνεμος ἦτον
ὁ ἴδιος. Λοξοδρομοῦντες περὶ τὴν Νάξον, δὲν ἴδομεν να ἐπιβιβάζονται οἱ
Κρῆτες εἰς τὰ ἐπὶ τούτου ἐκεῖ ὄντα πλοῖα. Ὅθεν διευθυνθέντος τοῦ Ναυάρχου πρὸς Ἴον, ἀκολουθήσαμεν τὸν δρόμον του διὰ λοξοδρομιῶν. Τὸ ἑσπέρας εἴμεθα πλησίον τῆς Ἴου· ὁ αὐτὸς ἄνεμος ἔπνεε καθ’ ὅλην τὴν νύκτα μὲ
μεγάλην σφοδρότητα, ὥστε ἐκινούμεθα μὲ ὀλίγα πανία, ἔχοντες δεμένας
δύο τάξεις τριτσαρολίων.
21η Παρα. Ἐξημερώθημεν πλησίον τῆς Σίφνου· ὁ λιβόνοτος πνέων σφοδρότερον, μᾶς
ἠνάγκασε περὶ τὴν μεσημβρίαν ν’ ἀράξωμεν εἰς τὸν μεταξὺ Μήλου καὶ Κιμώλου πορθμὸν καὶ τὰ τρία πλοῖα· ὁ δὲ Παναγιώτας ὠθήθη εἰς τάς λοξοδρομίας του ὑπὸ τὴν βορινὴν πλευρὰν τῆς Σίφνου, καὶ ἕως τὸ ἑσπέρας δεν
ἐφάνη πλησίον μάς που.
22η Σάββ. Τὴν πρώτην ὥραν ἐπάραντες ἀπὸ Κίμωλον διευθυνόμεθα πρὸς τὴν Κρήτην, ἔχοντες τὸν ἄνεμον Ζεφυρόλιβα/Μπουνέτγαρμπην), μετρίως πνέοντα.
Τὴν 12η, πανσέληνος οὖσα ἡ Σελήνη, ἐφάνη ἐκλείπουσα βαθμηδὸν, καὶ μέχρι τῆς 2ης ὥρας τῆς νυκτὸς ἐσκιάσθησαν σχεδὸν τὰ 2/3 τῆς σφαίρας
τῆς· μετέπειτα ἄρχισε νὰ φωτίζεται βαθμηδόν, ὥστε ἕως τὴν 4η ἐφωτίσθη
ὅλη· ὁ ἄνεμος ἀπὸ τὴν πρώτην τῆς νυκτὸς ἔπνευσε θρασικοζέφυρος· (Μαΐστρος)· καὶ ἐπεκράτησε καθ’ ὅλην τὴν νύκτα.
23η Κυρι. Κατὰ τὴν πρώτην τῆς ἡμέρας εἴμεθα πλησίον τῆς Σούδας· ὁ ἄνεμος εἶχε
σταθῇ. Ἡ Ἀτμοσφαῖρα πεπυκνωμένη καὶ ζοφερὰ μᾶς ἐπαπειλοῦσε τρικυμίαν. Περὶ τὴν 3η ὥραν προσεβλήθημεν ἀπὸ σφοδρὰν πνοὴν τοῦ Ζεφυρόλιβος (Μπ·Γάρ·), ἥτις βαθμηδὸν ἐγίνετο σφοδροτέρα· ἐντοσούτῳ καταιγίδες,
ῥαγδαῖαι βροχαὶ καὶ ὁ μέγας κυματισμὸς τῆς θαλάσσης μᾶς ἠνάγκασε να
θαλασσο-
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23η Κυρι.
Συνέχεια — πορήσωμεν πρὸς θρασικοζέφυρον, ἔχοντες τρεῖς τάξεις τριτσαρολίων
δεμμένας. Ἡ λοξοδρομία μᾶς ὤθησε πρὸς τὸ Ἀκρωτήριον Μαλέα, τὸ ὁποῖον
ἴδομεν πλησίον μας ἐκ πλαγίου· εἰς τὸν διάπλουν αὐτῆς τῆς ἡμέρας, καθὼς
καὶ εἰς τὸν τῆς παρελθούσης, ἀπαντήσαμεν ἐπὶ τῶν κυμάτων πολλὰ ναυπηγημένα ξύλα διαφόρου μεγέθους, συντετριμμένα εἰς διάφορα τμήματα,
τὰ ὁποῖα ἀναμφιβόλως ἦσαν λείψανα τοῦ εἰς Νεόκαστρον πυρπολιθέντος
εχθρικοῦ Στόλου. Περὶ τὸ μεσονύκτιον αἱ λοξοδρομίαι μᾶς ἔφερον πρὸς
τὴν Παραπόλαν. Τὴν Αὐγὴν διευθυνόμεθα πρὸς τὸν Μαλέα.
24η Δετέρ. Ὁ ἄνεμος ἐπεκράτει ὡσαύτως. Ἐλοξοδρομούσαμεν περὶ τὸν Μαλέα καὶ τὰ
Κύθηρα καθ’ ὅλην τὴν ἡμέραν, μὴν ἔχοντες καιρὸν μήτε τὸν ἄνεμον βοηθητικόν, διὰ να διευθυνθῶμεν πρὸς τὴν Γραμποῦσαν· πρὸς τὸ ἑσπέρας
ἴδομεν πρὸς τὴν βορινὴν ἄκραν τῶν Κυθήρων μίαν Ἀγγλικὴν φρεγάταν ἐπισκεφθεῖσαν μίαν Γολέτταν Ἑλληνικὴν· ὅλην τὴν νύκτα, πνέοντος τοῦ ἰδίου
ἀνέμου, ἐλοξοδρομούσαμεν μεταξὺ Κυθήρων καὶ τοῦ ἀκρωτηρίου Μαλέα.
25η Τρίτῃ. Πρωΐθεν, ἐπικρατοῦντος τοῦ ἰδίου ἀνέμου Ἀργέστου / Μπον-Μαΐστρος διευθύνθημεν δὲ πρὸς τὴν Γραμπούσαν, ὅπου φθάσαντες ἀράξαμεν περὶ τὴν
8η ὥραν τῆς ἡμέρας. Αὐθωρὸν εἰσῆλθεν εἰς τὸ πλοῖον τοῦ Ναυάρχου ἡ
ἐκείσε διευθυντικὴ Ἐπιτροπή, πρὸς ἐπίσκεψιν τοῦ Ναυάρχου, ὅπου παρευρέθη και ὁ Πλοίαρχός μας. Ἡ Ἐπιτροπὴ αὕτη ἐζήτησε να μείνωμεν ἐκεῖ
ἑωσότου να συναχθῶσιν ἀπὸ Ναύπλιον καὶ ἀπὸ τάς Νήσους τοῦ Αἰγαίου
Πελάγους οἱ Κρῆτες, διὰ να κινηθῇ ἡ κατὰ τῆς Κρήτης ἐκστρατεία. Ἀλλ’
ἐπειδὴ ἡ σύναξις τούτων ἔμελλε ν’ ἀργήσῃ ἀκόμη ὁ Ναύαρχος ἐνέκρινε ν’
ἀναχωρήσωμεν τὴν αὔριον διὰ τὸν Πόρον, μὴν ἔχοντες μάλιστα τροφὰς καὶ
μισθὸν τῶν Ναυτῶν διὰ νὰ περιμένωμεν αὐτοῦ.
26η Τετάρ. Διετάχθημεν ἀπὸ τὸν Ναύαρχον νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς Πόρον. Περὶ τὴν 8η
ὥραν ἐπάραντες ἐξήλθομεν ἀπὸ Γραμποῦσαν, πνέοντος τοῦ ἀνέμου Ἀργέστου μὲ τὴν ἰδίαν σφοδρότητα· καὶ ὁ μὲν Ναύαρχος διευθύνθη διὰ μερικὴν
τοῦ ὑπόθεσιν εἰς τά Κύθηρα, ὡς μας εἶπεν, ἡμεῖς δὲ διευθύναμεν τὸν πλοῦν
μας, πρὸς τὸν Πόρον. Ὁ Κριεζῆς, ὅστις ἐσηκώθη μετὰ μίαν ὥραν ἔπειτα
ἀπὸ Γραμπούσαν, ἐφάνη ἀκολουθῶν τὸν δρόμον τοῦ Ναυάρχου πρὸς τὰ
Κύθηρα, μ’ ὅλον ὅτι ὁ Ναύαρχος τὸν διέταξε ν’ ἀκολουθήσῃ τὸν δρόμον τοῦ
Πόρου. Καθ’ ὅλην τὴν νύκτα ὁ ἄνεμος ἐπεκράτει ὡσαύτως. Τὴν αὐγὴν ἐγαληνίασεν ὁ ἄνεμος.
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27η Πεμ. Ἐξημερώθημεν πλησίον τῆς Παραπόλας εἰς γαλήνην. Περὶ τὴν 3η ὥραν ἐπεσκέφθημεν μίαν ὑδραϊκὴν Γολέτταν, φέρουσαν ἀπὸ Ναύπλιον εἰς Γραμποῦσαν
στρατιώτας διὰ τὴν κατὰ τῆς Κρήτης ἐκστρατείαν. Τὴν 11η ἐφθάσαμεν εἰς τὸν
λιμένα τοῦ Πόρου.
Ὁ πλοίαρχος
Γ. Σαχίνης23

23 Η υπογραφή του Σαχίνη υπάρχει μόνο στη μεταγραφή του Λιγνού και όχι στο πρωτότυπο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ
(Ύδρα, 1789 - Αθήνα, 1864)
Ένας από τους ικανότερους πλοιάρχους του ελληνικού ναυτικού
κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821. Ήταν γιός του Δημητρίου Κιοσσέ (1759-1808), προεστού της Ύδρας που είχε υπηρετήσει στο τουρκικό ναυτικό και είχε πάρει την προσωνυμία «Σαχίν»
ή «Σαίν» (γεράκι) για την ταχύτητα με την οποία διεκπεραιώνει την
αλληλογραφία του στόλου. Ο Γεώργιος Σαχίνης είχε εκπαιδευτεί στην Κέρκυρα και είχε επιδοθεί από νεαρή ηλικία στο ναυτικό
επάγγελμα. Με την έκρηξη του Αγώνα έσπευσε με το πλοίο «Μιλτιάδης» από τη Σικελία στην Ελλάδα και τάχθηκε στην ναυτική
υδραική δύναμη υπό τον Ανδρέα Μιαούλη. Πήρε μέρος σε όλες τις
ναυτικές επιχειρήσεις του Αγώνα και πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, εξαιτίας της γλωσσομάθειάς του
(ιταλικά, γαλλικά), στις διαπραγματεύσεις της με τον εχθρικό στόλο
ή το στόλο των ξένων Δυνάμεων. Έργο του ήταν ο ναυτικός κώδικας των σινιάλων που χρησιμοποιούσαν οι πολεμικές μοίρες της
Υδρας και των Ψαρών. Ιδιαίτερα αξιομνημόνευτη υπήρξε η δράση του στο Ιόνιο (Σεπτ. - Οκτ. 1821), στον κόλπο του Ναυαρίνου
εναντίον του τουρκοαιγυπτιακού στόλου από τον Ιμπραήμ (1825)
και τον Μαλιακό κόλπο (1829) συμβάλλοντας έτσι στην αποκατάσταση της ελληνικής κυριαρχίας στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά Ελλάδα. Αντιπολιτεύτηκε ωστόσο τον Κυβερνήτη και
συμμετέσχε με τους Υδραίους στην κατάληψη του εθνικού στόλου
στο Ναύσταθμο του Πόρου (1831). Το 1832 έγινε διοικητής Σύρου
και Μυκόνου και αργότερα ορίστηκε αρχηγός της ναυτικής μοίρας του Αιγαίου. Διατέλεσε υπασπιστής του Βασιλιά Όθωνα και
διευθυντής του Ναυτικού Διευθυντηρίου Πόρου.Το 1844 πήρε το
βαθμό του υποναυάρχου. Συμπολεμιστής του ήταν και ο νεότερος
αδελφός του Σταύρος Σαχίνης που βρήκε το θάνατο στη Σφακτηρία κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του Ιμπραήμ.
Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Εκδοτική Αθηνών Δεκέμβριος,1983
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