
.III. 
ΕΝΟΠΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΩΝ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1798-1815) 

Λ
ν η κλεφτουριά της Τουρκοκρατίας και η αρματολική εμπειρία αποτέλεσε, ό
πως υπογραμμίζει ο Ι. Φιλήμων, «το πρότυπον στρατιωτικόν σχολείον της 
μελλούσης μεταβολής», λιγότερο γνωστή παραμένει η περίοδος εκείνη που 
έφερε τους Έλληνες των αρμάτων σε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις της 
διεθνούς στρατιωτικής τέχνης, μέσα από την οργάνωση και τη δράση τους 

σε τακτικά - λίγο ως πολύ - σώματα υπό ευρωπαϊκή διοίκηση κατά τη δεκαπενταετία που 
προηγήθηκε της Ελληνικής Επανάστασης. Πράγματι, από το 1798 μέχρι το 1821, παρουσιά
ζεται μια έντονη κινητικότητα των Ελλήνων πολεμιστών σε όλη την ανατολική Μεσόγειο, αρ
κετές εκατοντάδες από τους οποίους «κρέμασαν φούντα για ξένον στο σπαθί τους», θέτοντας 
το στην υπηρεσία Ρώσων, Βρετανών, Γάλλων κ.ά., στην Αίγυπτο, τα Επτάνησα, την Ιταλία, τη 
Δαλματία και το Αιγαίο. 

Η ΕλληνικήΛεγεών 
(Légion Grecque) 
Ήδη από την εποχή των ρωσο-τουρκικών πολέμων (1768-1774,1788-1792), αρκετές πολεμικές 
οικογένειες της Πελοποννήσου και της Ηπείρου είχαν καταφύγει στα βενετοκρατούμενα Ε
πτάνησα, και ο αριθμός τους αυξήθηκε σημαντικά μετά από τις εκστρατείες του Αλή πασά στις 
περιοχές του Χορμόβου (1796), της Χειμάρας (1798) και του Σουλίου (1790-1792, 1800-1804). 
Στη διάρκεια της πρώτης γαλλικής κατοχής της Επτανήσου (1797-1799), ορισμένοι από αυτούς 
τους πολεμιστές συμμετείχαν στις επιχειρήσεις των ενωμένων ρωσο-τουρκικών δυνάμεων κα
τά της γαλλικής φρουράς των Ιονίων, ενώ οι περισσότεροι, τασσόμενοι στην αντίπερα όχθη, έ
δρασαν με τους Γάλλους εναντίον του πασά των Ιωαννίνων. Στους τελευταίους συγκαταλεγό
ταν κι ένας νεαρός Θεσσαλός, ο Χρυσαφής Χατζηβασίλης, ο μετέπειτα γνωστός με το όνομα Χρι
στόφορος Περραιβός. Σύντροφος του Ρήγα Βελεστινλή, ο Περραιβός είχε συλληφθεί μαζί με τον 
αρχηγό του στην Τεργέστη αλλά, δραπετεύοντας από τους Αυστριακούς, κατέφυγε στην Κέρ
κυρα και το 1798 τον βρίσκουμε στην Πρέβεζα, όπου διακρίθηκε πολεμώντας στο πλευρό της 
γαλλικής φρουράς. 

Το 1798, ο καταγόμενος από τον Τσεσμέ της Μικρασίας Χατζή Νικόλαος Παπάζογλου ήταν ή
δη επικεφαλής ενός στολίσκου που δρούσε στο Δέλτα του Νείλου, στην υπηρεσία του Μαμε-
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λουκου Μουράτ μπέη της Αιγύπτου. Ο στολί
σκος αυτός, αποτελούμενος από είκοσι πέντε 
περίπου μικρά εξοπλισμένα σκάφη και άλλα 
τόσα οπλιταγωγά, ήταν επανδρωμένος από 
τριακόσιους Έλληνες ναυτικούς, που κατάγο
νταν από τα Ψαρά, τη Σάμο, τη Μύκονο, την 
Αίγινα, την Κρήτη και άλλες περιοχές. 

Με την απόβαση του γαλλικού εκστρα
τευτικού σώματος στην Αλεξάνδρεια τον Ιού
λιο του 1798, ο Παπάζογλου προέβαλε αξιο
σημείωτη άμυνα, δημιουργώντας σοβαρά προ
βλήματα στο στολίσκο του υποναυάρχου Ζαν 
Μπατίστ Περρέ (Jean Baptiste Perrée), που ε
πιχειρούσε να αναπλευσει τον ποταμό Νείλο 
(μάχη Σεμπρεΐς, 13 Ιουλίου). Μετά όμως από 
την αποφασιστική μάχη των Πυραμίδων (21 
Ιουλίου), αποσκίρτησε από τους Μαμελουκους 
και προσχώρησε στο στρατηγό Βοναπάρτη, συ
γκροτώντας αρχικά τρεις λόχους (27 Οκτωβρί
ου 1798) των 100 ανδρών ο καθένας, που πο
λέμησαν κατά το υπόλοιπο της εκστρατείας της 
Αιγύπτου στο πλευρό των Γάλλων. Τον πυρή
να της δύναμης αυτής, που αυξήθηκε στη συ
νέχεια και επονομάστηκε Ελληνική Λεγεών 
(Légion Grecque), αποτελούσαν οι ναυτικοί του 

λοχαγού - αρχικά και στη συνέχεια συνταγμα
τάρχη - «Nicole», όπως τον αναφέρει πυκνά ο 
Ναπολέοντας στην υπηρεσιακή αλληλογραφία 
της περιόδου εκείνης. Επρόκειτο για άνδρες ι
διαίτερα έμπειρους στο χειρισμό του πυροβο

λικού, οι οποίοι σύντομα 
ενισχύθηκαν από αρκε
τούς άλλους Έλληνες, ε
παγγελματίες του πολέ
μου, ναύτες εμπορικών 
πλοίων που βρέθηκαν ελ-
λιμενισμένα στην Αλε
ξάνδρεια, αλλά και εν
θουσιώδεις εθελοντές. 

Με τα ανώνυμα φυλ
λάδια που έθεσε την πε
ρίοδο εκείνη σε κυκλο
φορία ο Αδαμάντιος Κο

ραής, όπως το έμμετρο Άσμα ΠοΛεμιστήριον των 
ενΑιγύπτω περί ελευθερίας μαχόμενων Γραικών 
του 1800 και το πεζό Σάλπισμα Πολεμιστήριον 
του 1801, εμπνευσμένος από την πρώτη απευ
θείας γαλλο-τουρκική σύγκρουση, στις αφρι
κανικές παρυφές της Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας, «εις του τυράννου της Ελλάδος την επι-
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κράτειαν», χαιρετίζει τη συμμετοχή Ελλήνων ε
θελοντών «υπό τον Γραικόν Ταξίαρχον τον Χα
τζή Νικολήν» στο πλευρό του γαλλικού εκ
στρατευτικού σώματος και σημαίνει προσκλη
τήριο στους υπόλοιπους: «Όσοι ευρίσκεσθε εις 
Αίγυπτον μιμήθητε τας ανδραγαθίας των Γάλ
λων [...], όσοι είσθε εις την ηλικίαν νεώτεροι, 
προθυμήθητε να μάθετε από τους σοφούς Γάλ
λους την Τακτικήν, ήγουν την επιστήμην του 
πολέμου, επιστήμην η οποία πολλαπλασιάζει 
την φυσικήν δύναμιν, αυξάνει το θάρσος και 
την ανδρείαν, επιστήμην, εις ολίγα λόγια, α-
ναγκαιοτάτην εις εκείνους, όσοι θέλουσι να ζώ-
σιν ελεύθεροι [...]. Όσοι δε ευρίσκεσθε δια
σκορπισμένοι εις την Ελλάδα, μέρος μεν δρά-
μετε με προθυμίαν και γρηγορότητα εις Αίγυ
πτον [...], το δε λοιπόν μέρος μείνατε εις την 
Ελλάδα εξωπλισμένοι, και έτοιμοι να δεχθήτε 
τους ελευθερωτάς της Ελλάδος τους Γάλλους, 
και τους φίλους των Γάλλων και συμμάχους, 
τους στρατιώτας του κραταιού Αυτοκράτορος 
της Ρωσίας». Δεν αρκείται όμως στις παραινέ
σεις αλλά επιδιώκει να συνδράμει και πρακτι
κά, όπως το Μάρτιο του 1801, όταν προσπαθεί 
να μεσολαβήσει στο αίτημα του Ζακυνθινού υ
πολοχαγού Ιωάννη Μάη, που υπηρετεί ήδη σε 
μονάδα του γαλλικού ελαφρού πεζικού, προ
κειμένου «να υπάγη εις την Αίγυπτον να συ-
μπολεμή με τους ομογενείς του» αντί «να πε
ριέρχεται τους καφενέδες και τα μαγειρεία της 
Μασσαλίας». «Η κεφαλή του Μάι», σημειώνει 
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συγκινημένος, «είναι μια κάμινος ριπιζομένη 
και καιομένη αδιαλείπτως από τας αύρας της 
ελευθερίας, ήγουν τοιαύτη κεφαλή, οποίαν χρει
άζονται εις τοιαύτας περιστάσεις». Ο άκρατος 
αυτός ενθουσιασμός του Κοραή θα ατονήσει 
ωστόσο στη συνέχεια, ύστερα από τη μετα
στροφή της ανατολικής πολιτικής του Ναπο
λέοντα. 

Οι Κυνηγοί της Ανατολής 
(Chasseurs ά' Orient) 
Ήδη άλλωστε, έπειτα από έναν τριετή σκληρό 
πόλεμο, η γαλλική εκστρατεία έφθανε στο τέ
λος της και τα τελευταία γαλλικά στρατεύματα 
αποχώρησαν από την Αίγυπτο το Σεπτέμβριο 
του 1801. Τετρακόσιοι περίπου από τους Έλλη
νες πολεμιστές, καθώς και αρκετοί κόπτες, που 
είχαν επίσης συνεργασθεί με τους Γάλλους, α
κολούθησαν τους τελευταίους μετά την εκκέ
νωση της Αιγύπτου στη Γαλλία. Εκεί συγκρό
τησαν το 1802, υπό τη διοίκηση του Παπάζο
γλου, το Σύνταγμα των Κυνηγών της Ανατολής 
(Chasseurs α" Orient), συνολικής δύναμης οκτώ 
λόχων (από τους οποίους ο ένας του πυροβο
λικού) και αργότερα έδρασαν στην περιοχή της 
Δαλματίας, της Ηπείρου και των Επτανήσων, 
όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

Να σημειωθεί παρενθετικά ότι αρκετοί α
πό τους Έλληνες συμπολεμιστές του Παπάζο
γλου «δεν επείθοντο να μεταβώσιν εις την Δύ-
σιν», και παρέμειναν στην Αίγυπτο. Σαράντα α-
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πό αυτούς, κατά πάσα πιθανότητα, στρατολο
γήθηκαν στα τέλη του 1804 από τον πρώην πρό
ξενο των ΗΠΑ στην Τύνιδα Γουίλιαμ Ήτον 
(William Eaton), μαζί με άλλους ανθρώπους των 
αρμάτων, κυρίως Αιγυπτίους και Λίβυους, κα
θώς και Γάλλους, Ιταλούς, Σκοτσέζους, Γερμα
νούς και άλλους Ευρωπαίους που είχαν παρα
μείνει εκεί μετά την εκστρατεία του Ναπολέο
ντα, και έλαβαν μέρος στη ναυτική και στρα
τιωτική επιχείρηση που οργάνωσαν οι Αμερικανοί 
κατά του πασά της Τρίπολης της Λιβύης, Γιου-
σούφ Καραμανλή. Η επιχείρηση αυτή κατέλη
ξε στην κατάληψη της Ντέρνα στην Κυρηναϊ-
κή στις 27 Απριλίου του 1805, και η «θαρραλέα» 
συμβολή των Ελλήνων πολεμιστών απέσπασε 
ρητή εύφημο μνεία σε ψήφισμα του Κογκρέ
σου των ΗΠΑ (18 Μαρτίου 1806). 

Η Πεζική Λεγεών 
Ελαφρών Κυνηγετών 
Στο μεταξύ, η Συνθήκη της Κωνσταντινούπο
λης (21.3.1800) είχε θέσει τη νεοπαγή Επτάνη
σο Πολιτεία υπό την οθωμανική επικυριαρχία 
και τη ρωσική προστασία, η οποία έλαβε από 
το 1802 τη μορφή ρωσικής στρατιωτικής πα
ρουσίας επί του επτανησιακού εδάφους. Η ύ
παρξη στο έδαφος αυτό των προσφύγων, ιδίως 
των τριών περίπου χιλιάδων Σουλιωτών που 
κατέφυγαν εκεί από την Πάργα στα 1803, με
τά την πτώση του Σουλίου, ήταν σε μεγάλο βαθ
μό προβληματική. «Απεστρέφοντο τας ειρηνι
κός φιλοπονίας» και «μη δυνάμενοι να υπο-
στώσι τον γεωργικόν βίον», καθώς επισημαί
νει ο Ζακυνθινός ιστορικός Παναγιώτης Χιώτης, 
ζούσαν «κλέπτοντες και διαρπάζοντες τα ζώα 
και αίγας των περιοίκων», προκαλώντας τις έ
ντονες διαμαρτυρίες τους. Μοναδική φροντί
δα των σκληροτράχηλων αυτών ορεσίβιων, ό
πως τουλάχιστον φάνταζε στα μάτια των Ε
πτανησίων, ήταν «να καθαρίζωσι τα όπλα και 
να σημαίνωσι την κιθάραν, τραγουδώντες αλ-
βανιστί τους ηρωισμούς». 

Υπό αυτές τις συνθήκες, όταν το ραγδαία 
εναλλασσόμενο διεθνές σκηνικό της εποχής ε
κείνης οδήγησε στην προσέγγιση Γάλλων και 
Οθωμανών και την επιδείνωση των ρωσο-
τουρκικών σχέσεων, ο Ρώσος στρατηγός Αν-
ρέπ πρότεινε να αξιοποιηθούν οι πρόσφυγες 
στην άμυνα της Επτανήσου. Αποδεχόμενοι οι 
τελευταίοι την πρόσκληση του Ανρέπ, ζήτησαν 
«να μη τους συναριθμήση εις την τακτικήν στρα-
τιωτικήν, αλλά να τους αφήση εις το πάτριον 
είδος του πολέμου, εν ω εγυμνάσθησαν ανέ
καθεν, δια του οποίου είναι πεπεισμένοι ότι ε-
κτελέσουσι τα χρέη ευαρεστότερα και επιτυ
χέστερα». Πράγματι οι Ρώσοι προχώρησαν στο 
σχηματισμό μονάδων από Σουλιώτες, Χιμα-
ριώτες, Ηπειρώτες, Ακαρνάνες, Μανιάτες και 
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Μοραΐτες πολεμιστές, υπό τους Τζαβελαίους 
(Φώτο και Ζυγούρη), τους Ζερβαίους (Τζήμα, 
Τούσια και Βασίλη), τους Δαγκλήδες (Γκόγκα 
και Διαμαντή) και τους Δράκους (Δήμο και Γε
ώργιο), τον μπεηζαδέ Πιέρρο Γρηγοράκη, γιο 
του Τζανέτμπεη της Μάνης, τον οπλαρχηγό του 
Λεονταρίου Αναγνώστη Παπαγεωργίου, γνω
στότερο ως Αναγνωσταρά, τον προαναφερθέ
ντα Χριστόφορο Περραιβό κ.ά. 

Το σώμα αυτό στην τελική του μορφή έ
λαβε την επωνυμία Πεζική Λεγεών Ελαφρών 
Κυνηγετών, συνολικής δύναμης 2.760 ανδρών, 
που κατανέμονταν σε 6 ταξιαρχίες των 4 εκα-

τονταρχιών η καθεμία, ε-
Η Παρουσία ν ω σχηματίστηκε και ένα 
__.„ στοιχείο ορεινού πυρο-
_, , βολικού από Μοραΐτες ε-
ϋΤίτανησα θελοντές. Κάθε ταξιαρχία 
τ ω ν διέθετε τη δική της ση-
Σθυλΐ(Οΐών μαία, με πεδίο διαφορε-
π ρ ο σ φ ύ γ ω ν τικού χρώματος διαιρού-

ιίταν προβλη- μ ε ν ο σ τ α υ Ρ ° ε ι δ ώ ^ κ α ι 

στο μέσον εστεμμένο α
ετό περικλεισμένο από 
δάφνες, με τις επιγραφές 

«Ο ΘΕΟΣ ΜΕΘ' ΗΜΩΝ» και «ΓΝΩΤΕ ΕΘΝΗ ΚΑΙ 
ΗΤΤΑΣΘΕ». Οι λεγεωνάριοι έφεραν «τα εδικά 
των άρματα και ενδύματα κατά τη συνήθειαν 
του γένους των», την γνωστή μας δηλαδή κλε-
φταρματολίτικη φορεσιά και κατατασσόμενοι 
ορκίζονταν «να δουλεύσουν τον κραταιότατον 
Αυτοκράτορα απασών των Ρωσιών και να πη
γαίνουν εναντίον εις κάθε εχθρόν, όπου ο αρ
χιστράτηγος των Αυτοκρατορικών Αρμάτων ή
θελε τους προστάξει». 

ο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ, 

(εδώ) σε έργο του 

Δ. Τσόκου, 

από το Τουρκολέκα της 

Μεγαλόπολης, όπως και 

ο πατέρας του 

Σταματέλος, τέθηκαν 

στην υπηρεσία 

των Ρώσων και αργότερα 

των Άγγλων. 

Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό 

Μουσείο. 

Γ. Τσούλιος (επιμ.), 

Ιστορικόν Λεύκωμα της 

Ελληνικής 

Επαναστάσεως, τ Λ ', 

Αθήνα, εκδοτικός οίκος 

Μέλισσα, 1970, 

σ. 178. 
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Η ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, 

ο θώρακας, οι επωμίδες 
και μέρος 

του οπλισμού του. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό 

Μουσείο. 
Φωτ. Κωστής 

Καλλιβρετάκης. 
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Τη διοίκηση της Λεγεώνας ανέλαβε αρχι
κά ο Ρώσος στρατηγός κόμης Μπέκεντορφ, ο 
οποίος οργάνωσε την εκπαίδευση των ανδρών 
του και «τους εγύμναζεν ενίοτε με πλαστούς 
πολέμους», τις πρώτες τους δηλαδή σύγχρονες 
στρατιωτικές ασκήσεις. Ο Μπέκεντορφ αντι
καταστάθηκε σύντομα από τον καταγόμενο α
πό τη Τζια στρατηγό του ρωσικού στρατού Εμ
μανουήλ Παπαδόπουλο, ο οποίος δημοσίευσε 
στην Κέρκυρα ένα εγχειρίδιο τακτικής με τίτ
λο Διδασκαλία στρατιωτική προς χρήσιν των Ελ
λήνων (1804) και στη συνέχεια έναν κανονισμό 
με τίτλο Ερμηνεία της συνισταμένης Λεγεώνος 
των Ηπειροτο-Σουλιωτών και Χιμαρο-Πελοπον-
νησίων (1805), στην εισαγωγή του οποίου, α
φού υπογράμμιζε ότι «η τέχνη η πολεμική ε-
ξηκριβώθη και εβάλθη εις τάξιν και κανόνας α
πό τους παλαιούς Έλληνας», καλούσε τους άν
δρες του «να εγχαράξουν εις τας καρδίας των 

ότι είναι απόγονοι εκείνων των περίφημων Ελ
λήνων, του πολεμικωτάτου και τακτικωτάτου 
λέγω Πύρρου και του ουχί προ πολλού ημών 
ανδρειοτάτου και μεγαλόψυχου Σκαντερπέργ» 
[: Σκεντέρμπεη] και να δείξουν τον απαιτού
μενο ζήλο, με τη βεβαιότητα ότι «θέλετε δοξα-
σθή πάλιν και θέλετε δοξάσετε το όνομα το Ελ-
ληνικόν». 

Η δράση της Λεγεώνας υπήρξε πυκνή στο 
σύντομο διάστημα της ύπαρξης της. Το φθινό
πωρο του 1805 εξεστράτευσε στην Ιταλία προ
κειμένου να συμμετάσχει, στο πλευρό 14.000 
Ρώσων και 10.000 Βρετανών, στην άμυνα του 
Βασιλείου των Δύο Σικελιών κατά των Γάλλων. 
Στη διάρκεια της εκστρατείας αυτής, διακρί
θηκαν ο Φώτος Τζαβέλας με τη γυναίκα του, ο 
Χρίστος Καλόγερος από την Τσαμουριά και ο 
Μοραΐτης Νικήτας Σταματελόπουλος, ο γνω
στός μας στη συνέχεια Νικηταράς. Η αποφα-
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σιστική όμως νίκη του Ναπολέοντα στο μακρι
νό Αούστερλιτς (2 Δεκεμβρίου 1805) υπήρξε 
καθοριστική για το μέλλον της νότιας Ιταλίας. 
Το Φεβρουάριο του 1806, τα γαλλικά στρατεύ
ματα υπό το Μασσενά (André Massena) εξα
νάγκασαν τους Αγγλο-ρώσους σε υποχώρηση, 
με συνέπεια τη διαφυγή του Βουρβώνου βασι
λιά Φερδινάνδου στη Σικελία, ενώ στη Νεάπο
λη ενθρονιζόταν ο Ιωσήφ Βοναπάρτης. Ή ό
πως το αποτυπώνει λακωνικά ο Νικηταράς στα 
απομνημονεύματα του: «Εις τη Ζάκυνθο τότε 
πάγω, γράφομαι εις τα στρατεύματα [τα Ρουσ-
σικά]. Πάμε εις τη Νεάπολη. Είμεθα εικοσιπέ

ντε χιλιάδες να πάμε στη 

Τ 1 β Λ 7 Ρώμη. Ετσακίστηκε ο αυ

τοκράτορας ο Ρούσσος 
στάθηκε ε ΐ ς τ ο Οστερλίτζ. Μας κυ-

μία καλή νηγούν. Επιστρέφομε». 
χρονιά Το 1806 η Λεγεώνα 
Via Τα αποβιβάστηκε στις δαλ

ματικές ακτές, όπου οι 
σ ω μ α τ α τ ω ν L o o i έλεγχαν το λιμάνι 
Ελλήνων τ ο υ Κατάρο (Kotor στο 
ε ν ό π λ ω ν Μαυροβούνιο), και έλα

βε μέρος στην άκαρπη 
πολιορκία της υπό γαλλικό έλεγχο Ραγούζας 
(Dubrovnik), όπου βρέθηκε μάλιστα αντιμέτω
πη με το γνωστό μας ήδη Σύνταγμα των Κυνη
γών της Ανατολής, που ενισχυμένο με Σλάβους, 
Αλβανούς και Ηπειρώτες νεοσύλλεκτους, πο
λεμούσε στο πλευρό των Γάλλων, πάντοτε υπό 
τον Παπάζογλου. Στη διάρκεια εκείνων των ε
πιχειρήσεων στη Δαλματία διακρίθηκαν τέσ
σερις Έλληνες αξιωματικοί του γαλλικού σώ
ματος, ο ταγματάρχης Γαβριήλ Σιδέριος και οι 
λοχαγοί Ν. Κυριάκος, Ιωάννης Χαραγλής και 
Ματθαίος Σαμοθράκης, κερδίζοντας το παρά
σημο της Λεγεώνος της Τιμής. Εκεί βρέθηκε συ
μπολεμιστής τους και ένας Γάλλος ταγματάρ
χης αποσπασμένος στο επιτελείο του στρα
τάρχου Μαρμόν (Marmont), ο Κάρολος Φαμπιέ 
(Charles Fabvier), που επρόκειτο να γίνει ιδι
αίτερα γνωστός στους Έλληνες στα χρόνια της 
Ελληνικής Επανάστασης, με το εξελληνισμένο 
όνομα Φαβιέρος. 

Στο μεταξύ εξερράγη νέος ρωσο-τουρκικός 
πόλεμος (Οκτώβριος 1806) και ο ρωσικός στό
λος απέπλευσε από την Κέρκυρα μεταφέροντας 
άγημα της Λεγεώνας, το οποίο επιχείρησε ανε
πιτυχή απόβαση στην τουρκοκρατούμενη Τέ
νεδο, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε 
ο Σουλιώτης οπλαρχηγός Γκόγκας Δαγκλής. Το 
1807 στάθηκε μια καλή χρονιά για τα σώματα 
των Ελλήνων ενόπλων. Το Μάρτιο εκείνης της 
χρονιάς ο Αλή πασάς επιχείρησε προσβολή της 
Λευκάδας από τις ακτές της Πρέβεζας και της 
Αιτωλοακαρνανίας, με τη σύμπραξη αποσπά
σματος γαλλικού πυροβολικού: «Αυτά προξέ-

νοντι δια σινεργίας του καννονιέρου φραντζέ-
ζου, όπου ο εχθρός έχι 40 τον αριθμόν», γράφει 
στις 28 Μαΐου 1807 από την πολιορκούμενη 
Λευκάδα στον αδελφό της η Άννα Γούργια Σε-
τίνη: «τους οποίους επιστατέβι ένας κολονέλος 
φραντζέζος Χαντζί Νικόλαος Πτολεμέος γρε-
κός», δηλαδή ο προαναφερόμενος συνταγμα
τάρχης Παπάζογλου (χαρακτηριζόμενος «Πτο
λεμαίος» προφανώς λόγω Αιγύπτου). Το φρού
ριο της Αγίας Μαύρας υπερασπίζονταν ένα ρω
σικό τάγμα και απόσπασμα της Λεγεώνας, ενώ 
στην ενίσχυση των οχυρώσεων επιστατούσε, 
αποσταλείς επί τόπου ως έκτακτος επίτροπος 
της Επτανήσου Πολιτείας, ένας άλλος Έλληνας 
που είχε μέλλον: «Χθες [=27 Μαΐου 1807] αρε-
βάρισε ο κ. Κόμης Καβοδίστριας από Κοριβούς 
[: Κέρκυρα]. Αυτός είναι πληρεξούσιος εις τα 
πάντα» (ό.π.). Ο ίδιος ο Ιωάννης Καποδίστριας, 
στην επισκόπηση της σταδιοδρομίας του που 
συνέταξε το 1826, υπό τύπον υπομνήματος προς 
τον τσάρο Νικόλαο, σημειώνει για την περίοδο 
εκείνη: «Ευρισκόμην εν Αγία Μαύρα, επί κεφα
λής απάσης της Ιονίου εθνοφυλακής και των εν 
Ρωσσική υπηρεσία Σουλιωτών και Ρουμελιω
τών, ησχολούμην δε περί τα μέτρα άτινα επρό
κειτο να ληφθούν προς απόσπασιν των οχυρών 
της παραλίας θέσεων από των χειρών του Αλή 
Πασσά και των Γάλλων, των τότε συμμάχων αυ
τού». Ο αγώνας συνεχίστηκε αμφίρροπος επί 
μήνες, στη διάρκεια των οποίων, πέραν του 
στρατηγού Παπαδόπουλου, διακρίθηκαν για τη 
δράση τους, από επτανησιακή πλευρά, ο Περ
ραιβός, ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Κίτσος Μπότσα
ρης, ο Κατσαντώνης και άλλοι. Ήδη όμως η νέα 
συγκυρία οδηγούσε στην υπογραφή της Συν
θήκης του Τιλσίτ (Αύγουστος 1807), βάσει της 
οποίας η Ρωσία παραχώρησε τον έλεγχο επί 
των Ιονίων Νήσων στη Γαλλία, με αποτέλεσμα 
τη διακοπή των εχθροπραξιών και την απόλυ
ση των βαθμοφόρων της Πεζικής Λεγεώνας των 
Ελαφρών Κυνηγετών (διαταγή υποστράτηγου 
Παπαδόπουλου της 30ης Αυγούστου 1807). 

Οι Λόχοι Ελλήνων Κυνηγών 
(Chasseurs à pied Grecs) 
Ενώ οι Γάλλοι αποβιβάζονταν για δεύτερη φο
ρά στο επτανησιακό έδαφος το 1807, 3.000 

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

(1758-1819), όπως τη 

δημοσίευσε ο 

Κωνσταντίνος Ν. Ρόδος, 

Οι Έλληνες του 

Ναπολέοντος - Νικόλαος 

Τσεσμελής ή 

Παπάζογλου, Αθήνα 

1916. 
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περίπου Έλληνες και Σουλιώτες οπλοφόροι 
της Λεγεώνας βρίσκονταν διασκορπισμένοι 
στα Ιόνια. Θέλοντας να αποφύγει την ανατα
ραχή που θα προκαλούσε η εγκατάλειψη τους 
χωρίς εργοδότη και μισθοδοσία, και έχοντας 
ούτως ή άλλως ανάγκη ενίσχυσης της ολιγά
ριθμης γαλλικής φρουράς, ο Γάλλος γενικός 
διοικητής στρατηγός Καίσαρ Μπερτιέ (César 
Berthier) αποφάσισε να προσλάβει με τη σει
ρά του αυτούς τους άνδρες στην υπηρεσία 
του Αυτοκράτορα των Γάλλων. Αρχικά (Σε
πτέμβριος 1807), προκρίθηκε η προσκόλλη
ση σε κάθε γαλλικό σύνταγμα ανά δύο ελα
φρών λόχων, επιφορτισμένων με τα καθήκο
ντα των ακροβολιστών και των ορεινών κυ
ν η γ ώ ν , υ π ό το γ ε ν ι κ ό π ρ ό σ τ α γ μ α του 
Πρεβεζάνου οπλαρχηγού Χρηστάκη Καλόγε
ρου (διαφορετικού από τον προαναφερθέντα 
Χρήστο Καλόγερο από την Τσαμουριά), από
φαση που προκάλεσε την εξέγερση κυρίως 
των Σουλιωτών αλλά και των άλλων οπλαρ
χηγών. Η ρευστότητα των όρων και των εν
νοιών της εποχής εκείνης είναι εμφανής στην 
προκήρυξη που απηύθυνε ο Γάλλος διοικη
τής προς τους «Αλβανούς» (Proclamation aux 
Albanais), τονίζοντας ότι η διατήρηση των ε
νόπλων σωμάτων τους ήταν συνέπεια του εν
διαφέροντος που επέδειξε ο Αυτοκράτορας 
στους «Έλληνες» (aux Grecs), και συνεπώς ό
φειλαν να δεχθούν τον «προερχόμενο από το 
έθνος τους» διοικητή που εδέησε ο Μπερτιέ 
να τους ορίσει (le chef de votre nation qu' il 
m'a plu de vous donner). Γρήγορα όμως έγι
νε αντιληπτό ότι οι παραδοσιακοί αυτοί πο
λεμιστές δεν θα δέχονταν εύκολα την ενσω
μάτωση τους σε ξένους σχηματισμούς, ούτε 
όμως και την υπαγωγή σε έναν επικεφαλής 
ντόπιο οπλαρχηγό των ένοπλων ομάδων τους, 
των οποίων η συγκρότηση βασιζόταν στις ε
πιμέρους φάρες και τους κατά περίσταση συμ
μάχους τους. Αφού σε πρώτη φάση η αντί
δραση τους αντιμετωπίστηκε ως ανταρσία, 
τελικώς προκρίθηκε (Νοέμβριος 1807) η αυ
τοτελής οργάνωση τους υπό τη διοίκηση του 
Γάλλου ταγματάρχη Ζαν Λουί Μινό (Jean Louis 
Toussaint Minot), παλαίμαχου των εκστρα
τειών της Ιταλίας και της Αιγύπτου. Ανακοι
νώνοντας στο Μινό την τοποθέτηση του, ο 
Γάλλος υπουργός πολέμου τού εφιστούσε την 
προσοχή στις δυσκολίες που θα αντιμετώπι
ζε διοικώντας άνδρες «ξένους προς τα ήθη 
και τους τρόπους μας», επισημαίνοντας του 
ότι όφειλε να επιδείξει «δεξιότητα, ηπιότητα 
και αποφασιστικότητα ομού». 

Αρχικά αποφασίστηκε η συγκρότηση του 
λεγομένου Αρβανίτικου Συντάγματος, δύναμης 
3.254 ανδρών με 14μελές επιτελείο (Δεκέμβριος 
1807), και στη συνέχεια η επιπλέον δημιουρ-

ΟΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ο Πρεβεζάνος οπλαρχηγός , στον οποίο οι Γάλλοι ανέθεσαν 
τη γενική αρχηγία των ελληνο-αλβανικών Ελαφρών Λόχων. Πίνακας από το λεύκωμα 
του Carl von Rechberg, όπως δημοσιεύθηκε από το Νίκο Βασιλάτο, Όπλα 1790-
1860, έκδ. ΕΟΜΜΕΧ, Αθήνα 1989, σ. 193. 
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γία οκτώ Λόχων Ελλήνων Κυνηγών με 951 άν
δρες (Μάρτιος 1808). 

Το Σύνταγρα τωνΑλβανιτών 
(Régimen t Albanais) 
Τον Ιούλιο του 1809 οι δύο σχηματισμοί ανα
διοργανώθηκαν και ενοποιήθηκαν υπό τον τίτ
λο του Συντάγματος των Αλβανιτών, συνολικής 
δύναμης 2.934 ανδρών και 150 αξιωματικών, 
κατανεμημένων σε έξι τάγματα υπό τις διατα
γές αντίστοιχα των Κωνσταντίνου Ανδρούτση, 
Χρήστου Καλόγερου, Φώτου Τζαβέλλα, Χρη-
στάκη Καλόγερου, Κίτσου Μπότσαρη και Ανα
γνωσταρά. Ενδεικτική είναι η πλήρης σύνθεση 
του τέταρτου τάγματος, για το οποίο διαθέτουμε 
αναλυτικά στοιχεία (βλ. εικόνα δεξιά). Διοικη
τής είναι ο Φώτος Τζαβέλας, με το βαθμό του 
αντισυνταγματάρχη και υποδιοικητής ο Χρι
στόφορος Περραιβός, με το βαθμό του ταγμα
τάρχη. Επικεφαλής των έξι λόχων είναι οι Ζώ

ης Πάνος, Γιώργος Δρά
κος, Νάσης Φωτομάρας, 
Ζυγούρης Τζαβέλας, Νό
στος Καραμπίνης και Νι
κολός Τζαβέλας, ενώ κά
τω από αυτούς υπηρε
τούν αντίστοιχα οι Πή-
λιος Πέτζης, Κώστας 
Μπήγος και Γιαννάκης 
Ρίζος (λόχος δέλιτο, 
«d'élite», δηλ. επίλεκτων) 
Γιωργάκης Κόλιος, Δή
μος Δράκος και Κίτζος 

Παπάς (1ος λόχος), Γιώργος Ζέρβας, Κίτζος Α-
θανάση και Γιάννης Δεμίρης (2ος λόχος), Κί
τσος Τζαβέλας, Κίτζος Πάσχος και Λάμπρος 
Βέικος (3ος λόχος), Ναστούλης Λέθης, Γιάννης 
Καραμπίνης και Βέλιος Καραμπίνης (4ος λό
χος), Ζήκος Παλάσκας, Αποστόλης Ζαμάλης και 
Γιαννάκης Φωτομάρας (5ος λόχος). 

Η αναλυτική αυτή παράθεση αναδεικνύει, 
όπως παρατηρεί και η Βάσω Ψιμούλη, «τη στε
λέχωση του τάγματος με αρχηγικά στελέχη της 
φάρας Τζαβέλα, πλαισιωμένα από τους οπα
δούς της, τα αρχηγικά δηλαδή μέλη συγγενι
κών ή φιλικά προσκείμενων γενών», όπως ή
ταν τα γένη Δράκου, Φωτομάρα, Καραμπίνη και 
Βεΐκου. 

Ο Μινό, ο οποίος συνήθιζε να φέρει τη σου-
λιώτικη φορεσιά όσο διάστημα διετέλεσε επι
κεφαλής του σχηματισμού, επιδίωξε κατά την 
τοποθέτηση των διοικητών να εκμεταλλευθεί 
τους υφιστάμενους ανταγωνισμούς μεταξύ των 
οπλαρχηγών και των ομάδων τους, ιδιαίτερα 
μεταξύ του Τζαβέλα και του Μπότσαρη, θεω
ρώντας ότι τα γαλλικά συμφέροντα μπορούσαν 
να ωφεληθούν από αυτούς. Για την εξυπηρέ
τηση των στρατιωτικών αναγκών της περιοχής, 

Οι παραδο
σιακοί 
πολεμιστές 
δεν δέχονταν 
την ενσωμά
τωση τους 
σε ξένους 
σχηματισμούς 
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τα τάγματα και οι επιμέρους λόχοι τοποθετή
θηκαν σε αμυντική διάταξη στα διάφορα νησιά 
του Ιονίου και στην περιφέρεια της Πάργας. 
Στόχος του Ναπολέοντα ήταν να αναλάβουν 
πλήρως οι άνδρες αυτοί την άμυνα της Επτα
νήσου πλαισιωμένοι από τον ελάχιστο απα
ραίτητο αριθμό Γάλλων αξιωματικών, χωρίς να 
απαιτείται πλέον η παρουσία «μηδέ ενός Γάλ
λου, Ιταλού ή Ναπολιτάνου στρατιώτη». Ο στό
χος αυτός εντούτοις ουδέποτε επιτεύχθηκε α
πολύτως. 

Το φθινόπωρο του 1809, ο αγγλικός στό
λος εμφανιζόταν με τη σειρά του στα νερά του 
Ιονίου και στρατεύματα αποτελούμενα από Βρε
τανούς, Κορσικανούς, Καλαβρέζους, Σικελούς, 
Γερμανούς και Ελβετούς υπό το στρατηγό Τζον 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΤΗΣ4ΗΣΧΙΛΙΑΡΧΙΑΣ 

του Συντάγματος των 

Αλβανιτών, (6 Νοεμβρίου 

1809) στην Κέρκυρα. 

Γενικά Αρχεία του 

Κράτους, Κ 88, Συλλογή 

Φώτου Τζαβέλα, αρ. 25. 
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0 Τσωρτς 
εισηγήθηκε 
στη βρετα
νική διοίκηση 
τη συγκρό
τηση ενός 
ελληνικού 
τάγματος 

Όσβαλντ (John Oswald) αποβιβάστηκαν στη 
Ζάκυνθο, όπου οι τέσσερις λόχοι του Αναγνω
σταρά δεν πρόλαβαν να καταφύγουν στο φρού
ριο και μετά από μικρή αντίσταση παραδόθη
καν, ακολούθησε δε και η παράδοση της γαλ
λικής φρουράς (4 Οκτωβρίου 1809). Μικρή σχε
τικά υπήρξε και η αντίσταση που πρόβαλαν οι 
φρουρές της Κεφαλλονιάς (4 Οκτωβρίου), της 
Ιθάκης (8 Οκτωβρίου) και των Κυθήρων (12 
Οκτωβρίου). Την επόμενη χρονιά τα βρετανι
κά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στη Λευκάδα, 

όπου διεξήχθη σκληρός 
αγώνας, στον οποίο δια
κρίθηκαν τα ελληνο-αλ-
βανικά τμήματα, μέχρι 
την παράδοση του φρου
ρίου στους Άγγλους σης 
21 Απριλίου 1810. 

Μετά από αυτές τις 
εξελίξεις, ο Ναπολέων 
διέταξε (12 Οκτωβρί-
ου1810) να διατηρηθούν 
μόνον 1.000 πολεμιστές 
του Συντάγματος, κατα

νεμημένοι στην Κέρκυρα και την Πάργα, που 
είχαν απομείνει υπό την κυριαρχία των Γάλ
λων, οι δε υπόλοιποι να αποσταλούν προς ενί
σχυση της άμυνας του Βασιλείου της Νεάπο
λης. Ο Γάλλος στρατηγός Φρανσουά Ντονζε-
λό (François Donzelot) αντέτεινε ότι για την α
ποστολή τους θα απαιτηθεί η χρήση βίας, προ 
δε της επιμονής του Αυτοκράτορα επιχείρησε 
το Φεβρουάριο του 1812 να επιβιβάσει τους υ
περάριθμους Σουλιώτες στα πλοία για την Ιτα
λία, χωρίς επιτυχία. Κατόπιν αυτού, ο Μινό, α
ντιπρότεινε (20 Μαΐου 1810) την αναδιοργά
νωση του Συντάγματος, του οποίου η δύναμη 
ανερχόταν πλέον σε 1600 άνδρες, με την το
ποθέτηση 200 στην Πάργα, τη συγκρότηση ε
νός αποσπάσματος 500 επίλεκτων της Αυτο
κρατορικής Φρουράς, την απόλυση όσων μπο
ρούσαν ακινδύνως να επιστρέψουν στο οθω
μανικό έδαφος και την εγκατάσταση των 
υπολοίπων σε προσφυγικό στρατόπεδο. Το 
1813, αποστέλλονται τρεις Σουλιώτες σωμα
τοφύλακες στο Ναπολέοντα, των οποίων δυ
στυχώς αγνοούμε τα ονόματα, ενώ τον Ιούλιο 
της ίδιας χρονιάς ο Μινό προάγεται σε ταξίαρχο 
και μετατίθεται στη Γαλλία, αφήνοντας τη δι
οίκηση του Συντάγματος στον οπλαρχηγό Χρη-
στάκη Καλόγερο. 

Επιστρέφοντας στις βρετανικές αποβατι
κές επιχειρήσεις του 1809, ας σημειώσουμε την 
δραστήρια παρουσία του ιρλανδικής καταγω
γής ταγματάρχη Ριχάρδου Τσωρτς (Richard 
Church ), παλαίμαχου ήδη στα 25 του χρόνια 
των εκστρατειών της Αιγύπτου και της Ιταλίας. 
Ακολουθώντας το παράδειγμα των προγενέ-

Σ0ΥΛΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ! 

στην Κέρκυρα στα τέλη 
της δεκαετίας του 1810, 
σε πίνακα του L. Dupré. 
Αρχείο εκδόσεων Ολκός. 

στερων κυριάρχων του Ιονίου, ο Τσωρτς ειση
γήθηκε στη βρετανική διοίκηση τη συγκρότη
ση ενός εθελοντικού ελληνικού τάγματος, στο 
οποίο κατετάγησαν κάποιοι από τους παλαί
μαχους των Ελαφρών Κυνηγών και του Ελλη-
νο-αλβανικού Σώματος, αλλά και αρκετοί α
νερχόμενοι οπλαρχηγοί της επόμενης γενιάς. 
Έτσι, όταν τα βρετανικά στρατεύματα έφθα
σαν στη Λευκάδα το 1810, όπως προαναφέρ
θηκε, βρέθηκαν σε αντίπαλα μετερίζια αφενός 
οι Έλληνες, που είχαν ήδη στρατευθεί στο πλευ
ρό των Βρετανών, υπό τους Λεπενιώτη (αδελ
φό του Κατσαντώνη), Κωνσταντή Πετμεζά και 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, και αφετέρου η ελλη-
νο-αλβανική φρουρά, που υπεράσπιζε το φρού
ριο εν ονόματι των Γάλλων. Αρχικά αποβιβά
στηκε ανιχνευτικά στο νησί ο Βρετανός αντι
συνταγματάρχης ΧιούδσονΛοβ (Hudson Lowe, 
ο κατοπινός δεσμοφύλακας του Ναπολέοντα 
στην εξορία της Αγίας Ελένης), συνοδευόμε
νος από τους Πετμεζά και Κολοκοτρώνη, και ο 
τελευταίος άδραξε την ευκαιρία επιχειρώντας 
να πείσει τους ομοεθνείς του της απέναντι πλευ
ράς να έρθουν σε συμβιβασμό: «Αντάμωσα εις 
ένα μέρος τους Έλληνας εις την γαλλικήν δού-



ΕΝΟΠΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

λευση και τους είπα «Τι κάμνετε; Ιδού ο στόλος 
ο αγγλικός έρχεται!». Αυτοί με απεκρίθησαν ό
τι «Είμεθα ορκωμένοι και θα πολεμήσομε». «Ε, 
τους είπα, πολλά καλά σαν είναι έτσι, τραβη-
χθήτε εις τας θέσεις σας και ημείς θα πολεμή
σομε». Κατόπιν αυτού, ο Βρετανός διοικητής 
αποφάσισε να πραγματοποιηθεί απόβαση τη 
νύχτα, αλλά ο Μοραΐτης οπλαρχηγός τον απέ
τρεψε, επισημαίνοντας του ότι «δεν πρέπει να 
κάμομε τεσβάρκο, διότι είμεθα μαζευμένοι α
πό διάφορα μέρη και τα στρατεύματα μας δεν 
γνωρίζονται και ημπορούμε να σκοτωθούμε α
ναμεταξύ μας, αλλά να έβγουμε με τα χαράμα
τα». Πράγματι, την επομένη 4.000 στρατιώτες, 
Άγγλοι, Κορσικανοί, Σικελοί και Έλληνες απο
βιβάστηκαν και επακολούθησαν σκληρές συ
γκρούσεις. Οι επιτιθέμενοι υπό τον Κολοκο
τρώνη κατάφεραν να καταλάβουν την πρώτη 
γαλλική κανονιοστοιχία με εννέα κανόνια, και 
στη συνέχεια κινήθηκαν προκειμένου να θέ
σουν υπό τον έλεγχο τους «μιαν άλλη μπατα
ρία πολλά δυνατή, διότι είχε δώδεκα κανόνια, 
και από το ένα μέρος βάλτο και από το άλλο ρη
χά και πέλαγος, και έτσι δεν ήτον παρά μόνον 
ένα μέρος όπου ημπορούσαμε να προχωρήσο-
με». Βγαίνοντας με δέκα συντρόφους του σε 
μια ράχη, ο Κολοκοτρώνης δέχθηκε τα πυρά 
των Αρβανιτών, που υπερασπίζονταν την κα
νονιοστοιχία: «Μου ρίχνουν. "Τι χτυπάτε; Εγώ 
είμαι". Ήλθαν δύο καπετάνιοι, Τσίτσης, Χορ-
μόβας, τους είπα και ετραβήχθηκαν και δεν ε-
βάρεσαν. Μου είπαν " θ α πολεμήσομε". Επιά-
σθη ο πόλεμος και τους διώξαμε. Εις τους ανε
μόμυλους εκαβαλίκαμε τα κανόνια». Η τρίτη 
κανονιοστοιχία καταλήφθηκε με ρεσάλτο, στη 
διάρκεια του οποίου οι Έλληνες επιτιθέμενοι 
είχαν τριάντα πέντε απώλειες, ενώ τραυματί
στηκε και ο διοικητής τους Τσωρτς. Υποχωρώ
ντας η γαλλική φρουρά κλείστηκε στο κάστρο, 
αφήνοντας έξω τους Έλληνες συμπολεμιστές 
της, που μετά από αυτό παραδόθηκαν στον Κο
λοκοτρώνη. Επακολούθησε πολιορκία πέντε ε
βδομάδων, την τελευταία υπό τον αδιάκοπο 
βομβαρδισμό του βρετανικού πυροβολικού, «τε
τρακόσιες βόμβες το ημερονύκτιο», ώσπου η 
φρουρά παραδόθηκε. Στη μάχη της Λευκάδας 
πρωταγωνίστησαν οι Έλληνες και οι Αρβανί
τες και από τις δυο πλευρές. «Όλα αυτά τα ε-
κάμαμε οι πεντακόσιοι Έλληνες, επί κεφαλής 
ο Τζουρτζ» υπογραμμίζει ο Κολοκοτρώνης, αλ
λά προσθέτει ότι «εις αυτή την περίσταση οι 
Κόρσοι εσύμβαλαν πολύ». Η παρατήρηση του 
αφορά τους Κορσικανούς εθελοντές που, θεω
ρώντας τη γαλλική κυριαρχία επί της Κορσικής 
ως ξένη κατοχή, είχαν καταταγεί από το 1799 
στο βρετανικό στρατό (Royal Corsican Rangers), 
υπό τις διαταγές του Λοβ και του Τσωρτς, προ
κειμένου να πολεμήσουν κατά των Γάλλων, οι 
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οποίοι όμως, μην το ξεχνάμε, είχαν Αυτοκρά
τορα το διασημότερο Κορσικανό όλων των ε
ποχών. Φαινόμενα όλα αυτά μιας περιόδου που 
εγκυμονούσε επίπονα τους εθνικούς σχηματι
σμούς της εποχής μας. 

Το Ελληνικό Ελαφρό Πεζικό του 
Δουκός της Υόρκης 
Επιστρέφοντας στους Έλληνες εθελοντές, ας 
δώσουμε και πάλι το λόγο στον Κολοκοτρώνη: 
«Επιστρέψαμε έπειτα εις την Ζάκυνθο και εκεί 
επροβιβάσθηκα μαγιόρος (ταγματάρχης), 1810 
Μαΐου». «Όταν ήμεθα στην Αγία Μαύρα», συ
μπληρώνει ο Νικηταράς, «πηγαινάμενοι στη 
Ζάκυνθο οι δικοί μας, πατέρας μου, Πετιμεζάς, 
εμβήκαν εις τη δούλεψη την αγγλική. Ο Γέρος 
δεν εμβήκε της γραμμής. Εγώ εμβήκα αξιωμα
τικός σαν βολοντάριος». 

Πράγματι, πέραν του Κολοκοτρώνη, του 
Λεπενιώτη και του Πετμεζά, στο σώμα αυτό που 
έδρευε στη Ζάκυνθο, κατατάχθηκαν αρκετοί 

Η ΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ 

του Ελληνικού Ελαφρού 
Πεζικού υπό βρετανική 

διοίκηση (1813). 

Πίνακας του Charles 

Hamilton Smith (1776-
1859). 
Συλλογή του συγγραφέα. 
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ο ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΤΣΩΡΤΣ 

(1784-1873). 
Άγγλος αξιωματικός, που 

συμμετείχε στην 

κατάληψη της Ζακύνθου 

(1809) και στη συνέχεια 
πρωτοστάτησε στη 

δημιουργία συνταγμάτων 

του αγγλικού στρατού 

αποτελούμενων από 

άτακτους Έλληνες 

ενόπλους. Το 1827 

εκλέχθηκε 

αρχιστράτηγος των 

ελληνικών στρατιωτικών 

σωμάτων από τη Γ' 

Εθνοσυνέλευση και 

παρέμεινε στη θέση αυτή 

έως το 1829. Έζησε 

στην Ελλάδα έως το 

θάνατο του. 

Συλλογή του συγγραφέα. 
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πολεμικοί άνδρες των Επτανήσων, της Ηπεί
ρου, της Ρούμελης και του Μοριά, ο Δημήτριος 
Πλαπουτας, οι αδελφοί Αλέξιος και Κωνστα
ντίνος Βλαχόπουλοι, ο Εεώργιος Στράτος, ο Νι
κηταράς και ο πατέρας του Σταματέλος Τουρ-
κολέκας, ο Αναγνωσταράς, ο Μιχαήλ Σπυρο-
μήλιος, ο Ηλίας Χρυσοσπάθης, ο Χαράλαμπος 
Βιλαέτης και άλλοι, ορισμένοι από τους οποί
ους είχαν ήδη υπηρετήσει στο Ελληνο-αλβανι-
κό Σώμα των Εάλλων ή και προηγουμένως στους 
Ελαφρούς Κυνηγούς των Ρώσων. 

Στη συνέχεια όμως «ο γκενεράλης [: John 
Oswald] εφθόνησε τον Τζουρτζ και τον έβγα
λε από το ελληνικό τάγμα και έβαλε τον αδελ
φό του [: Robert Oswald]». Η αντικατάσταση 
αυτή συντελέστηκε το 1811 και λίγο αργότερα 
η μονάδα αυτή, που προβλεπόταν να φθάσει 
τους δέκα λόχους και τους 1.100 άνδρες (δεν 
φαίνεται όμως να ξεπέρασε ποτέ τους 800), ε
πονομάστηκε Ιο Σύνταγμα Ελληνικού Ελαφρού 
Πεζικού του Δουκός της Υόρκης (The Duke of 
York's Greek Light Infantry), προς τιμήν του 
δευτερότοκου γιου του Βρετανού βασιλιά. 

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους ρω
σικούς και γαλλικούς σχηματισμούς στα Επτά
νησα, όπου οι εθελοντές συνέχιζαν να φέρουν 
αμετάβλητη την παραδοσιακή τους φορεσιά, 
οι Βρετανοί αποπειράθηκαν να κανονίσουν κά
πως τη στολή τους. Οι κατατασσόμενοι στο ε
λαφρό πεζικό διατηρούσαν μεν τη φουστανέλλα 
αλλά από πάνω έφεραν ένα ερυθρό αμπέχωνο, 
είδος φέρμελης ελληνο-βρετανικής έμπνευσης 
(περίπου όπως το έφεραν και οι αντίστοιχες 
σκοτσέζικες μονάδες πάνω από το κιλτ), χρυ
σοποίκιλτο για τους αξιωματικούς, οι οποίοι έ
φεραν επίσης θώρακα και μια παραλλαγή της 
νεοκλασικού τύπου περικεφαλαίας των δρα-

γώνων της εποχής εκείνης. Ο παραδο
σιακός τους οπλισμός αντικαταστάθη

κε επίσης σε κάποιο βαθμό με νεό
τερο αγγλικής κατασκευής. Στοι
χεία της στολής αυτής διατήρησε 
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και 
στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια 
της Επανάστασης, όπως μαρτυ
ρούν οι εικόνες της εποχής εκεί

νης και επιβεβαιώνει ο υπασπι
στής του Φωτάκος: «Ο Κολοκο

τρώνης εφορούσε κόκκινα φορέμα
τα και σπαλέταις [: επωμίδες] αγγλικαίς», 
καθώς και τη γνωστή περικεφαλαία 
του, την οποία «αγαπούσε να φορεί», ό

πως δήλωσε αργότερα στο Γεώργιο Τερ
τσέτη, «ως σημείον αρχαίου ελληνισμού». 

Στο μεταξύ ο Τσωρτς, ενοχλημέ
νος από την αντικατάσταση του, «ε

κίνησε να υπάγει εις την Λόνδρα, 
και επαρησιάσθηκε με ελληνικά 

ενδυμένος. Τότε εκάμαμε όσοι καπετανέοι 'Ελλη
νες ευρέθημεν εις Ζάκυνθο», θυμάται ο Κολο
κοτρώνης, «μια αναφορά. Ο Τζουρτζ, αφού ε
πήγε εις την Αγγλία, επαρησίασε την αναφο
ρά και έλαβε την άδεια να σχηματίσει ένα ρε-
γιμέντο [: σύνταγμα] από Έλληνες». Το γεγονός 
επισημαίνεται και από το Νικηταρά: «Ο 
Τζουρτζ επιστρέφει από την Αγγλία και κάμει 
νέο ρεγιμέντο». Πράγματι, την εποχή εκείνη 
(1813) αποφασίστηκε από τους Άγγλους η συ
γκρότηση και 2ου Ελληνικού Συντάγματος, που 
υπήρξε και το τελευταίο στη σειρά ένοπλο σώ
μα αυτού του τύπου στα Επτάνησα, συνολικής 
δύναμης 450 ανδρών που κατανεμόταν σε τέσ
σερις λόχους, με έδρα την Κεφαλλονιά. Σημα
ντικότερη στιγμή στη δράση αυτής της μονά
δας υπήρξε η απόβαση στους Παξούς όπου, 
μαζί και πάλι με τους Κορσικανούς εθελοντές, 
εξανάγκασαν τη γαλλική φρουρά σε συνθηκο
λόγηση (Φεβρουάριος 1814). 

Το πιο αξιοσημείωτο πεδίο δράσης του Ελ
ληνικού Ελαφρού Πεζικού, πέρα από τις επι
χειρήσεις της Λευκάδας και των Παξών, υπήρ
ξε η εκστρατεία κατά των Γάλλων στη Ιταλία, 
όπου πρωτοστάτησαν στο πλευρό των Άγγλων 
στην κατάληψη της Γένοβας. «Επήγαμε στη 
Μεσσήνα», αναφέρει πάλι ο Νικηταράς. Στη Σι
κελία τέθηκαν υπό τις διαταγές του στρατηγού 
Μπέντινκ (William Bentinck) και αμέσως μετά 
απέπλευσαν από το Παλέρμο, συνοδευόμενοι 
από μία μοίρα του βρετανικού στόλου. Στις 13 
Απριλίου 1814 αποβιβάστηκαν στα περίχωρα 
της Γένοβας και, τρεις ημέρες αργότερα, οι 
Έλληνες μαζί με τους Καλαβρέζους συμπολε
μιστές τους κατάφεραν να καταλάβουν τα υ
ψώματα πάνω από τα οχυρά Ρισελιέ και Τέκλα, 
υποχρεώνοντας την επομένη τον κυβερνήτη 
του Πεδεμοντίου πρίγκιπα Καμίλλο Μποργκέ-
ζε (Camillo Borghese, σύζυγο της Πωλίνας Βο
ναπάρτη) να παραδώσει την πόλη. 

Η τελευταία σημαντική επιχείρηση των ελ
ληνικών εθελοντικών σωμάτων πραγματοποι
ήθηκε την άνοιξη του 1814 στις ηπειρωτικές α
κτές γύρω από τα τείχη της Πάργας, όπου για 
άλλη μια φορά αντιπαρατέθηκαν οι κυριότεροι 
πρωταγωνιστές αυτής της εποποιίας. Το κά
στρο υπερασπιζόταν ελληνο-γαλλική φρουρά 
υπό τις διαταγές του «Χατσή Νικολή» Παπά
ζογλου, ο οποίος είχε λάβει την εντολή να το 
διατηρήσει με κάθε θυσία, καθώς τα στρατεύ
ματα του Μουχτάρ πασά έσφιγγαν τον κλοιό 
τους γύρω από την πόλη, ενώ στην ακτή απο
βιβαζόταν αγγλικός στρατός, επικουρούμενος 
από πενήντα άνδρες του Ιου Ελληνικού Συ
ντάγματος, υπό το θ . Κολοκοτρώνη. Προ του 
κινδύνου να πέσουν στην εξουσία του Αλή, οι 
Παργινοί συνωμότησαν κατά της φρουράς: «Ο 
λαός έπιασε τους Φραντσέζους, έβαλε σημαία 
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αγγλική, επήραμε την Πάργα», θυμάται ο Κο
λοκοτρώνης, ενώ στις 17 Μαρτίου του 1814 ο 
Αλή πασάς γράφει συγχυσμένος στον πρόξενο 

της Ρωσίας Μπενάκη: «Οι 
φίλοι μου οι Άγγλοι αιφ
νιδιαστικά κατέλαβαν την 
Πάργα, χωρίς να με ενη
μερώσουν και χωρίς να 
μου εκθέσουν τους λό
γους και την πολιτική 
σκοπιμότητα που τους 
ώθησε σε αυτή την ε
νέργεια». 

Αυτό υπήρξε και το 
κύκνειο άσμα των Κυνη

γών της Ανατολής, των οποίων η δύναμη από 
την εποχή της Αιγύπτου είχε γνωρίσει στα τε
λευταία χρόνια μια διαρκή συρρίκνωση, φθά-

Η πολιορκία 
της Πάργας 
το 1814 
ήταν το 
κύκνειο 
άσμα 
των Κυνηγών 
της Ανατολής 

νοντας τους 200 άνδρες το 1810, τους 100 το 
1812 και μόλις τους 35 το 1813, φθάνοντας σε 
μια αναλογία μεταξύ αξιωματικών και στρα
τιωτών ένας προς ένα. 

Με την,κατάρρευση όμως του Ναπολέο
ντα και την αποχώρηση των Γάλλων από την 
Κέρκυρα, και η βρετανική κυβέρνηση αποφά
σισε με τη σειρά της τη σταδιακή κατάργηση 
των Ελληνικών Συνταγμάτων Ελαφρού Πεζι
κού, τόσο για λόγους οικονομιών, όσο λόγω 
των πιέσεων που άσκησε η Υψηλή Πύλη. Αρ
χικά διαλύθηκε το 2ο Σύνταγμα (1814), και το 
ακολούθησε δύο χρόνια αργότερα το Ιο, του 
οποίου η δύναμη στην τελευταία του περίοδο 
έφθανε τους 567 άνδρες. «Τους έδωκαν από ο
κτακόσια τάλληρα του κάθε αξιωματικού και 
του καπετάνιου χίλια διακόσια και έτσι τους 
διέλυσαν», σημειώνει ο Κολοκοτρώνης. «Και ε-

Τ0 ΛΗΞΟΥΡΙ 

ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

στα τέλη του 18ου 

αιώνα. 

Η Ελλάδα του Μουσείου 

Μπενάκη, Αθήνα, 

Μουσείο Μπενάκη, 

σ. 584. 
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Η ΣΤΟΛΗ ΤΟΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ του Ελληνικού Ελαφρού Πεζικού του Λουκάς της Υόρκης 

(1813). Πίνακας του Denis Dighton (1791-1827), στον οποίο κατά πάσα 
πιθανότητα εικονίζεται ο Ριχάρδος Τσωρτς. Συλλογή του συγγραφέα. 

γώ έμεινα ακόμη δύο χρόνους εις το στάτο μα-
γιόρο [: επιτελείο] και έπειτα με έβγαλαν και ε
μένα». 

Ας αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι, με α
φορμή τη συγκρότηση των εθελοντικών στρα
τιωτικών σωμάτων στα Επτάνησα, επιχειρή
θηκε και η μεταλαμπάδευση του ευρωπαϊκού 
ύφους και της σχετικής ορολογίας στο ελλη
νικό περιβάλλον, με τη συγκρότηση ενός γρα
φειοκρατικού λεξιλογίου και συντακτικού, ε
ντός μιας ευρύτατης ακόμη ορθογραφικής 
και σημειολογικής αστάθειας. Ενδεικτικά, στο 
προαναφερθέν έγγραφο, που εμφανίζει τη 
σύνθεση της υπό το Φώτο Τζαβέλα 4ης χι-
λιαρχίας το Νοέμβριο του 1809, βλέπουμε τη 
μεικτή ελληνο-ιταλο-τουρκική απόδοση των 
στρατιωτικών βαθμών: κολονέλος (συνταγ
ματάρχης), τενέντε κολονέλος (αντισυνταγ
ματάρχης), μαγγιόρος (ταγματάρχης), εκα-
τόνταρχος (λοχαγός, και εκατονταρχία ο λό
χος), πενήνταρχος (υπολοχαγός α') , υποπε-
νήνταρχος (υπολοχαγός β ') και μπαϊρακτάρης 
(σημαιοφόρος/ανθυπολοχαγός). Ένα χρόνο 
αργότερα, το Δεκέμβριο του 1810, στην ίδια 
πάντοτε μονάδα, ο τενέντε κολονέλος απο
δίδεται πλέον ως υποχιλίαρχος (και άρα ο κο
λονέλος χιλίαρχος), αν και η χιλιαρχία δεν α
ντιστοιχεί στο σύνταγμα αλλά στο τάγμα («μπα-
ταλιόνηον»). 

Στην «προσταγή της ημέρας» τέλος, δηλα
δή την ημερήσια διαταγή της 11ης Δεκεμβρίου 
1810, ο «κομαντάντες του μπαταλιόνηου» (δι
οικητής του τάγματος), «θέλη ενχιρήζη όλλες 
τες προσταγές όπου θέλη του στελθούν δια να 
ενεργιθούν» στον καπετάν Φωτομάρα, όπως 
διατάζει «ο Εξουσιαστής του Σώματος», δηλα
δή ο διοικητής του συνταγματάρχης Minot. Όλα 
αυτά συμβαίνουν στις Κορυφές ή στους Κόρ
φους, δηλαδή στην άλλοτε και μέλλουσα Κέρ
κυρα. 

Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό της ε
πίδρασης που είχε αυτή η περίοδος στην τα
κτική, κυρίως, σκέψη των Ελλήνων οπλαρ
χηγών, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερ
θούμε παρενθετικά στην εκτίμηση του καυ
στικού συνήθως Βρετανού ιστορικού της 
Επανάστασης Γεωργίου Φίνλεϋ (George Finlay), 
που επισημαίνει την «επίμονη απόρριψη ό
λων των στρατιωτικών διδαχών που πήραν 
από τους Ρώσους, τους Γάλλους και τους 
Άγγλους», ιδίως σε ό,τι αφορά «τα πλεονε
κτήματα της πειθαρχίας και της τακτικής». 
Όσο και αν η εκτίμηση αυτή μοιάζει να συ
νάδει με πολλές από τις εικόνες που έχουμε 
από τα κατοπινά γεγονότα της Επανάστα
σης, παραβλέπει τις βαθύτερες συνέπειες 
της πρωτόγνωρης και πολυσύνθετης αυτής 
εμπειρίας. 
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Παρ' όλο που αρκετοί από τους αρχικούς 
πρωταγωνιστές της περιόδου εκείνης, όπως 
ο Γκόγκας Δαγκλής, ο Κατσαντώνης, ο Φώτος 
Τζαβέλας, ο Κίτσος Μπότσαρης και ο Νικόλα
ος Παπάζογλου, βρήκαν το θάνατο πριν το 1821, 
εντούτοις ανάμεσα στους υπόλοιπους που έ
δρασαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στα Ε
πτάνησα της δεκαπενταετίας 1799-1814, με
τράμε δέκα κατοπινούς στρατηγούς της Ελλη
νικής Επανάστασης (Κολοκοτρώνης, Πλαπού-
τας, Γιώτης Δαγκλής, Κοντογιάννης, Γούσης, 
Μάρκος και Νότης Μπότσαρης, Αναγνωσταράς, 
Περραιβός και Βλαχόπουλος), από τους οποί
ους οι τρεις τελευταίοι διετέλεσαν μάλιστα και 
Υπουργοί του Πολέμου στις πρώτες επαναστα
τικές κυβερνήσεις. Δύο, τέλος, από τους ξένους 
συμπολεμιστές τους εκείνων των πολέμων, α
νέλαβαν αργότερα κρίσιμα πόστα στον Αγώνα, 
ο μεν Γάλλος Φαβιέρος τη διοίκηση του πρώ
του τακτικού σώματος, ο δε Ιρλανδός Τσωρτς 
την κατά ξηρά αρχιστρατηγία του αγώνα. 

Αλλά εκείνο το περιβάλλον έθεσε σε κίνη-

Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 

ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

στα πρώτα χρόνια της 

αγγλικής κυριαρχίας, σε 

πίνακα του J. Cartwright. 

Ιδιωτική συλλογή. 

Αθήνα, Αρχείο ΜΙΕΤ. 

ση διεργασίες και συγκρότησε προσωπικότη
τες, πέραν του στρατιωτικού και στο πολιτικό 
πεδίο. «Κατά την διάρκειαν των επτά τούτων 
ετών», σημειώνει ο μελλοντικός Κυβερνήτης 
της Ελλάδος, αναφερόμενος στην περίοδο της 

Επτανήσου Πολιτείας 
(1800-1807), «νέος έτι, 
ήρχισα τον δημόσιον βίον 
μου, κατ' αρχάς ως έ
κτακτος επίτροπος της 
Κυβερνήσεως εν ταις Νή-
σοις, μετά ταύτα ως Υ
πουργός της εκτελεστι
κής εξουσίας καθ' όλους 
τους κλάδους της διοι
κήσεως και τέλος ως 
γραμματεύς της Επικρα

τείας επί των Εξωτερικών, των Ναυτικών και 
του Εμπορίου», ενώ στο ίδιο κλίμα ανδρώθη
καν κατοπινά πολιτικά στελέχη της Επανά
στασης πρώτης γραμμής, όπως ο Ανδρέας Με
ταξάς. Στο περιβάλλον της Λευκάδας τέλος, ό-

Οι Έλληνες 
ένοπλοι 
απέκτησαν 
γνώσεις 
τακτικής 
και 
πολεμική 
πείρα 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΑ 

ένοπλου στις αρχές του 

19ου αιώνα. 

Ν. Βασιλάτος, 

Όπλα 1790-1860, 

έκδ. ΕΟΜΜΕΧ, Αθήνα 

1989, σ. 170. 

π ο υ οι αποκρυφιστικές, τεκτονικές και άλλες 

εταιρείες ανθούσαν εκείνα τα χρόνια, συνέλα

βε και ο διερχόμενος στα 1813 Εμμανουήλ Ξαν

θός, κατά δήλωση του ιδίου, την ιδέα να συ

στήσει μια μυστική εταιρεία, «βάσιν έχουσα την 

ένωσιν όλων των εν Ελλάδι και εις άλλα μέρη 

ευρισκομένων διαφόρων καπιτάνων αρματο

λών και άλλων επισήμων π ά σ η ς τάξεως ομο

γενών, δια να ενεργήσωσιν, ευκαιρίας δοθεί

σης, την ελευθέρωσιν της Πατρίδος», θέτοντας 

έτσι στη διάνοια του τις βάσεις για τη κατοπι

ν ή Φιλική Εταιρεία. 

«Δεν είναι π α ρ ά α φ ο ύ π ή γ α εις τ η ν Ζά

κυνθο, όπου ευρήκα την Ιστορία της Ελλάδος 

εις την απλοελληνική», υπογραμμίζει ο Κολο

κοτρώνης: «Εις τα νησιά εγνωρίστηκα με τους 

Βοτσαραίους και έκαμα τον Μάρκο Βότσαρη α-

δελφοποιτό». Και συνοψίζοντας την μακροα-

νάλυσή του για την ε π ο χ ή εκείνη, παρατηρεί: 

«Η γαλλική επανάστασις και ο Ναπολέων έκα

με, κατά τη γ ν ώ μ η ν μου, ν α ανοίξει τα μάτια 

του κόσμου. Πρωτύτερα τα έθνη δεν εγνωρί-

ζοντο, τους βασιλείς τους ενόμιζον ως θεούς 

της γ η ς και ό,τι και αν έκαμναν, το έλεγαν κα

λά καμωμένο. Διά αυτό και είναι δυσκολότερο 

να διοικήσεις τώρα λαόν». 

Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, μέσα στη 

θύελλα των ναπολεόντειων πολέμων, οι Έλλη

νες αποκτούσαν γνώσεις τακτικής και πολεμι

κή πείρα, έπαιρναν μια γ ε ύ σ η α π ό την περί

πλοκη εικόνα της παγκόσμιας πολιτικής σκη

νής, κατοχύρωναν τον εθνικό τους προσδιορι

σμό, σφυρηλατούσαν τους μεταξύ τους δεσμούς 

και διαμόρφωναν, αργά αλλά σταθερά, εθνική 

συνείδηση, συγκροτώντας το πολιτικό και στρα

τιωτικό προσωπικό π ο υ θα πρωταγωνιστούσε 

λίγα χρόνια αργότερα στον αγώνα της ανεξαρ

τησίας. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ 

»• Β Ι B A I O Γ Ρ Α Φ Ι Α 

Γκ. Λ. Άρς, Η Αλβανία και η Ήπειρος στα τέλη του IH ' 
και στις αρχές του ΙΘ ' αιώνα, Μόσχα 1963, ελλη
νική έκδοση Gutenberg (επιμ. Β. Παναγιωτό-
πουλος, μετάφρ. Αντωνία Διάλλα), Αθήνα, 1994. 

Α. Boppe, Le colonel Nicole Papas Oglou, Παρίσι, 1900. 

A. Boppe, L'Albanie et Napoléon (1797-1814), Παρί
σι, 1914. 

E. M. Church, Chapters in an Adventurous Life: Sir 
Richard Church in Italy and Greece, Εδιμβούργο 
& Λονδίνο, 1895. 

E. Fieffé, Histoire des troupes étrangères au service de 
la France, Παρίσι, 1854. 

Θ. Κολοκοτρώνης, Διήγησις Συμβάντων της Ελλη
νικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836, Αθήνα, 1846 
(και έκτοτε πολλές επανεκδόσεις). 

[Αδ. Κοραής], Άσμα Πολεμιστήριον των εν Αιγύπτω 
περί ελευθερίας μαχόμενων Γραικών, Αλεξάνδρεια 
1800, ανατύπωση Κέντρο Νεοελληνικών Ερευ
νών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα, 1983. 

[Αδ. Κοραής], Ατρόμητος ο εκ Μαραθώνος, Σάλπι
σμα Πολεμιστήριον, Αλεξάνδρεια 1801, ανατύ
πωση Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα, 1983. 

Mix. Οικονόμου, Ιστορικά της Ελληνικής Παλιγγε
νεσίας ή ο Ιερός των Ελλήνων Αγων, Αθήνα, 1873. 

Μάν. Οικονόμος, «Από την επίθεση του Αλή πασά 
κατά της Λευκάδος κατά το 1807», Ηπειρωτική 
Εστία 13/1964, σσ. 200-203, 332-335, 399-401. 

Εμ. Παπαδόπουλος, χιλίαρχος οργανιστής των τα
κτικών στρατευμάτων της Επτανήσου Πολιτεί
ας, Διδασκαλία Στρατιωτική προς χρήσιν των Ελ
λήνων, Κέρκυρα, 1804. 

Εμ. Παπαδόπουλος, γενικός στρατηγός της Α.Α.Μ., 
Ερμηνεία της συνισταμένης Αεγεώνος των Ηπει-
ροτο-Σουλιωτών και Χιμαρο-Πελοποννησίων εις 
την δούλευσιν της Αυτοκρατορικής Αυτού Μεγα-
λειότητος Αλεξάνδρου Α ' Αυτοκράτορος απασών 
των Ρωσσιών, Κέρκυρα, 1805. 

Χριστ. Περραιβός, Ιστορία του Σουλίου και Πάργας, 
Αθήνα, 1857. 

[Νικ. Σταματελόπουλος] Νικηταράς «Απομνημο
νεύματα», Άπαντα Τερτσέτη, (επιμ. Γ. Βαλέτα, ει
σαγωγή Ν.Α. Βέη), Αθήνα, 1953. 

Κ. Ν. Ρόδος, Οι Έλληνες του Ναπολέοντος-Νικόλαος 
Τσεσμελής ή Παπάζογλου (1758-1819) εξ ελληνι
κών, γαλλικών και αραβικών πηγών, Αθήνα, 1916. 

Κ. Ν. Ράδος, «Οι Σουλιώται και οι αρματολοί εν Ε-
πτανήσω», Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρ-
νασός, 12, σσ. 31-108,1916. 

Π. Χιώτης, «Ιστορικά απομνημονεύματα Ζακύνθου», 
Σειρά Ιστορικών Απομνημονευμάτων, Κέρκυρα, 
1863. 

Βάσω Δ. Ψιμούλη, Σούλι και Σουλιώτες, Κέντρο Νε
οελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευ
νών, Αθήνα, 1998. 

Βάσω Δ. Ψιμούλη, «Οι Σουλιώτες στα Επτάνησα», 
Τα Ιστορικά 38/2003. 

L. Booker Wright & Julia Η. Macleod, The First 
Americans In North Africa; William Eaton's Struggle 
For A Vigorous Policy Against The BarbaryPirates, 
1799-1805, Νέα Υόρκη, 1969. 


