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Ο πολιτικός παράγων στις αποφάσεις στρατιωτικού. 

Περίπτωση Λάμπρου Κατσώνη 
  

Εισαγωγή 
 
 
Αυτή την περίοδο υπάρχει ένα ρεύμα ιστορικών ερευνών και δημοσιεύσεων που 
αφορούν στην Νεότερη Ελληνική ιστορία, με έμφαση σε προσωπικότητες που δόξασαν 
το Ελληνικό Έθνος και σημάδεψαν τις εξελίξεις της αντίστοιχης ιστορικής εποχής. 
Ειδικά στη Ρωσία η έρευνα είναι ευρύτερη γύρω από τις προσωπικότητες των Ελλήνων 
που είχαν σχέση με τη Ρωσία, είτε γιατί έδρασαν κάτω από την Τσαρική ηγεμονία, είτε 
γιατί ξεκινώντας από τη Ρωσία έδρασαν για την Απελευθέρωση της Ελλάδας.  
Έτσι έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια βιβλία για τον Ιωάννη Καποδίστρια και την 
Φιλική Εταιρεία 2, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη 3, το Λάμπρο Κατσώνη 4 και άλλους 
διακεκριμένους Έλληνες, που έδρασαν από τα Ορλωφικά (1770-1774) μέχρι και τον 
19ο αιώνα 5. 
Ως κοινή διαπίστωση από τις πιο πάνω εργασίες προβάλλουν οι στενές σχέσεις των 
Ελλήνων με τη Ρωσία, κυρίως κατά το 18ο με αρχές του 19ου αιώνα, σχέσεις που 
λειτούργησαν σε πολλά επίπεδα (πολιτικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, οικονομικό, 
στρατιωτικό κ.ά.). Οι σχέσεις αυτές αποτέλεσαν τον φορέα για κοινή δράση, από το 
ίδιο μάλιστα ιδεο-πολιτικό στρατόπεδο, με κορυφαίο δεσμό στις σχέσεις αυτές, 
εξωτερικά τουλάχιστον, τη Χριστιανική πίστη. Η θρησκευτική ειδικά διάσταση 
δημιουργούσε την αίσθηση μιας κοινής «ορθόδοξης κοινοπολιτείας» 6. 

                                                 
1 Ιστορικός ερευνητής, Γενικός Γραμματέας του Κέντρου Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών 
(ΚΕΡΙΕ). Αξιωματικός Π.Ν. ε.α. 
2 Από το μεγαλύτερο Ρώσο ζώντα Ελληνιστή καθηγητή Γκριγκόρι Άρς. Η εργασία για τη Φιλική 
Εταιρεία. απετέλεσε τη διδακτορική του διατριβή-Μόσχα 1965- με βάση τα Ρωσικά Κρατικά Ιστορικά 
Αρχεία. Το βιβλίο ευρίσκεται υπό έκδοση από το ΚΕΡΙΕ στα Ελληνικά.  
3 Επίσης από Άρς σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό Κ. Σβωλόπουλο στα Γαλλικά Αλληλογραφία του 
Αλέξανδρου Υψηλάντη, Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1999.  
4 Γιούρι Πριάχιν, Πλοιάρχου ΡΝ (εα), καθηγητού ιστορίας στη Ναυτική Ακαδημία Αγ. Πετρούπολης, Ο 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ στην ιστορία Ελλάδας και Ρωσίας, ΑΛΗΘΕΙΑ-Αγ. Πετρούπολη 2004. Το βιβλίο 
κυκλοφόρησε στα Ελληνικά με Επιμέλεια και Συμπλήρωμα Π. Στάμου τον Δεκέμβριο 2005. Ο 
καθηγητής Πριάχιν ερεύνησε και έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα μεγάλο μέρος των επίσημων 
Κρατικών Ιστορικών Αρχείων και είναι ο μοναδικός μη Έλληνας ιστορικός που εκδίδει σε βιβλίο τα 
ευρήματά του για το Λ. Κατσώνη.  
5 Έχουν εκδοθεί στα Ελληνικά κυρίως από Κ.Γ. Αυγητίδη, για τους Έλληνες της Οδησσού και της 
Ρωσίας στον Αγώνα του ‘21, από την Θ. Γιαννίτση στα Ρωσικά Οι Έλληνες στα μάτια των Ρώσων 
περιηγητών τον 18ο αιώνα, Μόσχα 2005, στα Ρωσικά Γιάννη Νικολόπουλου Οι Έλληνες της Ρωσίας το 
18ο και 19ο αιώνα, και Γιούρι Πριάχιν Οι Έλληνες στρατιωτικοί στη Ρωσία το 18ο και 19ο αιώνα, υπό 
έκδοση στα Ρωσικά. Κατά καιρούς έχουν εμφανισθεί κι άλλες εκδόσεις περισσότερο όμως λογοτεχνικού 
χαρακτήρα. 
6 Ομιλία Γιάννη Καρρά με θέμα Δαμάζοντας τη στέπα: Η πολιτική της Ρωσίας προς τους Ρωμιούς, 
Γεννάδιος, Απρίλιος 2007. Ειδικότερα βλ. Π.Μ. Κιτριμηλίδη Από την ορθόδοξη κοινοπολιτεία στις 
εθνικές κοινότητες: Το πολιτικό περιεχόμενο των ελληνορωσικών πνευματικών σχέσεων κατά την 
τουρκοκρατία, Χίλια Χρόνια Ελληνισμού-Ρωσίας, Διεθνές Εμπορικόν Επιμελητήριον, Αθήνα 1994, σελ. 
139-165. 
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Οι Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις, την περίοδο αυτή, παρ’ όλα αυτά, δοκιμάστηκαν σε 
αρκετές περιπτώσεις και πέρασαν από φάσεις των πολύ στενών φιλικών σχέσεων σε 
φάσεις έντονων απογοητεύσεων, τουλάχιστον για το Ελληνικό Έθνος. 
Στην Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία έχουν γραφτεί πολλά για τις Ελληνο-Ρωσικές 
σχέσεις ειδικά αυτής της περιόδου και έχουν αναλυθεί με λεπτομέρειες οι διακυμάνσεις 
τους.  
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θεωρούμε γνωστά τα αποτελέσματα των 
αντίστοιχων ιστορικών καταγραφών και εντοπίζομε το βασικό στοιχείο που βρίσκεται 
πίσω από την εξέλιξη των Ελληνο-Ρωσικών σχέσεων του 18ου-αρχές 19ου αιώνα. Το 
στοιχείο που προσδιόριζε την ένταση και τη στενότητα των σχέσεων των δύο χωρών-
Εθνών ήταν ο πολιτικός παράγοντας, η πολιτική δηλαδή που γενικά ασκούσε η μια 
χώρα και η πολιτική που ασκούσε ή αποδεχόταν η άλλη χώρα. Φαίνεται ότι ο 
παράγοντας αυτός, η πολιτική δηλαδή που προσδιόριζε τις σχέσεις, που κατά κανόνα 
ασκούσε ο ισχυρός των δύο πλευρών - στην περίπτωση αυτή η Ρωσία - επέδρασε κατά 
διάφορους τρόπους και σε διαφορετική κάθε φορά έκταση και ένταση στη διαμόρφωση 
της μορφής και του δεσμού των σχέσεων των δύο Εθνών. 
Άλλωστε, στην ιστορικό-πολιτική παράδοση η Ρωσία παρέμενε και παραμένει πάντοτε 
η χώρα εκείνη που, σε περιόδους ασφυκτικής πίεσης από τη δύση, διαδραματίζει το 
ρόλο του « από μηχανής θεού» και ενεργεί ακόμα και σήμερα ως αποσυμπιεστής 7 για 
τα συμφέροντα της Ελλάδας. Οι πιέσεις αυτές τις περισσότερες φορές έχουν σχέση με 
την Τουρκία, είτε πρόκειται για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είτε για την Τουρκική 
Δημοκρατία. 
Ο διπολισμός αυτός σε ό,τι έχει σχέση με τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας 
επηρεαζόταν και συνεχίζει να επηρεάζεται μέχρι σήμερα από την ιστορική υποδομή 
των Ελληνο-Ρωσικών σχέσεων και από τη γεωπολιτική σημασία των Στενών του 
Βοσπόρου. Δεδομένου ότι η Μεσόγειος και ειδικότερα η Ανατολική Μεσόγειος 
αποτελεί θάλασσα με τεράστια γεωπολιτική σημασία, ως τέτοια αποτελούσε ισχυρό 
προσδιοριστικό παράγοντα στις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις από το δεύτερο μισό του 18ου 
αιώνα μέχρι και μετά τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους, όταν πρώτος κυβερνήτης 
του υπήρξε ο πρώην υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας Ιωάννης Καποδιστρίας. Μπορεί 
να διατυπώσει κανείς την άποψη ότι ο καλύτερος σύμμαχος των κατοίκων της περιοχής 
της Ελλάδας κατά το 18ο αιώνα και μέχρι της δημιουργίας του νεοσύστατου κράτους, 
υπήρξε ο διαρκής πόθος και προσπάθεια της Ρωσίας να απεγκλωβιστεί από τα Στενά 
του Βοσπόρου 8. 
Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης θα αναφερθούμε στις δυο πιο σημαντικές 
φάσεις των Ελληνο-Ρωσικών σχέσεων στον 18ο αιώνα, οι οποίες με προσδιοριστικό 
παράγοντα την αντίστοιχη Ρωσική πολιτική, επέδρασαν με συγκεκριμένο τρόπο και 
είχαν τις ανάλογες επιπτώσεις-αποτελέσματα στους Έλληνες και την εξέλιξη του 
Ελληνικού Έθνους. 
 
Περίοδος Ορλωφικών (1769-1774).  
 
Από τον 17ο αιώνα οι Έλληνες έχουν στραμμένα τα βλέμματα των προς τη Ρωσία. 
Κυκλοφορούσαν στις Ελληνικές πόλεις οι προκηρύξεις του αυτοκράτορα Πέτρου Ι, του 
Μεγάλου (1682-1725), που καλούσαν τους Έλληνες σε εξέγερση διαλαλώντας «...Στο 
όνομα του Θεού, ας ενωθούμε και ας ζώσομε το σπαθί και ας πολεμήσομε....για τη 

                                                 
7 Δ. Μπεκιάρης Ο Ρωσικός παράγοντας και η Ελλάδα, εφημερίδα ΑΞΙΑ, 23.03.2007, σελ. 16. 
8 Ίδιο όπως πάνω.  
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λύτρωσή σας μπαίνω στα βάσανα και θέλω να με βοηθήσετε...να αναζωογονήσω τις 
εκκλησίες σας, να στήσομε τους σταυρούς σας...» 9.  
 Η Αυτοκράτειρα Αικατερίνη ΙΙ (1762 – 1796), συνεχίζοντας την πολιτική του Πέτρου 
Ι, και επιθυμώντας να αποδώσουν οι διαχρονικές προσπάθειες της Ρωσίας για έξοδο 
στη Μεσόγειο Θάλασσα, δέχθηκε τις εισηγήσεις των συμβούλων της 10, ειδικότερα των 
αδελφών Ορλώφ και προσπάθησε να πραγματοποιήσει την πολιτική της.  
Για το σκοπό αυτό, κάλεσε με διακήρυξή της το Ελληνικό Έθνος «...εις επανάστασιν 
κατά της Τουρκίας προς απελευθέρωσίν του από του ζυγού, προς ανασύστασιν της 
χριστιανικής αυτοκρατορίας εις την Ανατολήν» 11. Η Αικατερίνη ΙΙ ακολούθως έστειλε 
για πρώτη φορά Στόλο πολεμικών πλοίων στη Μεσόγειο, όπου η Ναυτική της Δύναμη 
έδρασε για μακρά περίοδο, αποδεικνύοντας έτσι την εφαρμογή πολιτικής Μεγάλης 
Δυνάμεως 12.  
Για την επιτυχία των στόχων της πολιτικής της η Αικατερίνη ΙΙ ενήργησε έτσι, ώστε να 
διεγείρει το Ελληνικό στοιχείο εναντίον της Υψηλής Πύλης με την υπόσχεση της 
ανεξαρτησίας, κυρίως του Μοριά ( Πελοποννήσου - Νότιας Ελλάδας). 
Οι Έλληνες πιστεύοντας στον θρύλο του ‘ξανθού γένους – των Ρώσων - που θα έλθει 
από το Βορρά για να τους ελευθερώσει’ 13 υποστήριξαν με θέρμη την κίνηση των 
Αλέξιου και Θεόδωρου Ορλώφ και του Ρωσικού Στόλου.  
Κύρια συμμετοχή στην κίνηση ‘Ανεξαρτησίας’ των Ελληνικών εδαφικών τμημάτων 
είχαν οι Έλληνες που έσπευσαν να καταταγούν στις τάξεις των Ρωσικών Δυνάμεων. 
Έγιναν Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και ναύτες-στρατιώτες της Ρωσικής Δύναμης 14 
και πολέμησαν μέσα στους Ρωσικούς σχηματισμούς, διακρινόμενοι για τη γενναιότητα 
και την πίστη στο σκοπό. Πολεμούσαν για τη Ρωσία και την ανεξαρτησία της πατρίδας 
τους. 
Η θερμή και ενθουσιώδης συμμετοχή των Ελλήνων στρατιωτικών σ’ αυτόν τον πόλεμο 
ήταν βασισμένη στις υποσχέσεις των Ρώσων, δηλαδή στις πολιτικές αποφάσεις της 
Αικατερίνης ΙΙ, όπως αυτές εμφανίζονταν (μέσα από ένα τεράστιο πλέγμα 
προπαγάνδας, Ρώσων πρακτόρων, διπλωματών και συμπαθούντων την κίνηση) με το 
προσφερόμενο όνειρο για ανεξαρτησία.  
 

                                                 
9 Αντιναυάρχου Π. Κώνστα Η Ρωσία ως Ναυτική Δύναμις (860-1960 μ. Χ.), Αθήνα 1964, σελ.95 και Π. 
Κοντογιάννη Οι Έλληνες κατά τον Α’ επί Αικατερίνης Β’ Ρωσοτουρκικόν Πόλεμον (1768-1774),Εν 
Αθήναις 1903, σελ. 24-46 
10 Η Αικατερίνη ΙΙ σχημάτισε (1768) ένα συμβούλιο που το ονόμασε «Το Συμβούλιο» της Ελισάβετ, με 
μέλη τους Γρηγόριο Ορλώφ, τους δύο Πανίν, Βλαζέμσκι, Τσερνίτσεφ, Βολκόνσκι, τους δύο Γκολίτσιν 
και τον Ραζουμόφσκι, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις βλέψεις των Τούρκων και των Πολωνών την 
περίοδο αυτή. Βλέπε P. Milioukov, Ch. Seignobos & L. Eisenmann Istoire De Russie, Librairie E. Leroux 
1932, Tόμ. II, σελ.575. 
11 Π. Κώνστα Η Ρωσία ως Ναυτική Δύναμις...., σελ. 98 και Π. Κοντογιάννη Οι Έλληνες..., σελ. 24-46. 
12 Από τα 1700 μέχρι τα 1774 οι Ρωσικές κυβερνήσεις είχαν ως στόχους 1) Να καλυτερεύσει η θέση της 
Ρωσίας ως προς τους Τατάρους της Κριμαίας 2) Να επεκτείνουν την Ρωσική ισχύ μέχρι τις παράκτιες 
περιοχές της Μαύρης Θάλασσας και 3) Να επεκτείνουν την επιρροή τους στους ορθόδοξους χριστιανούς 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στα 1774 οι στόχοι έχουν εκπληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και 
ολοκληρώνονται με την συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζί. 
13 Αυτός ήταν ο θρύλος που με κατάλληλα μέσα οι Ρώσοι είχαν καλλιεργήσει για πολλά χρόνια στους 
Έλληνες. 
14 Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεται από τον Τ. Γριτσόπουλο στο Τα Ορλωφικά, Εν Αθήναις 
1967, σελ. 61, ότι ο Αντώνιος Ψαρρός πρότεινε και έγινε αποδεκτό να προσκληθούν Έλληνες ναυτικοί 
από το Τανγκαρόγκ και να χρησιμοποιηθούν στα Ρωσικά πλοία ως οδηγοί στο Αρχιπέλαγος, που 
γνώριζαν καλά...». 
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Στον πόλεμο αυτό έλαβε μέρος και ο νεαρός, φλογερός, ορμητικός και γενναίος 
μαχητής, Λάμπρος Κατσώνης 15. Έτσι, ο Λάμπρος Κατσώνης, παρακινούμενος από τις 
περιστάσεις που διαμόρφωσε τότε η συγκυρία της πολιτικής της Αικατερίνης ΙΙ, 
ξεκίνησε μια στρατιωτική σταδιοδρομία 35 ετών στις Τσαρικές ένοπλες δυνάμεις. 
Ο Κατσώνης είναι το μοντέλο, το πρότυπο του στρατιωτικού, που διαμορφώνει την 
εξέλιξή του (μαζί και οικογενειακή, κοινωνική, οικονομική), παίζοντας σημαντικό ρόλο 
στην εφαρμογή της κάθε φορά σχεδιασμένης πολιτικής της ηγεσίας της χώρας όπου 
επιλέγει αναγκαστικά να ζήσει και να σταδιοδρομήσει, στην προκειμένη περίπτωση της 
Ρωσίας. 
Στα σχέδια όμως της Αικατερίνης ΙΙ, φαίνεται ότι η ανεξαρτησία των Ελλήνων δεν ήταν 
παρά μια παρεμπίπτουσα υπόθεση (side effect). Όταν διαπιστώθηκε ότι δεν την 
συνέφερε να συνεχίσει τον πόλεμο αυτό εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τον 
σταμάτησε παίρνοντας με τη συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζί 16 το1774 ό,τι καλύτερο 
μπορούσε 17, εγκαταλείποντας τους Έλληνες με τα όνειρα της Ανεξαρτησίας. Άφησε 
τότε πίσω της πληγές τεράστιες στις Ελληνικές μάζες που την υποστήριξαν και 
ανάγκασε ένα μεγάλο μέρος Ελλήνων στρατιωτικών με τις οικογένειές τους να 
εκπατριστούν, κυρίως στη Ρωσία 18. Αλλά και αυτούς τους εκπατρισθέντες 
στρατιωτικούς τους χρησιμοποίησε πάλι στα πλαίσια μιας άλλης πτυχής της πολιτικής 
της, για την ενίσχυση των συνόρων της Νέας – Νότιας Ρωσίας 19. 
Παρατηρείται επομένως μια στενή διασύνδεση της τύχης μεγάλου αριθμού ανθρώπων – 
στρατιωτικών, οι οποίοι με καλή θέληση και πρόθεση στις περισσότερες των 
περιπτώσεων, βασισμένοι στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με τους όρκους που 
δένουν τους στρατιωτικούς στους σχηματισμούς των ενόπλων δυνάμεων, ακολουθούν 
τις Διαταγές της ηγεσίας των, που όμως στην πραγματικότητα αυτές οι Διαταγές 
υλοποιούν τις πολιτικές αποφάσεις του Αρχηγού της χώρας αυτής. 
Εάν οι στρατιωτικοί αυτοί είναι υπήκοοι της χώρας που υπηρετούν, υπάρχουν πολλοί 
λόγοι και ταύτιση συμφερόντων (ατομικών – εθνικών) για να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στην πατρίδα τους. 
Εάν όμως οι αλλοδαποί στρατιωτικοί που υπηρετούν την ξένη χώρα, γιατί επιθυμούν 
την παρέμβασή της για το συμφέρον της χώρας των -δεν υπολογίζομε τους 
τυχοδιώκτες-, (στην περίπτωση των Ελλήνων από ιερό καθήκον να την ελευθερώσουν), 
αναγκάζονται να υπηρετήσουν σκοπούς της χώρας που τους φιλοξενεί, που 
απομακρύνονται από το κοινό συμφέρον-επιδίωξη (εδώ την απελευθέρωση της 
Ελλάδας), γεννώνται σοβαρά ερωτήματα, όπως:  

                                                 
15 Π. Στάμου Ατομικός Φάκελος του Λ. Κατσώνη, Ελληνική έκδοση βιβλίου Γ. Πριάχιν, σελ. 235. 
16 Kuchuk Kainarji, σημερινή Kaynardzha, NA στη Βουλγαρία, στη Dobruja, κοντά στο Δούναβη. 
17 Α. Ε. Βακαλόπουλος Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, ΗΡΟΔΟΤΟΣ, Τομ. Δ’, σελ. 421 «....Έφερε την 
ποθητή ειρήνη στους αντιπάλους... έδινε στους Ρώσους το δικαίωμα να αναλάβουν την προστασία της 
χριστιανικής θρησκείας και των εκκλησιών σε όλη την Οθωμανική αυτοκρατορία, πράγμα που σήμαινε να 
επεμβαίνουν στα εσωτερικά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας... οι Ρώσοι πέτυχαν να αμνηστευθούν όσοι 
πήραν μέρος στον πόλεμο (ΠΣ – Ορλωφικά), να καταλάβουν χωριά, τόπους, οχυρά, να πλέουν με τη 
σημαία τους ελεύθερα σε όλες τις Τουρκικές θάλασσες, ν’ αποκτήσουν εμπορικά προνόμια, να γίνουν 
ανεξάρτητοι οι Τάταροι της Κριμαίας ,...να εγκαταστήσουν προξένους στην οθωμανική επικράτεια...». 
18 Γιούρι Πριάχιν Οικισμοί των Ελλήνων του Αρχιπελάγους στο Κέρτς και Γενίκαλε (τέλη 18ου-μέσα 19ου 
αιώνα), Επετηρίς Ιδρύματος Ανδρέας Μπιλέφσκυ, Κίεβο 1997. 
19 Π. Κοντογιάννη Οι Έλληνες κατά τον πρώτον επί Αικατερίνης Β’ Ρωσσο-Τουρκικόν πόλεμον (1768-
1774), Εν Αθήναις 1903, σελ. 397-398. Βλ. επίσης Γιούρι Πριάχιν όπως πάνω, σύμφωνα με τον οποίο η 
αποστολή της διαφύλαξης των νότιων συνόρων διήρκησε από 1784 μέχρι το 1859. Επίσης Μ. Αρατζιώνη 
Έλληνες Ευγενείς του Κυβερνείου της Ταυρίδας στο τέλος του 18ου- αρχές19ου αιώνα, ανακοίνωση στο 1ο 
Διεθνές Συνέδριο με θέμα Ρωσία και Μεσόγειος, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 19-22 Μαΐου 
2005. 

 4



− Τι είδους συνειδησιακά προβλήματα εγείρονται στους αλλοδαπούς Αξιωματικούς 
κυρίως (γιατί αυτοί οδηγούν και εμπνέουν τα κατώτερα στελέχη)?  

− Πως αξιολογούνται πράξεις των στρατιωτικών αυτών, όταν δεν ταυτίζονται πλήρως 
με τις Διαταγές της ηγεσίας των (όπως αυτές οι Διαταγές προσδιορίσθηκαν πιο πάνω 
από πολιτική σκοπιμότητα)? 

− Αυτοί οι Αξιωματικοί νομιμοποιούνται να ακολουθήσουν την εθνική τους συνείδηση 
σε ορισμένες από τις αποφάσεις τους? 

  
 
Περίοδος δευτέρου Ρωσο-Τουρκικού πολέμου (1787-1792). 
 
Μετά την περίοδο των Ορλωφικών και την προσάρτηση της Κριμαίας η Αυτοκράτειρα 
Αικατερίνη ΙΙ έχει εδραιώσει τη Ρωσία ως μεγάλη Δύναμη στην Ευρώπη και συνεχίζει 
να σχεδιάζει στη σκακιέρα της τις επόμενες κινήσεις, που θα ολοκλήρωναν τις 
επιδιώξεις της. Σύντομα θα δημιουργήσει την αφορμή να συγκρουσθεί και πάλι με την 
Υψηλή Πύλη. Είναι ανάγκη η Ρωσία να ανοίξει τα Στενά του Βοσπόρου, να μπορούν οι 
ναυτικές της δυνάμεις να κρατούν ανοικτές τις θαλάσσιες εμπορικές οδούς προς τη 
Μεσόγειο Θάλασσα. 
Η βάση της πολιτικής σκέψης της Αικατερίνης για τον νέο πόλεμο είναι το «Ελληνικό 
Σχέδιο». Εάν δεν θα ήταν δυνατόν να διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα 
προσαρτούσαν τη Μολδοβλαχία, τη Βλαχία και τη Βεσσαραβία με τη δημιουργία ενός 
πριγκιπάτου, καλουμένου της Δακίας, όπου πρίγκιπας θα ήταν ο Ποτέμκιν. Εάν 
κατόρθωναν να εκδιώξουν τους Τούρκους από την Ευρώπη, θα ανασυγκροτούσαν στα 
Βαλκάνια την παλιά Ελληνική Αυτοκρατορία για τον Μεγάλο Δούκα Κωνσταντίνο 
Παύλοβιτς 20. Ο βασικός ρόλος ανατίθεται στον εμπνευστή του Σχεδίου Ποτέμκιν, ο 
οποίος χωρίς την απαιτούμενη προετοιμασία, άρχισε πολύ γρήγορα τις ενέργειες για 
την εφαρμογή του 21. 
 Παράλληλα με τις Ρωσικές ενέργειες στο Ουτσακόβ και ενώ ετοιμάζονται οι Ρωσικές 
ναυτικές δυνάμεις να κατέβουν στη Μεσόγειο (1788), ο Γουσταύος ΙΙΙ της Σουηδίας, 
πιεζόμενος από την Αγγλία, κηρύσσει τον πόλεμο στη Ρωσία και έτσι δεν μπορεί να 
μετακινηθεί προς Νότο ο Στόλος της Βαλτικής. 
Στο μεταξύ, κατά τον ανάλογο τρόπο με την περίοδο των Ορλωφικών, οι Ρώσοι έχουν 
προετοιμάσει για άλλη μια φορά το έδαφος και έχουν ξεσηκώσει τους Έλληνες για 
Αγώνα Ανεξαρτησίας. Έχει αποσταλεί ο Ταγματάρχης Λάμπρος Κατσώνης (1787) στο 
Αρχιπέλαγος για να ετοιμάσει το Ελληνικό Έθνος να υποδεχθεί τον ‘ελευθερωτή Ρώσο’ 
22. Αφοσιωμένος στην Αικατερίνη ΙΙ, η οποία όπως ο ίδιος πιστεύει, θέλει να 
ελευθερώσει το Ελληνικό Έθνος, ο Λάμπρος Κατσώνης μάχεται για τη Ρωσία και για 
την Ελλάδα. 
Στον Ατομικό του Φάκελο 23 αναγράφεται: « Έτος 1787. Προβιβάζεται στο βαθμό του 
Ταγματάρχου με πρόταση του πρίγκιπα Ποτέμκιν- Ταυρικού και αποστέλλεται από τον 
ίδιο στο Αρχιπέλαγος για τη σύσταση Στολίσκου και τη δραστηριοποίησή του εναντίον 
των Ναυτικών Δυνάμεων του εχθρού. Η δράση του αυτή ήταν υπό τη Ρωσική πολεμική 
σημαία». 

                                                 
20 P. Milioukov, Ch. Seignobos & L. Eisenmann Istoire De Russie, Librairie E. Leroux 1932, Τόμ.. II, 
σελ. 600. 
21 Ίδιο όπως πάνω (ό. π.). 
22 Γκριγκόρι Άρς Άγνωστες ρωσικές πηγές για το Λάμπρο Κατσώνη και την εκστρατεία του, στο συνέδριο 
Λιβαδειάς «Λ. Κατσώνης, 200 Χρόνια Μνήμης», Νοέμβριος 2004. 
23 Π. Στάμου Ο Ατομικός Φάκελος..., ό.π., σελ.236.  
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Όταν ο Στόλος της Βαλτικής δεν κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο και η Κύρια 
Προσπάθεια του Ρωσικού Ναυτικού είναι στη Μαύρη Θάλασσα, ο Λάμπρος Κατσώνης, 
πιστός στις εντολές του Ποτέμκιν και της Αικατερίνης ΙΙ, διεξάγει Πολεμικές 
Επιχειρήσεις για τέσσερα χρόνια (1781-1791) στη Μεσόγειο. 
Οι Ρώσοι Διοικητές του αλλάζουν περιοδικά καθήκοντα στη Μεσόγειο, 
αποδεικνυόμενοι κατώτεροι των περιστάσεων 24 και ο Συνταγματάρχης πλέον και 
Ιππότης Λ. Κατσώνης έχει αναλάβει Διοικητής του Ρωσικού Στόλου στη Μεσόγειο 25. 
Στη φάση αυτή του πολέμου η Αικατερίνη ΙΙ υπογράφει τη συνθήκη του Ιασίου (1792), 
ο Κατσώνης διατάσσεται να παύσει τις πολεμικές επιχειρήσεις και ουσιαστικά να 
«καταθέσει τα όπλα».  
Πλήρης απογοήτευση για τον Έλληνα αξιωματικό και τους συμμαχητές του από την 
πολιτική απόφαση της Αικατερίνης ΙΙ, «που θεωρούσαν ότι εξαπατήθηκαν ...συμπέραναν 
ότι δεν πρέπει πλέον να στηρίζονται ιδιαίτερα στη Ρωσία, ενώ οφείλουν με τις δικές τους 
δυνάμεις να συνεχίσουν τον ένοπλο εθνικό-απελευθερωτικό αγώνα και να ξεσηκώσουν 
τον ελληνικό λαό…» 26. 
Ο Λάμπρος Κατσώνης, ο Συνταγματάρχης και Ιππότης των Ρωσικών δυνάμεων, 
ξαφνικά πρέπει να αντιμετωπίσει το δίλημμα:  
Να συνεχίσει τον αγώνα εναντίον του εχθρού του έθνους του ή να υπακούσει στη ηγεσία 
της χώρας, στις ένοπλες δυνάμεις της οποίας υπηρετεί? 
Ο Έλληνας Κατσώνης αποφασίζει να συνεχίσει τον αγώνα, αλλά με τη Ρωσική σημαία 
στα πλοία του, για να νικηθεί λίγο αργότερα από τον Τουρκικό Στόλο με τη συνδρομή 
των Γάλλων στο Πόρτο Κάγιο της Μάνης, τον Ιούλιο του 1792! 
 
Ο πολιτικός παράγων και ο ρόλος του στην εθνική συνείδηση του στρατιωτικού 
  
Ισχύει ως παγκόσμιος νόμος και για όλες τις περιόδους της ιστορίας, ότι η πολιτική που 
ασκεί κάθε συγκροτημένη Δύναμη-Κράτος αποτελεί τον βασικό παράγοντα για τις 
αποφάσεις της, τη σχέση της με τα λοιπά κράτη και τους στόχους και επιδιώξεις που 
θέτει στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας. 
Όπως είναι φυσικό επακόλουθο, η πολιτική που ασκούσε η Ρωσία ως Μεγάλη Δύναμη 
την εποχή αυτή, πέρα από τις αποφάσεις σε υψηλό επίπεδο εσωτερικών και 
διακρατικών σχέσεων, τις ενέργειες των αξιωματούχων που υλοποιούσαν την ρωσική 
πολιτική στην μικρή (εσωτερικά της Αυτοκρατορίας) και την μεγάλη (εξωτερικά, στις 
γειτονικές χώρες με τις οποίες άλλαξε πολλές φορές σχέσεις και ισορροπίες) περιοχή, 
επιδρούσε με απόλυτο τρόπο στα χαμηλόβαθμα στελέχη της Τσαρικής μηχανής, που 
ρεαλιστικά υλοποιούσαν την πολιτική της. 
Στα χαμηλόβαθμα στελέχη μπορούν να ταξινομηθούν οι υπάλληλοι του κράτους στα 
διάφορα επίπεδα της επικράτειας, αλλά και οι στρατιωτικοί που δρούσαν μέσα και έξω 
από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τα κρατούντα την εποχή αυτή, στρατιωτικοί υπηρετούσαν 
στην Τσαρική Ρωσία έχοντας διάφορες προελεύσεις: Ρώσοι κάτοικοι της επικράτειας, 
πρόσφυγες από άλλες χώρες με κοινά στοιχεία (π.χ. κοινή θρησκεία) ή κοινές 
επιδιώξεις (π.χ. υπήκοοι χωρών που στέναζαν κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό), 
άνθρωποι των χωρών που κατελάμβανε η Ρωσία, όπως επίσης τυχοδιώκτες διαφόρων 
προελεύσεων. Υπήρξαν όμως και στρατιωτικοί που εθελοντικά ή μετά από πρόσκληση 

                                                 
24 Αυτό το επισημαίνει σε πολλές περιπτώσεις και ο Γιούρι Πριάχιν στο βιβλίο του  
« Ο Λ. Κατσώνης στην ιστορία...». 
25 Περίοδος ανασυγκροτήσεως του Στόλου στο νησί Κάλαμος υπό τον Διοικητή των Ρωσικών Δυνάμεων 
της Μεσογείου Στρατηγού Β. Ταμάρα. Βλ. έγγραφο – Πιστοποιητικό, όπως πιο κάτω, σημ. 29. 
26 Βιβλίο Πριάχιν, Ελληνική έκδοση, σελ. 90. 
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κατέλαβαν σημαντικές θέσεις στην στρατιωτική ιεραρχία της Τσαρικής Ρωσίας την 
περίοδο αυτή, προερχόμενοι από χώρες που δεν είχαν άμεση σχέση-γειτονική- με τη 
Ρωσία (π.χ. από την Ολλανδία, από την Αγγλία και άλλες) 27. 
Η βασική προϋπόθεση για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι στρατιωτικοί όλων των 
προελεύσεων και βαθμών ήταν ασφαλώς η αποδοχή και υλοποίηση της πολιτικής του 
κράτους που τους φιλοξενούσε, μέσα στις ένοπλες δυνάμεις του οποίου 
σταδιοδρομούσαν. 
Στην κατηγορία των στρατιωτικών εθελοντικής προέλευσης, προερχόμενοι από χώρα 
που είχε καταληφθεί από τους Τούρκους, με ίδια θρησκευτική πίστη, την Χριστιανική, 
και που προσέφεραν αφοσιωμένα τις υπηρεσίες τους στη Ρωσική Αυτοκρατορία, 
κατατάσσονται και οι Έλληνες που κατά καιρούς την υπηρέτησαν. Μεταξύ αυτών 
εξέχουσα θέση είχαν ο Συνταγματάρχης και στη συνέχεια Πλοίαρχος Α’ Τάξεως 28 του 
Ρωσικού Στρατού και Ιππότης του Αγίου Γεωργίου 4ης Τάξεως, Διοικητής 29 του 
Ρωσικού Στόλου της Μεσογείου (1791) Λάμπρος Κατσώνης και οι συμμαχητές του, 
αξιωματικοί και κατώτερα πληρώματα στα πλοία του.  
 Η κατάταξη αυτή είναι εθελοντική, αλλά το κίνητρό της είναι καθαρά πολιτικό. Οι 
μαχητές αυτοί συμμετέχουν στον αγώνα ξένης δύναμης, που για τους ίδιους έχει 
ξεχωριστή πολιτική επιδίωξη, την απελευθέρωση της πατρίδας τους.  
Για πολλά χρόνια ο Λάμπρος Κατσώνης ήταν για την Ελληνική ιστοριογραφία 30 ο 
Έλληνας εθνικός ήρωας, που προσπάθησε με την υποστήριξη της Αικατερίνης ΙΙ να 
ξεσηκώσει τους συμπατριώτες του εναντίον των Οθωμανών, τους οποίους 
καταναυμάχησε σ’ όλες τις Ελληνικές θάλασσες και στην ευρύτερη Μεσόγειο (1787 – 
1791). Όταν τα σχέδια της Αικατερίνης ΙΙ άλλαξαν και υπεγράφη η συνθήκη ειρήνης με 
τους Τούρκους (του Ιασίου-1792), όπως αναφέρθηκε πιο πάνω εκείνος συνέχισε μόνος 
του από την περιοχή της Μάνης να πολεμά για την Ανεξαρτησία, πιστεύοντας ότι αυτό 

                                                 
27 ‘Preparing the Russian Navy for Victories, Letters of Peter I to Adm. C. 
Cruys’, St. Petersburg 2003, p. 25, 144, όπου ως παράδειγμα ο Έλληνας Κόμης Βότσης Ιβάν του 
Θεοδόσιου, Υποναύαρχος, προερχόμενος από την ‘Οθωμανική επικράτεια’, υπηρέτησε στο Ρωσικό 
Ναυτικό, όπου λόγω διαφωνιών του με τον αρχηγεύοντα Νορβηγό Ναύαρχο Cornelius Cruys, ο Τσάρος 
Πέτρος Ι τον τοποθέτησε Διοικητή των Γαλέρων, με εντολή προς Cruys να μην ανακατεύεται στη 
Διοίκηση αυτή. 
28 Αρχιπλοίαρχος με τα Ελληνικά δεδομένα. Είναι μεγάλο λάθος να αποκαλείται Χιλίαρχος (όπως από 
τους Έλληνες ιστοριογράφους του), αφού είχε τον βαθμό του Συνταγματάρχη του Ρωσικού στρατού, που 
αργότερα έγινε Πλοίαρχος Α’ Τάξεως, και καμιά σχέση δεν είχε αυτός ο βαθμός με τον του Χιλίαρχου, 
που επικράτησε πολύ αργότερα στην Ελλάδα και είχε υπό την διοίκησή του Συνταγματάρχες...! 
29 Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και ανανεώσεως του Ενωμένου Ρωσικού Στόλου της Μεσογείου στον 
Κάλαμο ο Λ. Κατσώνης εκδίδει στα Ιταλικά, κατά διαταγήν του Στρατηγού Ταμάρα Πιστοποιητικό 
Υπηρεσίας στον Αρχιμανδρίτη Χρύσανθο Πετρόπουλο. Στο πιστοποιητικό υπογράφει ως Διοικητής του 
Στόλου της Μεσογείου. Τα έγγραφο βρίσκεται στο Αρχείο της Εταιρείας Ελληνικού Λογοτεχνικού και 
Iστορικού Αρχείου. Φωτοτυπία του εγγράφου και μετάφραση από τα Ιταλικά στο βιβλίο Δ. Βαγιακάκου 
Ο Λάμπρος Κατσώνης και η Μάνη, Αθήναι 1994, σελ. 11-12. Επίσης ο Γκριγκόρι Άρς γράφει ότι ο 
Κατσώνης, «ως διοικητής του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Στολίσκου», έλαβε εξ ονόματος της αυτοκράτειρας 
το δικαίωμα της προαγωγής στα κατώτερα στρατιωτικά αξιώματα...’, βλ. πιο πάνω σημ 2. 
30 Για το Λάμπρο Κατσώνη, έγραψαν στην αρχή Έλληνες ιστορικοί, που όμως βασίσθηκαν κυρίως σε 
ιστορικές πραγματείες Ελλήνων (Κ. Ν. Σάθας Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, Αθήνησι 1869, Γ. Κρέμος 
‘Ανάλεκτα’, 1876, Π. Μαγιάκος Ο Θαλασσομάχος Λάμπρος Κατσώνης, Αθήναι 1932, ), που σχεδόν εξ 
ολοκλήρου στηρίζονταν στο χειρόγραφο υπ’ αριθμ. 1561 (Χειρόγραφος Βιογραφία Λάμπρου Κατσώνη, 
1823) της Εθνικής Βιβλιοθήκης και στα λιγοστά Αρχεία που φυλάσσονται στην Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρεία της Ελλάδος (Ι.Ε.Ε.Ε.), και περισσότερο σε εργασίες ξένων ιστοριογράφων. Επίσης έγραψαν 
ιστορικοί βασιζόμενοι περισσότερο σε προφορικές παραδόσεις, διηγήσεις και θρύλους, βλ. Π. Στάμου 
Βιογραφικά Λάμπρου Κατσώνη. Το χειρόγραφο «1561», ανακοίνωση στο συνέδριο Λιβαδειάς «Λάμπρος 
Κατσώνης, 200 Χρόνια Μνήμης», Νοέμβριος 2004. 
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είναι το πρωτεύον καθήκον του, αλλά χωρίς να αποβάλει την ιδιότητα του Ρώσου 
στρατιωτικού. 
Αυτή ήταν μια κορυφαία πολιτική απόφαση και πράξη. Ο αξιωματικός Λ. Κατσώνης 
αναδεικνύει ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά, εκείνο του άνδρα που έχει 
πολιτική βούληση και όταν απαιτηθεί προχωράει σε πολιτικές αποφάσεις! 
Άλλωστε, όλα τα νεότερα ιστορικά στοιχεία ενίσχυσαν την πιο πάνω ιστορική άποψη, 
συμπληρώνοντας μάλιστα πολλά κενά, αλλά τελικά τεκμηριώνοντας την ηγετική, 
στρατιωτική, διπλωματική, αλλά κυρίως πολιτική φυσιογνωμία του Λάμπρου 
Κατσώνη. Έχει εκτιμηθεί ότι ο Λάμπρος Κατσώνης μαζί με τον Ρήγα Φεραίο, 
ενεργώντας ο καθένας χωριστά πολιτικά, έβαλαν τις βάσεις του γενικού ξεσηκωμού για 
την απελευθέρωση της Ελλάδας μερικά χρόνια αργότερα 31. 
Είναι σημαντικό αυτό που γράφει ο Γκριγκόρι Άρς, για το πόσο δηλαδή επηρέασε ο 
θρύλος του Λ. Κατσώνη τις εξελίξεις προς την Ανεξαρτησία. Γράφει ο Άρς ότι συνέβη 
κατά τη σύσταση της Φιλικής Εταιρείας «...Μετά τον Απρίλιο του 1814 ο Ξάνθος, ο 
Σκουφάς και ο Τσακάλωφ είχαν συχνές συναντήσεις και συζητούσαν για την 
κατάσταση της χώρας τους. Κατά την διάρκεια αυτών των συζητήσεων, όπως 
θυμόταν αργότερα ο Ξάνθος, γινόταν λόγος για το γενικευμένο μίσος των Ελλήνων 
προς την τουρκική τυραννία, για τα ανδραγαθήματα των αγωνιστών για την 
ελευθερία, του Λάμπρου Κατσώνη, του Ρήγα Βελεστινλή, των ανδρείων Σουλιωτών 
και των κλεφτών. Διαπίστωναν την πλήρη αδιαφορία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων 
για τις δυστυχίες και τις συμφορές της Ελλάδας...» [διαβάζοντας τα 
Απομνημονεύματα του Ξάνθου 32]. 
Χαρακτηριστικό επίσης αυτό που λέει ο καθηγητής Γιούρι Πριάχιν 33: «...Το όνομά του 
τιμάται ως ιερό, προσφέρεται ως πρότυπο αγάπης για την πατρίδα και υπεράσπισης 
των συμφερόντων και της τιμής της, πρότυπο του τι σημαίνει να είσαι πατριώτης 
της Ελλάδας, υπερασπιστής του λαού της, όπως πάντα και παντού υπήρξε ο 
Λάμπρος Κατσώνης...». 
 
 
Η αρχειακή ιστορική έρευνα. 
Χαρακτηριστικά, νέα στοιχεία για τον πολιτικό Λάμπρο Κατσώνη 
 
Η ιστορική έρευνα για το Λ. Κατσώνη αρχίζει σε σοβαρότερο επιστημονικό επίπεδο 
μεταπολεμικά με την μελέτη των Βενετικών Αρχείων και την έκδοση των 

                                                 
31 Γκριγκόρι Άρς στο υπό έκδοση στα Ελληνικά από το ΚΕΡΙΕ βιβλίο του Το Εταιρικό Κίνημα στη 
Ρωσία. Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ρωσική έκδοση Μόσχα 1970), σελ. 168 και επίσης στον πρόλογο της 
Ελληνικής έκδοσης του βιβλίου του Γιούρι Πριάχιν όπου σημειώνει ‘...Ο ρόλος του Λ. Κατσώνη στην 
ιστορία της Ελλάδας είναι αναμφισβήτητος...» και ότι «....Οι ενέργειες του Λ. Κατσώνη και του Ρήγα 
Βελεστινλή ενέπνευσαν τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας στον αγώνα για την ελευθερία...». Στα 
Απομνημονέυματά του ο Εμ. Ξάνθος γράφει ότι κατά τη δημιουργία της Φιλικής Εταιρείας, προς τους 
άλλους δύο συνιδρυτές «...έβαλεν αυτοίς υπ’ όψιν τον χαρακτήρα του Ελληνικού λαού και τας πηγάς της 
δυνάμεώς του ...τα επιχειρήματα του Ρήγα του Θετταλού, τας νίκας των Σουλιωτών και άλλων αρματολών 
...τας νίκας των θαλασσίων μας επί Λάμπρου Κατσώνη,...» στο Τ. Βουρνά Φιλική Εταιρία, παράνομα 
ντοκουμέντα, Απομνημονεύματα Αγωνιστών Ε. Ξάνθου-Γ. Λεβέντη, Εκδόσεις Δρακόπουλου 1965, σελ. 
155. Επίσης ο Γ. Κόλιας στο ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ (1787-1792), 
Αθήναι 1940, σελ. 93 επιλέγει: «...Τα κατορθώματα του Λάμπρου Κατσώνη κατέδειξαν εις αυτούς (ΠΣ-
τους Έλληνες) ότι η οθωμανική αυτοκρατορία δεν είναι τόσον φοβερά, όσον την εφαντάζοντο. Πολύτιμος 
δ’ αληθώς καρπός παρομοίων μέχρι το 1821 διδαγμάτων ήτο το αναληφθέν και αίσιον αχθέν τότε έργον...». 
32 Ο Εμμανουήλ Ξάνθος ήταν ένας από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας. 
33 Ελληνική έκδοση βιβλίου Γιούρι Πριάχιν, Εισαγωγή, σελ. 25. 
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αποτελεσμάτων της από την Ακαδημία Αθηνών 34 και ακολουθεί η διεξοδική μελέτη 
των Γαλλικών Αρχείων 35. Έχουν έλθει πλέον στο φως ιστορικά στοιχεία που 
τεκμηριώνουν τη δράση του Κατσώνη ως αξιωματικού του Τσαρικού στρατού, 
προβάλουν τις ικανότητές του, δίνουν λεπτομέρειες για την τακτική και την 
αποτελεσματικότητα των πολεμικών του επιχειρήσεων.  
  
Ακολούθησε η έρευνα στα Αυστριακά Αρχεία 36. Τα αρχεία που ερευνήθηκαν ήσαν 
σχετικά μικρού αριθμού και κυρίως μιας περιοχής ενδιαφέροντος: Καταγγελίες, 
προσφυγές αποζημιώσεων κατά Κατσώνη, και γενικά περισσότερο δικαστικά έγγραφα. 
 
 Το Νοέμβριο του 2004 πραγματοποιήθηκε συνέδριο στη γενέτειρα του Λάμπρου 
Κατσώνη, την Λιβαδειά της Βοιωτίας, στο οποίο έλαβαν μέρος και Ρώσοι ιστορικοί 37. 
Εκτιμάται ότι είναι η πρώτη φορά που έγινε στην Ελλάδα (και απ’ ότι γνωρίζουμε, 
Διεθνώς), συστηματική, συγκροτημένη και υψηλού επιστημονικού κύρους παρουσίαση 
νέων ιστορικών πληροφοριών για το ΛΑΜΠΡΟ ΚΑΤΣΩΝΗ, από ειδικούς Ρώσους 
επιστήμονες, με βάση τα Ρωσικά Ιστορικά Κρατικά Αρχεία. 
 
Στο συνέδριο, πέραν των ανακοινώσεων με τα νέα ιστορικά στοιχεία, παρουσιάζεται 
και βιβλίο για το Λάμπρο Κατσώνη από τον καθηγητή Γιούρι Πριάχιν 38.  
Αυτή την περίοδο μελετάμε και τα Εθνικά Ολλανδικά Αρχεία (ΕΟΑ), που μόλις 
ανακαλύψαμε. Τα ΕΟΑ είναι χειρόγραφα γραμμένα στα Ολλανδικά, Γαλλικά και 
Ιταλικά και απαιτούν ταξινόμηση, μετάφραση, μελέτη, ιστορική αξιολόγηση των 
πληροφοριών που περιέχουν και στο τέλος παρουσίαση των συμπερασμάτων. Κατά την 
άποψή μας αποτελούν πρώτη ύλη για μακρόχρονη έρευνα πολλών επιστημόνων, και 
περιλαμβάνουν ειδικά ιστορικά αντικείμενα πέρα από τη δραστηριότητα του Λ. 
Κατσώνη. 
 
Τα ΕΟΑ έρχονται σήμερα να μας ‘βεβαιώσουν’ για τους πραγματικούς σκοπούς, τους 
πολιτικούς σκοπούς των αγώνων του Λάμπρου Κατσώνη.  
 
Στα ΕΟΑ ανακαλύψαμε αναφορά του Ολλανδού Προξένου στο Βελιγράδι 39 Jan Leden 
Van de Gelder, από 26 Ιουνίου 1792, προς τον προϊστάμενό του, Ολλανδό πρέσβη στην 
Κωνσταντινούπολη, όπου γράφει μεταξύ των άλλων:  
«...Ο αναφερόμενος Ρώσος Ταγματάρχης ή Συνταγματάρχης Λάμπρος εμφανίσθηκε 
ξαφνικά στο αρχιπέλαγος με μερικά πλοία, όλα υπό Ρωσική σημαία, και στα οποία κάνει 
αυτός κουμάντο, αλλά εκεί στο αρχιπέλαγος αυτός παίζει παντού τον ρόλο του ληστή, και 
επιπλέον πάρα πολύ ζημιώνει τους κατοίκους των νησιών των ευρισκομένων εις αυτήν 
την θάλασσαν, αλλά αυτός (ο Λάμπρος) κρίνοντας σκόπιμο, και αυτή η πράξη κάνει τη 

                                                 
34 Κ. Μέρτζιος Νέαι Ειδήσεις περί του Λάμπρου Κατσώνη και του Ανδρούτσου, Εν Αθήναις 1959. 
35 Ηλ. Γεωργίου- Ο ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ, 1971. 
36 Αποτελέσματα στη μελέτη της Κατσιαρδή-Hering ‘Μύθος και ιστορία. Ο Λάμπρος Κατσώνης, οι 
χρηματοδότες του και η πολιτική τακτική’ ΡΟΔΩΝΙΑ, Τομ. 1ος, Ρέθυμνο 1994. Η συγγραφεύς, μοναδική 
απέναντι σε όλους τους Έλληνες και ξένους ιστοριογράφους, παρουσιάζει τον Κατσώνη μάλλον ως 
τυχοδιώκτη, πειρατή και ήρωα της εποχής του, παρά ως έναν συνεπή Έλληνα, μαχητή που προσπαθεί να 
ελευθερώσει το έθνος, έτσι, που όπως η ίδια υποστηρίζει, ότι τον ιστορεί «η εθνικιστική ιστοριογραφία». 
37 Συνέδριο «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ,200 Χρόνια Μνήμης». 
38 Όπως πιο πάνω σημ. 4. 
39 Τρισέλιδο χειρόγραφο έγγραφο μηνιαίας αναφοράς για την περίοδο 25 Ιουνίου έως 26 Ιουλίου 1792, 
στο οποίο επισυνάπτει το «Μανιφέστο» του Λ. Κατσώνη στα Ιταλικά και στα Γαλλικά σε δέκα σελίδες 
μεγέθους Α4. 
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συμπεριφορά του ακόμα πιο παράξενη, κατασκεύασε (Σημ. της μεταφράστριας M. 
Stepanoff: σοφίστηκε) ένα μανιφέστο στα ιταλικά, ως δικαιολογία της συμπεριφοράς του 
αυτής, και έστειλε ένα αντίγραφο αυτού του μανιφέστου στον Κύριο Πρέσβη της Γαλλίας 
καθώς και σε μερικούς άλλους Ξένους Υπουργούς που κατοικούν ενταύθα προς 
ενημέρωσή τους...» 40. 
 
Τα έγγραφα αυτά των ΕΟΑ είναι πολύτιμα για τους ακόλουθους λόγους: 
 

1) Κατ’ αρχάς, έχομε τη σπουδαία πληροφορία για το γεγονός ότι ο Κατσώνης 
όταν ‘αυτονομήθηκε’ εξακολούθησε να υψώνει τη Ρωσική σημαία σε όλα του 
τα πλοία. Επομένως αυτονομήθηκε πολιτικά και όχι στρατιωτικά. Τούτο σε 
αντιδιαστολή με τις κατηγορίες των τότε εχθρικών δυνάμεων (Τουρκία, Γαλλία 
και Ολλανδία), ότι κάνει πειρατεία. Εξ άλλου εκτιμάται ότι αυτό το γεγονός τον 
διέκρινε αργότερα από Επαναστάτη σε ‘ανυπάκουο’ στρατιωτικό, την οποία 
ιδιότητα η Ειδική Επιτροπή και η Τσαρική ηγεμονία αναγνώρισε, κατανόησε 
τους λόγους, τον δικαίωσε και τον απεκατέστησε! Επίσης, εδώ βεβαιώνεται ότι 
η επίσημη σημαία του ήταν η Ρωσική και όχι εκείνη που περιγράφουν τα 
Βενετικά αρχεία 41, την οποία εμείς έχομε αξιολογήσει απλώς ως πολεμικό του 
λάβαρο, και όχι σημαία. (Παράρτημα Ι). 

 
2) Επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της Διακηρύξεως, του Μανιφέστου του Λάμπρου 

Κατσώνη. Μέχρι σήμερα γνωστό ως ΦΑΝΕΡΩΣΗ, έχει εκδοθεί στα Ελληνικά 
από τους Κ.Ν. Σάθα, Π. Μαγιάκο, Ηλ. Γεωργίου κ.ά., που όμως όλοι αυτοί 
αναδημοσίευσαν από το περιοδικό ΠΑΝΔΩΡΑ του 1864. Στην ΠΑΝΔΩΡΑ 
πρώτος τη δημοσίευσε ο Στέφανος Κομανούδης, και όπως ο ίδιος περιγράφει 
στο ίδιο δημοσίευμα, χωρίς να γνωρίζει ή να έχει διαβάσει έγκυρο έγγραφο, 
πρωτότυπο με υπογραφή του Λ. Κατσώνη. Του το έδειξε σε καθαρό αντίγραφο 
ο Β. Βαρβάνης στη Ζάκυνθο, απ’ όπου την αντέγραψε, ‘..υποτιθέμενη 
ανέκδοτον..’, ομολογεί δε ότι επέφερε και μερικές διορθώσεις. Επομένως δεν 
γνωρίζαμε μέχρι σήμερα αν ήταν μετάφραση από ιταλικό κείμενο, αν ήταν 
αντίγραφο από πρωτότυπο Ελληνικής έκδοσης ή τέλος πάντων αν είναι γνήσιο 
(Παράρτημα ΙΙ 42). 

 
3) Σήμερα πλέον έχομε στα χέρια μας διπλωματικό έγγραφο που παρουσιάζει το 

Μανιφέστο, και που μοιράστηκε επισήμως στους διπλωμάτες, σε πρωτότυπη 
γραφή στα Ιταλικά. Το κείμενο του Μανιφέστου γράφεται χειρόγραφα σε δύο 
στήλες, αριστερά στα Ιταλικά και δεξιά στα Γαλλικά. Γράφει στο άνω αριστερό 
μέρος τη λέξη copia, που σημαίνει αντίγραφο, και del Manifesto del cavalier 
Lambros Cazzoni 43, ενώ το Γαλλικό κείμενο φέρει στο πάνω δεξιό μέρος τη 
λέξη traduction, που σημαίνει μετάφραση (Παράρτημα ΙΙΙ). 

 

                                                 
40 Μετάφραση από την κ. Mieke Stapanoff, 1η Φεβρουαρίου 2007! 
41 Σύμφωνα με περιγραφή που βρέθηκε στα Βενετικά Αρχεία υπήρχε σημαία, που επάνω έγραφε λατινικά 
ΛΑΜΠΡΟΣ, ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, βλ. μεταξύ των άλλων 
Σημαίες Ελευθερίας, Συλλογή Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, Αθήνα 1996, σελ. 8. Στο Παράρτημα Ι 
σχεδίασμα-αναπαράσταση από την περιγραφή, στο Αρχείο μας. 
42 Από το αρχείο Ναυάρχου Τιμ. Μασούρα Π.Ν. 
43 Το Μανιφέστο του ιππότη Λ. Κατσώνη. 
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4) Υπάρχουν σοβαρές λεκτικές διαφορές από το Ελληνικό δημοσιευμένο στην 
ΠΑΝΔΩΡΑ κείμενο, που μπορεί να σημαίνει/υποσημειώνει την έκταση της 
ομολογηθείσας ‘παρέμβασης’ Κομανούδη 44. Οι έντονα συναισθηματικές 
εκφράσεις του Ελληνικού κειμένου της Φανέρωσης μπορεί να επισημαίνουν 
επίσης την διαφορά του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Ίσως εσωτερικά της 
‘Ελληνικής’ επικράτειας μπορεί να σκοπεύει περισσότερο στο συναισθηματικό-
εθνικής συνείδησης επίπεδο. Στα βασικά όμως, τα πολιτικής φύσεως στοιχεία 
του περιεχομένου, το κείμενο παραμένει σχεδόν το ίδιο. 

 
5) Τα έγγραφα αυτά βεβαιώνουν την Πολιτική Διακήρυξη -γιατί περί αυτού 

πρόκειται- του Κατσώνη, όπου ο ίδιος παρουσιάζει τις πραγματικές επιδιώξεις 
των αγώνων του, ακριβώς σ’ αυτό το Μανιφέστο. 

 
6) Επιβεβαιώνονται οι βασικοί πολιτικοί του στόχοι, ότι δηλαδή πολεμάει «...για 

να έχει το έθνος των Ελλήνων έναν χώρο ελεύθερο....» όπως διατυπώνει στο 
Μανιφέστο! 

 
7) Το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών συμφωνεί με τα Βενετικά Αρχεία 45, στα 

οποία αναφέρεται ότι ο Κατσώνης παρουσιάζει σε Μανιφέστο, όπου ως 
πολιτικός δικαιολογεί τη διαγωγή του, τους λόγους που τον ώθησαν «...όχι να 
ανυψώσει την σημαίαν της ανταρσίας κατά της Σεβαστής του ηγεμονίδος, 
αλλά να εξακολουθήσει να μισεί τους εχθρούς της Ρωσίας έως ότου οι 
Έλληνες αποκατασταθούν εις τα δίκαιά των...». 

 
Φαίνεται όμως ότι έχουν κυκλοφορήσει πολλές διαφορετικές εκδόσεις του Μανιφέστου 
του Λ. Κατσώνη, γεγονός που ανάγκασε τον ίδιο τον Λ. Κατσώνη να αμφισβητήσει, 
τουλάχιστον ένα, που κυκλοφόρησε στην Αγία Πετρούπολη 46. Σε έγγραφό του προς 
τον Κόμη Πλάτωνα Ζούμποβ ο Κατσώνης γράφει «...Εξέδωσα και ανακοίνωσα το 
Μανιφέστο μου στην Ιταλία και το Αρχιπέλαγος, κατά την ύπαρξη απόλυτης ανάγκης για 
σίτιση και συντήρηση του στολίσκου, όταν δεν ελάμβανα καμία βοήθεια. Αυτό που 
κυκλοφόρησε στην Αγία Πετρούπολη είναι ουσιαστικά ψευδές και δεν μπορώ να το 
αναγνωρίσω...». Τα λόγια του ίδιου του Κατσώνη επισημαίνουν την σπουδαιότητα-
γνησιότητα του Μανιφέστου των ΕΟΑ, το οποίο πράγματι γράφτηκε στα Ιταλικά και 
επίσημα διανεμήθηκε στους διπλωμάτες! 
 
Η αντίθεση στη συνθήκη ειρήνης του Ιασίου καθαρή πολιτική πράξη. 
 
Διατρέχοντας το Μανιφέστο του Λάμπρου Κατσώνη 47 στην Ελληνική του μετάφραση 
από τα Ιταλικά (βλέπετε Παράρτημα VI ) μπορεί να κατανοήσει κανείς καλύτερα τη 
στάση του αξιωματικού του Ρωσικού αυτοκρατορικού στρατού. Να κατανοήσει τους 
                                                 
44 Π.χ, στο Ελληνικό χρησιμοποιείται σαν επικεφαλίδα το Η Φανέρωσις του Εξοχωτάτου Χιλιάρχου και 
Ιππέως ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ, ενώ δεν υπήρχε τότε -1792- βαθμός Χιλιάρχου στην Ελλάδα, ενώ δεν 
υπήρχε Ελλάδα, τα γεγονότα εξελίσσονται στο Μοριά, ποιανού στρατού; Ο βαθμός ορίζεται αργότερα 
κατά την Επανάσταση και έχει υπό τας διαταγάς του Συνταγματάρχες, ενώ ο Κατσώνης είναι 
Συνταγματάρχης του Ρωσικού στρατού, επομένως δεν μπορεί ο ίδιος να χρησιμοποίησε το βαθμό του 
Χιλιάρχου, που αναγράφεται την εποχή της δημοσιεύσεως, 1863-64. 
45 Κ Μέρτζιος, ό.π. σελ. 48. 
46 Έγγραφο 17 βιβλίου Πριάχιν, σελ.187 Ελλ. Έκδοσης και ΠΚΙΑ, τομ. 994, κατ. 2, ντ. 26, φ. 22-28. 
47 Η μετάφραση του Μανιφέστου από τα Ιταλικά στα Ελληνικά έγινε από την κ. Τόνια Τσίτσοβιτς τον 
Μάρτιο του 2007! 
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λόγους που ανάγκασαν έναν αφοσιωμένο αξιωματικό να έλθει σε πολιτική 
αντιπαράθεση με τη φυσική και πολιτική του ηγεσία. 
Ο ηγέτης Κατσώνης επιθυμεί, ως έντιμος αξιωματικός αλλά και ως πολιτικός, να 
δικαιολογήσει τη στάση του. Επιθυμεί να εκθέσει τους λόγους που τον έφεραν στην 
τελική απόφαση. Κι αυτό το κάνει «...χωρίς ωραία λόγια ...και χωρίς χάσιμο χρόνου, για 
να υπογραμμίσει τις υπηρεσίες που το Ελληνικό Έθνος προσέφερε στη Ρωσική 
Αυτοκρατορία, ...άλλοτε σπρωγμένο από την ελπίδα να ανακτήσει τη χαμένη ελευθερία 
του κι άλλοτε ακολουθώντας τις υποσχέσεις των Ρώσων στρατηγών, αλλά τις 
περισσότερες φορές έχοντας εμπιστοσύνη στο κοινό δόγμα και την κοινή θρησκεία...»48! 
Για την ακόμα καλύτερη κατανόηση όμως της ατμόσφαιρας μέσα στην οποία πάρθηκαν 
οι αποφάσεις που δικαιολογεί στο Μανιφέστο του, θεωρούμε αναγκαίο να παραθέσομε 
μικρή αναφορά στα γεγονότα του πλαισίου της εποχής, δηλαδή της τότε ιστορικής 
πραγματικότητας και να αναφερθούμε στις βασικές έννοιες των όρων «έθνος», 
«Ελληνικό Έθνος», που αναφέρονται στο Μανιφέστο. 
Η Αικατερίνη ΙΙ προκειμένου να πετύχει τους σκοπούς της, δηλαδή την κάθοδο στη 
Μεσόγειο μέσα από τον απεγκλωβισμό των Στενών του Βοσπόρου και πριν στείλει το 
Στόλο της, έχει φροντίσει να ξεσηκώσει το Ελληνικό στοιχείο, αλλά και την ευρύτερη 
περιοχή στα Βαλκάνια.  
Αυτό το κατόρθωσε με τη βοήθεια των Ρώσων προξένων 49, πρακτόρων και μυστικών 
αποστολών Ρώσων αξιωματικών, που ενεργοποίησαν το κοιμώμενο μέχρι τότε 
αντιστασιακό πνεύμα των Ελλήνων 50. Έγιναν συνεννοήσεις των Ρώσων ακόμα και με 
τον ανεξάρτητου πνεύματος Αλή πασά της Ηπείρου 51, αντίπαλο του Σουλτάνου, με 
τους ορεινούς Έλληνες πολεμιστές Σουλιώτες και τους αγωνιστές της ηπειρωτικής 
Ελλάδας, κλέφτες και αρματολούς 52.  
“...Καθοριστική για την πορεία της εξέγερσης υπήρξε η άφιξη στην Ελλάδα του Λάμπρου 
Κατσώνη...” 53. Με όλες αυτές τις δυνάμεις που ήσαν έτοιμες να πολεμήσουν την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε επαφή και συνεννοήσεις ο Λάμπρος Κατσώνης. Από τις 
συζητήσεις με τις δυνάμεις αυτές, ο Κατσώνης με πλήρη υποστήριξη της Ρωσικής 
δύναμης, θα αναλάμβανε να εκτελέσει μέρος του σχεδίου της γενικής εξέγερσης, 

                                                 
48 Διατύπωση αρχικής παραγράφου του Μανιφέστου. 
49 Μπενάκης στην Κέρκυρα, Μπιτσίλης στην Αλβανική περιοχή που τότε απλωνόταν μέχρι το 
Μεσολόγγι, ταγματάρχης Λ. Σωτήρης και άλλοι, βλ. Γκριγκόρι Άρς Αλβανία και Ήπειρος στα τέλη του 
18ου και αρχές του 19ου αιώνα, GUTENBERG Αθήνα 1994, σελ.150-151. 
50 Γράφει ο καθηγητής Β. Σφυρόερας στο Το επαναστατικό κίνημα του Λάμπρου Κατσώνη. Οι 
ρωσοτουρκικοί πόλεμοι (1788-1792): «...Παρά το γεγονός ότι μετά την αποτυχία των Ορλωφικών το 
έδαφος δεν ήταν πρόσφορο, οι απεσταλμένοι της Ρωσίας στην Ελλάδα εργάσθηκαν αποδοτικά για την 
προετοιμασία της εξέγερσης: ο Μυκονιάτης Αντώνιος Ψαρός, πρόξενος της Ρωσίας στη Μάλτα, και ο 
Ηπειρώτης Πάνος Μπιτσίλης, επίσης πρόξενος της Ρωσίας στη Χειμάρρα, επιδόθηκαν στη συγκέντρωση 
χρημάτων και στη στρατολόγηση ανδρών για τις χερσαίες επιχειρήσεις και κυρίως για τον ναυτικό αγώνα, 
την ηγεσία του οποίου θα ανελάμβανε ο Λάμπρος Κατσώνης. Δραστηριότερος υπήρξε ο Λευκαδίτης 
Λουίτζης Σωτήρης, που έφθασε στην Πρέβεζα τον Μάρτιο του 1788 με τις προκηρύξεις της Μεγάλης 
Αικατερίνης και με επιστολή του Ζακυνθινού Δημητρίου Μοτσενίγου, προξένου της Ρωσίας στην 
Τοσκάνη....», εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 31.08.2000. 
51 Μέσω του Μπενάκη προξένου της Ρωσίας στην Κέρκυρα, που όμως απέτυχαν. Βλ. Γκριγκόρι Άρς 
όπως πάνω, σελ. 160. 
52 Η κεντρική κυβέρνηση των Οθωμανών έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική και οι τοπικοί παράγοντες, 
οθωμανοί και χριστιανοί, δημιουργούν δικές τους στρατιωτικές ομάδες - δυνάμεις. Στην Ελληνική 
επικράτεια λέγονται ‘αρματολοί’, σε αντιδιαστολή με τις αντιστασιακές ομάδες τους λεγόμενους 
‘κλέφτες’. Οι αρματολοί προσφέρουν προστασία και οργανωτική καθοδήγηση στους τοπικούς 
πληθυσμούς. Βλ. και Barbara Jelavich Ιστορία των Βαλκανίων 18ος-19ος αιώνας, Ιστορία Πολύτροπον 
2006, σελ.186. 
53 B. Σφυρόερας, ίδιο όπως πάνω. 
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βομβαρδίζοντας με το ναυτικό του πυροβολικό τις ακτές της Εύβοιας, ενώ από τη 
γενέτειρά του τη Λιβαδειά, οι επαναστάτες θα βάδιζαν κατά της Θεσσαλίας και 
Θεσσαλονίκης 54. Στο Μοριά θα ακολουθούσε η επανάσταση με πρωτεργάτες τους 
ατίθασους Μανιάτες.  
Για την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των δυνάμεων της εξέγερσης, μεταβαίνει στην 
Αγία Πετρούπολη (1789-1790) αντιπροσωπεία των αντιστασιακών δυνάμεων, από τους 
Χρήστο Λακιώτη, Πάνο Τζήρα, τον Ταγματάρχη Λουίτζη Σωτήρη (ο τελευταίος 
συμμετείχε επίσης, κατά τον Πριάχιν, σύμφωνα με τα Κρατικά Ρωσικά Αρχεία. Το ίδιο 
έχει αναφερθεί από τον Εμ. Πρωτοψάλτη στο Δελτίο της Ι.Ε.Ε.Ε., τομ. 14, 1960) 55, 
καθώς και από τον Ταγματάρχη Β’ Τάξεως του Ρωσικού Ελαφρού Στολίσκου Νικόλαο 
Πάγκαλο 56, τον οποίο απέστειλε για την επί πλέον ενίσχυση και βοήθεια των Ελλήνων 
αγωνιστών ο Διοικητής του Στολίσκου Συνταγματάρχης και Ιππότης Λάμπρος 
Κατσώνης 57. Η Ελληνική αντιπροσωπεία συστήθηκε στον Πρίγκιπα Κωνσταντίνο 
Πάβλεβιτς, εγγονό της Αικατερίνης ΙΙ, ο οποίος κατανόησε τους στόχους και τους 
σκοπούς της αποστολής τους, άκουσε τα αιτήματά τους και μετά ευχήθηκε στους 
απεσταλμένους κάθε επιτυχία στην υλοποίηση των σχεδίων τους, μιλώντας στην ίδια 
τους την γλώσσα, Ελληνικά: «...Υπάγετε και όλα θέλουσι εκτελεσθεί κατά την επιθυμίαν 
σας...» 58, γεγονός που χαροποίησε ιδιαίτερα τους εκπροσώπους της αποστολής. 
Επομένως οι βλέψεις και τα σχέδια της Αικατερίνης ΙΙ έχουν βρει πρόσφορο έδαφος 
στους Έλληνες πατριώτες, που κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό έχουν αρχίσει πλέον να 
διαμορφώνουν συνείδηση έθνους, εθνική συνείδηση. 
Την περίοδο αυτή «ο υπόδουλος ελληνισμός κατόρθωσε να αναπτύξει άμυνα, με την 
οποία περιόρισε απώλειες και ζημιές, και επιθετικότητα, με την οποία ανακτά 
έδαφος...»59. Έχει αρχίσει η αναβίωση της ελληνικής αυτογνωσίας από τη Βενετία και 
τις άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις και τους σπουδαστές των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. 
Στις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα «πριν από την Επανάσταση η ελληνική 
αυτογνωσία έχει διαδοθεί πολύ πέραν των μορφωμένων: Πλοιοκτήτες των νήσων 
Ύδρας και Σπετσών δίνουν ονόματα αρχαίων Ελλήνων στα καράβια τους...» 60. Τα 
κηρύγματα του λόγιου Ρήγα Βελεστινλή βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τη δράση 
του Λ. Κατσώνη, που ίσως είχε έμμεσες επαφές μαζί του 61. 

                                                 
54 Π. Μαγιάκος Ο Λ. Κατσώνης..., σελ. 80. 
55 Το όνομα αυτό παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως συμμέτοχος σ’ αυτή την Αποστολή! Βλ. Σχετικά και 
Μαγιάκο σελ.77-81 και Γκριγκόρι Άρς Αλβανία και Ήπειρος..., σελ. 160. 
56 Ο Ι. Ψύλλας στο Ιστορία της νήσου Κέας, Βουρκαριανή 1992, αναστατική έκδοση εκείνης του 1920, 
ισχυρίζεται ότι ο Πάγκαλος, που ήταν από την Κέα-Τζια διηγήθηκε τις λεπτομέρειες του ταξιδιού αυτού 
στον Pouqueville, από τον οποίο μεταφέρονται μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία. Για την πρεσβεία της 
Αγίας Πετρούπολης βλ. επίσης Γ.Πριάχιν ‘Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ στην ιστορία Ελλάδας και 
Ρωσίας’, Επιμέλεια Π. Στάμου, Αθήνα 2005, σελ. 117,118,119. Επίσης στο Π. Μαγιάκου, ό.π. σελ. 
77,78- 80 και 128, σημ. 3. Η επίσκεψη έγινε τον Απρίλιο του 1790. 
57 Το γεγονός ότι αποστέλλεται αξιωματικός του Λ. Κατσώνη σ’ αυτήν την αποστολή συνιστά πολιτική 
πράξη του Κατσώνη, αλλά ασφαλώς και του αξιωματικού του Πάγκαλου. Αποτελεί επίσης απόδειξη της 
υπηρεσίας των Ελλήνων αυτών αξιωματικών προς το Ελληνικό Έθνος. 
58 Βλ. Κ. Σάθα ‘Τουρκοκρατούμενη Ελλάς’, σελ.541. 
59 Ακαδημαϊκοί Μιχ. Σακελλαρίου και Κ. Σβωλόπουλος στο Πόρισμα της Ακαδημίας Αθηνών σχετικά με 
το βιβλίο Στ’ τάξεως Δημοτικού σχολείου 2007, Καθημερινή 04.05.2007. 
60 Ίδιο όπως πάνω. 
61 Σύμφωνα με τον Π. Μαγιάκο στη Βιέννη όπου επέστρεψε η πρεσβεία-αντιπροσωπεία των Ελλήνων 
από την Αγία Πετρούπολη, αλλά και ο Κατσώνης συνάντησαν το Ρήγα και τον ενημέρωσαν για τη 
σύμπραξη των Μανιατών στην εξέγερση. Βλ. βιβλίο Π. Μαγιάκου Ο Λ. Κατσώνης (1752-1804), Αθήνα 
1932, σελ. 95 και 96. Επίσης στο Π. Μαγιάκου Ρήγας Βελεστινλής ο Θεσσαλός 1757-1798, Αθήνα 1935, 
σελ. 77. 
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Ενώ μέχρι τότε στην Τουρκοκρατία δεν υπήρχε ουσιαστικά πολιτική πράξη, υπήρχε 
ασφαλώς πολιτική σκέψη. Πολιτικές σκέψεις δημιουργούνται και γίνονται από τα 
όργανα λειτουργίας και διοικήσεως του ελληνικού στοιχείου στα πλαίσια της 
Οθωμανικής διοικήσεως, π.χ. από τους Φαναριώτες και γενικότερα τον κλήρο, τους 
κοτζαμπάσηδες και διάφορους προεστούς της σκλαβωμένης Ελληνικής επικράτειας, 
τους αρματολούς. Προπαντός όμως, πολιτικές σκέψεις γίνονται από τους Έλληνες που 
ζουν και δραστηριοποιούνται επιτυχημένα στην οικονομία, το εμπόριο, τη ναυτιλία και 
τα γράμματα. στο εξωτερικό και ειδικά στην Ευρώπη. Στη Βιέννη αρχίζει η Ελληνική 
πολιτιστική αναγέννηση, όταν ο Ιωσήφ Β’ επέτρεψε την έκδοση βιβλίων στα Ελληνικά 
62. 
Οι επιδράσεις του πνεύματος (διαφωτισμός κατά κύριο λόγο και τα άλλα ρεύματα) 
μεταφέρεται στη σκλαβωμένη Ελλάδα από τους συναλλασσόμενους Έλληνες εμπόρους 
και λόγιους από την Ευρώπη και τις άλλες ανεξάρτητες περιοχές. Αυτοί οι Έλληνες 
αποτελούν τη νέα αστική τάξη και την περίοδο αυτή βάζουν τις βάσεις της 
ολοκλήρωσης της εθνικής συνείδησης και στις βάσεις αυτές βρίσκονται οι καταβολές 
της πολιτικής εξέλιξης του Ελληνισμού 63. Αυτή η εθνική συνείδηση, που τότε 
δημιουργείται, έχει αντιστασιακό χαρακτήρα, ο οποίος διέπει στη συνέχεια ολόκληρη 
τη νεοελληνική ιστορία 64. Η εθνική συνείδηση δημιουργεί αυτομάτως την έννοια του 
έθνους, όπου η νέα εθνική αστική τάξη οργανώνει τους κοινωνικούς και εθνικούς 
αγώνες της. Η ελλαδική αυτή αστική τάξη παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνική 
και πολιτική εξέλιξη του Ελληνισμού και είναι η πρώτη αστική τάξη που δημιουργείται 
στην Ανατολική Μεσόγειο 65. 
Συνείδηση εθνική είναι και αυτή της οποίας μετέχει ο Λάμπρος Κατσώνης, που την ίδια 
περίοδο δραστηριοποιείται μέσα στην ίδια του την πατρίδα, συμμετέχει στα σχέδια 
εξέγερσης και πολεμώντας μέσα από τις τάξεις ξένης από την πατρίδα του δύναμης, δεν 
μπορεί να αποχωριστεί από αυτή του τη συνείδηση! Η εθνική του συνείδηση επί πλέον 
έχει ενισχυθεί από τις ‘συμφωνίες’ που έχει κάνει με τους πάτρωνές του, Ποτέμκιν και 
Αικατερίνη ΙΙ:  
 
Να πολεμήσει για κοινούς στόχους,, στην πραγματικότητα να πολεμήσει για την πολιτική 
καθόδου των Ρώσων στη Μεσόγειο, αλλά και για την ανεξαρτησία της πατρίδας του. 
 
Στο Μανιφέστο του 66 ο Λ. Κατσώνης μιλάει και εκ μέρους των συμπολεμιστών του, 
«το πλήθος των Ελλήνων στρατιωτών που τον ακολούθησαν, οι οποίοι αποτελούν ένα 
αξιοσέβαστο σώμα και εκπροσωπούν τα αρχαία ήθη,..(για).. να καταγγείλουν εκείνους 
που άδικα τους ζημίωσαν....». Είναι ένας άλλος παράγοντας που ελήφθη πολύ σοβαρά 
υπόψη στις αποφάσεις του αρχηγού. Οι συμπολεμιστές του είναι το πλήθος των 
Ελλήνων, που αντιμετωπίζει τα ίδια διλήμματα μ’ αυτόν, προβλήματα εθνικής 
συνείδησης, σε συνδυασμό με μεγάλη απογοήτευση από τις εξελίξεις των αγώνων των. 
Στο πρώτο μέρος του Μανιφέστου του, ο αξιωματικός Λ. Κατσώνης, ο Διοικητής του 
Αυτοκρατορικού Στόλου στη Μεσόγειο, όπως αποκαλεί τον εαυτό του, αναφέρει τα 
εμπόδια που έβαλαν στην εκτέλεση των καθηκόντων του ανώτεροί του στην ιεραρχία. 
Το γεγονός αυτό ίσως μπορεί να μην έχει πολιτική υφή, αλλά όταν προστεθεί στο όλο 
κλίμα και τις συνθήκες μέσα στις οποίες αγωνίζεται ο Κατσώνης ενεργεί σωρευτικά και 

                                                 
62 B. Jelavich, όπως πάνω, σελ. 287. 
63 Ν. Σβορώνος Ανάλεκτα Νεοελληνικής ιστορίας και Ιστοριογραφίας, Θεμέλιο 1999, Δ’ έκδοση, σελ. 37. 
64 Ίδιο όπως πάνω. 
65 Ίδιο,σελ.39. 
66 Στα παραθέματα ακολουθείται η μετάφραση στα Ελληνικά του Ιταλικού κειμένου. 
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έχει το βάρος του στην τελική του πολιτική απόφαση. Όταν αυτή η πολιτική απόφαση 
ωριμάζει στη σκέψη του στρατιωτικού οι εμπειρίες και όλοι οι παράγοντες που 
επέδρασαν στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης αξιολογήθηκαν και είχαν τη θέση τους σ’ 
αυτή τη δυναμική. 
Στη συνέχεια «αυτός ο γενναίος πολεμιστής, άξιος του ονόματός του και της Πατρίδας 
του», αφού εκφράσει την πίστη και αφοσίωσή του προσωπικά στον Ποτέμκιν, 
διευκρινίζει ότι «...έγινε γνωστός και αγαπητός στον Πρίγκιπα Στρατηγό Ποτέμκιν 
Ταυρικόν για τις υπηρεσίες του κι αφού έδειξε πολλές φορές την αξία του, εστάλη από τον 
ίδιο στη Μεσόγειο για να δράσει ενάντια στον κοινό εχθρό, χωρίς να έχει εφοδιαστεί με 
δημόσιο χρήμα, που αποτελεί τη βασική ουσία των πραγμάτων...». Εξηγεί δηλαδή ότι 
εστάλη από την ηγεσία της Ρωσίας να πολεμήσει, αυτός ο Έλληνας, «τον κοινό εχθρό» 
της Ελλάδας και Ρωσίας. Εδώ λοιπόν, από τον ίδιο τον Κατσώνη αποκαλύπτονται, πέρα 
από τα λοιπά σχετικά έγγραφα που το βεβαιώνουν, τα ουσιαστικά στοιχεία: 

- Ότι ανέλαβε την αποστολή με διαταγές της Ρωσικής ηγεσίας (Ποτέμκιν), 
- Για την αποστολή δεν έλαβε χρήματα από το δημόσιο ταμείο της Ρωσίας, 

επομένως ξεκίνησε μόνος του με τις δικές του δυνάμεις, ενώ εκτιμά ότι 
«οποιοσδήποτε άλλος δεν θα είχε αναλάβει όχι μόνο να φέρει εις πέρας μια τόσο 
σημαντική αποστολή, αλλά δεν θα είχε καν το θάρρος να την αρχίσει»! 

 
Ποια είναι όμως τα κίνητρα του στρατιωτικού για την ανάληψη μιας τόσο σημαντικής 
και δύσκολης αποστολής; Ο ίδιος με απλά λόγια παρουσιάζει τα κίνητρά του μιλώντας 
με μετριόφρονα διάθεση σε τρίτο πρόσωπο: «...Τα μεγάλα ιδανικά και ο φλογερός ζήλος 
του κυρίου Λάμπρου Κατσώνη, που τον διέκριναν τόσο όσον αφορά στις υπηρεσίες που 
πρόσφερε προς την Αυτοκρατορία, όσο και στο συμφέρον του Έθνους του...». Με τις 
εκφράσεις αυτές προσδιορίζονται τα κίνητρα, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι ο Λ. 
Κατσώνης γίνεται σαφής για το ότι, αφ’ ενός μεν δεν ξέχασε το χρέος προς το Έθνος 
του και αφ’ ετέρου χρησιμοποιεί τον όρο “ Έθνος ” για πρώτη φορά, σε σωστή θέση για 
απόλυτα σοβαρό σκοπό. Επομένως, δεν αφήνει καμία αμφιβολία, από την αρχή της 
πολιτικής του διακήρυξης, ότι έχει πλήρη συνείδηση της έννοιας του Έθνους του, ότι 
έχει διακρίνει και ενστερνιστεί το συμφέρον αυτού του Έθνους και γι’ αυτό 
εκμεταλλεύεται την δυνατότητα που του παρέχει η Ρωσική Δύναμη για να 
εξυπηρετήσει το Εθνικό συμφέρον. 
Στο Μανιφέστο ο Κατσώνης θεωρεί απαραίτητο να εξηγήσει με πιο τρόπο ανέλαβε να 
εκτελέσει την αποστολή του. «Εξόπλισε ένα στόλο αποτελούμενο από δεκαοκτώ 
ιστιοφόρα, που κινήθηκε βάσει των διαταγών ενάντια στον εχθρό στο Αιγαίο, 
κατορθώνοντας να κυριαρχήσει στο Αρχιπέλαγος και να υπερνικήσει τον Τουρκικό Στόλο, 
παρ’ όλο που ήταν αμέτρητα μεγαλύτερος από τον δικό του, χωρίς να τον φοβηθεί ή να 
τον αποφύγει». Από το παράθεμα αυτό φαίνεται η ικανότητα του στρατιωτικού 
Κατσώνη, που από το μηδέν χωρίς Ρωσική κρατική χρηματοδότηση, δημιουργεί μέσα 
σε μικρό χρονικό διάστημα έναν τεράστιο για την εποχή στόλο, με τον οποίο κινείται 
αποφασιστικά, χωρίς φόβο και υποχωρήσεις, και κατανικάει ένα πολυαριθμότερο 
εχθρικό. Όλα αυτά όμως, στα πλαίσια της αποστολής που του ανατέθηκε και σύμφωνα 
με τις Διαταγές που έχει ως αξιωματικός από την ηγεσία του. 
Ποιο είναι το στρατηγικό αποτέλεσμα της δράσης του Λ. Κατσώνη και των 
στρατευμάτων του στο Αρχιπέλαγος; Τι κατορθώνει επιχειρησιακά-στρατιωτικά, όταν 
έχει μείνει ουσιαστικά η μόνη Ρωσική Ναυτική Δύναμη στη Μεσόγειο, όταν στάθηκε 
αδύνατο στο συγκροτημένο Ρωσικό Στόλο να πλεύσει στην περιοχή αυτού του θεάτρου 
των επιχειρήσεων;  
Ο Κατσώνης απαντώντας στο ρητορικό ερώτημα διακηρύσσει «...Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι ο Τουρκικός Στόλος κατευθύνθηκε προς τη Λευκή Θάλασσα (Σημ. ΠΣ- το 
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Αρχιπέλαγος, το Αιγαίο Πέλαγος) για να αποτρέψει άλλες ζημιές, παρόμοιες μ’ αυτές 
που οι Τούρκοι είχαν ήδη υποστεί από το Λάμπρο. Επίσης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, αν 
ο στόλος του Λάμπρου δεν είχε τρομοκρατήσει τους Οθωμανούς, θα είχαν ενώσει μέρος 
της ναυτικής τους δύναμης του Ευξείνου Πόντου με την αντίστοιχη δύναμη της 
Μεσογείου, για να διπλασιάσουν κατά συνέπεια τις οθωμανικές δυνάμεις ενάντια στους 
Ρώσους στο σημείο όπου βρισκόταν το πραγματικό Θέατρο του Πολέμου και όπου 
αποφασιζόταν η τύχη και των δύο αντιπάλων...».  
Το στρατηγικό αποτέλεσμα, όπως το ορίζει ο Διοικητής των Ρωσικών Ναυτικών 
Δυνάμεων της Μεσογείου Λ. Κατσώνης ήταν ακριβώς αυτό: Με τη δράση του 
παρεμπόδισε τον Οθωμανικό Στόλο να ενωθεί με τις Δυνάμεις του στη Μαύρη 
Θάλασσα, όπου ήταν το Κύριο Θέατρο των Επιχειρήσεων του Β’ Ρωσο-Τουρκικού 
πολέμου, και να επιτύχει μ’ αυτόν τον τρόπο σχεδόν διπλασιασμό των Οθωμανικών 
Δυνάμεων, οπότε ίσως θα ήταν και άλλη η τροπή των αποτελεσμάτων αυτού του 
πολέμου. Βοήθησε δηλαδή ο στρατιωτικός Κατσώνης τις κύριες Ρωσικές Δυνάμεις να 
υπερισχύσουν στον αγώνα στη Μαύρη Θάλασσα και να πετύχουν έτσι καλύτερους 
όρους στη συνθήκη του Ιασίου (1792). Εκείνες τις ώρες όμως ο Κατσώνης δρούσε για 
τον στρατηγικό αυτό στόχο, αλλά όπως συνάγεται από τα πιο πάνω, πάντοτε και με την 
πολιτική του διαίσθηση ότι πράττει το καθήκον προς το Έθνος του. 
Οι σκοποί και στόχοι του Κατσώνη πραγματοποιούνται όχι με την άνεση της 
εξασφαλίσεως Διοικητικής Μέριμνας από την ηγεσία, όπως συμβαίνει σε 
συγκροτημένες κανονικά στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά μέσα από δυσκολίες 
προμηθειών και υποστηρίξεως που δεν έλαβε ποτέ. Οι δυνάμεις του Κατσώνη δεν 
κατάφεραν «...να προμηθευτούν τα απαραίτητα τρόφιμα κι όλα όσα επείγει να υπάρχουν 
σ’ έναν πόλεμο, που δεν μπορούν να αποκτηθούν παρά με χρήματα και που δεν του 
χορήγησαν ποτέ οι Ρώσοι διοικητές, παρ’ όλο που η Σεπτή Αυτοκράτειρα δεν παρέλειψε 
να δείξει τη μεγαλοψυχία της, που χάρισε αφειδώς παντού στον κόσμο, γεγονός από το 
οποίο πηγάζει η γενική λατρεία προς το πρόσωπό της...». Η αποστροφή αυτή αποτελεί 
και μια διαμαρτυρία. Είναι ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική διαπίστωση για να 
κατανοηθούν οι αντικειμενικές δυσκολίες μέσα στις οποίες πραγματώνονται όσα τελικά 
κατόρθωσε ο Κατσώνης και οι συμμαχητές του. 
Η διαμαρτυρία στη συνέχεια είναι άμεση και ξεκάθαρη. Επισημαίνει ότι η στάση του 
στρατηγού Ταμάρα απογοήτευσε για άλλη μια φορά τον ίδιο και τους άνδρες του 
«...διατηρώντας ανέπαφο το σεβασμό τους για την έμφυτη αρετή και την επιείκεια της 
Σεπτής Μεγαλειοτάτης Αικατερίνης Β΄ Αυτοκράτειρας πασών των Ρωσιών, που πάντοτε 
έδειχνε προς το Ελληνικό Έθνος και με τη βεβαιότητα ότι δεν σταμάτησε ποτέ να 
ευεργετεί αυτούς τους λιγοστούς πιστούς άνδρες που δεν παρέλειψαν να κάνουν το 
καθήκον τους μέχρι της τελευταίας ρανίδας του αίματός τους, διαμαρτύρονται για τους 
Ρώσους διοικητές, που διαδέχονταν ο ένας τον άλλο και είχαν ως μοναδικό τους σκοπό 
το συμφέρον τους και το να γεμίσουν το πουγκί τους...». 
Η διαμαρτυρία αυτή δεν είναι μόνον γιατί η στάση των Ρώσων Διοικητών απογοήτευσε 
τους Έλληνες μαχητές, τον Κατσώνη και τα στρατεύματά του, αλλά προ παντός γιατί 
«.... Έτσι, παρέκκλιναν πάντοτε από το καθήκον που είχαν να βοηθήσουν και να 
καθησυχάσουν ένα Έθνος, που είναι και ήταν πάντα ικανό να θυσιασθεί για τη δόξα 
της κοινής Μητέρας, της Σεπτής Αικατερίνης...».  
Ο Κατσώνης φθάνει στο κορυφαίο σημείο της πολιτικής του διακήρυξης αποδίδοντας 
με σαφήνεια το νόημα των αγώνων του ίδιου και των συμμαχητών του στο ακόλουθο 
σημείο: «...οι πολυάριθμοι στρατιώτες που τον ακολούθησαν (Σημ ΠΣ- τον Λάμπρο 
Κατσώνη) εκπροσωπώντας το Ελληνικό Έθνος για το οποίο πολεμούν, έλπιζαν ότι με 
τη συνθήκη ειρήνης θα υπήρχε κάποια συμφωνία που θα έδινε και σ’ αυτό το Έθνος ένα 

 16



μικρό χώρο ελεύθερο σε αντάλλαγμα του ιδρώτα που έχυσαν και των αγώνων που 
αναφέραμε...».  
Εδώ ο Λ. Κατσώνης ξεκαθαρίζει δύο πολύ σημαντικά στοιχεία: 
- Ο ίδιος και «οι πολυάριθμοι στρατιώτες που τον ακολούθησαν» εκπροσωπούσαν το 

«Ελληνικό Έθνος»! 
- Είχαν ελπίσει ότι με τους αγώνες τους και με τη βοήθεια της Ρωσίας «αυτό το 

΄Εθνος θα αποκτούσε ένα μικρό χώρο ελεύθερο...» και ότι αυτό θα ήταν μέρος της 
συνθήκης που υπογράφτηκε (Ιασίου). 

Το αποτέλεσμα της συνθήκης του Ιασίου φαίνεται ότι επέφερε μεγάλη απογοήτευση, 
μία ακόμη, στους Έλληνες, επομένως και σε εκείνους που πολεμούσαν στην πρώτη 
γραμμή για την ελευθερία του έθνους. «...Οι πολυάριθμες οικογένειες που θυσιάστηκαν 
για τη δόξα της Ρωσίας στενάζουν και χύνουν πικρά δάκρια για την εγκατάλειψη και την 
απόλυτη φτώχια τους, έχοντας χάσει το στήριγμά τους, με τους βάρβαρους να τους 
καταδιώκουν και να ιδιοποιούνται τα αγαθά τους, χωρίς να έχουν άλλη παρηγοριά από το 
θρήνο...». Εκφράζει με λίγα λόγια ο Κατσώνης αυτή την απογοήτευση, που γέμισαν 
πικρά δάκρια τους πολεμιστές και τις οικογένειές τους. 
Με όσα όμως έχει αναφέρει μέχρι τώρα στο Μανιφέστο του δικαιολογείται η 
συμπεριφορά του? Δικαιολογείται η στάση του στρατιώτη που εκτελεί διαταγές της 
Αυτοκράτειρας, δηλαδή να αντιταχθεί στην συνθήκη ειρήνης που εκείνη υπέγραψε? 
«Αυτή η κατάσταση εξανάγκασε τον κύριο Κατσώνη με τους συντρόφους του να 
εκδικηθούν το αίμα που έχυσαν οι νεκροί τους» εξηγεί ο ίδιος. Και συνεχίζει 
«...αφήνοντας κατά μέρος την αιώνια αναμονή της ελπίδας που ο στρατηγός Ταμάρα τους 
είχε δώσει για να τους εξαπατήσει, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια από την αμέλειά του, 
αποφάσισαν να εκδικηθούν τους εχθρούς χωρίς τη βοήθεια των Ρώσων Διοικητών, 
που δεν χρησίμευσαν σε τίποτε άλλο, παρά για να εμποδίσουν τους Έλληνες να 
πολεμήσουν στο όνομα της Μεγαλειότατης Αικατερίνης Β΄ και του Έθνους της. Προχωρεί 
λοιπόν ο Λάμπρος Κατσώνης με τη ρωσική σημαία όπως μπορεί, όσο του επιτρέπει η 
γενναιότητά του και η γενναιότητα των συντρόφων του, χωρίς να βλάψουν με κανένα 
τρόπο σημαία Ευρωπαϊκής Δύναμης....». 
Στο σημείο αυτό γνωστοποιεί τις αποφάσεις του, αποφάσεις καθαρά πολιτικές, να 
συνεχίσει τον αγώνα, να εκδικηθεί τους εχθρούς, με τη Ρωσική σημαία στους ιστούς 
των πλοίων του, χωρίς την πρόθεση να βλάψει ουδέτερες ή φίλιες Ευρωπαϊκές 
Δυνάμεις. 
Δεν φαντάζεται τον εαυτό του αποστάτη στρατιώτη, «...ο Λάμπρος με τα ρωσικά 
λάβαρα και δρώντας στο όνομα της πολύ Σεπτής Αυτοκράτειρας, ισχυρίζεται ότι δεν 
φαντάστηκε ποτέ την αποστασία, αλλά τη συνέχεια της υπηρεσίας που η Ρωσική 
Αυτοκρατορική Αυλή ξεκάθαρα ζήτησε από τους Έλληνες...». 
Στο τέλος ο Κατσώνης δηλώνει ότι ο αγώνας του ίδιου και των συμμαχητών του θα 
είναι ανυποχώρητος και ότι «.... Όταν οι Έλληνες θα έχουν βάψει με το αίμα τους τα 
ρωσικά λάβαρα, τότε θα πάψουν να μισούν τον εχθρό τους, με τον οποίο η Ρωσία 
υπέγραψε ειρήνη....» και εξηγεί ότι «...Θα πάψουν επίσης να τον μισούν όταν θα 
αποκτήσουν τα δικαιώματα που τους αξίζουν...». 
Από το Μανιφέστο του Λ. Κατσώνη δεν μένει καμιά αμφιβολία ότι η πολιτική του 
απόφαση έχει ληφθεί και ότι αυτός και οι Έλληνες θα αγωνίζονται, μόνοι πλέον, μέχρι 
να «αποκτήσουν τα δικαιώματα που τους αξίζουν...», δηλαδή «για νάχουν ένα χώρο 
ελεύθερο...». 
Ο Λάμπρος Κατσώνης επομένως στο Μανιφέστο του, την πολιτική του διακήρυξη 
διαμαρτύρεται, αλλά εξηγεί (περισσότερο) και δικαιολογεί (λιγότερο) τη στάση που του 
υπαγόρευσε η εθνική του συνείδηση. Εξηγεί ότι ένας πιστός και αφοσιωμένος 
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στρατιώτης ακούγοντας την εθνική του συνείδηση μπορεί να προβαίνει στην κορυφαία 
πολιτική πράξη: 
 
Την επιδίωξη με όλα τα μέσα και όλους τους τρόπους της απελευθερώσεως της πατρίδας 
του. 
 
Ποια είναι όμως η στάση της Ρωσικής ηγεσίας απέναντι σε μια τέτοια συμπεριφορά του 
στρατιωτικού, στον οποίο είχε αναθέσει σημαντικά καθήκοντα, και που τα καθήκοντα 
αυτά ήταν αποτέλεσμα των δικών της πολιτικών αποφάσεων; 
 
Η δικαίωση 
 
Σε ανακοίνωση του ο Γιούρι Πριάχιν στο συνέδριο Λιβαδειάς της Ελλάδας το 2004, 
αλλά προ παντός στο βιβλίο του 67 μας δίνει πραγματικά πολύ σημαντικό αριθμό νέων 
και σπουδαίων πληροφοριών σχετικά με την αντιμετώπιση του Λ. Κατσώνη από τους 
ανωτέρους του, μετά την «επανάσταση του» και την επιστροφή του στη Ρωσία..  
Αποκαλύπτεται η αιτία της παροχής αδείας επιστροφής του Κατσώνη στη Ρωσία: Έχει 
συσταθεί η ‘Ειδική Επιτροπή Κρίσεως που κρίνει τις απαιτήσεις σχετικά με το Στολίσκο 
που έδρασε στο Αρχιπέλαγος’, με Διάταγμα της Αικατερίνης ΙΙ ( 7ης Απριλίου 1794). 
Χωρίς τις εξηγήσεις του Αρχηγού του Στολίσκου, υποστηρίζει ο Πριάχιν, «...θα ήταν 
πρακτικώς αδύνατον να ξεκαθαρίσει κανείς ένα σωρό από παράπονα και απαιτήσεις, ένα 
χείμαρρο ανεξόφλητων λογαριασμών και οικονομικών αγωγών, που έφθαναν σαν βροχή 
στην Αυτοκράτειρα...». 
Με την υποστήριξη διακεκριμένων προσωπικοτήτων και τις αδιαμφισβήτητες 
πολεμικές αρετές και υπηρεσίες του Λάμπρου Κατσώνη στην Αυτοκράτειρα, έρχεται η 
δικαίωση.  
Ακολουθεί Διάταγμα της Αικατερίνης ΙΙ, που δίδει εντολή να πληρωθούν στον 
«...Συνταγματάρχη και Ιππότη Λάμπρο Κατσώνη - επομένως του αναγνωρίζει και τον 
αποκαθιστά στο βαθμό του - 8 ετών αποδοχές, για την υπηρεσία του κατά τη διάρκεια 
όλου του Ρωσο-Τουρκικού πολέμου στο Αρχιπέλαγος, υπηρετώντας τον Ρωσικό 
Στολίσκο».  
Στις 6 Ιουνίου 1795, μετά από Υψηλή Εντολή προς τον Μορντβίνοβ, διατάσσεται ο 
Κατσώνης να παρουσιασθεί στην Αγία Πετρούπολη για να παράσχει πληροφορίες και 
εξηγήσεις στην Ειδική Επιτροπή που έχει συσταθεί. 
Στις 20 Σεπτεμβρίου 1795 ο Λ. Κατσώνης συστήθηκε επίσημα σε χοροεσπερίδα την 
‘...ημέρα εορτασμού των γενεθλίων του Τσάρεβιτς Παύλου Πέτροβιτς...’ στην Αικατερίνη 
ΙΙ, που ‘...επιθυμούσε η ίδια να γνωρίσει 68 τον Συνταγματάρχη και Ιππότη Λ. Κατσώνη 
που ήλθε από τη Χερσώνα...’. Έτσι, με τον πιο επίσημο τρόπο τονισμένη, δόθηκε 
δημόσια η «συγχώρεση» της Αικατερίνης ΙΙ, μπροστά στα μάτια όλων των κοσμικών. 
«...Η συνεργασία του Κατσώνη ήταν καθοριστική στις αποφάσεις της Επιτροπής, όπου 
εκτιμήθηκαν τα προσόντα του ως Διοικητού, αξιωματικού, ηγέτη και οργανωτικού 
                                                 
67 2η Ανακοίνωση Γ. Πριάχιν με θέμα «Λάμπρος Κατσώνης: Η επιστροφή στη Ρωσία. Ο βίος και η δράση 
του στην Αγία Πετρούπολη (1795 – 1798)». Επίσης στο βιβλίο του ό.π., Κεφάλαια 4 και 5. 
68 Επομένως ο θρύλος, κυρίως των λαϊκών αναγνωσμάτων, που εμφανίσθηκαν στα Ελληνικά 
μυθιστορήματα, που γράφτηκαν για το Λάμπρο Κατσώνη και που ήθελε τον Κατσώνη ‘ευνοούμενο’ της 
Αικατερίνης ΙΙ, πρέπει να μην θεωρείται ότι έχει κάποια πραγματική βάση, αφού η Αικατερίνη γνώρισε 
τον Κατσώνη μόλις το 1795, ένα χρόνο πριν πεθάνει και σε μεγάλη ηλικία, όταν ευνοούμενος της ήταν ο 
Ζούμπωφ! Κατά συνέπεια δεν θεωρούμε ότι μια τέτοιας μορφής εύνοια της Αικατερίνης ΙΙ μπορεί να 
έπαιξε κάποιο ρόλο στην «συγχώρεση» του Λ. Κατσώνη για την πολιτική του αντίθεση στη συνθήκη του 
Ιασίου. 
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ανδρός, με ευθεία κρίση, βαθιά γνώση των πολύμορφων υποθέσεων και γεγονότων και 
λεπτομερειών και διατήρηση στη μνήμη του στοιχείων που βοήθησαν το έργο της 
Επιτροπής, δίνοντας τεκμηριωμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις των μελών της. Έτσι 
αποκαταστάθηκε στα μάτια της Ανώτατης Διοίκησης και της κοινωνίας...» επισημαίνει ο 
Πριάχιν. 
Η απόφαση της Επιτροπής τον δικαιώνει πλήρως και του αποδίδονται ως αποζημίωση 
576.674 ρούβλια, ενώ επιδικάζονται 159.100 ρούβλια ως χρέος του, το οποίο και 
πληρώνει ο Κατσώνης προς τους ενάγοντες που δικαιώθηκαν 69, με Διάταγμα που 
εκδόθηκε την 7η Νοεμβρίου 1797.  
Από τα ΡΚΙΑ ήλθε επίσης στο φως και ένα άλλο στοιχείο, που καταδεικνύει ότι ο 
πόθος του Λάμπρου Κατσώνη να ελευθερώσει την Ελλάδα δεν είχε σβήσει μετά την 
επιστροφή του στη Ρωσία! Επιθυμεί να ξανακατεβεί στην Ελλάδα, μαζί με το σύντροφό 
του Ν. Πάγκαλο. Όταν τον Οκτώβριο1798 αναχώρησε για τη Μεσόγειο η Μοίρα του 
Στολίσκου του Αντιναυάρχου Φ.Φ. Ουσακόβ για να πολεμήσει τις Γαλλικές Δυνάμεις, 
ο Λάμπρος ένοιωσε σφοδρή επιθυμία να κατέβει μαζί του, να πολεμήσει και πάλι. Ζητά 
από τον Αυτοκράτορα Παύλο Ι να τον αφήσει με δικά του χρήματα να εξοπλίσει ένα 
πλοίο και να πλεύσει στη Μεσόγειο. Ο Αυτοκράτορας, εκτιμώντας τον πατριωτικό του 
ζήλο, του το εγκρίνει στις 24 Οκτωβρίου 1798 και στέλνει σχετικό Διάταγμα στον 
Ναύαρχο Ουσακόβ την 1η Νοεμβρίου 1798 70.  
Στο μεταξύ άλλαξαν οι συνθήκες μετά από την κατάληψη της Κέρκυρας, έτσι η 
προτιθέμενη αποστολή του Λ. Κατσώνη δεν είχε καμιά πρακτική σημασία και σιωπηρά 
ατόνησε. 
Το πιο πάνω γεγονός, όμως, βεβαιώνει την πολιτική σκέψη του Λάμπρου Κατσώνη, 
που μέσα στην άσβεστη εθνική του συνείδηση καταγράφει για πάντα τη θέληση να 
ελευθερώσει την πατρίδα του. 
 
Επίλογος 
Το πολιτικό πλαίσιο της περιόδου που μελετάμε, ορίζεται από τις πολιτικές αποφάσεις 
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, της Ρωσίας και των άλλων Ευρωπαϊκών δυνάμεων. Οι 
χώρες αυτές δημιουργούν το πολιτικό κλίμα μέσα στο οποίο Έλληνες αξιωματικοί που 
υπηρετούν ξένες δυνάμεις καλούνται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους στο ακέραιο. 
Η πολιτική που εφαρμόζει η κάθε δύναμη έχει σκοπό να κατορθώσει τους στόχους της 
και να εκπληρώσει τα σχέδια της ηγεσίας της. Οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής, με την 
πολιτική τους προσπαθούν να επιβάλουν την εξουσία τους, να επεκτείνουν τα σύνορά 
τους και να καταφέρουν να ηγηθούν στις μεταφορές των αγαθών και προϊόντων στον 
τότε διεθνή ορίζοντα. Γι’ αυτό χρειάζονται ανοικτούς εμπορικούς δρόμους. Το 
τελευταίο προσδιορίζει πολιτική ισχύος που πρέπει να ασκηθεί από την μεγάλη δύναμη, 
σημαίνει ένοπλες δυνάμεις, σημαίνει πολέμους οικονομικών συμφερόντων. 
Τα πιο πάνω συνιστούν την υψηλή πολιτική μεγάλης δυνάμεως. 
Υπάρχουν όμως την περίοδο αυτή λαοί που στενάζουν κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό 
για πάνω από 300 χρόνια. Αυτές οι μικρές εθνότητες και ειδικά των Βαλκανίων 
προσβλέπουν στην υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων για την ανάκτηση της 
ελευθερίας τους.  
Η συμβολή της Ρωσίας στην Ελληνική Υπόθεση στον ιστορικό αυτόν χρόνο και χώρο 
είναι τεράστια και καθοριστική. Σε όλους τους πολέμους της με την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία η Ρωσία χρησιμοποιεί, με τα κατάλληλα μέσα διεγείροντας τους 
Έλληνες, ως ‘μαξιλάρι’. Με τη συνθήκη όμως Κιουτσούκ Καϊναρτζί, ο Ελληνισμός θα 
                                                 
69 Βιβλίο Πριάχιν, Ελληνική έκδοση, σελ.140. 
70 ΡΚΑ ΠΝΣ, τόμος 227, καταγραφή 1, φάκελος 67, φύλλα 231, 235 και βιβλίο Πριάχιν Κεφ.4, σελ. 102. 
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κερδίσει το δικαίωμα ελεύθερης ναυσιπλοΐας με την Ρωσική σημαία στα κατάρτια των 
πλοίων του. Έτσι εισέρχεται στο πολιτικό πλαίσιο των Τσάρων, δηλαδή να διεξάγουν 
το εμπόριο ελεύθερα και από τα Στενά του Βοσπόρου. 
Προβάλλοντας μέσα από τον κρατικό μηχανισμό, όπου υπηρετούν Έλληνες, και στην 
υποδουλωμένη Ελλάδα (με πράκτορες), το ομόδοξο χριστιανικό στοιχείο, η Ρωσία 
γνωρίζει ότι θα μπορεί πάντοτε να χρησιμοποιεί τους Έλληνες. Οι Έλληνες θα 
επαναστατούν με την υπόσχεση του ‘ξανθού γένους’, ότι η Ρωσία θα τους βοηθήσει να 
εκπληρώσουν το όνειρο, να ελευθερωθεί το Ελληνικό Έθνος. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο των ιστορικών συγκυριών εντάσσεται και η ηρωική προσπάθεια του 
Λάμπρου Κατσώνη. Ο Κατσώνης δίνοντας ένα δείγμα των στρατιωτικών και ναυτικών 
του αρετών, οδήγησε τους συμμαχητές του στους αγώνες για την ελευθερία της 
πατρίδας. Το τελευταίο ήταν και η ‘πολιτική’ συμφωνία του με την ηγεσία της Ρωσίας. 
Ανέλαβε την αποστολή της προετοιμασίας της καθόδου του Ρωσικού Στόλου στη 
Μεσόγειο για να πολεμήσει μαζί του τον κοινό εχθρό, τους Τούρκους. Πολεμούσε για 5 
περίπου χρόνια στη Μεσόγειο συμφωνώντας ότι πολεμά τον εχθρό της θρησκευτικής 
πίστης του, αλλά και για να ελευθερώσει την πατρίδα του. 
Είναι επομένως ο Λάμπρος Κατσώνης ένας αξιωματικός των Ρωσικών δυνάμεων, αλλά 
διατηρεί ακέραιη την αίσθηση του καθήκοντος προς την πατρίδα του, ακούει την 
εθνική του συνείδηση. Η εθνική συνείδηση για τους Έλληνες έχει πλέον εδραιωθεί και 
την εκτρέφουν τα ρεύματα του Διαφωτισμού, οι διακινούμενοι σχεδόν ελεύθερα 
Έλληνες έμποροι και ναυτικοί. Οι Έλληνες λόγιοι έχουν οδηγήσει σε πολιτικές σκέψεις 
τους Έλληνες. Η πολιτική σκέψη στον Κατσώνη μετατρέπεται σε πράξη. 
Όταν ωριμάζουν οι συνθήκες, όταν η Ρωσία εγκαταλείπει τα εθνικά συμφέροντα της 
Ελλάδας με τη συνθήκη του Ιασίου, τότε πρωτοστατεί στις αποφάσεις του Κατσώνη το 
πολιτικό στοιχείο. Αισθάνεται ότι συνεχίζοντας τον αγώνα για την ελευθερία της 
πατρίδας του δεν αποστατεί. Είναι η πολιτική σκέψη που καθοδηγεί εκείνες τις στιγμές 
τις αποφάσεις του. Αυτός ο καταξιωμένος και αφοσιωμένος αξιωματικός, μέσα στην 
φόρτιση των εξελίξεων, δεν μπορεί να διαχωρίσει τα πολιτικά του δικαιώματα, το 
δικαίωμα των Ελλήνων στην ελευθερία.  
Τότε ο Λάμπρος Κατσώνης με θάρρος και πολιτική εντιμότητα διαμαρτύρεται για τη 
συμπεριφορά των ανωτέρων του στρατιωτικών αλλά, συμφωνώντας πολιτικά με την 
Σεπτή Αυτοκράτειρα, εξηγεί γιατί συνεχίζει τον αγώνα του. Είναι συνεπής προς το 
πρωτεύον καθήκον του ως Έλληνας και ως στρατιώτης: Να ελευθερώσει την πατρίδα 
του. 
Στο τεράστιο ερώτημα που υπάρχει πάντοτε για το κατά πόσο είναι δυνατόν ο πολιτικός 
παράγοντας να επηρεάσει τις αποφάσεις ενός στρατιωτικού, εκτιμάται ότι την 
απάντηση έδωσε η Ρωσική ηγεσία. Ο Λάμπρος Κατσώνης δικαιώθηκε πλήρως, 
αποκαταστάθηκε και συνέχισε τη σταδιοδρομία του συμπληρώνοντας 35 χρόνια στις 
Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. 
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Ο πολιτικός Λάμπρος Κατσώνης 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
Λάβαρο Λ. Κατσώνη (1792) , αναπαράσταση σύμφωνα με τα Βενετικά Αρχεία. 

[Αρχείο Π. Στάμου]. 
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Ο πολιτικός Λάμπρος Κατσώνης 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ    Η ΦΑΝΕΡΩΣΗ 
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Ο πολιτικός Λάμπρος Κατσώνης 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
Το Mανιφέστο του Λ. Κατσώνη [των Εθνικών Ολλανδικών Αρχείων] 
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Ο πολιτικός Λάμπρος Κατσώνης 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  
 

To Μανιφέστο Λάμπρου Κατσώνη των Εθνικών Ολλανδικών Αρχείων 
 
Αριθμ. Αρχείου Π.Στάμου: ΟΑ – 1/Δεκέμβριος 2006 
 
Πηγή : Εθνικά Ολλανδικά Αρχεία (ΕΟΑ). 
Κατάλογος Ν. Βερνίκου – B.j. Slott, σελ. 5, έτος 1792  
Φάκελος Ι Lias Babarije no.6993, Αριθμός εγγράφου 5. 
 
 
Περιεχόμενο: Αναφορά από 25/6 – 26/71792 του Jan Leden Van de Gelder 
προς τον Ολλανδό πρέσβη F.G.van Dedem στην Κωνσταντινούπολη. Από το Αρχείο του 
πρέσβη. 
 
Στοιχεία διαβιβαστικού εγγράφου : Χειρόγραφο στην Ολλανδική γλώσσα, σελίδες 3. 
 
(Μετάφραση κυρία W.A.M. Stepanoff-van Hoorn, μεταγραφή κειμένου Π. Στάμου, 
Φεβρουάριος 2007) 
 
Μεταγραφή κειμένου Μανιφέστου στα Ελληνικά (από το Ολλανδικό κείμενο). 
 
«…. 
 
Από 25 Ιουνίου. 
Μέχρι 25 Ιουλίου1792 
 
 

Εξοχότατοι Κραταιότατοι Κύριοι! 
 
Όχι μόνον όπως στην προηγούμενη αναφορά μου, ο αναφερόμενος Ρώσος 

Ταγματάργης ή Συνταγματάργης Λάμπρος εμφανίσθηκε ξαφνικά στο αρχιπέλαγος με 
μερικά πλοία, όλα υπό Ρωσικήν σημαία, και στα οποία κάνει αυτός κουμάντο, αλλά 
εκεί στο αρχιπέλαγος αυτός παίζει παντού τον ρόλο του ληστή, και επιπλέον τους 
κατοίκους των νησιών των εβρισκομένων εις αυτήν την θάλασσαν πάρα πολύ πλήττει, 
αλλά αυτός (ΣΜ-ο Λάμπρος) κρίνοντας σκόπιμο, και αυτή η πράξη κάνει τη 
συμπεριφορά του ακόμα πιο παράξενη, έγραψε ένα μανιφέστο στα ιταλικά, ως 
δικαιολογία της συμπεριφοράς του αυτής, και έστειλε ένα αντίγραφο αυτού του 
μανιφέστου στον Κύριο Πρέσβη της Γαλλίας καθώς και σε μερικούς άλλους Ξένους 
Υπουργούς που κατοικούν ενταύθα προς ενημέρωσην τους. Και επειδή πιθανόν εσάς 
Κραταιά Δύναμη λόγω ιδιαιτερότητας θα μπορούσε να σας ενδιαφέρει να λάβετε 
γνώσην του περιεχομένου του, εγώ πρώτον φρόντισα να αποκτήσω αντίγραφο αυτού, 
και στην συνέχεια εφ’όσον μετά από πολλούς κόπους το είχα στα χέρια μου, έδωσα 
εντολή να γίνει έναν αντίγραφο καθώς και μια μετάφραση στην Γαλλική γλώσσα για 
περαιτέρω άνεσή σας, και δια του παρόντος προσφέρω αυτά σε εσάς Κραταιά Δύναμη. 

 
Από τότε που σας το έγραψα στη προηγούμενη αναφορά μου, και το οποίο με 

την άφιξη πλήθους άλλων επιστολών στην Πύλη καθώς και στους άλλους Ξένους 
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Υπουργούς, έχει επιβεβαιωθεί, ότι στις 18 Μαΐου, ο Ρώσος Απεσταλμένος στην 
Βαρσοβία έχει δώσει στην Πολωνική Κυβέρνηση και εξ ονόματος του Άρχοντά του ένα 
Μανιφέστο Πολέμου, και ότι από την 19η ήδη ένα σώμα Ρωσικού στρατού, έχοντας 
συναντήσει όμως κάποια αντίσταση, εισέβαλε σε αυτήν την Δημοκρατία, και έτσι 
φαίνεται στον καθένα εξαιρετικά παράξενα και πολύ περίεργο το ότι ο εδώ Πολωνός 
Πρέσβης δηλώνει και μάλιστα επιμένει να δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα, και 
βεβαιώνει ότι μέχρι τώρα δεν έλαβε καμία σχετική είδηση, και ότι μάλιστα ανά πάσαν 
στιγμή περιμένει ευνοϊκότερες ειδήσεις. 

 
Η Πύλη εν τω μεταξύ θεωρώντας την υπόθεση για κάτι παραπάνω από 

αληθινή, βρίσκει όλο και περρισοτέρους λόγους, να μην βιάζεται για την σύναψη και 
υπογραφή της ήδη από καιρό σχεδιαζομένης συνθήκης με την Πολωνία 

 
Ο προσφάτως αφιχθείς καινούργιος Μεγάλος Βεζίρης Μελέκ Πασάς, ο οποίος 

υπό την κυβέρνηση του Πατέρα του σημερινού Σουλτάνου είχε το πόστο του 
Καϊμακάμη, και ο οποίος είχε σκεφθεί, πως μερικά λάθη και σφάλματα, τα οποία είχε 
ανακαλύψει και είχε μελετήσει, και θέλοντας τώρα να τα μεταρρυθμίσει, εξέφρασε 
κατά προτεραιότητα μετά την εγκαθίδρυση του αυτή την πρόθεση προς τον Άρχοντά 
του, και διαπιστώνοντας όμως ότι η διάθεση του Άρχοντα του σχετικά με αυτά τα 
θέματα δεν ήταν καθόλου σύμφωνη με την δική του γνώμη, αυτός ο Υπουργός 
σκεπτόμενος σοφά επέλεξε να εγκαταλείψει αμέσως και χωρίς δισταγμό αυτά τα 
σχέδια, που σχετίζονται με την διοίκηση των πολιτικών υποθέσεων, εσωτερικών και 
εξωτερικών, σε όλες τις επιμέρους λεπτομέρειές τους και επέλεξε να υποταχθεί, και 
πήρε στάση σύμφωνα με τις επιφυλάξεις και τις αποφάσεις του γνωστού μεγάλου 
μυστικού Συμβουλίου, στο οποίου έχει θέσει ο Σουλτάνος την εμπιστοσύνη του. 

 
Ο Μεγάλος Βεζίρης συμμετέχει τακτικά ως πρόεδρος, στο Διβάνι στην Πύλη 

και στην παρουσία του εκδικάζονται όλες οι δικαστικές υποθέσεις, κρίνοντας και 
κάνοντας στο έπακρον να επαναφέρει και να εισάγει όλα σε καλή τάξη, και όσο το 
δυνατόν περισσότερο να αυξήσει τα κρατικά έσοδα, και να βελτιώνει την οικονομική 
κατάσταση γενικά, το κοινό όμως, μην έχοντας συνηθίσει και τόσο στους φόρους, δεν 
παραλείπει, λόγω μερικών νέων εισαχθέντων (φόρων), όσο λογικοί μπορούν να είναι 
αυτοί, να μουρμουράει. 

 
Ο φόρος των δυο παράδων για κάθε οκά κρασιού, αποφέρει πάρα πολλά και 

σημαντικά έσοδα, και ήδη έχει δρομολογηθεί χωρίς κανέναν εμπόδιο, και η αυστηρή 
απαγόρευση εισαγωγής, πώλησης καθώς και χρήσης κάθε είδους κρασιών και δυνατών 
ποτών, για να ευνοήσει το αναφερθέν μέσον εσόδων, έχει πάρει θέση εντελώς αντίθετη 
στο ελεύθερο εμπόριο για τους Χριστιανούς της εκκλησίας, ενώ αντιθέτως όπως είναι 
γνωστό η χρήση των ποτών αυτών παραμένει αυστηρότατα απαγορευμένη για τους 
Μουσουλμάνους. 

 
Ο πρώην Μεγάλος Βεζίρης Γιουσούφ Πασάς έχει φθάσει σε καλή κατάσταση 

μετά από τέσσερες ημέρες από εδώ μέσω του καναλιού στην Κυβερνία του της 
Τραπεζούντας, αυτός πρέπει να μεταβεί στην συνέχεια στην Ανάφη για να επιβλέψει 
στην επισκευή των ήδη υπαρχόντων εκεί οχυρώσεων, και παντού όπου αυτό κρίνεται 
αναγκαίον, να κάνει καινούργια οχυρωματικά έργα. 

 
Όσο ο καθένας μας ήλπίζε και με λόγους περίμενε, ότι με το τέλος του 

πολέμου τα τρόφιμα και όλα τα περαιτέρω αναγκαία θα είχαν κατέβει σε μια πιο 
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χαμηλή τιμή, αυτό το προνόμιο συμβαίνει ελάχιστα, ή δεν διακρίνεται καθόλου και εγώ 
ο ίδιος ήμουν ολόκληρο αυτό το έτος έως και αυτήν την στιγμή αναγκασμένος ακόμα 
μεταξύ και των άλλων βαρών, να πληρώνω την ασυνήθη τιμή των 20 παράδων για κάθε 
οκά πρόβειου κρέατος και εφόσον η κυρίως κατανάλωση κρέατος σε ένα νοικοκυριό 
αποτελείται από το πρόβειο κρέας, κάτι τέτοιο δεν στερείται καθόλου σημασίας. Και 
για τα κοινά κρασιά, για τα οποία προηγουμένως ίσχυαν οι τιμές των 2 παράδων, αυτή 
τη στιγμή πωλούνται άνετα με 10 ή και 12 παράδες και εξαιτίας των καινούργιων 
εισαχθέντων βαρών προβλέπεται ότι η ακρίβεια των κυριοτέρων αγαθών θα διατηρηθεί. 

 
Μη θέλοντας να κρατήσω περαιτέρω την προσοχή σας Εξοχώτατοι 

Κραταιώτατοι Κύριοι, έχω την τιμή με όλο το απαιτούμενο σεβασμό και την 
απαιτούμενη εκτίμηση να είμαι 

 
στους Εξοχότατους και Κραταιούς Κυρίους! 
ο υπήκοος της Κραταιής Δύναμης 
και υπάκουος Υπηρέτης σας 
 
Jan Leden 
Van de Gelder 
 
….» 
 
 
Επισύναμμα στο Ολλανδικό χειρόγραφο:  
(Μεταξύ των άλλων εγγράφων) Χειρόγραφο κείμενο του Μανιφέστου, 

γραμμένο σε δύο στήλες, στα Ιταλικά και Γαλλικά (αριστερά ιταλική, δεξιά γαλλική 
γλώσσα) σε 10 σελίδες μεγέθους Α4. 

 
Μανιφέστο ιππότη Λάμπρου Κατσώνη, 
(Με ημερομηνία 26 Ιουλίου 1792). 
 
 
(Άνω μέρος αριστερής στήλης, ιταλικά) Αντίγραφο Μανιφέστου ιππότη 

Λάμπρου Κατσώνη 
26 Ιουλίου 1792. (Δίπλα στην ημερομηνία) υπογραφή δυσανάγνωστη, πιθανώς 

του μεταφραστή ή ίσως του προξένου) 
(Άνω μέρος δεξιάς στήλης, γαλλικά) Μετάφραση. Από κάτω ίδια 

δυσανάγνωστη υπογραφή). 
 
(Στο τέλος του δίστηλου χειρογράφου και στις δύο στήλες) 
υπογράφεται Lambro Cazzoni  
(και στις δύο στήλες) υπογραφή όμοια της αρχής των κειμένων, 

δυσανάγνωστη. 
 
(Μετάφραση Τόνια Τσίτσοβιτς, μεταγραφή στα Ελληνικά Π. Στάμου, όπου 

έγινε απλή συντακτική παρέμβαση και προσαρμογή στρατιωτικών όρων). 
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Μεταγραφή κειμένου Διακήρυξης-Μανιφέστου στα Ελληνικά (από το 
Ιταλικό κείμενο). 

 
«… 
Αντίγραφο της Διακήρυξης του Ιππότη Λάμπρου Κατσώνη. 
 
26, Ιούλιος 1792 
 
Δεν χρειάζονται ωραία λόγια κι είναι άχρηστες οι αποδείξεις για την 

επιβεβαίωση μιας αλήθειας ηλίου φαεινότερης, τη στιγμή που τα ίδια τα πράγματα την 
αποδεικνύουν περισσότερο από τα λόγια. Θα ήταν επομένως μάταιο χάσιμο χρόνου να 
φθάσει κανείς στο σημείο να υπογραμμίσει μια – μια τις υπηρεσίες που το Ελληνικό 
Έθνος πρόσφερε στη Ρωσική Αυτοκρατορία, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν 
άνθρωποι που να μη γνωρίζουν πόσο αφιερώθηκε αποκλειστικά σ’ αυτήν, άλλοτε 
σπρωγμένο από την ελπίδα να ανακτήσει τη χαμένη ελευθερία του κι άλλοτε 
ακολουθώντας τις υποσχέσεις των Ρώσων Στρατηγών, αλλά τις περισσότερες φορές 
έχοντας εμπιστοσύνη στο κοινό Δόγμα και στην κοινή θρησκεία. Πρόσφατο 
παράδειγμα όλων αυτών είναι αυτός ο πόλεμος. 

Ο σκοπός μας δεν είναι επομένως άλλος, από το να αποδείξουμε εν συντομία 
τους δίκαιους λόγους που εξανάγκασαν τόσο τον κύριο Συνταγματάρχη Λάμπρο 
Κατσώνη, Διοικητή του Αυτοκρατορικού Στόλου στη Μεσόγειο, όσο και το πλήθος 
των Ελλήνων στρατιωτών που τον ακολούθησαν, οι οποίοι αποτελούν ένα αξιοσέβαστο 
σώμα και εκπροσωπούν τα αρχαία ήθη, να καταγγείλουν εκείνους που άδικα τους 
ζημίωσαν. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να δείξει κανείς υπομονή για λίγο, ώστε να 
αποκαλύψει την υπόθεση από την αρχή. 

Αυτός ο γενναίος πολεμιστής, άξιος του ονόματός του και της Πατρίδας του, 
αφού υπηρέτησε στον προηγούμενο πόλεμο την Αυλή της Πετρούπολης με πίστη και 
αφοσίωση και στην αρχή του παρόντος πολέμου στην πολιορκία του Οτσακόφ, όπου 
έγινε γνωστός και αγαπητός στον Πρίγκιπα Στρατηγό Ποτέμκιν Ταυρικόν για τις 
υπηρεσίες του κι αφού έδειξε πολλές φορές την αξία του, εστάλη από τον ίδιο στη 
Μεσόγειο για να δράσει ενάντια στον κοινό εχθρό, χωρίς να έχει εφοδιαστεί με δημόσιο 
χρήμα, που αποτελεί τη βασική ουσία των πραγμάτων. 

Οποιοσδήποτε άλλος δεν θα είχε αναλάβει όχι μόνο να φέρει εις πέρας μια 
τόσο σημαντική αποστολή, αλλά δεν θα είχε καν το θάρρος να την αρχίσει. Όμως, τα 
μεγάλα ιδανικά και ο φλογερός ζήλος του κυρίου Λάμπρου Κατσώνη, που τον 
διέκριναν τόσο όσον αφορά στις υπηρεσίες που πρόσφερε προς την Αυτοκρατορία, όσο 
και στο συμφέρον του Έθνους του, μαζί με το στοιχείο που αποτελεί την ψυχή των 
πάντων, δηλαδή τον ανθρώπινο χαρακτήρα του και την τιμιότητα με την οποία κατακτά 
τις καρδιές, καθώς και με την αξιαγάπητη ειλικρίνειά του, κατόρθωσαν να πείσουν 
πολλούς συμπατριώτες του να τον ακολουθήσουν. Εν συνεχεία εξόπλισε ένα στόλο 
αποτελούμενο από δεκαοκτώ ιστιοφόρα, που κινήθηκε βάσει των διαταγών ενάντια 
στον εχθρό στο Αιγαίο, κατορθώνοντας να κυριαρχήσει στο Αρχιπέλαγος και να 
υπερνικήσει τον Τουρκικό Στόλο, παρ’ όλο που ήταν αμέτρητα μεγαλύτερος από τον 
δικό του, χωρίς να τον φοβηθεί ή να τον αποφύγει. Αντίθετα, είχε επιλέξει το λιμάνι της 
νήσου Κέας (Τζιάς), όπου βρίσκονταν πολλές οθωμανικές δυνάμεις, κοντά στην είσοδο 
εκείνης της Μητρόπολης (Σ.ΠΣ- της Κωνσταντινούπολης). 

Είναι αναμφίβολο ότι ο Τουρκικός Στόλος κατευθύνθηκε προς τη Λευκή 
Θάλασσα για να αποτρέψει άλλες ζημιές, παρόμοιες μ’ αυτές που οι Τούρκοι είχαν ήδη 
υποστεί από το Λάμπρο. Επίσης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, αν ο στόλος του Λάμπρου 
δεν είχε τρομοκρατήσει τους Οθωμανούς, θα είχαν ενώσει μέρος της ναυτικής τους 
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δύναμης του Ευξείνου Πόντου με την αντίστοιχη δύναμη της Μεσογείου, για να 
διπλασιάσουν κατά συνέπεια τις οθωμανικές δυνάμεις ενάντια στους Ρώσους στο 
σημείο όπου βρισκόταν το πραγματικό Θέατρο του Πολέμου και όπου αποφασιζόταν η 
τύχη και των δύο αντιπάλων. 

Ποιος θα μπορούσε να αρνηθεί ότι η ένωση των δύο τουρκικών στόλων θα 
έθετε σε κίνδυνο τις επιτυχίες της Μαύρης Θάλασσας; Απ’ αυτό προκύπτει ότι αυτός ο 
άξιος άνδρας απέδειξε το ζήλο του για τη ρωσική δόξα και τις ικανότητές του. Σχεδόν 
από την αρχή τον φθόνησαν και τον καταδίωξαν οι Ρώσοι διοικητές που στάλθηκαν 
κοντά του. 

Ο φθόνος οδήγησε στο να εγκαταλειφθεί μέσα στις εχθρικές φλόγες. Δεν 
μπόρεσε όμως να τον κάνει να χάσει τη μεγαλοψυχία του, που τον ώθησε να θυσιάσει 
τις μικρές του δυνάμεις για μια αξιόλογη καταστροφή του εχθρού. 

Έπειτα από την καταστροφή ενός μεγάλου μέρους του στόλου του, που 
στεφάνωσε τη γενναιότητά του κι έκανε το αίμα των εχθρών του να παγώσει στις 
φλέβες τους, δεν άργησε να εξοπλίσει έναν καινούριο, μικρό αλλά οπλισμένο με εκείνο 
το θάρρος που δεν έχασε ποτέ, κι η συνηθισμένη του γλυκύτητα είχε κατευνάσει την 
ψυχή των οπαδών του. Το παράδειγμα της τόλμης του τους είχε ενθαρρύνει, αλλά αυτό 
δεν ήταν αρκετό για να προμηθευτούν τα απαραίτητα τρόφιμα κι όλα όσα επείγει να 
υπάρχουν σ’ έναν πόλεμο, που δεν μπορούν να αποκτηθούν παρά με χρήματα και που 
δεν του χορήγησαν ποτέ οι Ρώσοι διοικητές, παρ’ όλο που η Σεπτή Αυτοκράτειρα δεν 
παρέλειψε να δείξει τη μεγαλοψυχία της, που χάρισε αφειδώς παντού στον κόσμο, 
γεγονός από το οποίο πηγάζει η γενική λατρεία προς το πρόσωπό της. Όμως, η συνεχής 
φροντίδα του στάθηκε ικανή όχι μόνο να αναπληρώσει αυτές τις ελλείψεις, αλλά και να 
βοηθήσει σε πολλές περιστάσεις, με χρήματα και με άλλα μέσα, τις ανάγκες του 
στρατηγού Ταμάρα, από τον οποίο έλπιζε να έχει τη βοήθεια που του είχε προσωπικά 
υποσχεθεί. Υπολογίζοντας λοιπόν σ’ αυτό, ο Λάμπρος προετοίμασε μια δύναμη 2500 
στρατιωτών, σύμφωνα με τις διαταγές του Στρατηγού. Σ’ αυτήν την κατάσταση θα 
έπρεπε να είχε πάψει να έχει οποιαδήποτε υπομονή έπειτα από τόση αργοπορία και 
αμέλεια του Στρατηγού κι είναι κατανοητό ότι οι άνδρες που είχε ο Κατσώνης υπό τις 
διαταγές του δεν μπόρεσαν να ανεχθούν τόσον εξευτελισμό και τόση κοροϊδία, όταν 
είδαν ότι οι υποσχέσεις του δεν πραγματοποιούνταν.  

Σ’ αυτό το διάστημα, κατά το οποίο η επονείδιστη εγκατάλειψη του Ταμάρα 
έθλιβε τις ψυχές των Ελλήνων, έφθασε στη Ζάκυνθο ένας αγγελιοφόρος του ιδίου, 
φέροντας μαζί του 12 τάλιρα που παρέδωσε στα χέρια του Συνταγματάρχη Μακρή, ενώ 
είχε δημοσιευθεί (Σ.ΠΣ-είχε γίνει γνωστό) ότι αυτό το ποσό θα το χρησιμοποιούσε ο 
Λάμπρος. Αυτό ήταν τελείως αναληθές, διότι ο κύριος Ταμάρα δεν θέλησε να 
καταδεχτεί να το γνωστοποιήσει στον κύριο Κατσώνη. Αυτή η ελπίδα έπεισε τους 
Έλληνες να φθάσουν μέχρι το τελευταίο σημείο ανθρώπινης υπομονής, αλλά μόλις η 
αργοπορία ξεπέρασε κάθε όριο πολλοί πιστοί μαχητές της Ρωσίας ένιωσαν μεγάλη οργή 
και απόγνωση. Γι’ αυτό λοιπόν, διατηρώντας ανέπαφο το σεβασμό τους για την έμφυτη 
αρετή και την επιείκεια της Σεπτής Μεγαλειοτάτης Αικατερίνης Β΄ Αυτοκράτειρας 
πασών των Ρωσιών, που πάντοτε έδειχνε προς το Ελληνικό Έθνος και με τη βεβαιότητα 
ότι δεν σταμάτησε ποτέ να ευεργετεί αυτούς τους λιγοστούς πιστούς άνδρες που δεν 
παρέλειψαν να κάνουν το καθήκον τους μέχρι της τελευταίας ρανίδας του αίματός τους, 
διαμαρτύρονται για τους Ρώσους διοικητές, που διαδέχονταν ο ένας τον άλλο και είχαν 
ως μοναδικό τους σκοπό το συμφέρον τους και το να γεμίσουν το πουγκί τους. Έτσι, 
παρέκκλιναν πάντοτε από το καθήκον που είχαν να βοηθήσουν και να καθησυχάσουν 
ένα Έθνος, που είναι και ήταν πάντα ικανό να θυσιασθεί για τη δόξα της κοινής 
Μητέρας, της Σεπτής Αικατερίνης. Καταδίωξαν εντελώς άδικα με θανάσιμη εχθρότητα 
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τον άξιο Κατσώνη, που δεν σκέφτηκε ποτέ να πλουτίσει , αλλά υπηρετούσε τόσο την 
Αυτοκράτειρα όσο και την πατρίδα του. 

Τα ανωτέρω στηρίζονται στην καθαρή αλήθεια, ενώ κάποιοι αμφισβητούν ότι 
βρίσκεται σε μεγάλη δυσχέρεια κι ότι το σπίτι του μοιάζει περισσότερο με καλύβα 
βοσκού παρά με μέγαρο, ενώ θα μπορούσε να είχε πλουτίσει όπως οι κύριοι Στρατηγοί. 

Παράλληλα, οι πολυάριθμοι στρατιώτες που τον ακολούθησαν 
εκπροσωπώντας το Ελληνικό Έθνος για το οποίο πολεμούν, έλπιζαν ότι με τη συνθήκη 
ειρήνης θα υπήρχε κάποια συμφωνία που θα έδινε και σ’ αυτό το Έθνος ένα μικρό 
ελεύθερο χώρο σε αντάλλαγμα του ιδρώτα που έχυσαν και των αγώνων που 
αναφέραμε, ενώ άλλα Έθνη έχουν έμπρακτη απόδειξη της ρωσικής προστασίας, χωρίς 
να έχουν διακριθεί όπως οι Έλληνες. Εκτός των άλλων, οι πολυάριθμες οικογένειες που 
θυσιάστηκαν για τη δόξα της Ρωσίας στενάζουν και χύνουν πικρά δάκρυο για την 
εγκατάλειψη και την απόλυτη φτώχια τους, έχοντας χάσει το στήριγμά τους, με τους 
βάρβαρους να τους καταδιώκουν και να ιδιοποιούνται τα αγαθά τους, χωρίς να έχουν 
άλλη παρηγοριά από το θρήνο. Αυτή η κατάσταση εξανάγκασε τον κύριο Κατσώνη με 
τους συντρόφους του να εκδικηθούν το αίμα που έχυσαν οι νεκροί τους. Έτσι, 
αφήνοντας κατά μέρος την αιώνια αναμονή της ελπίδας που ο στρατηγός Ταμάρα τους 
είχε δώσει για να τους εξαπατήσει, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια από την αμέλειά 
του, αποφάσισαν να εκδικηθούν τους εχθρούς χωρίς τη βοήθεια των Ρώσων Διοικητών, 
που δεν χρησίμευσαν σε τίποτε άλλο, παρά για να εμποδίσουν τους Έλληνες να 
πολεμήσουν στο όνομα της Μεγαλειοτάτης Αικατερίνης Β΄ και του Έθνους της. 
Προχωρεί λοιπόν ο Λάμπρος Κατσώνης με τη ρωσική σημαία όπως μπορεί, όσο του 
επιτρέπει η γενναιότητά του και η γενναιότητα των συντρόφων του, χωρίς να βλάψουν 
με κανένα τρόπο σημαία Ευρωπαϊκής Δύναμης. 

Γι’ αυτό μπορεί να είναι βέβαιη η κοινή γνώμη, διότι είναι γνωστό σε όλες τις 
Αυλές ότι στον προηγούμενο πόλεμο χάθηκαν 77 ουδέτερες σημαίες κι ότι τη φετεινή 
χρονιά όχι μόνο κυκλοφορούν με ασφάλεια, χάρις στην Ελληνική διοίκηση της 
Μεσογείου, αλλά συχνά ευνοήθηκαν και είχαν φιλική μεταχείριση από το στόλο μου. 

Ξεκινώντας επομένως ο Λάμπρος με τα ρωσικά λάβαρα και δρώντας στο 
όνομα της Σεπτοτάτης Αυτοκράτειρας, ισχυρίζεται ότι δεν φαντάστηκε ποτέ την 
αποστασία, αλλά τη συνέχεια της υπηρεσίας που η Ρωσική Αυτοκρατορική Αυλή 
ξεκάθαρα ζήτησε από τους Έλληνες. Όταν οι Έλληνες θα έχουν βάψει με το αίμα τους 
τα ρωσικά λάβαρα, τότε θα πάψουν να μισούν τον εχθρό τους, με τον οποίο η Ρωσία 
υπέγραψε ειρήνη. Θα πάψουν επίσης να τον μισούν όταν θα αποκτήσουν τα δικαιώματα 
που τους αξίζουν, πράγμα που περιμένουν από τη μεγαλοψυχία της Αυτής 
Μεγαλειότητας Αυτοκράτειρας Αικατερίνης Β΄ Κοινής Μητέρας. 

 
Υπογραφή 
Λάμπρος Κατσώνης.  
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