
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Το ψηφιοποιημένο αρχείο περιλαμβάνει αποσπάσματα από το κείμενο της β΄ γραφής 

της «Ναυπλίας» του Μιχαήλ Λαμπρυνίδη και ειδικότερα από το 8ο Κεφάλαιο. 

Ειδικότερα, παρατίθενται: 

Το εξώφυλλο του φακέλου του 8ου Κεφαλαίου συνολικής έκτασης 132 σελίδων το 

οποίο πραγματεύεται τα γεγονότα της πολιορκίας του Ναυπλίου. Στον τίτλο 

διαβάζουμε: Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις. Πολιορκία Ναυπλίου.  

Ακολουθούν τα φύλλα (φφ.) 516 και 517 τα οποία αποτελούν αντίστοιχα την πρώτη 

σελίδα της β΄ γραφής του 8ου κεφαλαίου (ο αναγνώστης διαβάζει τον τίτλο: Ἡ Ναυπλία. 

Ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ΄ ἡμᾶς. Ἱστορική Μελέτη. Ἔκδοσις βα 

ἀναθεωρηθεῖσα καὶ συμπληρωθεῖσα), τον πίνακα περιεχομένων του πρώτου από τα τρία 

συνολικά μέρη του εν λόγω κεφαλαίου και τις πρώτες έξι σειρές της ιστορικής 

αφήγησης. 

Το επόμενο φ. 525 περιέχει την επιστολή του Σπετσιώτη Καπετάνιου Γκίκα Μπόταση 

προς τον γιο του Νικολό καθώς και τμήμα της αφήγησης όπου περιγράφεται η 

απόπειρα των πολιορκημένων Τούρκων να εξέλθουν από το κάστρο του Ναυπλίου και 

να μεταβούν με βάρκες στους Μύλους με στόχο να αλέσουν σιτηρά.  

Ακολουθεί (εκτός αρίθμησης) ως υποσημείωση στο φ. 525 η επιστολή (με ημερομηνία 

9 Απριλίου 1821) των πολιορκητών του Ναυπλίου προς τους Καπεταναίους των 

Σπετσών όπου αναφέρεται η περιγραφείσα απόπειρα εξόδου των Τούρκων στους 

Μύλους και εκφράζεται η ανάγκη για βοήθεια. Την επιστολή υπογράφουν οι Στάικος 

Σταϊκόπουλος, Αθανάσιος Ασημακόπουλος. 

Το φ. 533 (αν και προηγείται) αποτελεί υποσημείωση στο φ. 534 και περιέχει επιστολή 

του Θ. Κολοκοτρώνη (με ημερομηνία 24 Μαΐου 1821) προς τον ανεψιό του Νικήτα 

Σταματελόπουλο (Νικηταρά), γενικό αρχηγό της πολιορκίας του Ναυπλίου στη 

συγκεκριμένη χρονική φάση της πολιορκίας με γενικές οδηγίες ιδίως για τη μεταχείριση 

των Ελλήνων που θα αρνηθούν να κάνουν το χρέος τους συμμετέχοντας στην 

πολιορκία της πόλης. 

Τα επόμενα δύο φ. (στην πραγματικότητα γραμμένα στηλοειδώς στην ίδια σελίδα) 

δεν διαθέτουν και πάλι αρίθμηση και λειτουργούν ως υποσημείωση – σχόλιο στο φ. 534 

του κυρίως κειμένου. Πρόκειται για επιστολή (με ημερομηνία 28 Μαΐου 1821) 

υπογεγραμμένη από τους Νικήτα Σταματελόπουλο, παπα-Αρσένιο Κρέστα, Στάικο 

Σταϊκόπουλο και τον Αργείο στρατηγό Τσόκρη προς τους Σπετσιώτες (και Υδραίους) 

καπεταναίους στην οποία, αφού περιγράφουν τη σύγκρουσή τους με τους Τούρκους που 



έχουν επιχειρήσει έξοδο από το πολιορκημένο Ναύπλιο, ζητούν φουσέκια καθώς και 

δύο οπλουργούς για να επισκευάζουν τα κατεστραμμένα όπλα. 

Τα τελευταία φφ. 654 – 656 αποτελούν τμήμα του παραρτήματος Στ΄ του 8ου 

κεφαλαίου το οποίο συμπληρώνει τη σημείωση 1, του φ. 605 και στο οποίο ο συγγραφέας 

παραθέτει καταγραφές με τα έξοδα (σε γρόσια) της κοινότητας της κωμόπολης 

Κρανιδίου για τις ανάγκες των Κρανιδιωτών στρατιωτών που μετείχαν στην πολιορκία 

του Ναυπλίου. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Λαμπρυνίδη, το εν λόγω κείμενο εντοπίστηκε 

από τον ίδιο στα αρχεία του παλαιού συμβολαιογράφου Ναυπλίου Γ. Ελαιώνος.   

   


