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 Π. Ν. Στάµου PhD (Hist.)1                   
 
 
                   Ο ΛΟΧΟΣ2 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΑΜΑΖΟΝΩΝ.  
         ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ 
 
     
     Εισαγωγή 
 
    Μετά τη σύναψη της Συνθήκης Kutchuk Kainardji3 (1774), πραγµατοποιείται µια 
έντονη µετακίνηση Ελλήνων προς την περιοχή του Βόρειου Εύξεινου Πόντου, της 
Μαύρης Θάλασσας, και οι περισσότεροι εγκαθίστανται στην Κριµαία. Άλλωστε καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας παρατηρείται γενικότερα ένα µεταναστευτικό 
ρεύµα προς τη Ρωσία. Έλληνες µοναχοί, στρατιωτικοί και έµποροι µετοίκισαν στη 
Ρωσία, όπου ήσαν ευπρόσδεκτοι στη χώρα µε το χριστιανικό Οµόδοξο, την ίδια 
θρησκεία

4. 
   Οι περισσότεροι Έλληνες που µετακινήθηκαν στη Ρωσία µετά το 1774 είχαν 
πολεµήσει ή είχαν µε κάποιο τρόπο συµπράξει µε τις Ρωσικές ∆υνάµεις κατά την 
περίοδο του Α’ Ρώσο-Τουρκικού πολέµου (1768-1774), την περίοδο που έµεινε στην 
ιστορία της Ελλάδας µε την ονοµασία «Τα Ορλωφικά», από το όνοµα του αρχηγού 
των ρωσικών στρατευµάτων Α. Ορλώφ. 
   Μετά την υπογραφή της ειρήνης πολλοί πολεµιστές παρακάλεσαν τον Α. Ορλώφ να 
τους φροντίσει να προστατευθούν από την εκδικητική πρόθεση των Τούρκων. Με τις 
οδηγίες της Αικατερίνης ΙΙ, ο Α. Ορλώφ, ανταµείβοντας τους  µαχητές, προσκάλεσε 
µε επιστολή5 του όσους Έλληνες το επιθυµούσαν να µετακινηθούν µε ασφάλεια στη 
Ρωσία. Το µεταναστευτικό ρεύµα ήταν κατά την περίοδο εκείνη αρκετά µεγάλο και 
το αποτελούσαν, εκτός από  τους στρατιωτικούς, ολόκληρες οικογένειες, κυρίως από 
τα νησιά του Αρχιπελάγους, αλλά και ένας σηµαντικός αριθµός από τις ηπειρωτικές 
περιοχές της Ελλάδας. Η µετανάστευση αυτή των Ελλήνων στη Ρωσία συνεχίστηκε 
µέχρι τα τέλη του 1780. 
   Η µετανάστευση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1775 µε τα δύο πρώτα πλοία 
Ταχυδρόµος και Αρχιπέλαγος, και από το Μάιο του ίδιου χρόνου άλλα 11 πλοία 
µετέφεραν στην Κριµαία πάνω από 2.000 άτοµα6.  
   Η Κριµαία, το κράτος των Τατάρων, διερχόταν τότε µια πολύ δύσκολη περίοδο  
αδύνατης οικονοµίας, µε κοινωνικό και πολιτικό σύστηµα διεφθαρµένο, λόγω της 
                                                 
1 Οµιλία στο 3ο Ελληνο-Ρωσικό Φόρουµ στην Αθήνα, Σεπτέµβριος 2013. 
2 Στα ελληνικά ο σωστός όρος είναι «Λόχος», στα ρωσικά και αγγλικά συναντάται ως «εταιρία - 
company».  
3 Kuchuk Kainarji  σηµερινή Kaynardzha, NA στη Βουλγαρία, περιοχή Dobruja, κοντά στο ∆ούναβη. 
4 Γκριγκόρι Άρς Το Εταιρικό Ζήτηµα στη Ρωσία, η Φιλική Εταιρεία, έκδοση Μόσχας 1970, υπό έκδοση 
στα Ελληνικά από το Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ), σελ. 129. 
5 Της 2 Σεπτεµβρίου 1774, µε την οποία απευθυνόµενος προς τους Έλληνες µαχητές έγραφε: «… προς 
όλους τους ανδρείους και πιστούς ταγµατάρχας, καπετάνους, αξιωµατικούς και τα άλλα µέλη του 
αλβανικού στρατού η υµετέρα φιλία της οποίας τοσαύτα ελάβοµεν τεκµήρια, ουδέποτε θέλει εξαλειφθή εκ 
της µνήµης µας. Όθεν θέλω φροντίση θερµότατα περί της ησυχίας και ασφαλείας σας…». Βλ. Π. 
Κοντογιάννη Οι Έλληνες κατά τον πρώτον επί Αικατερίνης Β’ Ρωσσο-Τουρκικόν πόλεµον (1768-
1774), Εν Αθήναις 1903, σελ. 397-398. 
6 Γ. Πριάχιν Οικισµοί των Ελλήνων του Αρχιπελάγους στο Κέρτς και Γενίκαλε (τέλη 18ου-µέσα 19ου 
αιώνα), Επετηρίς  Ιδρύµατος Ανδρέας Μπιλέφσκυ, Κίεβο 1997, σελ. 128.  
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µακρόχρονης αντιπαλότητας και πολέµων µε τη Ρωσία και κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
ειδικότερα στην Μπαλακλάβα πολύ κοντά στη Σεβαστούπολη, βρήκαν την  ευκαιρία 
να εγκατασταθούν πολλοί Έλληνες. «…Την περίοδο αυτή δεν υπήρχε ούτε ένας 
κάτοικος στη Μπαλακλάβα…»7. 
   Στην περιοχή της Μπαλακλάβας εγκαθίστανται οι Έλληνες µετά την προσάρτηση 
της Κριµαίας από τη Ρωσία το 1783. Ουσιαστικά όµως, ο εποικισµός  άρχισε το 
1784, ως µέρος ενός εθελοντικού Τάγµατος, που το αποκαλούσαν ‘Ελληνικό 
στράτευµα του Ορλωφ’ 8, αποτελούµενο από άνδρες του Αρχιπελάγους, που στην 
πραγµατικότητα όµως αποτελούνταν από πολλά Τάγµατα Ελλήνων και άλλων 
µαχητών.  
 

               
    Χάρτης που εµφανίζει τη µετακίνηση Χριστιανών κατά την περίοδο 1778-1780 από τη Νότια  
        Κριµαία προς τη Βόρειο Ανατολική µε κατάληξη τη δηµιουργηθείσα Μαριούπολη9.  
 
   Μετά την εγκατάσταση των Ελλήνων η Μπαλακλάβα  έµοιαζε πόλη «εξ ολοκλήρου 
Ελληνική

10».Τα Ελληνικά Τάγµατα είχαν πρώτα εγκατασταθεί στο Κέρτς και στο 
Γενί-Καλέ. Μετά την προσάρτηση της Κριµαίας και µε εντολή του Πατιόµκιν, 
µεταφέρθηκαν αργότερα στην περιοχή της Γιάλτας. Κατά την περίοδο αυτή η 
Αυτοκράτειρα Αικατερίνη ΙΙ χρησιµοποίησε τα εθελοντικά Ελληνικά τµήµατα σαν 
φύλακες των Νοτίων συνόρων της αυτοκρατορίας (από Σεβαστούπολη µέχρι 
Θεοδοσία), των προσαρτηθέντων δηλαδή εδαφών και «αφιέρωσε προς τούτοις 72.000 
ρουβλίων

11».    
   Την ίδια περίοδο οργανώθηκε µε την ενεργό βοήθεια της ηγετικής µορφής του 
Λάµπρου Κατσώνη το Ελληνικό Τάγµα της Μπαλακλάβας

12, που εγκαταστάθηκε στη 

                                                 
7 Д.С. Шнайдер «Балаклава», Производительные силы курорт, история Крымгосиздат, 1930 г. 
8 Α. Ε. Βακαλόπουλος Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, Τοµ. ∆’, σελ. 423. 
9 ГРЕКИ НА УКРАИНСЬКИХ ТЕРЕНАХ, Κίεβο 2000, σελ. 62. 
10 Π. Κοντογιάννης ό.π. σελ. 400. 
11 Π. Κοντογιάννης ό.π. ίδιο. Βλ. επίσης Γ. Πριάχιν όπως πάνω σηµ. 4, σύµφωνα µε τον οποίο η 
αποστολή της διαφύλαξης των νότιων συνόρων διήρκησε από 1784 µέχρι το 1859. 
12 Οι περισσότεροι Έλληνες ιστοριογράφοι το αναφέρουν ως Τάγµα των Ελαφρών Κυνηγών της 
Μπαλακλάβα, στηριζόµενοι στο έγγραφο υπ’ αριθµ. 1561 της Εθνικής Βιβλιοθήκης Χειρόγραφη 
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Μπαλακλάβα και στα περίχωρα Калыковка (Καλίκαφκα), Комары (Καµάρι), και 
Алсу (Αλσού)13. ∆ιατέθηκαν 9 χιλιάδες ντεσιατίνες14  και έτσι όλη η Μπαλακλάβα µε 
τα γύρω χωριά µετατράπηκε σε ένα µεγάλο στρατόπεδο Ελλήνων. 
     Η ιδέα της συγκροτήσεως του Ελληνικού Τάγµατος της Μπαλακλάβα ήταν  να 
αποτελέσει ένα αντίβαρο στην αντίσταση των Τατάρων, «…και να θριαµβεύσει ο 
χριστιανισµός απέναντι στον µωαµεθανισµό, τάση που ‘ξεχείλισε’ από την φοβερή και 
φρικαλέα συµπεριφορά των νέων Ελλήνων αποίκων προς τους Τατάρους…Ακόµα και 
σήµερα σώζονται παλιά τραγούδια των Τατάρων, που απεικονίζουν τη δύσκολη αυτή 
περίοδο και την πικρή ζωή τους…». Η επικράτηση των φυγάδων Ελλήνων στην νέα 
γη δηµιούργησε εκ µέρους τους ίσως και υπερβολές, στα πλαίσια του αγώνα 
επιβίωσης στις νέες συνθήκες. Η πίεση των Ελλήνων στο ταταρικό στοιχείο 
προκάλεσαν την µαζική µεταφορά των Τατάρων στην Τουρκία15. 
    Στις 3 Αυγούστου 1779 η Αικατερίνη ενέκρινε το σχέδιο του Αρχιστρατήγου 
Πρίγκιπα Πατιόµκιν του Ταυρικού16 για τη δηµιουργία ενός Ελληνικού Συντάγµατος 
Πεζικού από 1762 άνδρες, για να ανταµειφθούν οι Έλληνες που συµµετείχαν στο 
λεγόµενο «Αλβανικό Στράτευµα» της Κριµαίας και για  «…εκείνους τους Έλληνες που 
στο Αρχιπέλαγος πολέµησαν για τη Ρωσία, γιά να τους παρέχει έτσι καταφύγιο…και δια 
µέσου αυτών να αυξήσει τον αριθµό των ωφελίµων εποίκων…»17. 
   Στην Κριµαία ο Πατιόµκιν ιδρύει πόλεις στις ερηµιές, χαράσσει δρόµους, ανοίγει 
λιµάνια, εγκαινιάζει ναυπηγεία, προσελκύει αποίκους και χρηµατοδοτεί την 
εγκατάστασή τους 18 και προσκαλεί την αυτοκράτειρα να της επιδείξει τα 
δηµιουργήµατά του. Η Αικατερίνη ΙΙ οργανώνει και πραγµατοποιεί το 1787 ένα 
µεγαλειώδες µακρύ και πολυδάπανο ταξίδι στην Κριµαία, µαζί µε υψηλούς 
προσκεκληµένους της, διπλωµάτες και άλλους, για να επιθεωρήσει και επιβεβαιώσει 
την αξία των έργων του Πατιόµκιν. 
 
   Το ταξίδι της Αικατερίνης ΙΙ στην Κριµαία 
 
   Την 7η Ιανουαρίου 1787 «…ένα εκπληκτικό καραβάνι εγκαταλείπει το Τσέρκοε Σελό 
και το χαιρετίζουν συνεχείς κανονιοβολισµοί. ∆εκατέσσερα µεγάλα έλκυθρα – 
πραγµατικά σπίτια – εκατόν είκοσι µικρότερα …και σαράντα βοηθητικά…»19 αναχωρεί 
για να πραγµατοποιήσει το περίφηµο ταξίδι της Αικατερίνης ΙΙ. 

                                                                                                                                            
Βιογραφία του Λ. Κατσώνη. Η ονοµασία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί µέχρι σήµερα από τα ΡΚΙΑ. Βλ. 
επίσης Γκρ. Άρς, Η Φιλική Εταιρεία στη Ρωσία, Ελληνική έκδοση (αναµένεται το 2011), σελ.132. 
13 Д.С. Шнайдер  «Балаклава», …. 
14 1 ντεσιατίνα= 1,0925 εκτάρια= 10,925 στρέµµατα . 
15 Д.С. Шнайдер  «Балаклава», …. 
16 ∆ηλαδή του Κράτους της Ταυρίδας (όπως ονόµασαν οι Ρώσοι την Κριµαία το Φεβρουάριο του 
1784, µετά την Συνθήκη του Αυναλή-Καβάκ και την επίσηµη προσάρτησή της ), διορισµένος από την 
Αικατερίνη ΙΙ Κυβερνήτης της µεσηµβρινής Ρωσίας «µετ’ απολύτου πληρεξουσιότητος αντιβασιλείας 
και µε εξουσίαν αληθούς ηγεµόνος επεχείρησεν τον επικοισµόν των απέραντων και γονίµων 
επαρχιών…τον καθαρισµόν και την καλλιέργειαν των στεππών, µεταβληθεισών κατόπιν εις εξαίσιους 
σιτοφόρους αγρούς…µετετόπισεν λίαν επαισθητώς προς νότον το κέντρον της βαρύτητος του Ρωσικού 
κράτους…» αναφέρει ο Edouard Driaut  στο Ιστορία του Ανατολικού Ζητήµατος, Ελεύθερη Σκέψις 
2005, ψηφιακή ανατύπωση εκδόσεως 1900, σελ. 88, 89. 
17 Ρωσικά Κρατικά Ιστορικά Αρχεία (ΡΚΙΑ) τοµ. 383, καταγραφή 29, Φ. 176, σελ. 84. Επίσης βλ. Γ. 
Πριάχιν Ο Λάµπρος Κατσώνης στην ιστορία της ελλάδας και Ρωσίας», Ελληνική έκδοση, Επιµέλεια-
Συµπλήρωµα Π. Στάµου, Αθήνα 2005, σελ. 35. 
18 H. Troyat, de l’ Academy Francaise, Catherine La grande,ελληνική έκδοση, Ωκεανίδα 1999, σελ. 
400. 
19 Π. Στέγκνιι Χρόνικα βρεµέν Εκατερίνυ ΙΙ , Μόσχα 2001, σελ. 167. Βλ. επίσης H. Troyat,ίδιο ό.π. σελ. 
357-358. 
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   Για το ταξίδι αυτό ο Πατιόµκιν θέλοντας να εντυπωσιάσει την αυτοκράτειρα  
«…κατέστρεψε δεκάδες χωριά, και µε την εργασία χιλιάδων αγροτών έχτισε κρεµαστές 
γέφυρες, αψίδες, δρόµους και πολυτελή παλάτια για τη βραχύβια ανάπαυση και τα 
όργια των υψηλών ταξιδιωτών…και στους ανθρώπους που έρχονταν σε επαφή µε τους 
ταξιδιώτες αυτούς επέβαλαν ‘έτσι ώστε στα πρόσωπά τους να αντανακλάται η απέραντη 
ευδαιµονία και η ευτυχισµένη τρυφερή συγκίνηση, µε την πιστή και σεβασµό 
ευθυµία’…»20, κατά ορισµένους, αλλά για την αυτοκράτειρα και την ακολουθία της 
το έργο του Πατιόµκιν στην Κριµαία ήταν εντυπωσιακό και ουσιαστικό.  
   Προς το τέλος του ταξιδιού (30 Απριλίου 1787) την Αικατερίνη συνοδεύει πλέον 
και ο αυτοκράτορας Ιωσήφ Β’, που κρύπτεται κάτω από το όνοµα Κόµης 
Φαλκενστάιν, ο οποίος συναντά τους ταξιδιώτες «…στο Καϊντάκ κοντά στο 
Κρεµεντσούκ…». Η Αικατερίνη ΙΙ µαζί µε τον Ιωσήφ Β’ µεταβαίνουν (Μάιος 1787) 
στο Εκατερίνοσλάβ (‘Η ∆όξα της Αικτερίνης’), όπου θαυµάζουν τα θεµέλια της 
πόλης που οικοδοµεί για χάρη της ο Πατιόµκιν και στη συνέχεια πηγαίνουν στη 
Χερσώνα

21. Στις 12 Μαίου εισέρχονται στην Χερσώνα µε ένα ιδιαίτερα τελετουργικό 
τρόπο. Η αυτοκρατορική ποµπή εισέρχεται περνώντας κάτω από αψίδα που φέρει την 
επιγραφή «Η Οδός προς το Βυζάντιο»22, µε την οποία ο Πατιόµκιν επισηµαίνει στην 
Αικατερίνη ΙΙ την ενεργό ακόµα ιδέα του περίφηµου «Ελληνικού Σχεδίου23»! 
   Μετά τη Χερσώνα οι δυό αυτοκράτορες µε την ακολουθία τους κινήθηκαν µέσα 
από γυµνές στέπες προς την Κριµαία. Στην Κριµαία, όπου έφθασαν στις 15 Μαΐου, ο 
Πατιόµκιν έχει ετοιµάσει άλλη µια εντυπωσιακή υποδοχή. Με έναν αιφνιδιαστικό 
τρόπο «…η αυτοκρατορική άµαξα περικυκλώθηκε από 3.000 Κοζάκους του Ντόν, σε 
πλήρη παρασηµοφωρηµένη εµφάνιση, οδηγούµενη από τον επικεφαλής Αταµάνο τους, 
σε διάταξη µονής γραµµής, έτοιµοι να πυροβολήσουν…»24, οι οποίοι πυροβόλησαν 
επανειληµµένα και ύστερα χωρισµένοι σε δυό γραµµές αναπαρέστησαν µάχη, 
καλοσωρίζοντας τους υψηλούς επισκέπτες!       
   Έξω από το Μπαχτσίσαράι, την παλαιά πρωτεύουσα των Χάνων Γκιρέι, 
σχηµατίζεται προσωπική φρουρά - ποµπή της Αικατερίνης ΙΙ, «…από Τατάρους 
‘murzas’, που φορούν πράσινες στολές φορτωµένες µε χρυσά σιρίτια και 
κορδόνια,…και µε συνοδεία 12 αγοριών-υπηρέτες…», οι οποίοι µεταφέρουν την 
αυτοκράτειρα στο παλάτι του Χάνου, όπου θα διαµένει25. Κατά τη διάρκεια του 
δείπνου οι δύο αυτοκράτορες µπορούσαν να θαυµάζουν από τα υψώµατα του 
Ινκερµαν, όπου το παλάτι, στο βάθος τη θάλασσα. Ήταν η Σεβαστούπολη, όπου 
ναυλοχούσαν τουλάχιστον 20 πολεµικά πλοία του Στόλου, που είχε σχηµατίσει ο 
Πατιόµκιν τα δύο τελευταία χρόνια και τώρα χαιρετούσαν µε κανιοβολισµούς την 
αυτοκράτειρα

26!   

                                                 
20 Д.С. Шнайдер στο ίδιο ό.π. 
21 H. Troyat, de l’ Academy Francaise, Catherine La grande…, σελ. 361. 
22 H. Troyat, ίδιο, σελ. 361. Βλ. επίσης Edouard Driaut  ίδιο ό.π., σελ. 89 και S.S. Montefiore 
Potemkin,London 2004, p. 408-410. 
23 Κατά το « Ελληνικό Σχέδιο» των Πατιόµκιν-Αικατερίνης ΙΙ θα ανασυσταθεί η ‘Βυζαντινή’ 
αυτοκρατορία και Αυτοκράτορας θα στεφθεί ο Κωνσταντίνος, εγγονός της Αικατερίνης Β’ και γιος 
του Παύλου Πέτροβιτς. Για το σχέδιο αυτό υπάρχει µεγάλη βιβλιογραφία που δεν θεωρείται σκόπιµο 
να αναφερθεί εδώ. Αξίζει όµως να αναφερθεί ότι τόσο έντονα το είχε υιοθετήσει η Αικατερίνη που το 
αναφέρει στις τελευταίες της επιθυµίες στα Αποµνηµονεύµατά της: «…Είναι πρόθεσή µου να 
τοποθετήσω τον Κωνσταντίνο στο θρόνο της Ελληνικής Ανατολικής Αυτοκρατορίας…». Βλ. Memoirs of 
Catherine the Great of Russia, translated from German by K. Anthony, 1935, σελ. 327. 
24 Memoirs of the Life of Prince Potemkin p. 118 και Se´gur, Me´moires, Paris 1824-6, 
 vol 3 p. 220. Βλ. και  S.S. Montefiore Potemkin…,σελ. 411.  
25 Ίδιο. 
26 Ίδιο, σελ. 415. 
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   Οι δύο αυτοκράτορες θαυµάζοντας και όντας βαθειά εντυπωσιασµένοι από τα 
επιτεύγµατα του Πρίγκιπα Πατιόµκιν του Ταυρικού, συνεχίζοντας το ταξίδι επάνω σε 
κωπήλατο πλοίο επιθεώρησαν το νέο Στόλο της Σεβαστούπολης, όπου 
«…περισσότερα από 150 πλοία ήσαν έτοιµα για κάθε γεγονός στη θάλασσα…Οι 
αυτοκράτορες σκεφτόντουσαν τον πόλεµο…Η Αικατερίνη και ο Πατιόµκιν ένοιωθαν ότι 
µπορούν να ‘κτυπίσουν’ τους Τούρκους αµέσως…»27! Οι ιστορικοί της εποχής 
έγραψαν ότι ο Στόλος αυτός «…µπορούσε να φθάσει στην Κωνσταντινούπολη σε 30 
ώρες…»28.  
 
   Ο Λόχος των Αµαζόνων 
 
   Αργότερα, όταν η αυτοκρατορική ποµπή έφθανε για επιθεώρηση την περιοχής της 
Μπαλακλάβα, µια άλλη µεγάλη έκπληξη  περίµενε τους αυτοκράτορες και την 
ακολουθία τους. Τους υποδέχθηκε ένας Λόχος 100 περίπου έφιππων γυναικών, σε 
άψογη στρατιωτική τάξη, ένας «Λόχος Αµαζόνων

29», που τους συνόδεψε αποδίδοντας  
τιµές στους δύο αυτοκράτορες και τους λοιπούς επισήµους! 
 

    

Ο Θησέας30 και οι Αµαζόνες, παράσταση αρχαίας ελληνικής µυθολογίας 

      Κατά την Άνοιξη του 1787 στη διάρκεια του ταξιδιού της Αικατερίνης ΙΙ, σε συζήτηση µε την 
αυτοκράτειρα ο Στρατάρχης Γκριγκόριι Πατιόµκιν, µεταξύ των άλλων είχε εκθειάσει31 τη γενναιότητα 

                                                 
27 Ίδιο. 
28 H. Troyat, ίδιο ό.π., σελ. 362 και S.S. Montefiore Potemkin…, σελ. 415. 

29 Κατά τη Μυθολογία, οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τις Αµαζόνες ως πολύ όµορφες γυναίκες, που 
ζούσαν ως έθνος οµαδικά στην περιοχή της Αζοφικής. Ήσαν οργανωµένες σε αυστηρά στρατιωτικό 
σύστηµα, εκπαιδεύονταν ως επιδέξιες ιππεύτριες και χειρίζονταν την πολεµική τέχνη ως ανδρείοι 
πολεµιστές. Βλ. και Амазонская рота // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 
томах (82 т. и 4 доп.). — СПб.: 1890—1907. 

30 Κατά τη Μυθολογία, ο Θησέας έλαβε µέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία, στον  Πόντο, τη Μαύρη 
Θάλασσα, κοντά στην Αζοφική, καθώς επίσης και στην αποστολή του Ηρακλή να φέρει την ζώνη της 
Ιππολύτης, της Βασίλισας των Αµαζόνων, στον Ευρυσθέα. Ο Θησέας ερωτεύθηκε την Αµαζόνα 
Αντιόπη, την οποία έφερε στην Ελλάδα και απέκτησε γιο µαζί της, τον Ιππόλυτο. Αργότερα οι 
Αµαζόνες ήλθαν στην Αθήνα για να εκδικηθούν τον Θησέα και να πάρουν πίσω την Αντιόπη. Στη 
µάχη που επακολούθησε στην Πνύκα, νικήθηκαν. Η Αντιόπη, που πολέµησε τις παλαιές συντρόφισσες 
της στο πλευρό του άνδρα της Θησέα, σκοτώθηκε. Οι Αµαζόνες έδειξαν ανδρεία και µοναδικό θάρρος 
µε την απόφασή τους να εκστρατεύσουν στην Αθήνα. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι κατάφυγαν σε 
βορειότερες περιοχές (στο βόρειο Καύκασο) µετά την ήττα τους από τον Ηρακλή, βλ. και Herodotus, 
The Histories pp 306–8. 

31 S.S. Montefiore Potemkin…, σελ. 418. 
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των Ελλήνων της Κριµαίας και την ισότητα των Ελλήνων και των συζύγων των, όπως και στην αρχαία 
Ελλάδα, τα οποία υποσχέθηκε να αποδείξει κατά την άφιξη της στην Κριµαία. Σύµφωνα µε αρχειακή 
πηγή του 184432 «…Η συνάντηση µε την αυτοκράτειρα είχε προγραµµατιστεί  στο ελληνικό 
χωριό Kadykovki, κοντά στην Μπαλακλάβα.  Στην περιοχή της συνάντησης ο δρόµος 
είχε στρωθεί µε δάφνες, ραντισµένες µε πορτοκαλιές και λεµονιές,… στο τέλος της 
λεωφόρου, που εκτείνονταν σε  έξι χιλιόµετρα, στήθηκε µια σκηνή, µέσα  στην οποία 
υπήρχαν τοποθετηµένα επάνω σε έναν πίνακα  ευαγγέλιο, σταυρός,  ψωµί και 
αλάτι….». 

 
    

                                   
 
      Μάχη µεταξύ Ελλήνων και Αµαζόνων από ανάγλυφο σαρκοφάγου, 180 π.Χ., Λούβρος 
 
                                        

                         
 
                       Η αναχώρηση των Αµαζόνων, Claude Deruet, 1820 
 
   Όταν όλη η ποµπή έφθασε στο κέντρο της Μπαλακλάβα, ο Πατιόµκιν που συνόδευε 
την Αικατερίνη ΙΙ έδωσε την άδεια στην αρχηγό του Λόχου των Αµαζόνων, Ελένη 

                                                 
32 Записка об амазонской роте. Записал Г. Дуси // Москвитянин, 1844. - № 1. – С. 266-268 
(Σηµειώσεις σχετικά µε το Λόχο των Αµαζόνων .  Χρονικό Γ. Dusi / Moskvityanin, 1844.  - № 1.  - Σ. 
266-268). Επίσης Есипов Г. Амазонская рота при Екатерине II // Исторический вестник, 1886. – 
Т. 23. - № 1. – С. 71-75. ( Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων υπό την Αικατερίνη Β '/ / Ιστορική 
Εφηµερίδα, 1886.  - Τ. 23.  - № 1.  - Σ. 71-75). Βλ. επίσης  Αρκάς Ζ.Α. Otrivki iz zapishok 
sevastopolskavo starozila 1828, Moskoi Sbornik 8: 1 (1852), p. 34-47.    
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Ιωάννη Σαραντάκη ή Σαράντη33 (Елене Ивановна Сардановой) να αποδώσουν τιµές 
στους φιλοξενούµενους µε σειρά πυροβολισµών. Στη συνέχεια ο Πατιόµκιν πλησίασε 
την αρχηγό και «…ενώ εκείνη του έδινε το χέρι της, ο Πρίγκιπας Πατιόµκιν ο 
Ταυρικός της φίλησε το µέτωπο και χτυπώντας την στον ώµο της είπε  ‘Συγχαρητήρια 
καπετάνιε των Αµαζόνων, ο Λόχος σας λειτουργεί αποτελεσµατικά, σας εκφράζω την 
ικανοποίησή µου’….»34.                                     
                 

 
 
    Ο Λόχος των Αµαζόνων συναντούν την Μεγάλη Αικατερίνη στη Μπαλακλάβα το 1787 
                                                   (Παλαιά λιθογραφία35) 
     
   Η Αικατερίνη ΙΙ εντυπωσιασµένη αναχώρησε για το Άκερµαν, όπου συνάντησε τον 
Αρχιερέα Ανανία. Την ηµέρα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης παρακολούθησε 
τη θεία λειτουργία και έµεινε για δύο νύχτες στο κοντινό Μπαχτσίσαράι. Εκεί ζήτησε 
και συνάντησε πάλι την αρχηγό του Λόχου των Αµαζόνων Ελένη Σαραντάκη και 
εκφράζοντας την ευχαρίστησή της από την άψογη εµφάνιση των Ελληνίδων 
Αµαζόνων «…την χάιδεψε στην πλάτη…»36. Λίγο αργότερα από το Akmechet (µετά 
Συµφερούπολη ) έστειλε στη Σαραντάκη ένα διαµαντένιο δαχτυλίδι και 1800 
ασηµένια ρούβλια για την ίδια και 10.000 για τις υπόλοιπες Αµαζόνες37. 
   Οι Αµαζόνες συνόδευσαν την Αικατερίνη στο υπόλοιπο ταξίδι «…µαζί µε την 
υπόλοιπη συνοδεία της από Κοζάκους, Τατάρους και Αλβανούς…»38. 

                                                 
33 Ο Ιωάννης Σαράντης, ήταν  πιστός φίλος του Πατιόµκιν και προστατευόµενος του. ∆ιορίστηκε 
Σύµβουλος στην Αυλή της Κριµαίας, βλ. Kibovski A. Amajonskaja Rota, 1787 "Tcheingaouz 6:01 (  
Μόσχα  1997) σελ.  19. 
34
Записка об амазонской роте… ίδιο. Επίσης βλ. Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων…, σελ. 73. 

35 Esipov Γ. ίδιο, σελ. 74. 
36 Esipov Γ. ίδιο, σελ. 75. 
37
Записка об амазонской роте…  Ίδιο και Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων…, σελ. 75. Βλ. επίσης 

Ligne, Letters (Stae¨l) p 64, Prince de Ligne to Coigny, Kaffa και  S.S. Montefiore Potemkin…,σελ. 
418-419. 
38 S.S. Montefiore Potemkin…,σελ. 419. 
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   Η  Ελένη Σαραντάκη περιέγραψε αργότερα τα γεγονότα µε τον ακόλουθο τρόπο: 
«…Ο Λόχος των Αµαζόνων συγκροτήθηκε µε ∆ιάταγµα του Έκλαµπρου πρίγκηπα 
Πατιόµκιν Ταύρικού, υπαγόµενο στον διοικητή του συντάγµατος της Μπαλακλάβα, 
Ταγµατάρχη Τσαπώνη (Чапони) και αποτελούνταν από τις 100 συζύγους και κόρες των 
ευγενών Ελλήνων της Μπαλακλάβα, το Μάρτιο-Απρίλιο 1787…  Γνωρίσαµε την 
αυτοκράτειρα κοντά στο χωριό της Μπαλακλάβα Kadykovka, καθώς ο Λόχος 
παρατάχθηκε υπό τις διαταγές µου στο τέλος της λεωφόρου, στρωµένης µε  
πορτοκαλιές, λεµονιές και κλαδιά δάφνης.  Πρώτος ήρθε ο αυτοκράτορας Ιωσήφ, που 
έριξε µια µατιά στον κόλπο της Μπαλακλάβα και στα ερείπια ενός αρχαίου φρουρίου.  
Βλέποντας τις Αµαζόνες, ήρθε σε µένα και µε φίλησε στα χείλη, το οποίο προξένησε 
αναστάτωση και µεγάλη εξέγερση στις γυναίκες του Λόχου.  Αλλά εγώ ηρέµησα τις 
υφισταµένες µου µε τις λέξεις: " Προσοχή!"   Γιατί είστε τόσο φοβισµένες;  Έχετε δει 
τον αυτοκράτορα να µην ακουµπά τα χείλη µου και δεν τον άφησα… "  Η λέξη 
"αυτοκράτορας" είχε την επίδρασή της στις Αµαζόνες, που δεν ήξεραν ποιος ήταν και 
του επιτέθηκαν.  Μετά την εξέταση του κόλπου και του περιβάλλοντός του, οι Αµαζόνες  
σύζυγοι επέστρεψαν στην αυτοκράτειρα, που στο µεταξύ έχει ήδη φτάσει στο 
Kadykovke, όπου τη συνόδευε ο Πρίγκιπας Πατιόµκιν. Στο Kadykovki η αυτοκράτειρα 
συναντήθηκε µε τον αρχιερέα του Συντάγµατος της Μπαλακλάβα  Ανανία.  Ο Πατιόµκιν 
µε πλησίασε και όπως του ανέθεσε η αυτοκράτειρα να κάνει, µου έδωσε το χέρι του, 
φίλησε το µέτωπό µου και µε χάιδεψε στον ώµο, ενώ καταδέχτηκε να πει: ‘‘ Σας 
συγχαίρω, Αρχηγέ των Αµαζόνων!!   Ο Λόχος σας λειτουργεί: Είµαι πολύ χαρούµενος 
µε αυτό’’….».39 
   Κατά το  Σεπτέµβριο του 184840,  ο πρώην κυβερνήτης του Καυκάσου, πρίγκιπας 
Μιχαήλ Βοροντσόβ, ενηµέρωσε τον υπουργό της αυτοκρατορικής αυλής πρίγκιπα  
Βολκόνσκιι, ότι έλαβε µια επιστολή από την χήρα Ελένη Σηντιάνσκοη (Елены 
Шилянской), τιτουλάριο Σύµβουλο από τη Συµφερούπολη, στην οποία του εξηγεί, 
ότι κατά τη βασιλεία της Αικατερίνης ΙΙ είχε δηµιουργηθεί ένας Λόχος Αµαζόνων 
«… και ότι έχει την ευτυχία µιλώντας ως πρόσωπο, που εκπροσωπούσε τον Λόχο των 
Αµαζόνων της Αυτής Μεγαλειότητας,…που γεµάτη χαρές φθάνει τώρα στην ηλικία των 
90 ετών…» και στην ειδική κατάσταση που βρίσκεται όντας φτωχή και άρρωστη, 
ικέτευε την αυτοκρατορική βοήθεια.  
   Ο Πρίγκιπας Βοροντσόβ ανάφερε προς τον πρίγκιπα Βολκόνσκιι ότι «…σύµφωνα 
µε µαρτυρίες των Ευγενών του Στρατάρχη του Ταυρικού, όλα τα πιο πάνω είναι 
αληθή και ότι το γήρας και η δυσχερής οικονοµική θέση της χήρας Σηντιάνσκο αξίζει 
της προσοχής και της συγχωρητικής χάρης του αυτοκράτορα…» και ζήτησε από τον 
Βολκονσκιι να µεσολαβήσει στη µεγαλειότητα του Αλέξανδρου ΙΙ. Με 
αυτοκρατορική εντολή της 29ης Σεπτεµβρίου 1848, που κοινοποιήθηκε στον πρίγκιπα 
Βολκόνσκιι, διατάχθηκε να διατεθούν στην χήρα Ελένη, πρώην Σαραντάκη, από το 
ταµείο της Αυτού Μεγαλειότητας 300 ασηµένια ρούβλια. Επί πλέον διατάχθηκε να 
αποσταλούν πληροφορίες για τον Λόχο των Αµαζόνων. Στα αρχεία του γραφείου του 
κυβερνήτη του Βλαντιµίρ της Ταυρίδας Πεστέλ βρέθηκε  το 1848 το «Το πιο ευγενικό 
καλωσόρισµα της Σηντιάνσκο για τα 300 ρούβλια εφάπαξ ποσού…» 41, που έλαβε στις 
29 Σεπτεµβρίου του ίδιου χρόνου.  
 

                                                 
39 Ίδιο. Βλ. επίσης «Известия Таврической ученой архивной комиссии», 1889, № 7 
("'Πρακτικά Επιστηµονικής Επιτροπής Ταυρικού Αρχείου''', 1889, № 7). Επίσης βλ. S.S. 
Montefiore Potemkin…,σελ. 418. 
40 Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων…, σελ. 71. 
41 Ίδιο. 
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Έλενα Ιωάννη Σηντιάνσκαγια 

(Αρχηγός του Λόχου των Αµαζόνων, 1787)42  
 
   Το ∆εκέµβριο του 1848 ο Πρίγκιπας Βοροντσόβ υπέβαλε43 τις ζητηθείσες  
πληροφορίες σχετικά µε το Λόχο των Αµαζόνων, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω. 
Όπως και η ίδια η Ελένη, πρώην Σαραντάκη ή Σαράντη και αργότερα χήρα 
Σηντιάνσκαγια περιέγραψε,  σύµφωνα µε τη ∆ιαταγή του Πατιόµκιν να συγκροτηθεί 
ο Λόχος των Αµαζόνων και επειδή ο πρώτος σύζυγός της Ιωάννης Σαραντάκης ήταν 
ανώτερος αξιωµατικός του Συντάγµατος της Μπαλακλάβα, η ίδια εκλέχτηκε 
οµόφωνα αρχηγός του Λόχου των Αµαζόνων. Εξηγούσε επίσης ότι «…Οι Αµαζόνες 
της Κριµαίας διδάχθηκαν σκοποβολή, ξιφασκία, καθώς και την ικανότητα να µένουν 
επάνω στη σέλα του αλόγου…διδάχθηκαν κάθε όπλο…» Πρόσθεσε επίσης, ότι κατά 
την άφιξη της Αικατερίνης  εφοδίασαν την κάθε µία ειδικά µε 3 φυσίγγια µπαρουτιού 
για την απονοµή τιµών. 
   Ο Βοροντσόβ στις πιο πάνω επίσηµες γραπτές πληροφορίες και σύµφωνα µε τα 
αρχεία του Πεστέλ, περιγράφει επίσης την ενδυµασία των Αµαζόνων. Φορούσαν 
φούστα από βυσσινί βελούδο, διακοσµηµένη µε χρυσά σιρίτια. Τα σακάκια τους 
ήσαν επίσης από βελούδο µε διακόσµηση επίσης χρυσών σιριτιών. Στα µαλλιά 
έφεραν λευκό τουρµπάνι µε χρυσό διάκοσµο µε παγιέτες και φτερά 
στρουθοκαµήλων

44. 
    Ο Βοροντσόβ επί πλέον εξηγεί ότι στην επιστολή της «…Η Έλενα Shidyanskaya 
υπέβαλε σχέδιο της ενδυµασίας των Αµαζόνων και το πορτρέτο της, που παρέµειναν 
στο Λόχο…» και ότι βρίσκονται στα αρχεία του αυτοκρατορικού υπουργικού 
συµβουλίου, και εδώ παρουσιάζεται σε  ακριβές αντίγραφο45. 
 

                                                 
42 Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων…, σελ. 72. 
43 Esipov Γ., ίδιο. 
44 Esipov Γ. Ο Λόχος των Αµαζόνων…, σελ. 75. 
45 Ίδιο σελ. 75. 
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                                    Η ενδυµασία των Ελληνίδων Αµαζόνων 
 
    Μετά από µικρό χρόνο ο Λόχος των Αµαζόνων διαλύθηκε.                  

   Όταν ο σύζυγος της Ελένης Ιωάννης Σαραντάκης ή Σαρλαντης πέθανε, εκείνη  
ξαναπαντρεύτηκε τον δηµόσιος υπάλληλο Γαβριήλ Σηντιάνσκο από τη 
Συµφερόπολη.  

   Μετά από µια ζωή φτωχική και µετά από πολλές περιπέτειες πέθανε τυφλή. Για 
πολλά χρόνια υπήρχε στο παλαιό νεκροταφείο της Συµφερόπολης µνηµείο µε σταυρό 
από ψαµίτη, πάνω στον οποίο φαινόταν µε σκαλισµένα γράµµατα η επιγραφή: «4 
Σεπτεµβρίου 1849, πέθανε η καπετάνισσα του Λόχου των Αµαζόνων Έλενα 
Σηντιάσκαγια, ετών 95». Ο τάφος µαζί µε όλο το νεκροταφείο καταστράφηκε στα 
µέσα του περασµένου αιώνα46.  

    Επίλογος 

   Ανεξάρτητα από το αν το θέαµα που παρουσίασε ο Πατιόµκιν καθ’ όλο το ταξίδι 
στην Κριµαία ήταν θεατρική παράσταση, ή όχι, όπως κατηγορήθηκε από πολλούς 
αντιπάλους του και κυρίως διπλωµάτες, αλλά και από τον υπουργό εξωτερικών Α.Α. 
Μπεσµπορότκο και τον στρατηγό Π.Α. Ρουµιαντσέφ47, η Αικατερίνη ΙΙ ασφαλώς 
µπόρεσε να διακρίνει πίσω από τις φιέστες µερικές λεπτοµέρειες και να βγάλει 
πολύτιµα συµπεράσµατα, που θα της επέτρεπαν να ενισχύσει την απόφασή της να 
ξεκινήσει τον Β’ Ρωσο-Τουρκικό πόλεµο (1788 – 1792). Η Αικατερίνη είδε τη 
Σεβαστούπολη ως µια πραγµατικότητα, τη Χερσώνα που αναδυόταν από τη γη. Το 
Ρωσικό Στόλο να πλέει σε ετοιµότητα στη Μαύρη θάλασσα. Τίποτα από αυτά δεν 
υπήρχε πριν δέκα χρόνια.48 

                                                 
46 Чудеса и приключения - ИД “Экономическая газета” στο 
http://www.peterlife.ru/funoffice/book/www/funnyjournal-020.html 
47 Pantshenko A.M. Potemkiskie dereven, I kak koultournii MIF (Moscow 2006). Βλ. Επίσης Amazon 
company, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισµού, στο  
http://www.ehw.gr/blacksea/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=11891 
 
48 H. Troyat Catherine La grande…,σελ. 363. 
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   Η Αικατερίνη η Μεγάλη, ασφαλώς µπόρεσε να διακρίνει στην Κριµαία 
οργανωµένα και πειθαρχηµένα στρατεύµατα, Κοζάκους επιδέξιους πολεµιστές, 
στρατεύµατα που σχηµατίστηκαν από µέτοικους, που οργανώθηκαν στρατιωτικά και 
πολεµώντας κράτησαν την Κριµαία στη ρωσική επικράτεια. Μεταξύ των 
πρωταγωνιστών στη φύλαξη των συνόρων της Νέας Ρωσίας και οι Έλληνες.  

   Με  το στρατηγικό πνεύµα του Πατιόµκιν, τον ενθουσιασµό και την αφοσίωση των 
Ελλήνων είδε η αυτοκράτειρα να δηµιουργείται στην Κριµαία ο Λόχος των 
Ελληνίδων Αµαζόνων, «…από ευγενείς γυναίκες…», συζύγους και κόρες των 
Ελλήνων του Συντάγµατος της Μπαλακλάβα, ό,τι εκλεκτό υπήρχε στην περιοχή της 
Μπαλακλάβα. Είδε δηλαδή η Μεγάλη Αικατερίνη, να δηµιουργείται το πρώτο 
γυναικείο στρατιωτικό απόσπασµα στις ρωσικές ένοπλες δυνάµεις!  

   Αυτό το γεγονός δεν ήταν µέρος θεατρικής παράστασης. Ο Λόχος των Αµαζόνων, 
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι διαλύθηκε µετά από µικρό χρονικό διάστηµα, υπήρξε 
ιδιοφυής στρατιωτική ιδέα και είχε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά στρατιωτικού 
τµήµατος: 

- Σωστή στρατιωτική συγκρότηση, 
- Στρατιωτική εκπαίδευση, 
- ∆ιακεκριµένη στρατιωτική ενδυµασία, 
- Πειθαρχηµένη, ενιαία και άψογη εµφάνιση σε στρατιωτική επίδειξη ( και 

µάλιστα εµπρός στη Ηγεσία της Ρωσίας και υψηλούς διπλωµάτες) 
- Χειρισµό όπλων, 
- ∆εξιότητα έφιππων ελιγµών και κινήσεων ιππικού, 
- Αναγνώριση της στρατιωτικής ιδιότητας από την ρωσική ηγεσία49. 

   Εποµένως, στο τέλος του ταξιδιού της η Αικατερίνη στην Κριµαία, ίσως είχε 
καταλάβει ότι µπορεί να ξεκινήσει ένα νικηφόρο πόλεµο εναντίον της Οθωµανικής 
αυτοκρατορίας! 

 

 

 

                                                 
49 Που επισφραγίζεται µε την αλληλογραφία Βοροντσόβ και την αποστολή των 300 ασηµένιων 
ρουβλίων από τον  αυτοκράτορα Αλέξανδρο ΙΙ στην αρχηγό του Λόχου των Αµαζόνων! 


