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Πρόλογος
Η ιστορία αποτελείται από γεγονότα. Τα γεγονότα δημιουργούνται
από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Και η ανθρώπινη συμπεριφορά
οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες. Πρόκειται επομε'νως για δυο
(χλληλένδετες μεταξύ τους δράσεις. Εάν έχεις στοιχεία για τη μία,
μπορείς να ερμηνεύσεις την άλλη, και το αντίστροφο. Η ανθρώπινη
συμπεριφορά είναι υποκειμενική και ατομικά ανεξέλεγκτη. Αυτή η
υποκειμενικότητα είναι η γενεσιουργός αιτία της αντικειμενικής
υπόστασης των ιστορικών συμβάντων. Πίσω από κάθε ιστορικό γε
γονός κρύβεται ένα πρόσωπο. Είναι αυτό που διαμορφώνει την ιστο
ρία, κ^ι όχι το γεγονός αυτό καθ’ εαυτό, που είναι το αποτέλεσμα της
δράσης του συγκεκριμένου προσώπου.
Εάν διαθέτεις στοιχεία για το ιστορικό πρόσωπο, μπορείς εύκο
λα να ερμηνεύσεις και να κατανοήσεις το ιστορικό γεγονός. Στην
αντίθετη περίπτωση, το ίδιο το γεγονός, εάν το εξετάσεις με προσο
χή, μπορεί να σε οδηγήσει στα κίνητρα και στις επιδιώξεις του προ
σώπου, που υπήρξε η αιτία της παραγωγής του.
11 ιστορία είναι αναμφιβήτητα ένα πολύπλοκο και σύνθετο δημιούρ
γημα, διότι περιλαμβάνει κάθε φαινόμενο του ανθρώπινου κόσμου.
Την ιστορία λαών και ατόμων, τις στιγμές που ζούμε εμείς σήμερα
και αυτές που έζησαν οι προηγούμενοι από μας. Περιλαμβάνει γεγο
νότα, συναισθήματα, σκέψεις, δράσεις, τρόπους συμπεριφοράς, ρό
λους, μία τεράστια γκάμα παραγόντων, τόσο περίπλοκων, όσο περί
πλοκη είναι και η σύνθεση της κοινωνίας.
Οι διαφωνίες για ιστορικά θέματα διεγείρουν το ενδιαφέρον και ελ
πίζω πως το βιβλίο αυτό θα συμβάλει σε αυτό. Το παρόν δοκίμιο δεν
φιλοδοξεί να αποτελέσει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ό,τι
αφορά τα γεγονότα του ’21 και της εποχής του, αλλά επικεντρώνεται
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σε συγκεκριμένα -μερικές φορές ασήμαντα, ίσως και ευτράπελα πε
ριστατικά- που είναι στους περισσότερους άγνωστα, αλλά αξίζει τον
κόπο να γίνουν γνωστά, γιατί αποτελούν το κλειδί της ερμηνείας των
σημαντικών, και οδηγούν στην εξατομίκευση της συγκεκριμένης
δράσης εκείνων των πρωταγωνιστών, οι οποίοι δημιούργησαν τα σο
βαρά, και με τρομακτικές συνέπειες για τους πολλούς, γεγονότα.
Ο λόγος που έγραψα αυτό το βιβλίο, είναι η ενόχληση που ένιωθα
κάθε φορά, όταν πίσω από κάθε ιστορικό γεγονός διαπίστωνα, πολ
λές φορές, υποκρισία -κυρίως υποκρισία- ψέματα, παραπληροφό
ρηση, διαστροφή των γεγονότων. Δεν έκρυψα ποτέ τη δυσαρέσκειά
μου για την απόκρυψη της αλήθειας από την επίσημη ιστορία και
τους εκάστοτε διαμορφωτές της. Με ενοχλεί αφάνταστα το γεγονός
ότι μας κρύβουν την αλήθεια. Σε μία δημοκρατική πολιτεία σι πολί
τες θέλουν, δικαιούνται και πρέπει να ξέρουν την αλήθεια.
Πρόθεσή μου δεν είναι να κριτικάρω την επίσημη ιστοριογραφία,
αλλά να ικανοποιήσω μία προσωπική μου ανάγκη, και φαντάζομαι
και ανάγκη πολλών άλλων, που θέλουν να μάθουν το πώς και γιατί
γράφεται, έτσι όπως γράφεται και παρουσιάζεται η ιστορία. Νομίζω
ότι πρέπει κάποτε -ποτέ δεν είναι αρ γά - να γίνει γνωστή και η άλλη
πλευρά του φεγγαριού. Ελπίζω πως σι αναγνώστες εκείνοι που επι
ζητούν μία εξήγηση, που στηρίζεται στην κοινή λογική, θα μείνουν
ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα.
Σε όλον τον κόσμο υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει μία μικρή μειονό
τητα που κυριαρχεί και μία μεγάλη που κυριαρχείται και υποτάσσεται.
Υπάρχει μία μικρή κλίκα κερδοσκόπων και ένα τεράστιο πλήθος
ταπεινών και καταφρονεμένων ανθρώπων, που είναι πάντοτε τα θύ
ματα της εκμετάλλευσης. Ποτέ δεν υπερίσχυσε το μεγάλο πλήθος, ο
λαός. Πάντα κυριαρχούσε μία μειοψηφία που καταπίεζε την πλειοψηφία.
Μία μειονότητα κυβερνούσε και κυβερνά υπέρ μίας τάξης και
κατά μίας άλλης, ενάντια πάντοτε στις μάζες, που ανέχονται και υπο
φέρουν.
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Ο κανόνας λοιπόν είναι ότι η ιστορία φτιάχνεται υπέρ και κατά
των ανθρώπων, όπως κανόνας είναι ότι η πολιτική βασίζεται στην
ισχΰ, στη βία, στο έγκλημα. Αυτούς όμως τους δυο βασικούς κανόνες
η πλειοψηφία των ιστορικών, ακόμη και σήμερα, αποφεύγει να τους
πει με το όνομά τους. Αποκρύπτει την αλήθεια, δεν επικρίνει, αλλά
εξυμνεί τη μειοψηφία, υπηρετώντας έτσι τους ισχυρούς και το ψεύδος.
Με τον τρόπο, όμως, αυτόν γραφής και παρουσίασης της ιστορί
ας, διαιωνίζεται η αρχή που θέλει την ιστορία να μη βελτιώνει, να μη
διδάσκει την πολιτική -όπ ου πολιτική το σύνολο των κανόνων μίας
κοινωνίας- αλλά να διαφθείρεται η ίδια η ιστορία από την πολιτική
και να την υπηρετεί. Γιατί, αντί να κάνει κανείς πολιτική υπέρ της
μάζας, την κάνει εναντίον της. Έτσι και η ιστοριογραφία γράφεται
συνήθως εναντίον της. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει η μοίρα των αν
θρώπων και όχι η επανάσταση του θρόνου. Κάθε ιστοριογράφος θα
έπρεπε να έχει υποστηρίξει την υπόθεση του ανθρώπου και όχι να
περιγράφει μάχες. Γιατί, όποιος επιδοκιμάζει την αδικία, είναι πολύ
χειρότερος από εκείνον που τη διαπράττει.
Όλη η ιστορία αποτελείται από μοναδικές, ανεπανάληπτες ανθρώ
πινες πράξεις, οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους προκάλεσαν
μία, χωρίς προηγούμενο, κοινωνική αθλιότητα, εξαιτίαςτης ανεξέλε
γκτης συμπεριφοράς του ανθρώπου, που διακατέχεται από αλαζονία, φιλοδοξία, απληστία, εκδικητικότητα, φιληδονία, υποκρισία,
φθόνο και από μία ακόμη μακριά σειρά αχαλίνωτων ορμών, αυτό
που ονομάζουμε ανθρώπινα πάθη. Αυτά τα πάθη, αυτές οι αδυναμί
ες, είναι οι αιτίες των αναταραχών. Η θρησκεία, η ηθική, οι νόμοι,
τα προνόμια, οι ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι απλώς
τα προσχήματα.
Θα διερωτηθείτε διαβάζοντας το βιβλίο αυτό μήπως -και θα έχετε δί
καιο- είμαι προκατειλημένος υπέρ μίας άποψης και στερούμαι νηφά
λιας και αντικειμενικής παράθεσης των γεγονότων; Στην απάντηση
στο ερώτημα αυτό υπάρχει μία διαφοροποίηση. Αυτή που αφορά τα
γεγονότα και η άλλη η οποία αναφέρεται στον σχολιασμό των γεγονό
των.
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Για τα πρώτα δεν υπάρχει καμμιά απολύτως αμφιβολία για την
ύπαρξη απόλυτης αντικειμενικότητας. Τα γεγονότα δεν τα δημιούρ
γησα εγώ.
Είναι απολύτως εξακριβωμένα, πιστοποιημένα και διασταυρω
μένα από αδιαφιλονίκητες πηγές. Και για να μην υπάρξει καμμιά
απολύτως αμφιβολία περί αυτού, παραθέτω αυτούσιες τις πηγές μου,
κατά τρόπο σχεδόν, θα έλεγα, κουραστικό και σχολαστικό. Ό σον
αφορά τώρα τα σχόλια, οφείλω να ομολογήσω ότι έχω τη δική μου
άποψη και τη δική μου οπτική γωνία, από την οποία βλέπω τα πράγ
ματα. Ό πω ς κάθε άνθρωπος, έτσι και εγώ είμαι σε κάποιο βαθμό
υποκειμενικός. Γιατί ο καθένας μας είναι υποκειμενικός, διαμορφω
μένος με ποικίλους τρόπους, ατομικά και κοινωνικά, ανάλογα με την
προέλευση, την καταγωγή, το κοινωνικό του περιβάλλον, την ανα
τροφή του, την εποχή του, την εμπειρία του, τα γνωστικά του ενδια
φέροντα, τη θρησκεία του, ή τη μη θρησκεία του' με λίγα λόγια μ’ ένα
πλήθος διαφόρων επιδράσεων και ένα ολόκληρο δίκτυο δεσμεύσε
ων. Καθένας είναι κοινωνικά καθορισμένος, εξαρτημένος από την
τάξη ή την ομάδα στην οποία ανήκει. Καθένας έχει προτιμήσεις,
αντιπάθειες και το δικό του σύστημα αξιολόγησης. Είμαι λοιπόν και
εγώ, ένας από σας, όντως καθορισμένος από ένα συγκεκριμένο κλί
μα μέσα από τις σπουδές μου και τις γνώσεις μου, με τους δικούς μου
προσωπικούς και ψυχικούς προσδιορισμούς. Δεν αρνούμαι φυσικά,
ότι γράφω με πολιτικά κίνητρα, δηλαδή με πρόθεση να διαφωτίσω
και να χειραφετήσω. Έ χω την άποψη ότι η ιστορία και η ιστοριογρα
φία πρέπει να είναι ηθικά προσανατολισμένη και ταγμένη στην υπη
ρεσία του συνόλου, των πολλών, του λαού, και να υπηρετεί έναν κα
λώς εννοούμενο κοινωνικό ουμανισμό.
Με αφετηρία αυτές μου τις προθέσεις, επέλεξα και το κατάλληλο για
την περίσταση και τον σκοπό, ύφος γραφής. Βλέπω τον αναγνώστη
απέναντι μου και κάνω διάλογο μαζί του. Προσπαθώ να απαντήσω
στα ερωτήματά του και στις απορίες του, πριν καν τις διατυπώσει,
έτσι που διαισθάνομαι ότι θα ήθελε να ρωτήσει. Δεν νοιάζομαι για
τους λίγους και ειδικούς. Απευθύνομαι στους πολλούς για τους οποί
ους ενδιαφέρομαι. Η συζήτηση μαζί τους δεν θα μπορούσε να γίνει
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στο επίπεδο και στο ΰφος αυτού του προλόγου, που, ενδεχομένως,
χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια κατανόησης του θεωρητικού
μου λόγου. Θέλω να εξηγήσω στον κοινό αναγνώστη, όσο πιο απλά
και κατανοητά γίνεται, με βάση τους ιστορικούς όρους, το πώς και
γιατί μέχρι σήμερα, δεν βελτιώνεται η ζωή μας ή τουλάχιστον δεν
βελτιώνεται αρκετά, και τί είναι εκείνο που, για χρόνια πολλά, κα
θυστερεί την εξέλιξη της κοινωνικής προόδου και την απελευθέρω
ση του ατόμου από παντός είδους δεσμά.
Τα ψιλά γράμματα της ιστορίας είναι μια προσπάθεια να ανασύρω
από τη λήθη, σκόπιμη ή όχι, μερικά ιστορικά περιστατικά, που είναι
εντελώς άγνωστα στους πολλούς και μη ειδικούς και για διαφόρους
λόγους δεν αναφέρονται καθόλου στην “επίσημη” ιστορία.
Τα ημερολόγια και τα χρονικά των περιηγητών, που επισκέφθηκαν την Ελλάδα, πριν, κατά, και μετά την επανάσταση, τα απομνημο
νεύματα των πρωταγωνιστών της περιόδου εκείνης, καταθέσεις, δη
μόσιες και ιδιωτικές εκθέσεις, επιστολές, διηγήσεις, παραδόσεις και
μαρτυρίες, μας αποκαλύπτουν περιστατικά και γεγονότα άγνωστα
στο ευρύ κοινό, και φυσικά αποσιωπούμενα από την επίσημη ιστο
ρία. Μιλάμε για μία άμεση καταγραφή συμβάντων, από αυτόπτες
και αυτήκοους μάρτυρες, που έζησαν τα γεγονότα, και πολλοί από
αυτούς τα διαμόρφωσαν. Οι αφηγήσεις τους φωτίζουν τα σκοτεινά
παρασκήνια, περιγράφουν το κοινωνικό κλίμα της εποχής, τις οικο
νομικές σχέσεις, τους ανθρώπινους χαρακτήρες, την καθημερινότητά τους, τα προτερήματα και τις αδυναμίες τους.
Πολλές μαρτυρίες, μερικές φορές εξομολογητικές, έχουν την
γνησιότητα της άμεσης και αυθόρμητης καταγραφής βιωμάτων και
περιστατικών και αποτελούν ανεκτίμητες αποδείξεις για τα γεγονό
τα αυτής της περιόδου. Πρόκειται για ντοκουμέντα αυθεντικά και
γνήσια για πρόσωπα και πράγματα με αποκαλυπτικό υλικό, άγνωστο
από άλλες πηγές. Κυρίως τα χρονικά των ξένων, όσων τουλάχιστον
δεν είχαν άμεση συμφεροντολογική εμπλοκή στα τεκταινόμενα της
ι ποχής, καλύπτουν πάμπολα κενά, ανατρέπουν επικρατούσες από
ψεις, αποκαλύπτουν νέα στοιχεία, διαφωτίζουν, διευκρινίζουν και
επιτρέπουν μία ουσιαστικότερη προσέγγιση της ιστορίας. Π αρ’ όλα
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αυτά, δυστυχώς για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι, και με τα
στοιχεία αυτά, η ιστορία του εικοσιένα είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα
να διαιωνίζονται πλάνες, ψεύδη και παραχαράξεις. Πολύτιμα στοι
χεία έχουν οριστικά χαθεί. Οι μεγάλες μεταπελευθερωτικές περιπέ
τειες του νεότευκτου κράτους, οι πολιτικές σκοπιμότητες, η ταύτιση
πολιτείας και εκκλησίας δεν επέτρεψαν μία νηφάλια, αντικειμενική
εξιστόρηση των γεγονότων.
Ό λα πέρασαν από τον έλεγχο της ορθόδοξης εθνικοφροσύνης
και καλύφθηκαν με τον πέπλο της σκοπιμότητας. Αυτόν τον πέπλο
επιχειρώ να ανασύρω, και να φωτίσω όσο μπορώ το παρελθόν, απο
καλύπτοντας την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, όπως μου το ζητάει
ο Μακρυγιάννης: «Πες την αλήθεια ’στοριογράφο!».
21 Οκτωβρίου 2007
Θεόδ. Δημοσθ. Παναγόπουλος

Η πολιορκία
Βρισκόμαστε στον Αύγουστο του 1821. Η επανάσταση στην Π ελο
πόννησο έχει θεριέψει για τα καλά. Η Τρίπολη, -η Τριπολιτσά, όπως
την έλεγαν τότε-, η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, πολιορκείται
από τους επαναστατη μένους Έ λληνες. Μέσα στην οχυρωμένη πόλη
βρίσκονται συγκεντρωμένοι όλοι οι επιφανείς και πλούσιοι Τούρκοι
του Μόριά. Πίστευαν ότι μπόρα ήταν και θα περάσει και ότι σε λίγο
θα ξαναγύριζαν στα σπίτια τους. Άλλωστε από μέρα σε μέρα περίμεναν μεγάλη βοήθεια από τον σουλτάνο. Δεν μπορούσαν μια χούφτα
Μοραΐτες, ξεβράκωτοι, ξυπόλητοι και χωρίς άρματα ραγιάδες,* να
τα βάλουν με την πανίσχυρη οθωμανική αυτοκρατορία και να τη ν ι
κήσουν. Προσωρινά, όμως, και μέχρι να φθάσουν από την Κωνστα
ντινούπολη οι ενισχύσεις, ζήτησαν καταφύγιο μέσα στην Τριπολιτσά
που ήταν καλά οχυρωμένη.Την προστάτευε ένα τείχος ύψους 5 μέ
τρων και μήκους 3.500 μ. Το φρούριό της εθεωρείτο απόρθητο. Εκεί
είχαν συγκεντρωθεί γύρω στα 30.000 άτομα. Από τις 30.000, οι
10.000 ήσαν στρατιώτες, 7.000 περίπου Τούρκοι και 3.000 Αρβανίτες.Έξω από το κάστρο οι Έ λληνες πολιορκητές ήσαν περίπου 6.000
με 7.000,** με επικεφαλής έξι οπλαρχηγούς. Τον Κολοκοτρώνη με
3.000 παλληκάρια, τους αδελφούς Πέτρο και Κυριακούλη Μαυρομιχάλη με 1.500, τον Αναγνωσταρά με 1.000, τον Γιατράκο με 600 και
τον Μανώλη Δούνια με 450 άνδρες. Αυτό το στράτευμα εξοπλισμέ
νο με ελάχιστα λιανοντούφεκα και 10 παλαιά και άχρηστα κανόνια
είχε να αντιμετωπίσει τα 60 κανόνια του φρουρίου και την επίλεκτη
φρουρά των Τουρκαλβανών από 1.500 άνδρες.
Οι πολιορκητές δεν ήταν αυτό που λέμε σήμερα στρατός, αλλά
ένα συνονθύλευμα από άτακτους χωριάτες. Ραγιάδες εξαθλιωμένοι,

* Α πό το τουρκ. = raya = οι χριστιανοί της οθωμ. αυτοκρατορίας.
** Και κατά τον Κ ανέλλο Δεληγιάννη 20.000.
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πεινασμένοι, ταπεινωμένοι και εξευτελισμένοι από την πολυχρόνια
σκλαβιά, οπλισμένοι με ρόπαλα, μαχαίρια, πριόνια, ξινάρια, τσεκού
ρια και σούβλες, πολιορκούσαν τον προαιώνιο δυνάστη, κυριευμένοι
από απύθμενο μίσος, για να πάρουν το αίμα τους πίσω. Ή ταν οι δή
μιοι που περίμεναν το σύνθημα για να αρχίσουν την χωρίς όρια και
διάκριση σφαγή.
«Ύ περ τάς είκοσι χιλιάδας Έ λ λ η νες (οπλισμένοι, είχον
συναχθε'ι εκείνην την έβδομάδα εις την πολιορκίαν, οϊτινες ώς
λυσσώντες λύκοι, εκδικούμενοι τούς τυράννους των, τούς κατέσφαζον άνευ διακρίσεως γένους ή προσώπου. Εισήλθον δε και
πολλοί άοπλοι μέ ρόπαλα, ώς κα'ι γυναίκες άπό τα πλησιόχωρα,
και έλαφυραγώ γουν κα'ι έφ όνευον κα'ι αύτα'ι».*
Δεν ήταν, όμως, μόνο το μίσος που συνένωνε όλο αυτό το ετερόκλη
το πλήθος, αλλά και η επιθυμία του για τα πλούσια λάφυρα. Στην
Τριπολιτσά ήταν συγκεντρωμένοι όλοι οι θησαυροί των επιφανών
Τούρκων του Μόριά. Εκεί ήταν και τα χαρέμια του Χουρσίτ Πασά
και των άλλων αξιωματούχων.
Κανένας όμως από τους πλούσιους Τούρκους δεν πειράχτηκε.
Αυτοί ήσαν υπό την προστασία των οπλαρχηγών. Ακόμη και πριν την
έφοδο, μπαινόβγαιναν μέσα οι καπεταναίοι και έκαναν συμφωνίες
με τους επίσημους Τούρκους. Αυτοί μπορούσαν να εξαγοράσουν τη
ζωή και την ελευθερία τους, έναντι υψηλού τιμήματος. Και οι Έ λλη
νες είχαν ανάγκη τους τούρκικους παράδες. Ούτε τα χαρέμια πειράχτηκαν, ούτε ο Κιαμήλ Μπέης, ο πιο πλούσιος άνθρωπος της Πελοποννήσου, που είχε ολόκληρη την Κορινθία στην ιδιοκτησία του,
ενοχλήθηκε καθόλου.
Τα χαρέμια του πασά και των μπέηδων είχαν μέσα εβδομήντα Κιρκάσιες καλλονές και άλλες τόσες αραπίνες, εκατοντάδες φορέματα
και χρυσαφικά και πενήντα άλογα. Πάνω στην αναμπουμπούλα, κά

*
Κανέλλος Δεληγιάννης, Απομνημονεύματα, Αθήναι 1957, επιμ. Εμμ. Πρωτο
ψάλτη, τ. Α", σ. 271.
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ποιος έβαλε φωτιά στο χαρέμι και βγήκαν όλες στην αυλή για να
γλυτώσουν από τη φωτιά, αλλά τις περίμενε το πλήθος. Ακολούθησε
πανδαιμόνιο. Διηγείται πάλι ο Καν. Δεληγιάννης πως τον παρακαλοΰσαν να τους σώσει. «Σώσε μας καπετάνιε, διά όνομα τοΰ Θεοΰ!
Διά την άγάπην τοΰ Θεοΰ! Έ λ ε ο ς κάμε! Ε υσπλαχνίαν κάμε!»*
Μάλιστα, λέει, ότι για τη βοήθεια που τους προσέφερε, του χάρισαν
δυο πολύτιμα φορέματα, ένα ντουφέκι, ένα σπαθί, δυο παλάσκες και
όλα αυτά ασημένια και χρυσωμένα, τρία διαμαντένια δακτυλίδια,
ένα ζευγάρι βραχιόλια, ένα σκουλαρίκι και ένα κολιέ από διαμά
ντια, τα οποία, ομως αρνήθηκε, όπως γράφει, να τα πάρει.
Έ ν α μέρος από 1.000 γυναικόπαιδα και 348 άνδρες παραδόθη
καν και συμφωνήθηκε να τους μεταφέρουν στα Λαγκάδια. Αλλά
καθ’ οδόν έσφαξαν τους άνδρες και μοίρασαν μεταξύ τους οι επανα
στάτες τα γυναικόπαιδα.
Αργότερα, όταν οι Τούρκοι για αντίποινα έσφαξαν στη Χίο και
στη Μικρά Ασία τους Έ λληνες, έσφαξαν και οι δικοί μας τις παρα
πάνω γυναίκες και τα παιδιά.
Για τις εκατέρωθεν συνολικές απώλειες της άλωσης, δεν υπάρχει
ομοφωνία. Άλλοι λένε ότι κατά την έφοδο έχασαν τη ζωή τους 300,
άλλοι 400, άλλοι 700 Έ λληνες και 20.000, 30.000 ή 32.000 Τούρκοι.
Κοινωνιολογική ανάλυση του φαινομένου της επιδειχθείσας από
τους επαναστάτες Έ λληνες βαρβαρότητας σε βάρος των Τούρκων
της Τριπολιτσάς επιχειρεί να κάνει ο Κ. Παπαγιώργης, που υποστη
ρίζει ότι «ο ανταποδοτικός χαρακτήρας των σφαγών, δεν αρκεί για
να αθωώσει τα ανατριχιαστικά κατορθώματα των εισβολέων. Οι ρα
γιάδες βρέθηκαν τότε στο απόλυτο σημείο εξαχρείωσης και ασυδο
σίας που φέρνει η κατά κράτος υπερίσχυση του θύματος και η αδυ
ναμία του χθεσινού βασανιστή».**
Η βία όμως φέρνει βία. Βία και ταπείνωση αιώνων μπορεί ίσως

* “Κουρτά μπιζέ καπιτάν! Αλλάχ ιτσιοΰν, λιλάχ ιτσιοΰν, ηναγιέΐ εηλέ” όπ. παρ.,τ.
Α, σ. 274.
* * Κ. Παπαγιώργη, Κ ανέλλος Δ εληγιάννης, εκδ. Καοτανιώτη, Αθήνα 2001, σ. 129.
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να εξηγήσει το ανελέητο μίσος κατά του τυράννου. Οι Μοραΐτες
ήσαν σκλάβοι. Ο ξεσηκωμός τους έδωσε την ευκαιρία να ανακτή
σουν τη φυλετική τους αυτοπεποίθηση. Μπορούσαν να τα καταφέ
ρουν. Η Τριπολιτσά έπεσε.Το μίσος ξεχείλισε και έπνιξε τον δυνά
στη. Το νεότερο κράτος, η επίσημη ιστορία δεν αναδεικνύει την άλω
ση της Τριπολιτσάς, όσο θα έπρεπε. Αυτό γίνεται σκόπιμα. Κάτω
από το μεταγενέστερο πνεύμα του ανθρωπισμού τέτοια γεγονότα
πρέπει να λησμονηθούν. Καλύτερα να τα ξεχάσουμε. Δεν μας συμ
φέρει να τα θυμόμαστε. Οι θυσίες αντίθετα πάντοτε “πουλάνε”. Η
θυματοποίηση στην εθνική, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα
έχει σήμερα πέραση. Δεν είναι λοιπόν η Τριπολιτσά το παράδειγμα
που πρέπει να προβάλλουμε. Το Μεσολόγγι και το ολοκαύτωμά του
είναι οι ηρωικές στιγμές του Γένους. Το Μεσολόγγι έγινε το εθνικό
μας σύμβολο, ενώ η Τριπολιτσά αποσιωπήθηκε, και αυτός είναι ο λό
γος, που προσπαθώ τώρα να καθαρίσω λίγο τη σκόνη που την κάλυ
ψε. Η αλήθεια όμως δεν μπορεί εύκολα να κρυφθεί.
Η Πελοπόννησος ήταν τότε η κοιτίδα του ελληνισμού και της αμφι
σβήτησης της τουρκικής εξουσίας. Ή ταν το πλουσιότερο μέρος της
Ελλάδας και είχε δεκαπλάσιο πληθυσμό από τους Τούρκους. Τετρα
κόσιες χιλιάδες Έλληνες, σαράντα χιλιάδες Τούρκοι.
Εδώ η αντίσταση κατά της οθωμανικής κυριαρχίας είχε αρχίσει
από πολύ ενωρίς. Ή δη έναν αιώνα πριν την επανάσταση κυριαρ
χούσαν στον Μόριά οι κλέφτες και οι αρματολοί. Δυστυχώς όμως τα
ένοπλα σώματα των κλεφτών, με την άμεση συνδρομή της εκκλησίας,
είχαν αποδεκατισθεί από το 1806 και σχεδόν ούτε ένα ντουφέκι δεν
υπήρχε στον Μόριά λίγο πριν τον ξεσηκωμό. Οι πολίτες, που βγήκαν
στο βουνό, δεν ήξεραν από όπλα, είχαν μόνο μαχαίρια, σουγλιά, ξι
νάρια και για σημαίες τα μαντήλια των γυναικών τους. Στην πλειοψηφία τους ήσαν βοσκοί και γεωργοί. Η κοινωνική και οικονομική
τους κατάσταση ήταν άθλια. Πείνα, φόβος, εκμετάλλευση από Τούρ
κους και κοτζαμπάσηδες. Για να επιβιώσουν έπρεπε να προσκολληθούν κοντά σε κάποιον τοπικό άρχοντα. Επιζητούσαν την προστασία
του και την πλήρωναν ακριβά. Τη χρυσοπλήρωναν μάλιστα, αν ήθε
λαν να μην τους εκμεταλλεύονται οι πάντες. Καλύτερος ο ένας αφέ
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ντης από τους πολλούς. Δ εν ήταν αυτεξούσια άτομα με δική τους κρί
ση και απόφαση. Εξαρτημένοι απόλυτα, ακολουθούσαν σχεδόν σε
όλα τον προστάτη τους, ο οποίος δίκην πατριάρχου αποφάσιζε γι’
αυτούς, πριν από αυτούς. Κάθε χωριό είχε τον δικό του καπετάνιο,
τον δικό του αρχηγό. Και αυτός με τη σειρά του είχε άλλον πάνω από
αυτόν αρχηγό, τον αρχηγό των αρχηγών, τον πλούσιο χωροδεσπότη
της επαρχίας του, τον γαιοκτήμονα της περιοχής, τον κοτζαμπάση. Η
πυραμίδα αυτή είχε οργανωθεί και δούλευε καλά, τόσο προς όφελος
Τούρκων, όσο και προς όφελος των μεγαλοτσιφλικάδων κοτζαμπά
σηδων. Ό λα άρχιζαν και τελείωναν στα όρια της επαρχίας.
Οι έμποροι, οι πραματευτάδες και ο ανώτερος κλήρος έκαναν το
κορόιδο. Ή σαν οι προνομιούχες τάξεις και δεν τους ενδιέφερε και τό
σο πολύ η επανάσταση. Το αντίθετο μάλιστα. Δεν επιθυμούσαν καμμιά
αλλαγή. Δεν ήταν αυτοί που υπέφεραν από τον τουρκικό ζυγό.
Από την άλλη μεριά, οι έννοιες “Έ λληνας” και “Έ θ νος” δεν εύρισκαν ανταπόκριση στον απλό καθημερινό άνθρωπο του μόχθου και
της δουλειάς. Ή ταν άγνωστες έννοιες. «.... Ά φ ’ ής εποχής ό
'Ρωμαίος ύπατος Μ οΰμιος κατέστρεψε την Κ όρινθον κάι άπεκατέστησε όλην την Ε λ λ ά δ α ν ρωμαϊκήν επαρχίαν, έσβησεν τό
όνομα Έ λ λ η ν κα'ι έξηλείφθη από τούς καταλόγους όλω ν των
έθνών τοϋ κόσμου, ώστε κα'ι άφοϋ έβασίλευσεν εις την Κ ω νσταντινούπολιν ό Μ έγας Κ ω νσταντίνος κα'ι οι διάδοχοι αύτοϋ μέχρι
τού τελευταίου Κ ω νσταντίνου Π αλαιολόγου, μας ώ νόμαζον ολα
τά έθνη τοϋ κόσμου Γραικούς και 'Ρωμαίους, καθ’ ό,τι οί αύτοκράτορες χριστιανοί ώνομάζοντο αύτοκράτορες 'Ρωμαίων κα'ι
ουδέποτε Ε λλήνω ν. Ώ ς κα'ι αύτο'ι οί κατακτηταί κα'ι τύ ρ α ννοί
μας Τούρκοι, μας ώ νόμαζον 'Ρωμαίους».*
Δεν υπήρχε αυτό που λέμε σήμερα «εθνική συνείδηση». Υπήρχε
ένας άκρατος τοπικισμός. Οι Μοράΐτες ήσαν απλώς Μοραΐτες, ούτε
καν Πελοποννήσιοι, οι Ρουμελιώτες, Ρουμελιώτες, οι Νησιώτες, Νη
σιώτες κ.ο.κ. και ο ένας υπέβλεπε και ανταγωνιζόταν τον άλλον. Και
πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, όταν οι Έ λληνες και η Ελ
* Καν. Δεληγιάννης, όπ. παρ., ο. 224
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λάδα είχαν «πεθάνει» πριν απο 1675 χρόνια; Και την ασήκωτη ταφό
πετρα την είχαν βάλλει ο Άγιος -και Μ έγας- Κωνσταντίνος, ο
(άλλος) Μέγας Θεοδόσιος και ο Ιουστινιανός, οι οποίοι -κυρίως οι
δυο τελευταίοι- είχαν με νόμο απαγορεύσει το όνομα “Έ λλην” με
την ποινή του θανάτου, την εξορία, τον αποκλεισμό των παιδιών από
την κληρονομιά του πατέρα τους, τη δήμευση της περιουσίας τους,
την αδυναμία απόκτησης ακίνητης περιουσίας και άλλα τέτοια ψυ
χωφελή και ωφέλιμα, στο όνομα της εδραίωσης, δια πυρός και σιδή
ρου, του χριστιανισμού, της νέας θρησκείας της «αγάπης» και της δή
θεν ανεξιθρησκίας. Βλέπετε η φιλοσοφία, ο τρόπος ζωής και η κο
σμοαντίληψη των αρχαίων Ελλήνων ερχόταν σε ευθεία αντίθεση, με
τα δόγματα της νεοεμφανισθείσης θρησκείας της ύστερης ρωμαϊκής
εποχής. Χίλια επτακόσια χρόνια λοιπόν ήσαν αρκετά για την απόλυ
τη πλύση του εγκέφαλου και της συνείδησης των αγράμματων και
απαίδευτων, υπόδουλων μαζών, για να μην πληροφορηθούν ποτέ, να
μην ακούσουν τίποτε και από κανέναν, για το παρελθόν και την ιστο
ρία των προγόνων τους. Χίλια επτακόσια χρόνια ήταν αρκετά, αρχι
κά με την απειλή της κεφαλικής ποινής και της φυλάκισης, και αργό
τερα, με την κατάλληλη κατήχηση, συνεπικουρούμενη -καρότο και
μαστίγιο μαζί- και με το λίαν δραστικό, προληπτικό, κατασταλτικό,
αναμορφωτικό και παιδαγωγικό μέτρο του αφορισμού -ο εκκλησια
στικός τρομονόμος της εποχής εκείνης, ώστε να ξεχαστούν σύντομα,
όλα, μα όλα, τα κλέη των προγόνων, και το νησί του Πέλοπα, η Π ε
λοπόννησος, να γίνει Μωρέας, Μοριάς... Μουριά και η Στερεά Ελ
λάδα, Ρούμελη* και οι Έλληνες Ρωμιοί και Γραικοί και το χειρότε
ρο Γραικύλοι. Το παράδειγμα γι’ αυτόν τον αφελληνισμό τον είχαν
δώσει οι κεφαλές της Εκκλησίας, συνεχίζοντας την πολιτική των Ρω
μαίων χριστιανών αυτοκρατόρων με τα ίδια μέσα του πυρός, του σι
δήρου και του αφορισμού. Ή δη, ο πρώτος πατριάρχης Γεννάδιος,
που τον ανέβασε στον πατριαρχικό θρόνο ο Μωάμεθ ο Πορθητής,
μετά την άλωση της Πόλης το 1453, ο επονομαζόμενος και Σχολάριος και κατά κόσμον Γεώργιος Κουρτέσιος, Θεσσαλός την καταγω

* Τουρκιστί Rumili = χώρα των Ρωμιών
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γή, αρνείται διαρρήδην την ελληνικότητά του και, όταν τον ρώτησαν
αν είναι Έλληνας, απάντησε ότι «Ομιλώ απλώς ελληνικά, ουδέποτε
ισχυρίστηκα ότι είμαι Έ λληνας και, αν με ρωτήσει κανείς τί είμαι,
του απαντώ: Είμαι χριστιανός».*
Ο ίδιος πατριάρχης, που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην άλωση της
Κωνσταντινούπολης, ξεσηκώνοντας τα πλήθη κατά του αυτοκράτορα
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου του 11ου, ο οποίος επιζητούσε την ένω
ση των Εκκλησιών για να αντιμετωπισθεί ο τουρκικός κίνδυνος, και
επέτυχε τη ματαίωση της ένωσης, με τα γνωστά τραγικά αποτελέ
σματα, γράφει το 1450, με την ιδιότητα του καλόγερου, στον δεσπό
τη της Πελοποννήσου Οϊσή, που σκότωσε τον μοναχό Ιουβενάλη, μα
θητή του Πλήθωνα Γεμιστού και ελληνιστή: «Τους ασεβείς και κατα
ραμένους ελληνιστές, θανάτωνε με τη φωτιά, με το σπαθί και με κά
θε τρόπο. Μαστίγωνε, φυλάκιζε, κόψε τους το χέρι, ή βγάλε τους το
μάτι και, αν επιμείνουν, πνίξε τους στη θάλασσα».**
Αλλά και ο Δικός μας, μόλις πρόσφατα, μας είπε ότι: «Θα ξερ α 
θεί το χέρι εκείνου που θα το απλώσει πάνω στην Εκκλησία».
Αυτός, λοιπόν, ο φανατικός, παρανοϊκός καλόγερος έγινε πα
τριάρχης. Δεν ήταν όμως ο μόνος ανθέλληνας ιερωμένος, που έβγαζε
αφρούς, φαρμάκι και χολή, όταν αναφερόταν σε Έλληνες: «Α δελφοί
μου, έμαθα πώς μέ την χάριν τού Θεοϋ, δεν εισθε Έ λληνες, δεν
ε’ισθε άσεβεΐς, αιρετικοί, άθεοι, άλλ’ ε'ισθε ορθόδοξοι χριστιανοί»,
ωρύεται, λίγα μόλις χρόνια πριν τον μεγάλο ξεσηκωμό του ’21 ο πατήρ
Κοσμάς ο Αιτωλός, ο μετέπειτα άγιος της ορθόδοξης ελληνικής εκκλη
σίας, μεγάλη η χάρη του και δοξασμένο το όνομά του!
Και όμως, ούτε όι άγιοι πατέρες ούτε οι πατριάρχες, ανάστησαν
το γένος, αλλά μόνον οι ξεβράκωτοι και οι ξυπόλητοι βοσκοί και οι
ξωμάχοι της γης, με το αίμα τους και τις προσωπικές τους θυσίες, μας
ξαναθύμισαν τις ρίζες μας και τις απαρχές της ιστορίας μας.

* Έ λ λ η ν ώ ν τη φωνή, ούκ ποτε φ αίην Έ λ λ η ν είναι....Κα'ι εϊ τις έροιτό με, τίς
είμί, ά π οκ ρ ινοΰ μ α ι χρ ισ τια νός είναι.
** Αχιλ. Κύρου, Βησσαρίων ο Έλλην, Αθήνα 1947.
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Οι πρωταγωνιστές
Τυπικός αρχηγός των Ελλήνων στην Άλωση της Τριπολιτσάς ήταν ο
Δημήτριος Υψηλάντης. «Μικρόσωμος, δύσμορφος, σκελετώδης,
ασθενικός, καχεκτικός, φαλακρός, με γαμψή μΰτη και ξανθά γένια,
με ρυτίδες, μύωπας, με ασθενή, παράτονη και έρρινη φωνή. Ολιγό
λογος και σκεπτικός δεν είχε παρουσιαστικό ηγέτη, που μπορούσε
να εμψυχώσει τους ξεσηκωμένους ραγιάδες. Δεν ήταν φτιαγμένος,
από αυτό που λέμε, στόφα ηγέτη. Ή ταν 28 χρόνων και έμοιαζε για
40, κοντός λιγότερο από 1.60. Το αρχηγείο του ήταν μία καλύβα εν
νιά όλα και όλα τετραγωνικά μέτρα, σκεπασμένη με ελατόκλαρα, με
ένα κρεβάτι στη γωνιά από σανίδες. Φορούσε μαύρη στολή με χρυ
σές επωμίδες συνταγματάρχη και μαύρο σκούφο που είχε επάνω
ασημένια πλάκα με χαραγμένες τις λέξεις: “Ελευθερία ή Θάνατος”,
κάτω από μία νεκροκεφαλή με δυο κόκκαλα χιαστί. Ή ταν ένας κα
λοκάγαθος και αδύνατος χαρακτήρας».* «Ηταν ένας άνθρωπος στα
θερός, ανδρείος, τίμιος, με λίγο μυαλό, ευκολόπιστος, κοντός, αδύ
νατος, πολύ λίγος για τις περιστάσεις».**
Και όμως αυτός, ο κατά την εμφάνιση ασήμαντος άνθρωπος,
υπήρξε φλογερός πατριώτης, γενναίος μαχητής, έντιμος αρχηγός,
υπόδειγμα ήθους.
Θοδωράκης Κολοκοτρώνης ή Γέρος του Μόριά, από την Καρύταινα
της Αρκαδίας, γυιός του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη και της Ζάμπι
άς Κωτσάκη, ο ουσιαστικός αρχηγός των Ελλήνων, πρωτοκαπετά
νιος, πρωτοπαλλήκαρο, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Αγώνα.
«Ανάστημα πάνω από το μέτριο, αγράμματος, ατημέλητος, με φυσιο
γνωμία θηρίου, σκληρή και άγρια έκφραση, μαυριδερός, με σιδερέ
νια υγεία, μεγάλο κεφάλι, μακριά μαλλιά, μάτια αετού που έβγαζαν
φωτιές, πλατύ μέτωπο, παχιά φρύδια, γαμψή μύτη, μικρό στόμα, πο
λύ δυνατή φωνή. Έ να ς κυνόδοντας της κάτω γνάθου έφθανε στο πά

* Μ. Raybaud, Memoires sur la Grece, Paris 1824, t. A' a. 480.
* * Α πομνημονεύματα Θ. Κολοκοτρώνη, επιμ. Γ. Βαλέτα, σ. 81.
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νω χείλος και του έδινε άγριο παρσυσιαστικό. Μικρά μαΰρα μάτια
πάνω σε εξογκωμένα μήλα του προσώπου, έδειχναν κακία και πεί
σμα. Δ εν φορούσε πανάκριβες φορεσιές, όπως σι άλλοι καπεταναίοι, αλλά ένα χοντρογέλεκο, ένα φαρδομάνικο πουκάμισο, άσπρη κάπα, μάλλινες γκέτες και κόκκινα παπούτσια».*
Αλλά υπάρχει και άλλη περιγραφή, η οποία τον θέλει ντυμένο σαν
Τούρκο πασά, που έκρυβε τον θηριώδη χαρακτήρα του με ευγενική
έκφραση.** Διέθετε πηγαία φυσική εξυπνάδα, αλλά ήταν αγράμμα
τος. Υπέγραφε πάντοτε, ως “Θοδωράκης Κολοκοτρώνης”. «Ο ΓεροΚολοκοτρώνης δεν ήξερε να διαβάζη, δεν ήξερε να γράφη, ή να εξη
γηθώ ορθότερα, μόλις ήξευρε να διαβάζη, και το κονδύλι δεν επήγαινε μακρύτερα από όσα ψηφία ζωγραφίζουν το όνομά του».***
Φαίνεται ότι ήταν κυκλοθυμικός. Λέγεται ότι, όταν ήλθε ο Υψηλάντης στην Ελλάδα, τον υποδέχτηκαν ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι
καπεταναίοι. Έστρωσαν τραπέζι, έβαλαν καρέκλες, πιάτα, πιρού
νια, κουτάλια κ.λ.π. Ό ταν τα είδε ο Κολοκοτρώνης εξοργίστηκε,
έδωσε μια κλοτσιά και αναποδογύρισε το τραπέζι λέγοντας: «Τα
αληθινά παλληκάρια τρώνε καθισμένα κατά γης. Αφήστε τις φράγκικες αρχοντιές! Δ εν ταιριάζουν στους ανθρώπους του πολέμου!»****
Γόνος της μεγαλύτερης γενιάς των εξεγερμένων του Μόριά τά έδω
σε όλα για τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Ή ταν ο πατέρας, ο αδελ
φός, ο φίλος, ο σύντροφος, ο προστάτης των απροσκύνητων ξωμά
χων της Πελοποννήσου. Η μεγαλύτερη φυσιογνωμία του Αγώνα. Για
την απελευθέρωση της πατρίδας θυσιάστηκαν τα παιδιά του Πάνος
και Γιάννης, ο αδελφός του Γιάννης, τα ανίψια του Αποστολής, Δημήτρης, Αντώνης, Μάρκος και Κωνσταντής Κολοκοτρώνης. Ορφα
νός από την ηλικία των δέκα ετών, γιατί σκότωσαν οι Τούρκοι τον

* Μ. Raybaud, όπ. παρ. τ. Α', σ. 380-381.
** F. Lessen, Schild.erungeinerR.eise nach Griechenland, Tubingen 1824.
***Φ. Φωτάκος, Α πομνημονεύματα π ε ρ ί της Ελληνικής Επαναατάσεως, Αθήναι
1960, σ. 220.
Raybaud, όπ. παρ., τ. Α', σ. 17.
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πατέρα του, βγήκε στο βουνό και έβαλε σκοπό της ζωής του να απε
λευθερώσει τους σκλαβωμένους Έλληνες. Καμμιά άλλη οικογένεια
δεν έχει να προσφέρει στον βωμό της ελευθερίας τόσους αγωνιστές.
Άριστος γνώστης του ανταρτοπολέμου και ιδιοφυής χειριστής των παλληκαριών του είχε καταφέρει, όχι απλώς να τον υπακούουν και να τον
εμπιστεύονται τυφλά, αλλά και να τον λατρεύουν. Είχε το μεγάλο χά
ρισμα να διεγείρει τα συναισθήματα των στρατιωτών του και να προκαλεί το θυμικό τους. Έ να παράδειγμα αυτής της πίστης του στον ιε
ρό αγώνα, στον οποίο είχε τάξει τον εαυτό του, μας δίνει ο Φωτάκος.
Κατά τη μάχη του Βαλτετσίου, οι στρατιώτες για πρώτη φορά βρέθη
καν μπροστά σε ακέφαλα και διαμελισμένα πτώματα συμπολεμιστών
τους. «Εκιτρινίσαμεν από τον φόβον μας», γράφει ο Φωτάκος. «Τότε
ο Κολοκοτρώνης άρχισε να μαζεύει τα κομμάτια κάθε νεκρού, να τα
φιλάει και να λέει στους αποσβολωμένους στρατιώτες ότι αυτοί είναι
άγιοι και ότι θα πάνε στον παράδεισο, ως μάρτυρες».*

Πολιορκία και τραγούδια
Τις νύχτες της πολιορκίας οι Έλληνες τραγουδούσαν πατριωτικά τρα
γούδια και περισσότερο τον θούριο του Ρήγα “ως πότε παλληκάρια θα
ζσύμε στη σκλαβιά...» Το τραγούδι αυτό, το τραγουδούσαν κυριολεκτικά
μαινόμενοι. Όταν κάποιος έπιανε το βιολί και άρχιζε να παίζει τον σκο
πό του τραγουδιού, ο τόπος μεταμορφωνόταν σε τρελοκομείο, όπου ο
ένας κινδύνευε από την παραφροσύνη του άλλου. Είναι αδύνατον να πε
ριγράφει αυτό το πανδαιμόνιο. Λες και ξαφνικά ήταν όλοι τυφλά στο με
θύσι. Στριφογύριζαν, έπεφταν κατά γης, ούρλιαζαν, αλάλιαζαν με γουρλωμένα μάτια και άδειαζαν γύρω τις πιστόλες τους. Τα βλήματα έπεφταν
στον δρόμο και ήταν θαύμα που δεν σκοτωνόταν κανείς».**
«Την ημέρα πάλι πλησίαζαν στα τείχη, έβγαιναν από μέσα οι
*Φ. Φωτάκος, όπ. παρ., σ. 126.
** HaroHarrmg, TragikomischeAbeterPhilellenen, Stuttgart 1910.
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Τούρκοι και πιάνανε την κουβέντα καπνίζοντας. Μερικές φορές γι
νότανε και αγοραπωλησίες. Έ λληνες και Τούρκοι αγόραζαν και
πουλούσαν διάφορα πράγματα. Ειδικότητα στο παράξενο αυτό πα
ζάρι είχαν αναπτύξει και πάλι οι Μανιάτες, που λάτρευαν το χρήμα,
περισσότερο από ό,τι μισούσαν τους Τούρκους».*

% 5ΛΒ^

Προδότες και αντίποινα
Για τους προδότες δεν υπήρχε έλεος. Τους εκτελούσαν, αφού πρώτα
τους βασάνιζαν φρικτά. Στις 24 Οκτωβρίου 1822 πιάστηκε ένας πα
πάς, κατάσκοπος των Τούρκων. Βρήκαν επάνω του γράμματα του
Ομέρ Βρυώνη που τα έστελνε στους πολιορκημένους Τούρκους της
Ακροκορίνθου, με τα οποία τους ενημέρωνε ότι ετοιμάζεται εκστρα
τεία για την άρση της πολιορκίας. Ο παπάς πρόλαβε και πέταξε στη
θάλασσα και άλλα γράμματα. Αρνήθηκε όμως να ομολογήσει την
πράξη του και τον βασάνισαν άγρια. Πρώτα του έσπασαν τα δάχτυ
λα και του έκαψαν τα νύχια με πυρωμένο σίδερο/Υστερα τον περι
έλουσαν με βραστό νερό και αφού τον έχτισαν ζωντανό μέχρι τον
λαιμό, του άλειψαν το πρόσωπο με μέλι για να τον φάνε οι μύγες.**
Έ να ν Εβραίο πάλι που είχε αλλαξοπιστήσει και είχε γίνει μου
σουλμάνος τον έπιασαν με γράμμα που αποκάλυπτε ότι είχε αναλά
βει να δολοφονήσει τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, με αμοιβή 3.000 γρόσια. Τον γύμνωσαν εντελώς, τον γύρισαν έτσι μέσα στην πόλη, του
έκοψαν τα γεννητικά όργανα και, αφού τον μαχαίρωσαν παντού, τον
κρέμασαν σε ένα δένδρο. Στη Χαλκίδα πάλι, κρέμασαν δύο Έ λλη
νες, αφού πρώτα τους βασάνισαν άγρια, γιατί τους έπιασαν να αγο
ράζουν ζώα για λογαριασμό των Τούρκων.***

* Olivier Voutier, M em oires sur la guerre actuelle de Grece, Paris 1823.
**Max. Kotsch Reise eines nach Griechenland, Essen 1824, t. A', σ. 20.
***M. Kotsch, όπ. παρ., σ. 21.
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Και ο Κολοκοτρώνης έκτισε ζωντανό έναν Τριπολιτσιώτη κατά
σκοπο των Τούρκων κοντά στο Χρυσοβίτσι και έκοψε τη γλώσσα
ενός άλλου από τα Τσιπιανά Ηλείας, γράψει ο αυτόπτης αγωνιστής
Ρηγόπουλος στο Ημερολόγιό του.* Η σκληρότητα αυτή ήταν απαραί
τητη για την επιτυχία του Αγώνα. Αλίμονο εάν οι Τούρκοι μάθαιναν
για τις κινήσεις των εξεγερμένων Ελλήνων. «Έάν οί άρχηγοΐ δεν
μετεχειρίζοντο τοιαϋτα μέτρα, οΰτε στρατόν ήδΰναντο να συγκρο
τήσουν οΰτε πειθαρχίαν νά τηρήσουν, καθόσον δεν υπήρχαν
οΰτε νόμος οΰτε δικαστήρια».**
Οι Έ λληνες ερεθισμένοι από τις πληροφορίες ότι οι Τούρκοι εί
χαν αρχίσει τις σφαγές στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη και στη
Θεσσαλονίκη είχαν αγριέψει και γύρευαν να εκδικηθούν.
Ο Υψηλάντης πλήρωνε τρία γρόσια για κάθε τουρκικό κεφάλι,
υπό την προϋπόθεση ότι ο Τούρκος είχε σκοτωθεί με τα όπλα του στο
χέριΚάποιος νεαρός Έλληνας, του οποίου τον αδελφό είχαν σφάξει
πριν από λίγο καιρό οι Τούρκοι, βρήκε στην ύπαιθρο τρείς άοπλους
νεαρούς Τούρκους που είχαν βγεί από την Τριπολιτσά σε αναζήτη
ση τροφής, και αφού σκότωσε τους δύο έδωσε στον τρίτο τα κεφάλια
τους να τα κουβαλήσει στο στρατόπεδο για να λάβει την αμοιβή.
Θύμωσε ο Υψηλάντης, που ο στρατιώτης σκότωσε αόπλους και
διέταξε να τον αφοπλίσουν. Ξεσηκώθηκε όλο το στρατόπεδο: «Τι εί
ναι αυτά, έλεγαν οι στρατιώτες. Ξαρματώνουν και ξευτελίζουν έναν
Έλληνα επειδή σκότωσε Τούρκο;» Την κατάσταση έσωσε ο επίσκο
πος Έ λους, που είπε στους ξεσηκωμένους ότι είναι αμαρτία να σκο
τώσεις νικημένο εχθρό, αλλά όποιος σκοτώσει σαράντα αρματωμέ
νους εχθρούς είναι ευλογημένος και απείλησε ότι όποιος παρακού
σει τις εντολές του θα αφορισθεί. «Οι στρατιώτες είπαν τρεις φορές
Α μ ψ και διαλύθηκαν σιωπηλοί. Έτσι έληξε το επεισόδιο».***

* Θ. Ρηγόπουλος, Ανέκδοτον Ημερολογιον του Αγονος, Αρχείον Θεφανίδη, τ. Γ ‘, σ. 95.
**Θ. Ρηγόπουλος, όπ. παρ., σ. 98.
***0. Voutier όπ. παρ., σ. 418.
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Αλισβερίσι
Τον Σεπτέμβριο η κατάσταση των πολιορκημένων Τούρκων είχε
φθάσει στο απροχώρητο. Δ εν υπήρχαν τρόφιμα, ψωμί, νερό μέσα
στην πόλη. Πολλοί έβγαιναν από τα τείχη και παραδίνονταν. Οι Α λ
βανοί μισθοφόροι της Τρίπολης είχαν καταλάβει τα πηγάδια και
πουλούσαν το νερό στους κατοίκους. Α γόραζαν τη νύχτα τρόφιμα
από τους Έ λληνες και τα μοσχοπουλούσαν στους Τούρκους. Οι Α ρ
βανίτες είχαν γίνει αδίστακτοι μαυραγορίτες. Το αλισβερίσι* έδινε
και έπαιρνε. Πολλοί πέθαιναν από ασιτία. Πολλά Τουρκάκια έτρω
γαν με βουλιμία τα φλούδια των σταφυλιών που έφτυναν οι στρα
τιώτες ή ρίχνονταν με μανία πάνω στα εντόσθια των σφαχτών. Στις
συναλλαγές αυτές από ελληνικής πλευράς πρωτοστατούσαν οι Μα
νιάτες. Ο ιστορικός Φραντζής αναφέρει την περίπτωση κάποιου
Μανιάτη που μετέφερε στους ώμους του ένα ασκί λάδι και οι Τούρ
κοι τον πυροβολούσαν ψηλά από το φρούριο. Αλλά εκείνος τρέχοντας φώναζε: «Τζε διαβόλου γένναις, μη μου βαρέσετε το ασκί και
μου χυθεί το λάδι!» Για το λάδι ενδιαφερόταν λοιπόν και όχι για τη
ζωή του.**
Ο Φωτάκος πάλι διηγείται: «Είδα ενα ν Μανιάτη, όστις έπήγε
φυλακτά κοντά εις μίαν μεγάλην πέτρα, εβγαλε κάτι άπό τόν
κόρφο του κα'ι τό εχωσε. Τό είπα εις τόν Κολοκοτρώνη καί μοΰ
άπεκρίθη, “πήγαινε στην δουλειά σου, τίποτα κλειδαριές εκρυψε”. Έ γώ περίεργος έπήγα καί τις ηύρα».***
Ο Κολοκοτρώνης εξέδωσε διαταγή και απειλούσε με θάνατο
όσους συναλλάσσονταν με τους Τούρκους. «Εις τό εξής κανένας
στρατιώτης να μη τολμά κα'ι κατεβαίνει κάτω (από τα γύρω
υψώματα), ούτε διά βόλια ούτε δι’ άλλα, εξω όταν ε'ιναι πόλεμος
κα'ι όποιος πιασθή, θά παιδευθή μέ την ζωήν του, ομοίως κα'ι

* Τσυρκ. alisveris = δούναι και λαβείν.
* * Αμβρ. Φραντζής, Επιτομή της Ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος αρχομένη α π ό τον έτους 1715 και λήγουσα το 1837, Εν Αθήναις 1841,. σ. 334.
***Φ. Φωτάκος, όπ. παρ., ο. 132.
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οποίος τολμήσει νά ύπάγη νά όμιλήση με τους Τοΰρκους ή παι
δεία του ε'ιναι με θάνατον».*

Διαπραγματεύσεις
Στις 14 Σεπτεμβρίου βγήκαν από τα τείχη δυο ταλαίπωροι παπάδες,
που τους ε'στειλε ο Κεχαγιάμπεης, ο στρατιωτικός διοικητής της Τριπολιτσάς, λε'γοντάς τους: «Σκυλιά πηγαίνετε να ρωτήσετε αυτούς
τους ραγιάδες τι θέλουν τέλος πάντων. Πέστε τους ότι με μερικά κε
φάλια θα τα καταφέρω να τους δώσει χάρη ο σουλτάνος, αρκεί να
γυρίσουν στα καθήκοντά τους».** Φαίνεται πως οι πολιορκημένοι
Τούρκοι δεν είχαν συνείδηση της κατάστασής τους και εξακολου
θούσαν ακόμη να “το παίζουν” αφεντικά. Εκείνο όμως που εξαγρί
ωσε κυριολεκτικά τους Έλληνες και ζητούσαν εδώ και τώρα εκδίκη
ση ήταν η εμφάνιση των απεσταλμένων παπάδων. Εξαντλημένοι από
την πείνα, σχεδόν ετοιμοθάνατοι, με πληγιασμένα χέρια και πόδια
και πάνω τους με τα σημάδια από τις αλυσίδες με τις οποίες τους εί
χαν δεμένους, δεν είχαν τη δύναμη ούτε να μιλήσουν. Από την άλλη
μεριά οι αλαζόνες Τούρκοι, που, πριν λίγη ώρα, γύρευαν μερικά
κομμένα κεφάλια Ε λλήνω ν για να συγχωρέσουν τους εξεγερμένους,
την ίδια μέρα ζήτησαν να συναντηθούν με τους Έλληνες καπεταναίους. Στις 10 το πρωί βγήκαν από τα τείχη οι αντιπρόσωποι των πολιορκημένων. «Ή ταν όλοι τους ηλικιωμένοι με αξιοσέβαστο παρου
σιαστικό. Μακριά άσπρη γενειάδα έπεφτε στο στήθος τους. Προχω
ρούσαν αργά πάνω σε αράπικα άλογα, με ακολουθία Αφρικανούς
σκλάβους και πολυάριθμη φρουρά. Ο κόσμος είχε ανέβει πάνω στις
επάλξεις του φρουρίου και παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα
την ταπείνωση των άλλοτε τρομερών αρχηγών τους».***

*Ν. Βέης, Έ γγραφα αφορώντα εις την πολιορκίαν της Τριπολιτσάς, 1901, σ. 228.
**Μ. Raybaud, όπ. παρ., σ. 247.
***Μ. Raybaud, όπ. παρ., σ. 214.
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Η συνάντηση γίνεται έξω από τα τείχη της πόλεως. Στήθηκε μία
τέντα στην ύπαιθρο, έβαλαν μέσα τους Τούρκους και τους άφησαν
να περιμένουν μία ώρα. Ύ στερα εμφανίστηκαν ο Κολοκοτρώνης, ο
Μαυρομιχάλης, ο Γιατράκος, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Αναγνωσταράς και ο Δεληγιάννης. «Οι Τούρκοι, μόλις μπήκαν οι Έ λλη
νες καπεταναίοι, σηκώθηκαν όρθιοι και τους χαιρέτισαν με το χέρι
στο στήθος. Μ όνο ο Κολοκοτρώνης δεν τους χαιρέτισε. Η μορφή του
και ένα προσβλητικό γέλιο έδειχναν πικρή ειρωνία. Κάθισαν οι αντι
πρόσωποι, ήρθαν οι καφέδες, άναψαν τα τσιμπούκια. Πέρασε μισή
ώρα χωρίς κανείς να μιλάει. Πού και πού καμμιά αδιάφορη κουβέ
ντα έκοβε τη σιωπή. Στο τέλος ο Κολοκοτρώνης έχασε την υπομονή
του και φώναξε: “Αρκετά χάσαμε τον καιρό μας με το φουμάρισμα
και τη βουβαμάρα”. Ξαφνιασμένοι οι Τούρκοι ρώτησαν τους Έ λλη
νες για τους όρους της παράδοσης. Ακολούθησε σιωπή. Οι Έ λληνες
δεν απάντησαν αμέσως. Ο Κολοκοτρώνης έσπασε τη σιωπή. Πήρε
πάλι τον λόγο και είπε: “Θα δώσετε σαράντα εκατομμύρια γρόσια,
τα άρματα και τα μισά από τα πράγματά σας. Θα σας οδηγήσουμε
στην Καλαμάτα και από εκει θα μπαρκάρετε για την Αφρική”. Οι
Τούρκοι αποσβολώθηκαν. Προσπάθησαν να απαλύνουν τους όρους.
Ζήτησαν παράταση της ανακωχής για να μεταφέρουν τις προτάσεις
των Ελλήνων στους πολιορκημένους».*
Οι Έ λληνες δέχτηκαν και αποφασίστηκε να συνεχισθεί η ανακω
χή, που είχε συμφωνηθεί πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσε
ων.
Δύο ημέρες αργότερα βγήκε από το κάστρο ο αρχηγός των Αλβα
νών με το επιτελείο του και συναντήθηκε στη σκηνή του Κολοκοτρώνη με τους Έ λληνες. Ζήτησε να τους επιτραπεί να εγκαταλείψουν
την Τρίπολη οι Αλβανοί με τα όπλα τους και τα υπάρχοντά τους και
να φύγουν για την Ή πειρο, χωρίς να παρεμποδισθούν από τους Έ λ 
ληνες και με τον όρο να πάρουν μαζί τους το χαρέμι του Χουρσίτ Πα
σά. Πονηροί οι Αρβανίτες ήθελαν και καλλονές -ομορφονιές για το

*
I. Φιλήμων, Δ οκίμ ιον Ιστορικόν π ε ρ ί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήναι
1859, α 209.
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ταξίδι τους- και παράλληλα τα τεράστια λΰτρα που θα πλήρωνε ο
Χουρσίτ για τις γυναίκες του. Με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια.
Ο Κολοκοτρώνης όμως δεν τσίμπησε. Το χαρέμι ήταν κυριολεκτι
κά θησαυρός, σκέτο χρυσωρυχείο για τους ξεσηκωμένους άοπλους,
ξυπόλητους Έλληνες. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε και συμφωνήθηκε να επιτραπεί η έξοδος των Αλβανών με τα όπλα τους και τα υπάρ
χοντά τους και με τον όρο να μην ξαναπάρουν τα όπλα εναντίον των
Ελλήνων. Έ τσι αναχώρησαν οι Αλβανοί, και οι Τούρκοι προδομένοι
από τους μισθοφόρους τους, εγκαταλείφθηκαν στη μοίρα τους.
Ουσιαστικά μετά την αναχώρηση των Αλβανών υπήρχε μία σιω
πηλή ανακωχή. Κανείς δεν γνώριζε τί επρόκειτο να γίνει. Μεταξύ
των πολιορκημένων άρχισαν διαφωνίες. Οι περισσότεροι πίστευαν
ότι έπρεπε να παραδοθούν. Άλλοι όμως υπεστήριζαν ότι έπρεπε να
πολεμήσουν, αλλά και καθένας τους γύρευε τρόπους πώς θα σωθεί ο
ίδιος και θα σώσει την οικογένειά του. Πολλοί έβγαιναν από μέσα
και παραδίνονταν σε γνωστούς τους Έλληνες, ενώ πάλι οι τελευταί
οι με την ανοχή της φρουράς έμπαιναν στην πόλη και συναντούσαν
τους Τούρκους τους οποίους ήθελαν να βοηθήσουν, με το αζημίωτο
βέβαια. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση των πολιορκημένων ήταν τέτοια,
που από ημέρες δεν έθαβαν τους πεθαμένους. Οι δρόμοι είχαν γεμί
σει πτώματα και η δυσωδία ήταν ανυπόφορη. Το τέλος της τραγωδί
ας πλησίαζε.
Τότε έφθασε στην Τρίπολη και η Μπουμπουλίνα, «που ιππεύει ένα
άγριο άλογο, με ενδυμασία αμαζόνας και τσακίζει στο ξύλο έναν
φούρναρη, που αρνείται να δώσει ψωμί στους ξένους εθελοντές... Η
Ελληνίς αμαζών Μπουμπουλίνα... γραία οστεώδης ήλθε στο στρατό
πεδο των Ελλήνων... να διαπραγματευθεί μετά των πλουσίων Ιουδαίων
και κολλυβιστών της πόλεως και καταφορτισθεί διά λαμπρών δώρων
υπό των συζύγων, αντί αορίστων επαγγελιών... ήτο πολύ δυσάρεστη
στους τρόπους και απωθητική. Κακοκαμωμένη και παχύσαρκη, αρπακτική και παραδόπιστη. Στη στεριά ταξιδεύει έφιππη με το σπαθί
στο χέρι και πάντοτε την ακολουθεί ένα σώμα ενόπλων. Εμφανίζε
ται πάντα αρματωμένη με σπαθί και μπιστόλες, όλα πολύ ακριβά.
Την είδα στο Αργος καβάλα σε αράπικο άτι. Την ακολουθούσε ένα
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πλήθος από αρματωμένους στρατιώτες, που έτρεχαν πίσω της, σαν
ζαγάρια... Στην Τριπολιτσά ο Κολοκοτρώνης και ο Πετρόμπεης της
επέτρεψαν να μπει, για να πείσει τις Τουρκάλες να της παραδώσουν
τα χρήματα και τα διαμάντια τους, μοναδικό μέσο εξαγοράς της τι
μής και της ζωής τους...».*

Ξολοθρεμός και φρίκη
Ξημέρωνε Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 1821. Η ζέστη στην Τρίπολη
από πολύ πρωί ήταν εξουθενωτική. Πάνω στη σύγχυση από την απο
χώρηση των Αλβανών, τη συνάντηση στο σεράι των προυχόντων
Τούρκων, για το τί μέλλει γενέσθαι και ίσως από κάποια προδοσία
Τούρκου, οι Έ λληνες βρήκαν την ευκαιρία και μπήκαν στο κάστρο.
Το τί επακολούθησε φαίνεται σ’ αυτό εδώ το χρονικό:
«Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι από πτώματα σε αποσύνθεση. Οι Έ λλη
νες ορμούσαν κατά μάζες από όλα τα σοκάκια. Το αίμα έτρεχε από
όλες τις μεριές όταν μπήκαμε στην πολιτεία. Τα σοκάκια ήταν γεμά
τα άπιστους που ψυχορραγούσαν. Ανακάτωμα καταστροφικό, τραγι
κός σάλαγος. Αδύνατη η περιγραφή. Βλέπαμε να εκσφενδονίζονται
από τα παράθυρα γυναίκες, κορίτσια και παιδιά. Οι στρατιώτες διεκδικούσαν με λύσσα την είσοδο στα πλουσιόσπιτα. Ολόκληροι τοί
χοι γκρεμίζονταν καθώς χυμούσε επάνω τους το μανιακό πλήθος, λες
και ήταν αρχαίος πολιορκητικός κριός. Οι πυρκαγιές φούντωσαν
από παντού. Κόλαση φωτιάς και αίματος. Η ζέστη της φωτιάς διπλασίαζε την κάψα του ήλιου. Ατέλειωτο ντουφεκίδι. Κραυγές ετοιμο
θάνατων, άγρια ξεφωνητά των νικητών. Πόνος και μίσος αξεδιάλυ
τα. Οι καπεταναίοι αιφνιδιάστηκαν και πάσχισαν να σταματήσουν
το μακελειό. Αλλά ήταν αργά. Ο έλεγχος είχε ξεφύγει από τα χέρια

*
M endelssohn-Bartholdy, Ιστορία της Ελλάδος, μετ. 'Αγγέλου Βλάχου, ΑΟήνοα
1873, τ. Α', σ. 316.
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τους. Κανείς δεν μπορούσε πλέον να σταματήσει τα αφρισμένο πο
τάμι. Είδα να μπαίνουν στην πόλη ο Κολοκοτρώνης και ο Γιατράκος
καβάλα σε περήφανα άτια. Έ δειχναν έξω φρένων. Προσπαθούσαν
να συγκεντρώσουν τους στρατιώτες και να τους στείλουν έξω από
την πόλη. Μάταιο. Είχαν όλοι αφηνιάσει. Δεν λογάριαζαν τις προ
σταγές των αρχηγών τους. Ή λθε η σειρά τους να επωφεληθούν από
τα θύματα. Οι απειλές και οι διαταγές ήσαν άχρηστες εκείνη την
στιγμή. Έ να ς νόμος μόνο κυριαρχούσε, ο νόμος της καταστροφής,
ένα σύνθημα, το σύνθημα της σφαγής. Και μέσα σ’ όλα αυτά, πυρκα
γιά φούντωσε και αποτέφρωσε το σεράι. Οι γυναίκες του χαρεμιού
παραδόθηκαν από τους Αρβανίτες στο σώμα του Αναγνωσταρά. Τις
οδήγησαν σε έναν κήπο. Εκεί πήγαν και τους επίσημους Τούρκους.
Ό σοι δεν είχαν αξίωμα σφάχτηκαν ή ρίχτηκαν στις φλόγες. Οι Δερ
βίσηδες μιας μουσουλμανικής σχολής, που αντιστάθηκαν, κατακρεουργήθηκαν και τα μέλη τους διασκορπίστηκαν παντού. Αβυσσαλέο
μίσος φώλιαζε στην ψυχή των επαναστατών. Ο εβραϊκός πληθυσμός,
πιο μισητός και από τους Τούρκους εξοντώθηκε με μαρτύρια που εί
ναι αδύνατον να περιγράφουν. Αιτία ήταν η κακομεταχείριση την
άνοιξη της ίδιας χρονιάς του πτώματος του Πατριάρχη από Εβραί
ους στην Κωνσταντινούπολη. Από τις 150 εβραϊκές οικογένειες, που
ζούσαν μέσα στην πόλη, ζήτημα είναι να γλύτωσαν συνολικά 30 με
40 άτομα.*
Την περιγραφή αυτή επιβεβαιώνει και ο Φωτάκος:
«Ακόμη κα'ι τώρα έρχεται εις τόν νοΰ μου τό λιάνισμα καϊ τό
τρίξιμο τών κοκκάλων και ανατριχιάζω. Τούς έπαρακάλεσα να
παυσουν την σφαγήν, άλλα δεν έκατόρθωσα τίποτα, άλλα μάλι
στα έφοβήθηκα μη μοϋ δώσουν και έμενα καμμίαν πληγήν, τόση
ήτο ή μέθη των διά να σκοτώ νουν Τούρκους».**
Τις αγριότητες όμως αυτές, τις δικαιολογεί με τα ακόλουθα επι
χειρήματα:
«Δεν τούς έσκότωσαν λοιπόν άπό ώμότητα οί Έ λλη νες τούς

* Μ. Raybaud, όπ. παρ., σ. 220.
** Φ. Φωτάκος, όπ. παρ., σ. 167.
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Τούρκους, καθώς ή πολιτισμένη Ευρώπη μάς έκατηγόρησεν, οΰτε
διά κανέναν άλλον σκοπόν, άλλα άπο δικαίαν έκδίκησιν την
οποίαν ετρεφον εναντίον των. Έμέθυσαν δε άπο τό πνεϋμα τής
έκδικήσεως, ένθυμηθέντες την τυραννίαν των Τούρκων έναντίον
αυτών καί τών πατέρων των. Η ΰραν εμπρός των τούς εχθρούς των,
οί όποιοι είχον άτιμάσει αυτούς τούς ίδιους κα'ι είχον σκοτώσει και
αιχμαλωτίσει πολλούς συγγενείς κα'ι γνωρίμους κατά τον παρόντα
πόλεμον, τά δέ αίματα τών φονευθέντων άκόμη άχνιζαν».*
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο I. Φιλήμων: «Ά λλ’ υπήρξε
ποτέ έπανάστασις κατά έξουσίας τυραννικής κα'ι ταύτης άλλοεθνοϋς, άλλοθρήσκου κα'ι άλλογλώ ττου, μή συνοδευθεΐσα μεθ’
όλων τών σκληρών χαρακτήρων κα'ι τών συνεπειών έκείνων,
t/
1
V
V
/
V
Q V
5
/ -/
οιας προκαλουσι, τας μεν φύσει, τας δε εκ περιστάσεων απροοπτων, τά παθήματα τού παρελθόντος και ή άνάγκη τοΰ π α ρ όν
τος... άνθισταμένη μάλιστα όσα συνέβησαν εν Κυδωνίαις και εν
Σμύρνη και εν Κφ και εν Κρήτη κα'ι έν άπάση τή Τουρκική
Έπικρατεία...»** ο δε Αμβρόσιος Φραντζής, υπενθυμίζει την υπε
ροπτική και υβριστική στάση των Τούρκων έναντι των Ελλήνω ν,
στους οποίους εφέροντο όπως στα υποζύγιά τους, αποκαλώντας
τους, σκυλιά, ραγιάδες, γκιαούρηδες (άπιστους) και τα παρόμοια,
«....οίτινες μή ύποφέροντες πλέον έχασαν την υπομονήν των και
ήρχισαν να φ ονευουν ανηλεώς ανδρας, γυναίκας, παιδια».

Το πλιάτσικο
Τις σφαγές ακολούθησε η λαφυραγωγία. Ακόμη και οι γυναίκες συμετείχαν στη σφαγή και στη λαφυραγώγηση των ηττημένων, όπως

* Φ. Φωτάκος, όπ. παρ., σ. 160.
** I Φιλήμων, όπ. παρ., σ. 170.
*** Α Φραντζής, όπ. παρ., σ. 65.
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γράφει ο Δεληγιάννης,* ενώ ο Φωτάκος αναφέρεται ειδικά στους
Μανιάτες «Ό λοι οι Μανιάτες είχαν έλθει δια να τους ξεπουπουλιάσουν».** Η αναφορά στο πλιάτσικο*** της Τριπολιτσάς από τους
Μανιάτες γίνεται, όπως όλοι οι ιστορικοί συμφωνούν, γιατί τα μα
νιάτικα σώματα κύριο σκοπό είχαν σε όλες τις κατά τόπους συγκρού
σεις, να αρπάζουν λάφυρα. Σε όλες γενικά τις πολιορκίες οι Μανιά
τες ήταν εκείνοι που πρωταγωνιστούσαν στη λαφυραγωγία. Η δι
καιολογία τους ήταν ότι ο τόπος τους ήταν τόσο φτωχός και άγονος,
που μόνο με την πειρατεία και λαφυραγωγία μπορούσαν να επιβιώ
σουν. Ποτέ δεν πολεμούσαν χωρίς προνομιακή μισθοδοσία. Ο Μα
νιάτης πολεμούσε για τα γρόσια και μόνο. Και μετά τη μάχη έτρεχε
να επιστρέψει στη Μάνη και να κρύψει τη λεία του.
Λέγεται ότι ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης έστειλε στη Μάνη «εί
κοσι μουλάρια και δυο καμήλες φορτωμένα με λάφυρα και δοσίμα
τα Τούρκων για την προστασία που τους πρόσφερε».**** Δεν έμει
νε όμως αλώβητος ούτε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, που φαίνεται
ότι επωφελήθηκε από τα λάφυρα της Τριπολιτσάς. Από τον Κανέλλο
Δεληγιάννη, που έζησε τα γεγονότα, πληροφορούμαστε, ότι ο Γερ
μανός εγκαταστάθηκε μετά την άλωση της Τρίπολης, στο σπίτι του
Μουσταφάμπεη και έσπευδε να παρηγορήσει τους αιχμαλώτους και
να τους ανακοινώσει μυστικά ότι υπήρχε σχέδιο των επαναστατών,
να τους οδηγήσουν στο Άργος, αλλά καθ’ οδόν επρόκειτο να τους
απογυμνώσουν από ό,τι πολύτιμο είχαν μαζί τους. Έτσι τους έπεισε
να παραδώσουν σ’ αυτόν, όλα τους τα χρήματα, κοσμήματα κ.λπ.
«μαργαρίτας, χρυσόν, άργυρον, πολυτίμους λίθους και όταν εμβουν
εις τα πλοία, νά τούς τά παραδώσει έσφραγισμένα καθώς τα έλα
βε...» Και φυσικά δεν τα παρέδωσε ποτέ, αλλά και αρνήθηκε ότι
έκανε τέτοιο πράγμα, αποδίδοντας το γεγονός σε σκευωρία των
εχθρών του. Ο ίδιος ο Δεληγιάννης τον είδε, λέει, καβάλα σε λαμπρό

* Κ. Δεληγιάννης, όπ. παρ., ο. 276.
** Φ. Φωτάκος, όπ. παρ., σ.170.
*** Στα σλάβικα plajatska = αρπαγή, λεία.
**** Μ. Reybaud, όπ. παρ., σ. 489.
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άλογο: «με σέλαν άσημοχρυσωμένην, με ράκτια καϊ μπασηλίκι όμοια,
μίαν χρυσοκέντητην με σΰρμα χασικόν, άξίας όλα αυτά επέκεινα τών
δυο χιλιάδων ταλλήρων. Τον έδωκαν δε δυο σπαθία τής Δαμασκού
έκλεκτά, με μαλαγματένιας θήκας, δΰο ζευγάρια πιστόλας με μάλαγ
μα κα'ι άδάμαντας, ενώτια, βραχιόλια, περιδέραια, δακτυλίδια, μαρ
γαρίτας, καρφίτσες, λουλοΰδια και άλλα με πολυτίμους λίθους, άξίας
όλα αυτά, πεντήκοντα χιλιάδων δίστηλων ισπανικών ταλλήρων, τα
οποία έκρυψεν εις τους πλατυτάτους έκείνους μανδύας καϊ τσέπας
τών καββαδίων του, χωρίς να έννοήσωμεν ή ύποπτευθώμεν τό τοιοΰτον».*
Η λεηλασία όμως δεν περιορίστηκε μόνο στα κινητά πράγματα.
Οι νικητές ξεσπούσαν και στα ακίνητα. Πολλά αρχοντικά και πολυ
τελή σπίτια Τούρκων είτε τα γκρέμιζαν, είτε τα έκαιγαν. Τόσο ήταν
το μένος τους. Η Τριπολιτσά είχε εντελώς διαγουμισθεί.** Είχαν
εξαφανισθεί και οι Μανιάτες. Μέχρι και ο Κολοκοτρώνης έμεινε
μόνος και οι άτακτοι γύρισαν στα χωριά τους με ό,τι λεία μπόρεσε ο
καθένας να μαζέψει.

Επιδημία τύφου
Την άλωση και τη σφαγή ακολούθησε η επιδημία τύφου. Η αρρώστια
είχε εκδηλωθεί αρχικά μέσα στην πόλη κατά τη διάρκεια της πολιορ
κίας, από τα εκατοντάδες άταφα ζώα που είχαν ψοφήσει από την
πείνα. Ό ταν, όμως, αυτή καταλήφθηκε και άρχισε η λεηλασία, το μι
κρόβιο μεταφέρθηκε και έξω από την Τρίπολη, και επεκτάθηκε σχε
δόν σε όλη την Πελοπόννησο, αποδεκατίζοντας πόλεις και χωριά,
ολόκληρο τον χειμώνα του 1821-1822. Το ένα τέταρτο του Μόριά
αφανίστηκε απο την επιδημία. Τα θύματα υπολογίζονται σε 5.000 με

* Κ. Δ εληγιάννης, όπ. παρ., σ. 279.

** Τουρκ.5^ηΜ =λεηλατω.
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6.000. Μέσα σε λίγες ημέρες ολόκληρα χωριά ερημώθηκαν, όπως ο
Άγιος Σώστης, η Βυτίνα, ο Αχλαδόκαμπος και άλλα. Ο επίσκοπος
Ανδρούσης Ιωσήφ, γράφει: «Οί κΰνες, αί γάται τής Τριπολιτσάς
κα'ι άλλα ζώα, εις πολλάς χιλιάδας συμποσοΰμενα, έτελεύτησαν
δι’ έλλειψιν τροφής και ποτοΰ. Πολλο'ι εκ τών πεφονευμένων έναπελείφθησαν άταφοι. Έκ τούτων εφθάρη ό αήρ και διεδόθη ή
φρικτή έπιδημική νόσος έκεϊσε κα'ι πολυάριθμοι Τούρκοι έτε
λεύτησαν».*
Ο τΰφος «μεταδόθηκε διά τών αιχμαλώτων και τών μεμολυσμένων επίπλων καθ’ άπασ αν σχεδόν τήν Π ελοπόννησον κα'ι
διήρκεσεν οξεία έπ'ι ικανούς μήνας εν Τριπόλει, ως κα'ι προ τής
άλώσεως».**
«Έμολΰνθησαν δε έκ τών λάφυρων κα'ι άπέθανον άπο τον
τΰφον πλήθος Ε λλήνω ν εις όλα τά μέρη τής Πελοποννήσου, καθ’
οτι κα'ι άπο όλα τά μέρη είχαν συναχθή στρατιώται, ότε ήγγιζεν ή
πτώσις τής Τριπολιτσάς, μ’ ελπίδα ν’ άρπάσωσι λάφυρα». ***
Στην διάδοση της επιδημίας επαιξε ρόλο και η κακή διατροφή
των Ελλήνων. Έ χοντας φύγει από τα χωριά τους για να συμμετάσχουν στην πολιορκία, κακοπερνοΰσαν και υποσιτίζονταν, διατηρώ
ντας συνάμα και την επιβεβλημένη νηστεία. Με τέτοιο εξασθενισμένο οργανισμό ήταν εύκολα θύματα του τύφου. «Ό άρτος τον οποίον
έτρωγαν οί Έ λλη νες ήτο μαύρος ώς τήν πίσσαν, κακοψημένος,
πικρός και μεμιγμένος με στάχτην, άχυρα κα'ι πολλάς άλλας ετε
ρογενείς ϋλας, ό δε τυρός παμπάλαιος κα'ι φρικωδέστατα άλατισμένος»****

*

Ιωσήφ Ανδροΰσης: Α πομ νημ ονεύμ α τα περ ϊ τής έ ν Τ ρ ιπ ό λει έγκαθ είρ ξεω ς

α ύ το ΰ κ α ι ά λ λω ν ά ρχιερ έω ν κα ι π ρ ο υ χό ντω ν τής Π ελ ο π ο νν ή σ ο υ έν ετει 1821,
τεϋχ. 19, σ. 409-432.
** I. Φιλήμων όπ. παρ., τ. Δ', σ. 227.
*** Ν. Σπηλιάδης: Α π ομνημ ονεύμ ατα δια να χρη σ ιμ εύσ ω σιν είς τήν Ν ε α ν
Ε λ λ η ν ικ ή ν Ισ το ρ ία ν, Α θήναι, άνατ. 1972, t. Α ' σ. 249..
**** A. Ζ. Μάμουκας, Συλλογή επισήμων πράξεω ν 1821-1832 εν Π ειραιεί 1839.

Τα Ψ

ια α

Γ ρ α μ μ α τ α Τ η ς Ις τ ο ρ ια ς

43

Το Πρώτο Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο
Στην Τρίπολη, έξι μήνες μετά την άλωση, λειτούργησε δωρεάν το
πρώτο, σε ελεύθερο έδαφος, δημόσιο ελληνικό σχολείο.
Την ίδρυσή του ανακοίνωσε η Πελοποννησιακή Γερουσία τον
Μάρτιο του 1822. Στην ιδρυτική πράξη αναφέρεται ότι η Γερουσία:
«...έλαβε πατριωτικήν κηδεμονίαν διά τήν άγωγήν τής νεολαίας
προθυμουμένη να συστήση σχολεΐον εις αυτήν τήν πόλιν... κα'ι
προσκαλε! άξιους διδασκάλους διά να διδάξουν διά τής Λαγκαστερίου μεθόδου κοινά γράμματα, έλληνικά, μαθηματικά, κ t
προς τούτοις τήν γαλλικήν κα'ι τήν ιταλικήν διάλεκτον, προσκαλεϊ δέ και τήν φιλομαθή νεολαίαν ά φ ’ όλην τήν Π ελοπόννησον
να συντρέξη εδώ διά νά διδαχθή άμισθϊ...»*
Το σχολείο στεγάστηκε μέσα σ’ ένα τζαμί,** που μετατράπηκε σε
διδακτήριο. Πρώτος δάσκαλος ο Νικήτας Νικητόπουλος, καλόγερος
από τη Δημητσάνα. Μ εθόδος διδασκαλίας η αλληλοδιδακτική μέθο
δος, αυτή που η Γερουσία αποκαλεί Λαγκαστέριο μέθοδο, από το
όνομα του Ιωσήφ Λάνκαστερ,*** ο οποίος πρώτος τη θεμελίωσε και
η οποία συνίστατο στο να διδάσκονται οι μαθητές των κατωτέρων
τάξεων από τους καλύτερους μαθητές των ανωτέρων τάξεων.
Ανάμεσα στους μαθητές αυτού του σχολείου και ο μικρότερος
γυιός του Κολοκοτρώνη, Κωνσταντίνος ή Κολλίνος, «ένα πολύ όμορ
φο παιδί, δέκα ή δώδεκα χρόνων, ντυμένο με μεγαλοπρέπεια και ζω
σμένο με πιστόλες και γιαταγάνια, να τρέχει πέρα-δώθε και αυταρ
χικά να κυβερνάει τους συμμαθητές του, λές και ήθελε να τους απο
δείξει ότι τα άρματα έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τα γράμματα και
πως η κυριαρχία των καπεταναίων ήταν, όπως του σουλτάνου, κλη
ρονομική και αιώνια».****

*
Ά ρ χ ε ϊο ν 'Ε λλ η ν ικ ή ς Π α λ ιγ γ ε ν ε σ ία ς , μ έ χ ρ ι της ε γκ α τ α σ τ ά σ ε ω ς τής
Β α σ ιλεία ς, Ά θή να ι 1857 τ. Α 'α 452
** Α πό το τουρκ. cami = ο μουσουλμανικός ναός.
*** Lancaster Joseph
**** George, Waddington A Visit to Greece in 1823 and 1824, London 1825, τ. A', σ. 482.
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Οι συμβουλές του Κιαμήλ Μπέη
Του Αγίου Δημητρίου, ατη γιορτή του Δημ. Υψηλάντη, 26 Οκτωβρί
ου 1821 παρουσιάστηκε αντιπροσωπεία Τούρκων αιχμαλώτων για
να του ευχηθεί. Μεταξύ αυτών και ο πλουσιότερος Τούρκος της Πελοποννήσου, ο Κιαμήλ Μπέης της Κορίνθου, ο οποίος τους μίλησε
ελληνικά και τους είπε, όπως βεβαιώνει ο Κασομούλης: « Α ρχοντες
κα'ι Κ απεταναΐοι, ή Τουρκία δεν χάνεται μέ την άλώσιν τής Τριπολιτσάς κα'ι την δικήν μας αιχμαλωσία. Σας συμβουλεύω όμως
ώς φίλος Τούρκος, να παύσητε τάς διχονοίας σας, να γνωρίσετε
έναν άρχηγό να σάς κυβερνά. Πιστεύετε να σάς εΐπω ότι όλοι σας
εις τόν όδάν μου ήλθετε ρωτώντας περ'ι πλούτου και χρυσίου. Δεν
δύναμαι να άρνηθώ ότι εχω εις την Κόρινθο αρκετόν, μά εις
ποιον νά τόν έμπιστευθώ, άφοϋ εσείς οί ίδιοι δεν έμπιστεύεσθε ό
ενας τόν άλλο, κα'ι πώς δύναμαι νά μαρτυρήσω εις τόν εναν, ενώ
δεν έχει την ίσχύν νά μέ προφυλάξει άπό τόν άλλον;»* Καταπλη
κτική, καίρια και προφητική η διαπίστωση του Κιαμήλ Μπέη.
Έλλειψη ομόνοιας, έλλειψη πειθαρχίας, έλλειψη συναδέλφωσης
και συσπείρωσης για την επιτυχία του κοινού σκοπού, χαρακτήριζε
τους Έ λληνες εκείνην την περίοδο. Ο επακολουθήσας εμφύλιος πό
λεμος επιβεβαίωσε απόλυτα τις παρατηρήσεις του Κιαμήλ. Μάλιστα
ο Παπαφλέσσας, για να επιβεβαιώσει εμπράκτως τον Κιαμήλ, ο
οποίος δεν ήθελε να αποκαλύψει πού έχει τους θησαυρούς του, του
έκαψε το πολυτελές παλάτι στην Κόρινθο, όσο αυτός ήταν αιχμάλω
τος στην Τρίπολη, ενοχοποιώντας τους Κορίνθιους, ώστε η οργή του
να πέσει επάνω στους τελευταίους, σε περίπτωση αποτυχίας της επα
νάστασης.

*
Νικ. Κασομούλης, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναατάαεως των Ελλήνων
1821-1833, Αθήναι 1939, σ. 161.
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Η σκοτεινή πλευρά του Φεγγαριού
Μία ημισέληνος, όχι σκοτεινή, όχι μαύρη αλλά κόκκινη, κατακόκκινη
βαμμένη με το αίμα αθώων. Διαβάζεις τα χρονικά και παραλύεις. Σου
κόβεται η ανάσα. Σου φαίνονται απίστευτα. Και όμως είναι αληθινά
και τεκμηριωμένα. Δεν είναι φήμες. Είναι γεγονότα τα οποία έχουν
λεπτομερώς καταγραφεί από μάρτυρες που τα είδαν και τα βίωσαν.
Επομένως δεν φαίνεται να έχουν άδικο οι παραπάνω ιστορικοί, προ
σπαθώντας να δικαιολογήσουν τις βαβαρότητες που διαπράχθηκαν
κατά την άλωση της Τριπολιτσάς. Και τούτο, γιατί ήταν πολύ πρόσφα
τες οι σφαγές και τα μαρτύρια που είχαν υποστεί οι ελληνικοί πληθυ
σμοί σε πολλά μέρη της οθωμανικής επικράτειας, όπως στην Πάτρα,
στη Σμύρνη, στις Κυδωνιές* και κυρίως στην Κωνσταντινούπολη.
Ό ταν μαθεύτηκε εκεί ότι ξέσπασε επανάσταση στις παραδουνάβιες
Ηγεμονίες, οι Τούρκοι από οκτώ χρόνων και πάνω, με διαταγή του
σουλτάνου, ζώστηκαν τα όπλα και αλίμονο στον ραγιά που θα συνα
ντούσαν στον δρόμο τους. Τυχερός ήταν, αν γλύτωνε με ένα γενναίο
ξυλοφόρτωμα. Το συνηθέστερο ήταν να αποκεφαλισθεί επί τόπου.
Αφιονισμένοι Τούρκοι έμπαιναν στα σπίτια, άρπαζαν ότι ήθελαν, βα
σάνιζαν και βίαζαν τους ενοίκους, έκοβαν μύτες και αφτιά και τους
γκρέμιζαν κατόπιν από τα παράθυρα. Τους έδεναν με σκοινιά και
τους τραβούσαν σαν γαϊδούρια στους δρόμους. Έ δεναν τα πόδια και
τα χέρια τους και τραβούσαν από όλες τις μεριές τα σκοινιά, ώσπου
να διαμελισθούν. Έ κοβαν τα κεφάλια τους, τα κάρφωναν στις αιχμές
των σπαθιών τους και τα τριγύριζαν στα καλντερίμια ως τρόπαια ηρω
ισμού. Πύρωναν στη φωτιά την άκρη των σπαθιών τους και τα έμπη
γαν στα γυμνά κορμιά. Περνούσαν πυρακτωμένα σύρματα στη μύτη,
έκαιγαν τα βλέφαρα των θυμάτων με καυτά σίδερα. Τους έψηναν στα

* Αϊβαλί.
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κάρβουνα σιγά-σιγά, πρώτα τα χέρια, μετά τα πόδια και ύστερα ολό
κληρο το κορμί, μέχρι να ξεψυχήσουν. Αδέιαζαν μέσα στο στόμα τους
αναμμένα κάρβουνα και τους ξερίζωναν τη γλώσσα. Τους σταύρωναν
πάνω σε δέντρα. Τους έκοβαν με πριόνι τα πόδια και τα χέρια. Το αί
μα έτρεχε ποτάμι. Οι Έλληνες και οι Αρμένιοι κάτοικοι εξαφανίστη
καν. Τα μαγαζιά τους λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν. Ή ταν δε
τόσο μεγάλη η καταστροφή των χριστιανικών περιουσιών, που δημιουργήθηκε πραγματική οικονομική κρίση. Οι Τούρκοι έμποροι, οι
οποίοι στο μεγαλύτερο μέρος τους, εμπορεύονταν με τους ραγιάδες,
διαμαρτυρήθηκαν στον κεχαγιάμπεη για την κατάσταση αυτή, που
τους κατέστρεφε οικονομικά και απειλούσαν να κλείσουν και αυτοί τα
μαγαζιά τους, αν δεν ληφθούν μέτρα. Τότε αποφασίστηκε να αφοπλισθούν όλοι οι Τούρκοι απο 18 χρόνων και κάτω. Αυτά τα τουρκόπου
λα είχαν καταντήσει επικίνδυνα και για τους ίδιους τους Τούρκους.
Είχαν συστήσει συμμορίες και κυκλοφορούσαν μπουλούκια-μπουλούκια* κατατρομάζοντας τους πάντες. Πυροβολούσαν με τις πιστόλες
τους εδώ και εκεί, αδιαφορώντας ποιον θα πάρει το βόλι. Έμπαιναν
στα δημόσια λουτρά και βίαζαν Τουρκάλες. Μετά τα μαγαζιά και τα
σπίτια, σειρά είχαν οι εκκλησίες. Λεηλατήθηκαν, βεβηλώθηκαν. Δεν
έμεινε λίθος επί λίθου. Γκρέμιζαν τις σκεπές, έριχναν τους τοίχους,
έσπαγαν τις εικόνες, τα στασίδια, τα αναλόγια, έσκιζαν τα άμφια και
τα βιβλία. Και όταν έφθασε η είδηση ότι επαναστάτησε και η Πελο
πόννησος, τα πράγματα έγιναν χειρότερα. Πρώτος αποκεφαλίστηκε ο
Δραγουμάνος της Πύλης Κωνσταντίνος Μουρούζης και ακολούθησε ο
απαγχονισμός του πατριάρχη Γρηγορίου του Ε'. Από την Πάτρα έφτα
σαν 2.500 ζευγάρια αφτιά, περασμένα σε σπόγγους και τα κρέμασαν
στην εξώπορτα του σεραγιού. Πιο πέρα έβλεπες κομμένες και κρεμα
σμένες μύτες, αλλού ένα κομμάτι από το πρόσωπο ή το μέτωπο, αλλού
ένα πιγούνι με τη γενειάδα του ή ό,τι άλλο αποτρόπαιο μπορεί να φα
νταστεί κανείς. Κανονικό σφαγείο. Και το αίμα έτρεχε ποτάμι στα ρυ
παρά στενοσόκακα και το έγλυφαν τα αδέσποτα σκυλιά.**

* Τουρκ. boluk = ασύντακτο πλήθος.
** βλ. R. Walsh, Narrative o f a Journey from Constantinople to England by the R.
Walsh, London 1828.
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Θα κλείσω το χρονικό αυτής της ανείπωτης τραγωδίας με δύοτρία χαρακτηριστικά περιστατικά, έτσι για να μαθαίνουμε και να μη
λησμονούμε:
«Μ ερικοί Τούρκοι μπήκαν στο ισόγειο μαγαζί κάποιου πλού
σιου Έ λληνα και, αφού το λεηλάτησαν, αναζήτησαν την οικογέ
νεια που κρυβόταν στο ανώγειο. Βρήκαν μέσα τον πατέρα, τη μη
τέρα, δύο κόρες και την υπηρέτρια. Πήγαν να βιάσουν τη μία από
τις κόρες και εκείνη πήδηξε από το παράθυρο στον δρόμο και έγι
νε κομμάτια. Κατέβασαν τους υπόλοιπους στην πλατεία. Ξεγύμνω
σαν την άλλη κόρη και την υπηρέτρια και έκοψαν πρώτα το στήθος
τους και μετά τη μύτη τους και κατακομμάτιασαν με τα σπαθιά
τους άλλους.
Έ να ς άλλος Έλληνας έμπορος, μόλις έγινε εισβολή των Τούρ
κων στο μαγαζί του και στο σπίτι του, κατέφυγε με την οικογένειά
του στο ανώγειο. Είχε μαζί του δυο βαρέλια μπαρούτι. Και ενώ ανέ
βαιναν τη σκάλα σαράντα ανθρώπινα κτήνη, έβαλε φωτιά στα βαρέ
λια και το σπίτι τινάχτηκε στο αέρα, οδηγώντας στον θάνατο, ενοί
κους και εισβολείς. Έ νας φαρμακοποιός δηλητηρίασε με αρσενικό
όλα τα βαρέλια του κρασιού που είχε στο κελλάρι του και ύστερα αυτοκτόνησε, κόβοντας τον λαιμό του με ξυράφι. Αφού μπήκαν μέσα
στο σπίτι 200 Τούρκοι και το λεηλάτησαν, όρμησαν στο κρασί, για να
γιορτάσουν τη νίκη τους. «Ή πιαν και πέθαναν κουλουριασμένοι σαν
σκουλήκια»*

Τα λΰτρα
Αργότερα άρχισαν στην Κόρινθο διαπραγματεύσεις για την εξαγο
ρά των χαρεμιών του Χουρσίτ πασά και του Κεχαγιάμπεη. Ο Χουρσίτ είχε ζητήσει τη διαμεσολάβηση του Αγγλου Αρμοστή των Επτα

* Johann Wilhelm Streit, Constantinopel in Jahre 1821, Leipzig 1822.
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νήσων Μαίτλαντ και ο τελευταίος είχε αναθέσει την υπόθεση σε κά
ποιον Ζακυνθινό γιατρό.
Οι Έλληνες ζήτησαν αρχικά 100.000 τάλληρα για να υποχωρήσουν
ατα 80.000 και επί πλέον απαίτησαν την απελευθέρωση πολλών Ελλή
νων προεστών και της οικογένειας του Μάρκου Μπότσαρη, που κρα
τούσαν αιχμαλώτους οι Τούρκοι. Τέλος Απριλίου 1822 ήλθε στην Κό
ρινθο αγγλικό πλοίο με τα λύτρα και αποφασίστηκε να παραδοθούν οι
γυναίκες μέσα σε τρεις ημέρες. Προς τούτο ειδοποιήθηκε στην Τριπολιτσά, ο αδελφός του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Γεώργιος Μαυρομιχάλης να φέρει τα χαρέμια στην Κόρινθο. Ο τελευταίος αρνήθηκε να
παραδώσει τις γυναίκες, απαιτώντας να του καταβληθούν 150.000 γρόσια ως έξοδα φύλαξης των χαρεμιών, από 25-9-1821 μέχρι 13-4-1822
και τα ζητούσε είτε από τον Χουρσίτ, είτε από την Ελληνική Διοίκηση.
Κατά τον Κασομούλη, «Ό Γεωργάκης Μ αυρομιχάλης οίκειοποιημένος αυτήν τήν φαμελιάν, απαιτούσε έβδομήκοντα χιλ. γρόσια
και να τά λάβη ή άπό τόν βεζύρην ή άπό τήν Διοίκησιν».* Η Κυ
βέρνηση αποφάσισε τη βίαιη επέμβαση και ο Μαυρομιχάλης ετοιμά
στηκε να αντισταθεί. Το πρόβλημα λύθηκε με υπόσχεση του Χουρσίτ
πασά ότι αυτός θα πληρώσει τα έξοδα του Μαυρομιχάλη. Αλλά ο πα
σάς μόλις παρέλαβε τις γυναίκες αθέτησε την υπόσχεσή του.
Στη συνέχεια ο Μαυρομιχάλης ζήτησε τα λεφτά από την ελληνι
κή Κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ οι γυναίκες του χαρεμιού δεν ήθελαν
να γυρίσουν στον πασά. Οι περισσότερες είχαν συνάψει ερωτικές
σχέσεις με τους φύλακες τους και φοβόντουσαν την οργή του Χουρ
σίτ. Λέγεται μάλιστα ότι, όταν γύρισαν στο σεράι του πασά, τις έπνι
ξε όλες κλείνοντάς τες σε σακιά. Μία από τις γυναίκες του πασά,
αδελφή του σουλτάνου, μία πολύ όμορφη γυναίκα, είχε για τα καλά
ερωτευθεί τον Γιωργάκη Μαυρομιχάλη και δεν ήθελε να φύγει. Άλ
λωστε ήταν έγκυος και πίστευε ότι ο εραστής της θα την κρατούσε
μαζί του, γιατί διαφορετικά την έστελνε σε βέβαιο θάνατο. Ο παρα
δόπιστος όμως Μαυρομιχάλης, αφού πέρασε μαζί της “ζωή και κό
τα” για ολόκληρους επτά μήνες την παρέδωσε και αυτήν. Το γεγονός

* Ν. Κααομούλης, όπ. π α ρ., σ. 226.

Τ Α Ψ ΙΛ Α ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

49

αυτό έκανε τον ιστορικό Γιάννη Βλαχογιάννη, να γράψει: «Ντροπή
μαύρη λερώνει τα μέτωπα εκείνων που αναλάβανε το βάρος να φυ
λάξουν τα χαρέμια, κατά την παράδοση της Τριπολιτσάς, και δεν τα
σεβαστήκανε και θέλανε να πάρουνε και την ξαγορά».*

Μυστική αποστολή
Παραμονές της ελληνικής επανάστασης. Οι Φιλικοί έχουν πλησιάσει τον
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη για να προσχωρήσει στον ξεσηκωμό. Αυτός
ζητάει εγγυήσεις ότι πίσω από τους Φιλικούς βρίσκεται ο Τσάρος. Για τον
λόγο αυτό στέλνει στη Ρωσία τον έμπιστό του Καμαρινό. Εκεί, όμως, συ
ναντάει την απόλυτη άρνηση. 'Οχι, η Ρωσία δεν πρόκειται να βοηθήσει
τους Έλληνες. Ο Καποδίστριας χαρακτήρισε τα σχέδια των Φιλικών, ως
«σύνθημα επικινδυνωδεστάτης εξάψεως των παθών», αρνούμενος να
υποστηρίξει την επανάσταση και τον εφοδιάζει με σχετική επιστολή προς
τον Πετρόμπεη. Κατά την επιστροφή του ο Καμαρινός δολοφονείται, εν
ονόματι της εθνικής ελευθερίας, από άνθρωπο της Φιλικής Εταιρείας, για
να μη φθάσει η επιστολή του Καποδίστρια στον Μαυρομιχάλη και μα
ταιωθεί η επανάσταση. Έτσι, αντί του Καμαρινσυ έρχεται στον Μόριά ο
Παπαφλέσσας. 'Οταν πληροφορήθηκε τον ερχομό του ο πρόκριτος του
Μυστρά Αναστάσιος Κοπανίτσας αναφώνησε: «Ώχ, ό Παπαφλέσσιας
είναι; Άπολώλαμεν!» Και δεν είχε άδικο. Ή ταν προφητικός.

Οι Κοτζαμπάσηδες
Η κοινωνική θέση και ο πολιτικός ρόλος των κοτζαμπάσηδων έπαι

* Γιάννη Βλαχογιάννη, Ιστορική Ανθολογία, “Πρωία” 30-7-1933 Αθήνα.
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ξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της επανάστασης του ’21. Ηταν η οι
κονομική ολιγαρχία της εποχής σε αγαστή συνεργασία με τον κατακτητή και μοιραζόταν μαζί του την τοπική εξουσία. Ή σαν, σαν να λέ
με, οι ντόπιοι αναπληρωτές του κατακτητή. Λειτουργούσαν πάντοτε
στο όνομα αυτού και για λογαριασμό του και, φυσικά, και για δικό
τους λογαριασμό. Γι’ αυτό άλλωστε είχαν οικειοποιηθεί και αποδε
χθεί και τον ανάλογο τούρκικο τίτλο. Κοτζαμπάσης* στα τούρκικα
είναι ο προεστώς, ο κοινοτάρχης και γενικότερα ο αυθαίρετος και
αυταρχικός προύχοντας του τόπου.
Το ότι έτσι είχαν τα πράγματα αποδεικνύεται και από το γεγονός,
ότι οι Έλληνες χωρικοί συνήθιζαν να λένε ότι δουλεύουν για τρείς μά
στιγες: τους παπάδες, τσυς κοτζαμπάσηδες και τους Τούρκους. Όντως
αυτό ήταν αλήθεια. Η θέση των προεστών και των κληρικών ήταν εντε
λώς διαφορετική από τη θέση των υπόλοιπων ραγιάδων. Η τάξη αυτή
ήταν συντηρητική, προσκυνημένη και φιλότουρκη. Ή σαν, όπως τότε
έλεγαν, «χριστιανοί Τούρκοι». Η συμπεριφορά τους ήταν συμπεριφορά
Τούρκου Αγά. Φορούσαν τούρκικες γούνες, είχαν φίλους Τούρκους. Σε
αντίθεση οι λαϊκές μάζες εξαθλιωμένες από την κοτζαμπάσικη εκμε
τάλλευση, είχαν γίνει έρμαια των δικών τους επιδιώξεων και, όπου δεν
έπιπτε... λόγος, έπιπτε ράβδος, αφού πάντοτε τους συνόδευαν ένοπλοι
μισθοφόροι μπράβοι, κυρίως Ρουμελιώτες, για την επιβολή... της τάξης.
Η ανεξαρτησία της Ελλάδος δεν τους απασχολούσε και πολύ. Κα
τά βάθος δεν ήθελαν τον ξεσηκωμό,** υποχρεώθηκαν όμως να ακο
λουθήσουν τους ξεσηκωμένους, ελπίζοντας ότι θα αντικαταστήσουν
σε όλα τους Τούρκους και θα διατηρήσουν τα όσα προνόμια είχαν. Φι
λοδοξούσαν να αντικαταστήσουν μία ολιχαρχική τυραννία και να δι
ατηρήσουν την παλιά κατάσταση των πραγμάτων, με μοναδική αλλα
γή την εκδίωξη των Τούρκων. Οι Μοραΐτες κοτζαμπάσηδες, από τα
χέρια των οποίων περνούσαν όλα τα έσοδα του τόπου, ήσαν οι πλέον
αντιδραστικοί και οι πλέον φιλόδοξοι. Στην αρχή της επανάστασης
φοβόντουσαν την αύξηση της επιρροής των καπεταναίων πάνω στον

* Τουρκ. koga basi.
** Γιατί δεν επρόκειτο να κερδίσουν τίποτε, έτσι και αλλιώς, αυτοί καλά περνούσαν.
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λαό και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τους αποδυναμώσουν, γιατί η
τυχόν επικράτηση των τελευταίων σε μία ελεύθερη πλέον Ελλάδα, σήμαινε και την απώλεια των προνομίων που είχαν κατά τη διάρκεια της
τουρκικής κυριαρχίας. Ακολούθησαν όμως, εκόντες-άκοντες, τους
στρατιωτικούς αρχηγούς ελπίζοντας ότι στο τέλος θα υπερισχύσουν
και θα αντικαταστήσουν τους Οθωμανούς σε όλα τα αξιώματα, έτσι
ώστε οι απελευθερωμένοι από τους Τούρκους Έλληνες, να παραμεί
νουν στην ίδια κατάσταση δουλείας, με μοναδική παρηγοριά πως θα
ήσαν σκλάβοι σε χριστιανούς και όχι σε μουσουλμάνους.
«Ό ταν οι κοτζαμπάσηδες μιλάνε για ελευθερίες δεν είναι για να
καλυτερέψει η θέση του λαού, αλλά για να μπουν οι ίδιοι στη θέση
των Τούρκων», γράφει ο Pouqueville.*
Ό περ και εγένετο. Αφού η πατρίδα ελευθερώθηκε με το αίμα των
καπεταναίων και των παλληκαριών τους, κάθισαν πάλι πάνω στον
σβέρκο του λαού και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πραγματοποίησαν
τους σκοπούς τους. «Οί Έ λλη νες πρόκριτοι έπραττον κατά το άξίωμα “ό ζημιών τό έθνος ούδένα ζημιοΓ. Έ λάμβανον τούς φόρους τών
Ε λλή νω ν χωρικών, οίτινες είσέρρεον εις τά βαλάντιά των τακτικώτατα, ώς άλλοτε εις τά τών Τούρκων, έλάμβανον δε προς
τούτοις έξ έπιμέτρου κα'ι τά τών Τούρκων έπιπλα κα'ι σκεύη....
έκλιπόντος του κράτους του σουλτάνου, έκαστος χωρίου προεστώς ήρχισε νομίζων έαυτόν σουλτάνον και αντιποιούμενος
πάσης σουλτανικής προνομίας. Οί χριστιανο'ι δέ εκείνοι πασάδες
παρεσκευάζοντο νά έξακολουθήσω σιν άνενδότως τό έργον τών
Τούρκων προκατόχων»**
«Οι προεστοί, που ασκούσαν και πριν μεγάλη εξουσία σφετερίσθηκαν τα προνόμια που απολάμβαναν οι βοϊβόδες και οι μπέηδες.
Κάθε προεστός αγωνίστηκε να γίνει ένας μικρός ανεξάρτητος δυνά
στης. Πριν περάσουν έξι μήνες η Ελλάδα είχε πλημμυρίσει με ένα
σωρό μικρούς Αληπασάδες».*** Ή δη από το 1714 οι πρόκριτοι του

*F. Pouqueville, Histoire de la Regeneration de la Grece, τ. Δ', σ. 401.
** Mendelssohn-Bartholdy: όπ. παρ., τ. A ’, σ. 330.
*** George Finlay, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Α ’, σ. 314.
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Μόριά, απέκτησαν προνομιακή μεταχείρηση από μέρους των Τούρ
κων και κατέστησαν κοτζαμπάσηδες, διότι «επρόσφεραν την πατρί
δα τους αυθορμήτως να ενωθεί με την λοιπήν Οθωμανικήν Αυτοκρα
τορίαν»,* θέλοντας να απαλλαγούν από την ενετική κατοχή. Προς
τούτο κάλεσαν τον Τοπάλ πασά της Θήβας να μπει με τον στρατό του
στην Πελοπόννησο, η οποία μέσα σε εκατό ημέρες έγινε τουρκική
επαρχία. Παρά την προθυμία, όμως, των προκρίτων της να ενωθεί με
την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το αδούλωτο φρόνημα του λαού της
απέδειξε ότι έγινε η πιο δύσκολη επαρχία της Τουρκίας. Για τον λό
γο αυτό και για να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους οι Οθωμανοί, κρα
τούσαν ως ομήρους στην Πύλη έναν αριθμό προκρίτων Μοραϊτών,
τους επονομαζόμενους βεκίληδες. Ενώ τυπικά και πολιτικά οι βεκίληδες ήταν ένα είδος εγγυητών της υπακοής των συμπατριωτών τους
στην τουρκική εξουσία, στην ουσία επηρέαζαν τα πολιτικά πράγμα
τα του Μόριά με τις γνωριμίες των αξιωματούχων και κυρίως με τη
δωροδοκία. Χάρη στους βεκίληδες, οι προεστοί του Μόριά είχαν τη
δυνατότητα να έρχονται σε απευθείας επαφή με την κεντρική Οθω
μανική διοίκηση για κάθε ζήτημα του τόπου, ερήμην του Μόρα Βαλεσή.** Ο τελευταίος κυβερνούσε την “τζετζιρέ”,*** όπως λεγόταν
ο Μοριάς στα επίσημα έγγραφα, και λογοδοτούσε στον μεγάλο βεζύρη. Μάλιστα στο μεγάλο συμβούλιο του πασά της Τριπολιτσάς
συμμετείχαν και εκπρόσωποι των κοτζαμπάσηδων, οι λεγόμενοι μοραγιάννηόες. Ό λες οι κατά την επανάσταση μεγάλες κοτζαμπάσικες
οικογένειες του Μόριά, έγιναν μεγάλες και πλούσιες, χάρη στις σχέ
σεις τους με τους Τούρκους. Εκμεταλλεύονταν την παραχωρηθείσα
από τους Τούρκους τοπική αυτοδιοίκηση καθαρά για το δικό τους
συμφέρον. Αρκεί να αναφέρω ένα παράδειγμα. Ο Τούρκος βοεβόδας**** του Πύργου νοίκιαζε από την Πύλη τα λιμενικά δικαιώματα
για 3.500 γρόσια και τα υπενοίκιαζε σε έναν κοτζάμπαση για 17.500
και ο τελευταίος εισέπραττε από τους κατοίκους 45.500 γρόσια.

* Κ. Δεληγιάννη, όπ. παρ., σ. 18.
** Διοικητή του Μόριά.
*** Το νησί.
**** Τοπικός άρχοντας.
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Έτσι έγιναν οι μεγάλες περιουσίες και οι “μεγάλες οικογένειες”, που
κυβέρνησαν τον τόπο, και μερικές ακόμη τον κυβερνούν. Η οικονομι
κή αυτή δύναμη των προεστών τούς εξασφάλιζε προνόμια, διοικητική
και δικαστική εξουσία. Μάλιστα, χωρίς τη δική τους συναίνεση ήταν
δύσκολο να επιβληθεί νέος φόρος. Οι μοραγιάννηδες τελικά δεν ήσαν
μόνο αντιπρόσωποι των κοτζαμπάσηδων, αλλά και υπάλληλοι των
Τούρκων, επιφορτισμένοι για την είσπραξη των φόρων. Με τη συμμε
τοχή στο δεύτερο συμβούλιο του πασά, είχαν γνώμη στον καθορισμό
των φόρων και των μισθώσεων του φόρου, και αναλόγως με την επιρ
ροή που ασκούσαν στους αξιωματούχους Τούρκους και με τις δωρο
δοκίες τους, άνοιγε ο δρόμος να γίνουν βεκίληδες στην Κωνσταντινού
πολη. Εύκολο είναι να συμπεράνει κανείς το όργιο διπροσωπίας, ρα
διουργίας, συναλλαγής και διαφθοράς που επικρατούσε. Οι βεκίλη
δες, οι μοραγιάννηδες, οι κοτζαμπάσηδες, πάντοτε και σε κάθε περί
σταση, δαιμόνιοι, ραδιούργοι, αδίστακτοι και διπλωμάτες, ήσαν τα
μακριά χέρια των Μοραΐτικων οικογενειών στην Πύλη. Η μεταξύ των
οικογενειών αυτών φαγωμάρα και ο καυγάς γινόταν για το πάπλωμα.
Η μισαλλοδοξία και οι ίντριγκες ξεπερνούσαν κάθε όριο. Η διαπλοκή
αυτή προσέδωσε ιστορικά, αλλά άδικα, τον τίτλο του “πονηρού Μοραΐτη”, σε όλους γενικά τους κατοπινούς Μοραΐτες.
Ή ταν φυσικό ότι, για να διακριθείς είτε ως μοραγιάννης, είτε ως
βεκίλης, έπρεπε να έχεις κάποιες γνώσεις και να γνωρίζεις γράμμα
τα, αλλιώς δεν ήταν δυνατόν να πετύχεις και να φέρεις σε πέρας την
αποστολή σου. Οι γνώσεις λοιπόν αυτές των Μοραϊτών, διαμόρφω
σαν την παροιμία, “στη Ρούμελη είναι η λεβεντιά και στον Μόριά η
γνώση”.
Τέτοιες λοιπόν ήταν οι πολιτικές συνθήκες της εποχής εκείνης, με
βάση τις οποίες δημιουργήθηκαν οι μεγάλες περιουσίες και τα πε
ρισσότερα από τα σημερινά “τζάκια”, που υπερηφανεύονται για
τους προγόνους τους, που δεν ήσαν τίποτε άλλο, παρά επαίσχυντοι
συνεργάτες του κατακτητή, μαυραγορίτες του ’21, χριστιανοί Τούρ
κοι, οι οποίοι πλούτισαν σε βάρος του φτωχού ραγιά. Ας μην καμα
ρώνουν λοιπόν οι απόγονοι για τα “τζάκια τους”. Είναι κτισμένα με
τον ιδρώτα, τον πόνο, την εκμετάλλευση και το αίμα των αθώων θυ
μάτων τους, των ραγιάδων, που ήταν έρμαιο στα χέρια τους.
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Δεληγιανναίοι
Οι Δεληγιανναίοι, από τα Λαγκάδια της Γορτυνίας, ήταν μία από τις
πιο πλούσιες και ισχυρές οικογε'νειες του Μόριά. Την ισχύ και τον
πλούτο τους τον είχαν αποκτήσει χάρη στις στενές σχέσεις και τη
διαπλοκή τους με την τουρκική εξουσία. Ο πλησιέστερος γενάρχης,
ο αρχηγός της οικογένειας, στην εποχή που εξετάζουμε, ήταν ο Γιάν
νης Παπαγιαννόπουλος, ο οποίος υπήρξε μοραγιάννης στον πασά
της Τρίπολης και βεκίλης στην Κωνσταντινούπολη. Ο άνθρωπος αυ
τός έπαιξε σημαντικό ρόλο, ως συνεργάτης των Τούρκων, στην εξό
ντωση των Κλεφτών και των Κολοκοτρωναίων το 1806. Η μοίρα
όμως τα έφερε να έχει την ίδια τύχη με τα πρώην θύματά του. Σκο
τεινές ίντριγκες, δολοπλοκίες και κυρίως διαβολές του ανταγωνιστή
του κοτζάμπαση από το Αίγιο, Αντρέα Λόντου, τον κατέστησαν από
αφοσιωμένο φίλο των Τούρκων ύποπτο και επικίνδυνο, γι’ αυτό και
δολοφονήθηκε το 1816 μέσα στο σπίτι του, το πτώμα του πετάχτηκε
στον δρόμο και έμεινε άταφο για τρεις ημέρες, ενώ το κεφάλι του με
ταφέρθηκε στην Τρίπολη και εξετέθη σε κοινή θέα. Τα παιδιά του,
Αναγνώστης και Νικολάκης ήσαν, την εποχή της δολοφονίας του πα
τέρα τους, για τέσσερα χρόνια, βεκίληδες στην Πόλη. Μόλις όμως
πληροφορήθηκαν το τέλος του πατέρα τους, τόσκασαν και γύρισαν
στην Πελοπόννησο, όπου πλέον, ο πρωτότοκος Αναγνώστης και ο τε
λευταίος αδελφός του Κανέλλος, είχαν ενεργό ανάμειξη στον Αγώ
να. Ο Αναγνώστης Δεληγιάννης, ο πολιτικότερος από τους Δεληγιαναίους, άξιος μαθητής της τούρκικης διαβολής και υποκρισίας, που
τη διδάχτηκε καλά ως βεκίλης, ήταν διαβόητος για την ασχήμια του
και τον μισαλλόδοξο χαρακτήρα του και άφησε εποχή για τις πολιτι
κές ραδιουργίες του. Ηταν η κεφαλή της ισχυρότερης οικογένειας
του Μόριά. «Ή ταν πλούσιος και ισχυρός χάρη στις πολλές διασυν
δέσεις και επικίνδυνος για τη φινέτσα και την επιδεξιότητα με την
οποία προωθούσε τα σχέδιά του, προκειμένου να αποκτήσει περισ
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σότερη δύναμη ο ίδιος και η οικογένεια του, ακόμη και σε βάρος του
κοινού συμφέροντος. Ή ταν ο Μέτερνιχ της Ελλάδος, ο βασιλιάς της
ραδιουργίας. Ο “σατανάς” είναι μία συνηθισμένη έκφραση γι’ αυ
τόν».*
Ακόμη και το επώνυμό του άλλαξε ο παραπάνω Αναγνώστης και το
τούρκεψε. Από Παπαγιαννόπουλος το έκανε Δεληγιάννης. «Ντελής»
(από το τουρκικό deli) στην τουρκική σημαίνει τρελός, παράτολμος.**
Έμοιαζε σε τόσα με τους Τούρκους, ήθελε και τουρκικό όνομα. Το αρ
χαϊκό όνομα της οικογένειας ήταν Λίτινος και η καταγωγή τους από
την Κρήτη. Από την Κρήτη έφυγαν μετά την αραβική κατάκτηση καί
πήγαν στην Κωνσταντινούπολη από όπου ξαναγύρισαν στο νησί επί
Νικηφόρου Φωκά. Ο πρόγονος του Αναγνώστη Δεληγιάννη, Πέτρος
Λίτινος, υπηρετούσε στην τουρκική στρατιά, που για πρώτη φορά κατέκτησε τον Μόριά, ως διερμηνέας, ενώ ο γυιός και ο εγγονός του έγι
ναν αντίστοιχα διερμηνέας και Μέγας Γραμματικός των Τούρκων.
Να προσθέσω ακόμη ότι ο πατέρας του Αναγνώστη, ο Γιάννης,
ήταν σύμβουλος του Βελή πασά, γυιού του Αλή πασά, που ήταν Μόρα
Βαλεσή. Ο άλλος σύμβουλος του Βελή, ήταν ο Σωτηράκης Λόντος, κοτζάμπασης από τα Καλάβρυτα. Και στους δύο ο πασάς είχε παραχω
ρήσει πολλά προνόμια και προσόδους από αλυκές, μεταλλεία, φόρους
κ.λπ. Και βέβαια τόσο καλοί και αγαθοί χριστιανοί και πατριώτες
ήσαν που, για να προστατευθούν και για να διαφυλάξουν τα άνομα
κέρδη τους, είχαν γύρω τους πλήθος σωματοφύλακες,*** ολόκληρο
ιδιωτικό στρατό, όπως κάνουν σήμερα οι μεγιστάνες του πλούτου για
να προφυλαχθούν από τους τρομοκράτες. Σε αυτήν την κάστα αναφε
ρόταν ο Κολοκοτρώνης φωνάζοντας: «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους». Γι’ αυτό και δεν παρέλειψαν δύο και τρεις φορές να
τον φυλακίσουν, ως προδότη. Ποιοι; Οι πρόγονοι των ταγματασφαλιστών, οι μαυραγορίτες του ’21, οι συνεργάτες του δυνάστη.

* Howe Samuel, An historical sketch o f the Greek Revolution, N. York 1828.
** Ντελήδες λέγονταν οι Τούρκοι ιππείς, που εφορμοΰσαν με το σπαθί στο δεξί
χέρι και με το αριστερό χέρι έκλειναν τα μάτια.
*** Ο επικεφαλής των οποίων λεγόταν “κάπος”.
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Γεώργιος Σισίνης
Άλλος περιβόητος κοτζάμπαοης ήταν ο Γεώργιος Σισίνης από τη Γαστούνη. Ή ταν γυιός γιατρού και αδελφός τριών γιατρών, που πέθαναν
πριν από το ’ 21. Ο ίδιος έγινε προεστός,* αφού ήταν ο μοναδικός κλη
ρονόμος της μεγάλης πατρικής περιουσίας. Ο ίδιος δεν ήταν γιατρός,
έκανε όμως υποχρεωτικά τον γιατρό. Ο πατέρας του Χρύσανθος,
εκτός από γιατρός ήταν και έμπορος και απέκτησε τεράστια περιου
σία. Η μητέρα του ήταν Γαλλίδα και καθολική. Η μεγάλη βιβλιοθήκη
του πατέρα του ήταν γνωστή σε όλον τον Μόριά. Αριθμούσε δέκα χι
λιάδες τόμους «παντοίας ύλης και διαφόρων ευρωπαϊκών γλωσσών».
Φορούσε, όπως ο πατέρας του και τα αδέλφια του, ευρωπαϊκά ρούχα.
Το παράδοξο της εποχής ήταν, ότι κάθε άρχοντας ντυμένος ευρωπαϊ
κά εθεωρείτο γιατρός από τους Τούρκους. Έ πρεπε συνεπώς να προ
σφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Αλίμονο του, αν δεν το έκανε. Κάτι είχε
μάθει από τον πατέρα του και τα αδέλφια του, είχε και την πλούσια ια
τρική βιβλιοθήκη του πατέρα του και παρίστανε τον γιατρό. Στο αρχο
ντικό του η ζωή κυλούσε με αφάνταστη πολυτέλεια. Η αυλή του ήταν
γεμάτη από καλοθρεμμένα άλογα και τα χαγιάτια του,** γεμάτα οπλι
σμένους υπηρέτες. 'Οταν έβγαινε από το σπίτι τον ακολουθούσε ολό
κληρη συνοδεία από καβαλάρηδες, οπλισμένους πεζικάριους και λα
γωνικά. Ό σοι τον γνώρισαν, μας τον περιγράφουν, ως έναν εύρωστο
εξηντάρη με αρχοντική εμφάνιση και νεανική κράση, ευγενικό και φι
λόξενο. Αγαπούσε το διάβασμα και ήταν γνώστης της ευρωπαϊκής λοχοτεχνίας. Ωστόσο φρόντιζε παράλληλα να γεμίζει τις κάσες του με το
βιός των συμπατριωτών του, ύστερα από χιλιάδες αδικίες. Απόγονος
κάποιου Βενετσιάνου Προβλεπτή, κληρονόμησε το πνεύμα του μισθο

* Κοτζάμπασης.
** TouQx.hayat, βεράντα.
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φόρου καταχτητή. Και όλα αυτά ανακατωμένα με την πανουργία, την
οξυδέρκεια και την πονηρία. Από απλός φαρμακοποιός της Γαστούνης αυτοανακηρύχθηκε άρχοντας και ιδιοκτήτης της περιοχής. Μόλις
άρχισε η επανάσταση, τέθηκε επικεφαλής ενός σώματος χωρικών της
Γαστούνης, επετέθη κατά των Τούρκων της επαρχίας του και καθιε
ρώθηκε έτσι και ως στρατιωτικός αρχηγός και μέσα σε τρία χρόνια συσώρευσε τεράστιο πλούτο, αφού όλα τα έσοδα της περιοχής κατέλη
γαν στην κάσα του. «Τον περισσότερον πλούτον, όμως, λέγουσιν
ότι τόν άπέκτησεν άπό τά φρούρια τών Πατρών, εις τά όποία
έπεμπε τροφάς, βόας, πρόβατα κ.λπ.».* Δηλαδή έσπαγε, όπως λέμε
σήμερα, το εμπάργκο των Ελλήνων που πολιορκούσαν τα φρούρια,
βοηθώντας τους πολιορκημένους Τούρκους.
Η Γαστούνη την εποχή της επανάστασης ήταν η πλουσιότερη π ε
ριοχή του Μόριά. Ο Κολοκοτρώνης αποκαλύπτει ότι οι ένοπλοι επα
ναστάτες, προμηθεύονταν την τροφή τους από αυτήν την περιοχή».
Τέσσερεις χιλιάδες σφαχτά, ογδόντα κεφάλια γελάδια, ψωμί. Η Γα
στούνη ήτο μελίσι άτρυγο».**
Η επαρχία Γαστούνης υπολογίζεται ότι είχε είκοσι χιλιάδες κα
τοίκους. Οι μεγαλύτερες εξαγωγές γίνονταν προς την Ζάκυνθο και
την Κεφαλονιά και αφορούσαν κρέας, βούτυρο, τυρί, μέλι. Το μεγα
λύτερο ποσοστό αυτών των προϊόντων ανήκαν στον Σισίνη, που είχε
εγκαταστήσει τη γυναίκα του στη Ζάκυνθο για να εισπράττει τα χρή
ματα. Συχνά έκρυβε τα λεφτά μέσα στα τυριά για να αποφεύγει τους
δασμούς. Η περιουσία του είχε αποτιμηθεί σε δυο εκατομμύρια τάλληρα.*** Είχε προμηθευθεί μηχανήματα και έφτιαχνε κίβδηλα τουρ
κικά νομίσματα με τα οποία αγόραζε απο τους Τούρκους παντός εί
δους προϊόντα. Οι τρόποι του, η φορεσιά του, η συμπεριφορά του,
ήταν όλα τουρκικά. Είχε χαρέμι από μουσουλμάνες σκλάβες. Τα
παιδιά του Μιχάλη και Χρύσανθο επέβαλε να τα αποκαλούν “μπέη

* Γεωργ. Γαζής : Λ ε ξ ικ ό ν τη ςΈ π α να σ τά σ εω ς κ α ι α λ λ α έργα , σ. 39
** Θ. Κολοκοτρώνη Απομνημονεύματα, οπ. παρ., ο. 134.
*** Για να έχετε μια εικόνα του ποσοΰ αυτού, σας θυμίζω ότι τα λΰτρα για την
εξαγορά των χαρεμιών του Χουρσίτ πασά και του Κεχαγιάμπεη και των θησαυρών
τους, είχαν αποτιμηθεί σε 80.000 τάλληρα!
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δες”. «Ο Γ. Σισίνης απέκτησε όχι μόνο την έπαρση, αλλά και πολλά
άλλα ελαττώματα των Οσμανλήδων».*
Την τεράστια αυτή περιουσία του διαγοΰμισαν οι Ρσυμελώτες,**
κατά την εισβολή τους στον Μόριά το 1824-25. Δεν άφησαν λίθον επί
λίθου. Λένε ότι τα πολύτιμα βιβλία του, τα κατέστρεψαν και χρησι
μοποίησαν το χαρτί για να κατασκευάσουν φυσεκλίκια. Ανεμομαζώ
ματα, διαβολοσκορπίσματα.

Οι Μπέηδες της Μάνης
Το χάος που επικράτησε, οι σφαγές των χριστιανών και η αφόρητη
καταπίεση, που ακολούθησαν την αποτυχία των Ορλωφικών, έφεραν
τη Μάνη, η οποία συνεργάσθηκε με τους Ρώσους του Ορλώφ, σε
απελπιστική κατάσταση. Οι Μανιάτες για να επιβιώσουν το ’ριξαν
στην πειρατεία. Για κάθε όμως πλοίο, που κούρσευαν, πλήρωνε με
γάλο πρόστιμο όλος ο Μοριάς, με βάση το τουρκικό δόγμα της συλ
λογικής ευθύνης. Για να απαλλαγούν οι υπόλοιποι Μοράίτες αυτού
του άδικου γι’ αυτούς και δυσβάστακτου βάρους, ζήτησαν από την
Πύλη και το επέτυχαν, να αποσχισθεί η Μάνη από την Πελοπόννη
σο και να ενωθεί με το βιλαέτι, τη διοικητική δηλαδή περιοχή του Α ι
γαίου. Ταυτόχρονα διορίστηκε από την Υψηλή Πύλη ένας από τους
τοπικούς αρχηγούς, που θα είχε την ευθύνη για την καταπολέμηση
της πειρατείας, στον οποίο έδωσαν τις ανάλογες πολιτικές και στρα
τιωτικές αρμοδιότητες, όμοιες με αυτές που είχε ένας ανώτερος πολι
τικός και στρατιωτικός αξιωματούχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορί
ας, όπως ήταν ο μπέης. Μια και διέθετε λοιπόν ο διορισμένος πρόκρι
τος τις δικαιοδοσίες ενός Τούρκου μπέη, δεν άργησαν να τον αποκα-

* G. Finlay όπ. παρ., τ. 2ος, σ. 40.
** Μακρυγιάννης, Καραϊσκάκης, Γκοΰρας κ.λ.π.
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λούν και με την ιδιότητα αυτή, και ο ίδιος να αισθάνεται ότι σε τίπο
τε δεν διαφέρει από έναν αληθινό Τούρκο αξιωματούχο.Έτσι, δίπλα
στο όνομά του, “χωρίς ντροπή, χωρίς αιδώ” πρόσθεσε και τον τίτλο
του μπέη, που τον κράτησαν μέχρι σήμερα, με καμάρι όλοι όσοι διο
ρίστηκαν την εποχή εκείνη ως υπάλληλοι των Τούρκων. Έτσι ο Π έ
τρος Μαυρομιχάλης έγινε Πετρόμπεης και πέρασε με το όνομα αυτό
στην ιστορία. Και δεν ήταν ο μόνος που καμάρωνε γι’ αυτό...

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης
Η οικογένεια Μαυρομιχάλη ήταν επίσης από τις μεγαλύτερες και πλου
σιότερες κοτζαμπασηδικες οικογένειες της Μάνης. Λέγεται ότι οι ρίζες
της αρχικής οικογένειας ξεκινούν από την περιοχή της Ανατολικής
Θράκης. Κάποιες οικογένειες από την περιοχή της Αδριανσύπολης ήλ
θαν και εγκαταστάθηκαν στη Μάνη. Έ νας απόγονος αυτών των οικο
γενειών, ονόματι Μιχάλης, έμεινε σε πολλή μικρή ηλικία ορφανός. Στη
Μάνη συνήθιζαν τα ορφανά παιδιά να τα αποκαλούν “μαύρα”. Έτσι ο
ορφανός Μιχάλης έγινε Μαυρομιχάλης και γενάρχης της γενιάς των
Μαυρομιχαλαίων. Πατέρας του Πετρόμπεη ήταν ο Πιέρρος και παπ
πούς του ο καπετάν Γιωργάκης. Κατά την επανάσταση του Ορλώφ του
1770, ο θείος του πατέρα του, καπετάν Γιάννης, σε κάποια μάχη με
τους Τούρκους, έξω από την Πύλο, αιχμαλωτίζεται μαζί με τον ηλι
κίας 12 ετών γυιο τού Γιώργη. Ο μικρός Γιώργης αλλαξοπίστησε, άλ
λαξε το όνομά του σε Μεχμέτ, έγινε πλοίαρχος του οθωμανικού ναυ
τικού, γνωστός ως Σουκιούρμπεης με μεγάλη επιρροή στο δοβλέτι.*
Στον θείο του αυτόν οφείλει ο Πετρόμπεης το μπεηλίκι της Μάνης,
που πήρε το 1816, μετά την καθαίρεση του προηγούμενου μπέη, Θεοδωρόμπεη Γρηγοράκη.

* Τουρκ. devlet, δηλαδή στην κυβέρνηση.
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Έ να ς Άγγλος παπάς που συνάντησε τον Πετρόμπεη στην άλωση
της Τρίπολιτσας, τον περιγράφει ως εξής:
«Παχύσαρκος, αργοκίνητος, καλοστεκούμενος, είναι πρόθυμος να
δεχθεί οιαδήποτε διακυβέρνηση, αρκεί να του εξασφαλίσει πλούτη,
ησυχία, καλοπέραση και ασφάλεια. Φορούσε πουκάμισο με πολύτιμα
κεντήματα και χρυσά κουμπιά και κάλτσες χρυσοκεντημένες».*
Ο Πετρόμπεης δεν είχε κρύψει ποτέ τις φιλοδοξίες του να γίνει ηγε
μόνας της ελεύθερης Ελλάδος και διεκδικούσε τον θρόνο του νέου
ελληνικού βασιλείου. Έ λεγε μετά την εκλογή του Καποδίστρια ως
Κυβερνήτη της Ελλάδος: «Ό θρόνος πού έπροσφέρατε στον
Καποδίστρια άνήκει εις έμε». Και στον ίδιο τον Καποδίστρια
είπε κάποτε: «Ό τόπος όπου κάθησαι άνήκει εις έμε». Δεν ήταν
όμως ο μόνος. Βλέψεις να γίνει βασιλιάς των Ελλήνων είχε και ο
επονείδιστος Υδραίος Γεώργιος Κουντουριώτης, αλλά και ο Μαυροκορδάτος, ο Κωλέττης, ο λόρδος Μπάυρον και δεκάδες άλλοι. Εγω
ισμοί, τοπικισμοί, αδιαλλαξία, πάθη, μίση, που κατάλληλα υποδαύλι
ζαν οι ξένοι, κυρίως οι Άγγλοι για τα δικά τους συμφέροντα, πιστοί
στο αξίωμά τους “διαίρει και βασίλευε”. Οι Μοραΐτες υποτιμούσαν
τους Ρουμελιώτες, και οι Ρουμελιώτες μισούσαν τους Μοραΐτες. Οι
Υδραίοι και οι Σπετσιώτες περιφρονούσαν τους Μοραΐτες και οι
Μοραΐτες φθονούσαν τους νησιώτες. Οι Μανιάτες εχθρεύονταν τους
πάντες και εισέπρατταν τα ίδια αισθήματα από όλους τους άλλους.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα της αμοιβαίας καχυποψίας και του εσωτερι
κού ανταγωνισμού, βρίσκουμε το 1811 τον Πετρόμπεη** στην Πόλη,
να εκλιπαρεί την Πύλη για τον διορισμό του ως μπέη της Μάνης.
Έ χει προσεταιριστεί τους Γάλλους, ζητάει την διαμεσολάβησή τους
και δηλώνει πιστός φίλος τους. Τους ζητούσε μάλιστα δάνειο 50.000
πιάστρα για να ανατρέψει τον Κωνσταντήμπεη της Μάνης και υπο
σχόταν ότι θα εξοφλήσει το χρέος με τη σοδειά του λαδιού της Μά
νης την επόμενη χρονιά. Οι Γάλλοι συναινούσαν και επεδίωκαν δρα

* G. Waddington, όπ. παρ., σ. 151.
** Πετροΰνη τον έλεγαν.
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στήρια τον διορισμό του ως μπέη της Μάνης, αλλά η Πύλη αρνιόταν
πεισματικά, γιατί αντιδρούσε η αγγλική πρεσβεία, που ήθελε να εξυ
πηρετήσει τα δικά της συμφέροντα. Έ γραφ ε ο Μαυρομιχάλης στον
Γάλλο πρεσβευτή της Πόλης τον Ιανουάριο του 1815: «Καθικετεύω
την εξοχότητά σας να με βοηθήσετε να πάρω το μπεηλίκι και έτσι να
ματαιώσουμε τα σχέδια των κοινών εχθρών μας, των Άγγλων. Είμαι
αποφασισμένος σε κάθε περίπτωση να ακολουθήσω και να ευνοήσω
τις απόψεις των Γάλλων με όλες μου τις δυνάμεις».* Παρά τα παρα
κάλια όμως και τις πιέσεις των Γάλλων, δεν επέτυχε αυτό που επεδίωκε, γιατί τη θέση του Κωσταντημπέη κατέλαβε ο Θεοδωρόμπεης
Γρηγοράκης. Λίγο όμως πιο ύστερα ο μπέης Γρηγοράκης, με την δι
καιολογία ότι δεν εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις του στην Πύλη -στην
πραγματικότητα, όμως, γιατί είχε συνάψει στενές σχέσεις με τον Αλή
Πασά της Η πείρου- καθαιρέθηκε, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντι
νούπολη και εκτελέστηκε. Έ τσι βλέπουμε το 1816 μπέη της Μάνης
τον Πέτρο Μαυρομιχάλη, που θα μείνει στην ιστορία γνωστός ως
Πετρόμπεης. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι εκείνος που συνέλαβε τον
Θεοδωρόμπεη Γρηγοράκη και τον μετέφερε στην Πόλη, αποκαθιστώντας στη θέση του τον Πετρόμπεη, ήταν ο παραπάνω Μεχμέτ
Σουκιούρμπεης, ο εξωμότης θείος του Πετρόμπεη, ο οποίος κάλεσε
με μπαμπεσιά,** τον προγραμμένο Γρηγοράκη στο καράβι του, το
οποίο είχε αράξει στη Μάνη και, όταν εκείνος προσήλθε ανύποπτος,
φορτωμένος δώρα για τον φίλο και συμπατριώτη του πλοίαρχο, ο τε
λευταίος τον συνέλαβε και τον μετέφερε στην Πόλη.

Παπαφλέσσας
Ο Παπαφλέσσας, ή Γρηγόριος Δικαίος Φλέσσας, όπως ήταν το κο
σμικό του όνομα, είναι ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα πρόσωπα
* Jean Savant, Napoleon et la liberation de la Grece, τ. E', σ. 110.
* * Αλβαν. pabese = δολιότητα.
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της ελληνικής ιστορίας. Γεννήθηκε στο χωριό Πολιανή της Αρκα
δίας. Από νωρίς αψιερώθηκε στην Εκκλησία και έγινε καλόγερος.
Ή ρθε όμως σε σύγκρουση με έναν ισχυρό Τούρκο της περιοχής και
για μην συλληψθεί τόσκασε για την Κωνσταντινούπολη. Δήλωσε μά
λιστα, ότι θα γυρίσει “ή Δεσπότης ή Πασάς”. Δεν γύρισε βέβαια πα
σάς, αλλά γύρισε αρχιμανδρίτης. Στην Κωνσταντινούπολη μυήθηκε
στη Φιλική Εταιρεία, και μετά τη δολοφονία του Καμαρινού, κατά
την επιστροφή του από τη Ρωσία, στάλθηκε ως εκπρόσωπος της
Ανωτάτης Αρχής της Φιλικής Εταιρείας στην Πελοπόννησο, για να
προετοιμάσει τον ξεσηκωμό του Μόριά. Κατά την παραμονή του
στην Κωνσταντινούπολη η διαγωγή του και ο βίος του, σε κάθε άλλο
ταίριαζε, παρά σε κληρικό. Αν και είχε γίνει αρχιμανδρίτη ήταν
επιρρεπής στις ηδονές και μανιώδης γυναικάς. Είχε την φήμη πορνόβιου, ασώτου, αδίστακτου, απόκοτου και απατεώνα. Η συμπεριφορά
του έχει εξοργίσει τους πάντες. Μόλις μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία,
αντί να κινείται συνωμοτικά, να περνάει απαρατήρητος και να μη δί
νει αφορμές στις τουρκικές αρχές, συνεχίζει τον έκλυτο βίο του, με
χαρές, τραγούδια και γυναίκες που καλούσε σπίτι του. Επωφελείται
από τις συνδρομές των μελών της Εταιρείας, που είχε συγκεντρώσει
για τις ανάγκες του Αγώνα, νοικιάζει καλύτερο σπίτι, ντύνεται “λαμπρώς και μεγαλοπρεπώς”, ενοχλεί τους γείτονες με τα γλεντοκόπια
του και δίνει αφορμές στην τουρκική αστυνομία να τον συλλάβει
“δια την άτοπον και ανοίκειον διαγωγήν του, δίδοντος παράδειγμα
διαφθοράς εις την συνοικίαν αυτού”.*
«Ε, παπά δεν ντρέπεσαι το σχήμα σου, να φέρνεις γυναίκες κάθε
νύχτα στο σπίτι σου και να σηκώνης την ησυχία των γειτόνων;» τον
ρωτούν και τον ξαναρωτούν οι Τούρκοι που τον συνέλαβαν.**
Τον Ιανουάριο του 1821 καταφθάνει στο Αίγιο, τότε Βοστίτσα,
ντυμμένος με τουρκικά ρούχα και συναντιέται μυστικά, με την πολι
τική και εκκλησιαστική ηγεσία του Μόριά. Προσπαθεί να την πείσει
ότι ήλθε ο καιρός να ξεσηκωθούν κατά των Τούρκων. Διηγείται φα
νταστικά γεγονότα, υπόσχεται αδύνατα, εξωφρενικά και απίστευτα
* Δημ. Αινιάν, Άπαντα, Άτλας 1962, σ. 13.
* * Φ. Φοπάκος, Βίος Παπαφλέσσα, σ. 20.
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πράγματα, ότι δηλαδή, όπου νά ’ναι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης εκ
στρατεύει κατά της Κωνσταντινούπολης, ότι πίσω από τον Υψηλάντη
βρίσκεται ο τσάρος, ότι ο ρωσικός στόλος καταφθάνει στο Αιγαίο,
ότι μέσα στην Κωνσταντινούπολη είναι συγκεντρωμένοι πενήντα χι
λιάδες τζελέπηδες,* που θα σφάξουν την οθωμανική ηγεσία, ότι, ότι,
ότι... Οι Μοράΐτες προεστοί, τον ακούν, αλλά είναι επιφυλλακτικοί.
Δυσκολεύονται πολύ να πιστέψουν τις μεγαλοστομίες του, τις υπο
σχέσεις του και τους θεατρινισμούς του, και του απαντούν: «Γρηγόριε, Γρηγόριε. Ό λ α ς τάς προτάσεις σου, τάς άκούσαμεν κα'ι σκεφθέντες σοβαρότερα, θεωρώμεν τά περ'ι τού μεγάλου τούτου έργου
άπαντα μηδαμινότατα και σαθρά. Ό λ ο ι οί λόγοι κα'ι αί προτάσεις
σου είναι ώς άποτελέσματα απελπισμένα». Και προσθέτει ο παριστάμενος Ανδρέας Ζαΐμης : « Ό λ α τά παρά τού Δικαίου λεχθέντα
ε’ιναι άστατα, άπελπισμένα, στασιαστικά, ίδιοτελή κα'ι σχεδόν
μπιρμπάντικα».** Αλλά περισσότερο από όλους τους άλλους αυστηρό
τερος απέναντι στον Παπαφλέσσα, στέκεται ο Παλαιών Πατρών Γερ
μανός, που παρίστατο στη συγκέντρωση αυτή των προκρίτων, ο οποίος
γράφει στα απομνημονεύματά του: «Ό θεν οί μεν Πελοποννήσιοι
έμειναν εν άμηχανίςχ περ'ι τού πρακτέου βλέποντες τό παράκαιρον
κα'ι άνετο ιμον, ό δε Δίκαιος, άνθρωπος άπατεών και έξωλέστατος,
περ'ι μηδενός άλλου φροντίζων είμή τίνι τρόπφ νά έρεθίση τήν
ταραχήν τοϋ Έ θνους, διά νά πλουτίση εκ τών άρπαγών, τούς έβεβαίωσεν ότι είναι τά πάντα έτοιμα».*** Δεν ήσαν λοιπόν διατεθειμέ
νοι να πιστέψουν οι πρόκριτοι του Μόριά, τον φαμφαρόνο και “εξωλέστατο”, αρχιμανδρίτη, τα λόγια του Οποίου και ο πρότερος βίος του,
δεν τους ενέπνεαν καμμιά εμπιστοσύνη. Από την άλλη πάλι πλευρά,
ήθελαν να είναι απόλυτα σίγουροι για την επιτυχία της επανάστασης,
γι’ αυτό και γύρευαν εγγυήσεις, ότι πίσω από τις φήμες ήταν πράγματι
η ομόδοξη Ρωσική Αυτοκρατορία. Δεν ήθελαν να θυσιάσουν τα προ
νόμιά τους και να χάσουν το κεφάλι τους, σε περίπτωση αποτυχίας, στο

* Εκτελεστές δολοφόνοι.
** Μ περμπάντης = αλητήριος, γλετζές και γυναίκας, απο το Ιταλ. birbante =
αλήτης, απατεώνας.
*** Απομνημονεύματα 77.77. Γερμανού, Αθήναι 1975, σ. 9.
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όνομα της ελευθερίας του Γένους. Υπέδειξαν λοιπόν στον Παπαφλέσσα -για να τον ξεφορτωθούν- να αποσυρθεί στο μοναστήρι του Μεγά
λου Σπηλαίου και να ασχοληθεί με τα θρησκευτικά του καθήκοντα.
Μάλιστα ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης είχε τόσο πολύ θυμώσει με
τη συμπεριφορά του Παπαφλέσσα, που ζήτησε από ένα δικό του άν
θρωπο, τον Κων. Πιεράκο, «να τον δολοφονήσει, να κόψει την κεφα
λήν του και να την στείλει στην Τριπολιτζάν».* "Ισως αυτό δεν ήταν
άσχετο με την πληροφορία που είχε φθάσει από την Πόλη, ότι ο Παπαφλέσσας επεχείρησε εκεί να σκοτώσει τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος τον είχε μυήσει στη Φιλική Εταιρεία, επειδή δεν του
απεκάλυπτε τα μυστικά της Αοράτου Αρχής. Ή θελε να ξέρει ποιος εί
ναι ο Αρχηγός της Εταιρείας και ποιά ήταν τα μυστικά της σχέδια. Ο
Αναγνωστόπσυλος αρνήθηκε, και ο Παπαφλέσσας τράβηξε μαχαίρι
να τον σφάξει. Διαβάστε τώρα τις λεπτομέριες: «Καιροφυλακτήσας
εσπέραν τινά τόν Ά ναγνω στόπουλον μόνον εν τώ δωματίω του,
είσελθών άσφαλίσας έσωθεν την θύραν, έπανέλαβε τάς παρακλή
σεις του, προσθεις κα'ι άπειλάς ότι, εάν δεν τού φανερώση (την
Αρχήν) ήθελε δήθεν τόν φονεύση, λάβη τά έγγραφα όσα εΰρει καί
παραδώσει αύτά εις την Υψηλήν Πύλην».**
Ως υπουργός Εσωτερικών της Κυβέρνησης Κουντουριώτη πρωτο
στάτησε στον εμφύλιο πόλεμο και έπαιξε επαίσχυντο ρόλο στην κα
ταδίωξη και φυλάκιση του Κολοκοτρώνη και των στρατιωτικών της
Πελοποννήσου, τυφλό και αυτός όργανο του Μαυροκορδάτου και
του Κωλέττη. Ο τότε σύντροφός του και αντίπαλος των Μοράίτών,
όργανο και αυτός της Κυβέρνησης, Γιάννης Μακρυγιάννης, αναφερόμενος στην κοινή τους εκστρατεία, το 1824, για τη σύλληψη των
“ανταρτών” Κολοκοτρώνη και λοιπών καπεταναίων τον στολίζει κα
νονικά: «Ό Π απαφλέσσας πήρε μίαν γυναίκα μ’ ένα ντέφι και
έναν με βιολί και πήγαμε εις τό Λιοντάρι... Κα'ι τόν γενναΐον
Π απαφλέσσα όπου γλένταγε εις τό Λιοντάρι μέ ταΐς γυναίκες και

* Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. Α'σ. 23.
** Μ. Ο ικονόμου, 'Ιστορικά τής ελλη νικ ή ς π α λ ιγ γ ε ν ε σ ία ς η ό Ιερός τών
Ε λ λή νω ν άγω ν, τ. Α ' σ. 43.
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τα λαλουμενα,.,κι αυτός δεν εχει τίποτα αλλο απο παιγνίδια
(μουσικά όργα να ), όπου πήρε άπο τήν Τριπολιτζά και γλένταγε
με τις συμπατριώτισσές του. Γΰρευε τις έπιδέξες».* «...έγκαταλιπών δέ τήν ίερωσΰνην, « ό φ ιλογΰναιος Πάρις»,** έζη ώς
σατράπης με τρυφάς κα'ι άναπαύσεις».***
Δεν είχε λοιπόν τίποτε άλλο στον νου του, μας λέει ο Μακρυγιάννης, παρά μόνο τα γλέντια και τα βιολιά. Δεν πήγαινε σε πόλεμο ο αρ
χιμανδρίτης, αλλά σε πανηγύρι, κουβαλώντας μαζί του τραγουδίστριες
και βιολιά. Ό μοια όπως έκαναν οι Τούρκοι πασάδες, που τους συνό
δευαν στις εκστρατείες τους γελωτοποιοί και οι γυναίκες του χαρε
μιού τους. «Ή ταν ο περισσότερο χωρίς αρχές άνδρας και μαζί με τον
Κωλέττη, ο βιαιότερος διώκτης των Μοραϊτών αρχηγών. Η πάγκοινη
αγανάκτηση, που εκδηλωνόταν για τη διαγωγή του, τον έπεισε ότι θα
ήταν επικίνδυνο να μείνει στο Ανάπλι, όπου η ακόλαστη ζωή του και
οι φοβερές καταχρήσεις του, τον τοποθετούσαν ως πρώτο στόχο της
λαϊκής οργής και τον έκαναν αποδιοπομπαίο τράγο. Είχε τέλεια έλ
λειψη προσωπικής αρετής και πολιτικής τιμιότητας.****
Σ ’ αυτό λοιπόν το υποκείμενο, ως υπουργό Εσωτερικών, ανέθεσε
η άθλια κυβέρνηση Κουντουριώτη τη σύλληψη και φυλάκιση του Κολοκοτρώνη και των άλλων Πελοποννησίων αρχηγών στην Ύ δρα. Το
στίγμα αυτό της πολιτικής του συμπεριφοράς -γιατί η ατομική του
ζωή δεν αφορά τον ιστορικό- αμφιβάλλω αν το ξέπλυνε με τον θά
νατό του στο Μανιάκι στις 20 Μαϊου 1825. Πάντως ο θάνατός του
στη μάχη κατά του εχθρού, τον έκανε ήρωα και έτσι μας τον παρέ
δωσαν οι ιστορικοί μέχρι σήμερα. Α ν δεν συνέβαινε αυτό το γεγονός
είναι αμφίβολο αν σήμερα θα τον γνώριζαν οι Έλληνες. Ό ,τι καλό
γράφτηκε γι’ αυτόν, γράφτηκε εξ αιτίας του θανάτου του. Μάλιστα,
θα δείτε παρακάτω, ότι ο θάνατός του πέρασε τότε ακόμη, και για
τους φίλους και ομοϊδεάτες του απαρατήρητος. Μερικοί, όμως, ιστο

*
Τις πόρνες. Μ ακρυγιάννη I., Απομνημονεύματα, εκδ. Βαγιονάκη Αθηναι 1947,
τ. Α', σελ. 216.
** Κατά τον Α λεξ. Σοΰτσο.
*** Γ. Γαζής: όπ. παρ., σ.
**** G. Finlay, όπ. παρ., τ. Β', σ. 76-77.
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ρικοί ισχυρίζονται ότι οδηγήθηκε στο Μανιάκι, κατατρυχόμενος από
τύψεις και μετανιωμένος για όσα άθλια έπραξε κατά των τέως συ
ντρόφων του. Πήγαινε βέβαια σε μία μάχη που όλες οι συγκυρίες
ήταν εναντίον του. Κακή επιλογή του χώρου, αριθμητική και οργα
νωτική υπεροχή των Τουρκοαιγυπτιακών δυνάμεων, κατακόρυφη
πτώση του ηθικού των Ελλήνων από την πτώση του Ναυαρίνου, εσω
τερικός διχασμός από την πρόσφατη επιδρομή των Ρουμελιωτών
στην Πελοπόννησο, με τους οποίους είχε συμμαχήσει και είχε αναδειχθεί σε υπουργό των Εσωτερικών και, το χειρότερο από όλα, η
διαγωγή του στην καταδίωξη του Κολοκοτρώνη. Αυτά ήταν πολύ
πρόσφατα γεγονότα για να έχουν ξεχασθεί από τους απλούς ανθρώ
πους του Μόριά, που είχαν υποστεί τα πάνδεινα από την εισβολή
των Ρουμελιώτικων στρατευμάτων και τη φυλάκιση του αγαπημένου
τους αρχηγού, του πορθητή της Τριπολιτσάς και του εξολοθρευτή της
στρατιάς του Δράμαλη. Δ εν μπορούσαν να συγχωρήσουν εύκολα
έναν δικό τους άνθρωπο, δηλαδή έναν συμπατριώτη τους να υπηρε
τεί τα συμφέροντα, όχι της πατρίδας, αλλά της κλίκας Κουντουριώτη-Μαυροκορδάτου-Κωλέττη. Εδώ δεν μπορούμε εμείς σήμερα, με
τά από 180 χρόνια, να δικαιολογήσουμε και να συγχωρέσουμε αυτές
τις πράξεις του και θέλουμε να τις είχαν ξεχάσει αυτοί που τις έζησαν, και τις υπέστησαν;
Ενώ λοιπόν συζητείται στο Ναύπλιο αν πρέπει να ελευθερωθούν
ή όχι οι φυλακισμένοι τηςΎδρας, ο Παπαφλέσσας αναχωρεί για το
Μανιάκι. Φθάνοντας στην Τρίπολη αντιμετωπίζει την επιτακτική
αξίωση του λαού για την άμεση αποφυλάκιση των Πελοποννησίων
ηγετών.
Με έγγραφό του ενημερώνει την Κυβέρνηση ότι: «Σήμερον πρωί
{1-5-1825 } οί έπιστατοδημογέροντες, άξιωματικοί, πολεμικοί καϊ
πλήθος τής πόλεως ταύτης ήλθον όμοθυμαδόν κα'ι μοϋ ένεχείρισαν την έσώκλειστον αναφ οράν. Έ ξαιτοϋσι την έξοδον, τών
κατά την 'Ύ δραν έν φυλακή εύρισκομένων άνταρτών, όπως έξελθόντες κι έκείνοι συναγωνισθώσι μετά τών λοιπών πατριωτών εις
τόν κατά τού εχθρού σημερινόν άγώνα... ή αίτησίς των οπωσδή
ποτε κα'ι αν θεωρηθή σήμερον, είναι ορθή κα'ι δικαία κα'ι ή
άδυναμία αυτή τού λαού είναι άνάγκη να περιποιηθή κα'ι να μην
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κατακριθή, διότι αυτός βοά και γογγύζει κατά τής Διοικήσεως,
κα'ι τοΰτου αύτήκοος γέγονα μάρτυς πολλάκις».*
Οι ιστορικοί, στους οποίους αναφέρομαι αμέσως πιο πάνω, οι οποίοι
ισχυρίζονται ότι είχε δήθεν μετανιώσει ο Παπαφλέσσας για ό,τι είχε
κάνει σε βάρος των αρχηγών του ’21, είναι ο Φραντζής, ο Σπηλιάδης
και ο Φωτάκος. Γράφει λοιπόν ο πρώτος, ότι ο Παπαφλέσσας εγκα
ταλείπει το Ναύπλιο για να εκστρατεύσει κατά του Ιμπραήμ, «μέ τοιαΰτην άπόφασιν, ώστε ή να έπιστρέψη νικητής ή να φονευθή ύπερ
πατρίδος μαχόμενος, διά νά άποπλύνη τον ρύπον όλω ν έκείνων
δι’ όσα κατελαλεΐτο».** ενώ ο Σπηλιάδης υποστηρίζει ότι εκστρ
ατεύει κατά του Ιμπραήμ, « μέ σκοπόν νά άποθάνη μαχόμενος ή
να νικήση, κα'ι ά ν νικήση, να έπανορθώση τά εσφαλμένα».*** Καί
ο Φωτάκος ιστορεί: «Είχε μετανοήσει διά τάς πρότερον πράξεις
και ένεργείας του προς καταστροφήν τών λεγομένων άνταρτών.
Κα'ι ά ν έφαίνετο νικητής, νά ζητήση έπειτα τήν άπόλυσιν τών
έξορίστων κα'ι ιδίως τού Κολοκοτρώνη... έπιθυμών δε προσέτι νά
φανή ότι αυτός έπέβαλε τήν θέλησίν του εις τον Κουντουριώτην
και λοιπούς, έλευθερώνων τούς φυλακισμένους».****
Από όλα τα παραπάνω είναι φανερό, ότι αυτά τα οποία ισχυρίζονται
οι τρείς ιστορικοί δεν είναι σωστά. Ο Παπαφλέσσας δεν είχε μετα
μεληθεί ούτε αισθανόταν τύψεις για όσα είχε μέχρι τότε πράξει σε
βάρος των καπεταναίων. Ή ταν άνθρωπος, όπως όλοι ομολογούν,
χωρίς αρχές, χωρίς ηθικές αναστολές. Δ εν τον ενδιέφερε η τύχη των
φυλακισμένων. Τουναντίον πολύ θα ήθελε την εξόντωσή τους. Βρέ
θηκε, όμως, μπροστά σε πραγματική λαϊκή οργή και την ανάγκην φιλοτομίαν ποιούμενος, εισηγείται την αποδοχή εκ μέρους της κυβέρ
νησης της αίτησης που του παρέδωσαν στην Τρίπολη. Δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι εκεί βρέθηκε για να στρατολογήσει μαχητές για την επι

* Σπ. Λουκάτου, Η αλληλογραφία τον Π απαφλέσσα, 1967, τ. Α ’, σ. 153.
** Α. Φραντζής, όπ. παρ., τ' σ. 343.
*** Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. Β', ο. 304.
**** Φ. Φωτάκος, όπ. παρ., τ. Α', σ. 389.
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κείμενη μάχη στο Μανιάκι. Η κατακραυγή όλου του κόσμου ενα
ντίον του και εναντίον της πολιτικής τής κυβέρνησης της οποίας ήταν
υπουργός Εσωτερικών, τον υποχρέωσε να κάνει τον ελιγμό του. Δια
βίβασε την αίτηση του λαού στο Ναύπλιο, λέγοντας ότι συμφωνεί,
γιατί στη δεδομένη στιγμή η ανάγκη στρατολόγησης μαχητών του
υπαγόρευε ότι έπρεπε κάτι να δώσει, για να επιτύχει τον σκοπό του.
Αν πράγματι είχε μετανοήσει για ό,τι είχε κάνει, τίποτε δεν τον
εμπόδιζε πριν αναχωρήσει από το Ναύπλιο, να ζητήσει ο ίδιος, ως
αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών, την αποφυλάκιση των αρχηγών,
και όλοι μαζί να συστρατεύσουν κατά του Ιμπραήμ. Και σε περίπτω
ση που τα άλλα μέλη της Διοίκησης δεν συμφωνούσαν με την πρότα
σή του αυτή, να παραιτηθεί και να βαδίσει μόνος κατά του Ιμπραήμ.
Δεν έκανε όμως τίποτε από όλα αυτά. Λίγες ημέρες αργότερα, όταν
στριμώχθηκε στην Τρίπολη και είχε ανάγκη, υποχρεώθηκε να γρά
ψει ότι ο λαός έχει δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημά του,
διότι «βοά και γογγύζει κατά της Διοικήσεως» λες και δεν ήξερε, με
τους πράκτορες που είχε και τους υφισταμένους του κυβερνητικούς
τοπάρχες ποια ήταν τα αισθήματα του λαού για το ζήτημα αυτό. Άλ
λωστε δεν φαίνεται από πουθενά να δηλώνει ο ίδιος ότι είχε μετανο
ήσει, αλλά τα όσα γράφτηκαν τότε αποτελούν μάλλον κρίσεις και συ
μπεράσματα των τριών ιστορικών, που θέλησαν να εξιδανικεύσουν
λίγο την εικόνα του μετά τον αδόκητο θάνατό του. Μάλιστα ο Φωτάκος μας λέει κάτι το σημαντικό. 'Οτι δηλαδή πήγαινε στη μάχη και, αν
γύριζε νικητής, αν “εφαίνετο” όπως γράφει, νικητής, να ζητήσει έπει
τα την απόλυση των εξόριστων. Το «έπειτα» είναι το κομβικό σημείο.
Επειτα, για τον Παπαφλέσσα ισοδυναμούσε με το ποτέ. Γιατί το
«έπειτα» δεν θα υπήρχε ποτέ. Στεφανωμένος πια με τη δόξα του νι
κητή και του ήρωα, δεν θα είχε πλέον ανάγκη τον Κολοκοτρώνη και
τους άλλους. Θα είχε αποδείξει ότι ο Μοριάς μπορούσε να ζήσει, να
πολεμήσει και να νικήσει και χωρίς τους πρωτοκαπετάνιους του. Και
η νίκη του θα ήταν μεγάλη και τρανή. Θα είχε νικήσει έναν σύγχρο
νο, άριστα εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο, από τους Γάλλους, Αιγυ
πτιακό στρατό, που είχε αντιπαραθέσει απέναντι στους 500 άνδρες
του Παπαφλέσσα, οι οποίοι τον ακολούθησαν στο Μανιάκι, ένα
στράτευμα πάνω από 6.000 εμπειροπόλεμους στρατιώτες. 'Επρεπε
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λοιπόν να γυρίσει νικητής για να ζητήσει την απόλυσή τους; Δεν μας
λέει, όμως, αν γύριζε ζωντανός και ηττημένος τί θα έκανε. Ό λα αυτά
τα τερτίπια αποδεικνύουν τον υποκριτικό και αδίστακτο χαρακτήρα
του ανδρός. Ο θάνατός του, όσο και αν αυτό φαίνεται παράξενο, ακού
στηκε με χαρά σε ολόκληρο τον Μόριά και όχι μόνον. Ο υπουργός των
Εσωτερικών είχε συγκεντρώσει την αντιπάθεια τόσο των κυβερνητι
κών όσο και των αντιπάλων του. Ο Μακρυγιάννης, μόλις και μετά βίας
αφιερώνει μόνο δύο λέξεις στον θάνατο τού τέως συντρόφου του: «Είς
τό χάνι ηΰραμεν καί τόν Παπαφλέσσα μέ κάμποσους. Πάγαινε έναντίον τού Μπράίμη. Πέρασε άπό τό Λιοντάρι κα'ι ήταν ένθουσιασμένος. Πήγε και χάθηκε».*
Έ να ς από τους γραμματικούς του Προέδρου Γ. Κουντουριώτη,
του γράφει απο την Ύ δρα: «Κανείς δεν εδάκρυσε τον θάνατο του
Παπαφλέσσα...».** Η παροιμία που λέει, “πέθανε για να μαζέψεις
επαίνους” δεν λειτούργησε τότε στην περίπτωση του Παπαφλέσσα.
Μοναδική εξαίρεση μακροθυμίας ο Κανέλλος Δεληγιάννης, που εί
χε και αυτός ανηλεώς καταδιωχθεί από τον εκλιπόντα. «Ό ένδοξος
αύτού θάνατος», γράφει, «άπέπλυνεν όλους τούς ρύπους τού
Ιδιωτικού κα'ι πολιτικού του βίου, και χρεωστεί ή Πατρ'ις νά τόν
συγκατατάξη και αυτόν μεταξύ τών λοιπώ ν ενδόξω ν κα'ι αθα νά 
των αυτής προμάχων».*** Τι να κάνουμε όμως; “Ο αποθανών δεδικαίωται”. Έ τσι μας προέκυψε, όπως και πολλοί άλλοι, ήρωας ο Πα
παφλέσσας, όπως ανακηρύσσονται άγιοι, διάφοροι φανατικοί θρη
σκόληπτοι που υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο, χωρίς να έχουν προ
σφέρει στον άνθρωπο και στην κοινωνία το παραμικρό όφελος. Κα
λή η μακροθυμία, καλός ο συναισθηματισμός, καλές και οι κορώνες
και μπορεί ίσως για μερικούς ο θάνατος του Παπαφλέσσα να απέ
πλυνε τους ρύπους του βίου του και η πατρίδα να τον συγχώρεσε και
να τον κατέταξε μεταξύ των ηρώων της, αλλά οι συνέπειες των ενερ
γειών του παρέμειναν και επέφεραν καταστροφικά αποτελέσματα
τόσο για την μακρόθυμη πατρίδα, όσο και για τον δύστυχο λαό της.

* I. Μ ακρυγιάννχ\, Απομνημονεύματα, όπ. παρ., α. 214.
** Α ρχεία Κονντονριώτου, τ. Δ \ σ. 505.
*** Α ρχεία Κονντονριώτου, όπ. παρ., τ. Γ ’, σ.13.
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Πάνος Κολοκοτρώνης
Δευτερότοκος γυιός του Κολοκοτρώνη. «Είναι νεότατος, με πολΰ κα
λούς τρόπους και εμφάνιση και με μεγάλες ικανότητες. Μιλάει και δια
βάζει Ιταλικά αρκετά και, όταν βρίσκει καιρό ανάμεσα στους απελευ
θερωτικούς και εμφύλιους πολέμους ασχολείται με την εκμάθηση της
γαλλικής».* Γενναίος, ειλικρινής, αγνός πατριώτης. Για την εποχή του
ένα μορφωμένο Ελληνόπουλο. Λέγεται μάλιστα ότι είχε τελειώσει το
Λύκειο στη Ζάκυνθο και είχε συμμαθητή του τον Τερτσέτη. «Ό Πάνος
είχε έκμάθει τήν Ελληνικήν και τήν Ιταλικήν εις Ζάκυνθον, καί, άν
δεν άπατώμαι, κάι εις τό Λύκειον Γκύλφορδ, έχων συμμαθητήν του
τον Τερτσέτην. Ειχε δέ κα'ι άρχάς τής Αγγλικής».**
Τον Νοέμβριο του 1821 παντρεύεται στο Άργος την κόρη της
Μπουμπουλίνας. Η προίκα που πήρε ήταν πολύ μεγάλη, γιατί η
Μπουμπουλίνα είχε φτιάξει δυό νομισματοκοπεία, ένα στο Ναύπλιο
και ένα στις Σπέτσες, όπου κατασκεύαζε κίβδηλα τούρκικα γρόσια,
τα οποία διοχέτευε στη Μικρά Ασία, για να αποσταθεροποιήσει την
οικονομία της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Τα κάλπικα αυτά νομί
σματα οι Έλληνες τα ονόμαζαν “μπουμπουλίνες”.***
Τον Πάνο τον σκότωσαν, κατόπιν ενέδρας, οι κυβερνητικοί στον
Εμφύλιο το 1824, σε ηλικία 24 χρόνων. Αυτό το παλληκάρι διάλεξαν
να ξεκάνουν τα καθάρματα. Λες και η πατρίδα είχε τότε πολλούς
σαν τον Πάνο Κολοκοτρώνη και μας περίσευε η γεναιότητά του και
οι γνώσεις του.
Από τότε λέγεται ότι άρχισε και η κατάρρευση του ηθικού του
πατέρα του, αφού έβλεπε να εξοντώνονται το ένα μετά το άλλο τα

* G. Waddington, όπ. παρ., σ. 123.
** Θ. Ρηγόπουλος, όπ. παρ., τ. F , σ. 85.
*** G. Waddington οπ. παρ., σ. 129-136.
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μέλη της οικογένειας του, που ήταν το φόβητρο των Τούρκων. Μετά
τον θάνατό του, η χήρα του παντρεύτηκε τον καπετάνιο Θοδωράκη
Γρίβα και έγιναν επεισόδια για την επιστροφή της προίκας. Το κρα
νίο του σήμερα βρίσκεται στο Εθνολογικό Μουσείο, γεμάτο σφαί
ρες.

Μαντώ Μαυρογένους
Μαγδαληνή Μαυρογένους, η γνωστή μας από τα σχολικά χρόνια
Μαντώ Μαυρογένους. Κόρη του πλούσιου μεγαλεμπόρου της Τερ
γέστης Νικολάου Μαυρογένους, φαναριώτικης καταγωγής.
«Μεγάλωσε στην Τεργέστη όπου την οδήγησε ο πατέρας της,
σπαθάριος του Μαυρογένους, ύστερα από τον αποκεφακισμό του
οσποδάρου από τον σουλτάνο Σελίμ, και μορφώθηκε με επιμέλεια.
Μιλούσε γαλλικά και ιταλικά. Είναι προικισμένη με έναν γλυκύτατο
χαρακτήρα. Αλλά όταν μιλάει για την ελευθερία της πατρίδας της,
φλογίζεται, η συζήτηση ζωντανεύει και τα λόγια της κυλάνε με μία
φυσική ευγλωττία που σου κρατούν την ανάσα».*
Μόλις ξέσπασε η Επανάσταση, κατέβηκε στην Ελλάδα, εγκατάσταθηκε στη Μύκονο, τόπο καταγωγής της μητέρας της, συγκρότησε
στόλο με δικά της έξοδα και άρχισε ναυτικές επιδρομές σε βάρος
των Τούρκων και των πειρατών. Στη συνέχεια σχημάτισε δικό της
στρατιωτικό σώμα, από 800 άνδρες και ντυμένη ανδρικά έλαβε μέ
ρος σε πολλές μάχες. Για τη δράση της αυτή, της απενεμήθη ο βαθ
μός του αντιστρατήγου.
Λεπτή, ψηλή, όχι τόσο όμορφη, ηλικίας μεταξύ 25 και 35 ετών. Λ έ
γεται ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Δημήτριο Υψηλάντη, ο
οποίος της είχε υποσχεθεί γάμο, αλλά άρχισαν να παίρνουν και να δί

* Μ. Raybaud, όπ. παρ., σ. 117.
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νουν τα κουτοομολιά, ότι στο Ναύπλιο, όπου είχε εγκατασταθεί, τάφτιαξε με τον Άγγλο Edward Blaquiere, τον Βλακέρο, όπως τον αποκαλούσαν οι Έλληνες, που έφερε την πρώτη δόση του δανείου στην
Ελλάδα, και σαν το έμαθε, τελευταίος, όπως ήταν φυσικό, ο Υψηλάντης, «έπικράθη παρά πολύ κα'ι άπεφάσισε νά πάρη τον λόγον
του όπίσω, όπου είχε δώσει προς αυτήν πρ'ιν άνακαλύψ ει τάς
μετά τοϋ κυρίου Βλακέρου σχέσεις της».* Αλήθεια, ψέματα, κου
τσομπολιά ή πραγματικότητα δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ίσως και να
παρεξηγήθηκε η στάση της και η συμπεριφορά της, να κάνει την επο
χή εκείνη παρέα με έναν Άγγλο ευγενή, δεδομένου ότι και ευρωπαϊκή
παιδεία διέθετε και πολλές ξένες γλώσσες γνώριζε, και ήταν φυσικό
να δημιούργησε κάποια κοινωνική σχέση. Τώρα, αν αυτή η σχέση
εξελίχθηκε σε ερωτική, κανείς δεν το ξέρει σίγουρα. Πάντως τα αυ
στηρά ήθη της επαναστατικής περιόδου, δεν επέτρεπαν κανενός εί
δους ελευθεριότητα στη γυναίκα. Τα ελληνικά ήθη δεν απείχαν και
πολύ από τα τουρκικά, που ήθελαν τη γυναίκα κλεισμένη στο σπίτι.
Είναι αλήθεια, ότι τη φήμη αυτή μεταφέρει ο ιστορικός Τρικούπης,
στον γαμπρό του Μαυροκορδάτο. Είναι επίσης γεγονός ότι από τό
τε άρχισε ο διωγμός της. Πρώτα βάζουν φωτιά στο σπίτι της στο
Ναύπλιο και μετέπειτα συλλαμβάνεται με διαταγή του Κωλέττη και
στέλνεται στη Μύκονο, για να καταλήξει στην Πάρο και να πεθάνει
θεόφτωχη. Υπάρχουν αναφορές της προς το Βουλευτικό, με τις οποί
ες ζητάει από την κυβέρνηση οικονομική βοήθεια για να ζήσει. Η
Κυβέρνηση εγκρίνει την παροχή βοηθήματος προς την Μαντώ,
«...διά λόγον εύχαριστήσεως διά τάς προς τήν Π ατρίδαν κα'ι τό
Έ θ ν ο ς εκδουλεύσεις τής κυρίας Μ αντοΰς Μαυρογένη...»**
Μεταγενέστερες όμως αιτήσεις της, «....νά λάβη πρόνοιαν ή
Διοίκησις νά έξοικονομήση και αυτήν, δυστυχοΰσαν ήδη», δυστυ
χώς απερρίφθησαν μετά πολλών βαΐων! Οι απορριπτικές αυτές απο
φάσεις της κυβέρνησης του κ. Κωλέττη και λοιπών, είναι οι δάφνες
που εδικαιούτο, που η πατρίδα της όφειλε, και τώρα της αρνιόταν,
για την συμμετοχή της στον Αγώνα. Αρνήθηκαν τη βοήθεια σε ποια;
* Ιστορικόν Α ρχείον Αλεξ. Μ ανροκορδάτον, τ. iv, σ. 462.
** Α ρχείον της Ελληνικής Παλιγγενεσίας..., τ. Β' 1823-1824, σ. 70.
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Στην ηρωϊδα, σιην πάμπλουτη Ελληνίδα, που την κατάντησαν ζητιά
να να παρακαλάει για ένα κομμάτι ψωμί, στη γυναίκα που διέθεσε
όλη την τεράστια περιουσία της για την ελευθερία της Ελλάδας, αγο
ράζοντας και εξοπλίζοντας δέκα πολεμικά πλοία και σχηματίζοντας
στρατιωτικό σώμα, από 16 λόχους, πολεμώντας με τους άνδρες, σαν
άνδρας!
Φαρμακωμένη, πικραμένη, ζώντας από την ελεημοσύνη των συγ
γενών της, τη βρήκε ο θάνατος στην Πάρο, όπου και την έθαψαν
στον περίβολο της εκκλησίας της Εκατονταπυλιανής.
«Αυτή η ενδιαφέρουσα γυναίκα, αφού ξόδεψε το σύνολο της πε
ριουσίας της στην ελληνική υπόθεση, απόμεινε μονάχα με τον πα
τριωτισμό και την αγάπη προς την πατρίδα, που, όπως πιστεύω, και
πεντακάθαρος είναι και αφιλοκερδής. Μου έκανε εντύπωση κατά
τις συνομιλίες μας η σοβαρότητα των αισθημάτων της, καθώς και η
φιλοδοξία της να δει τους Έ λληνες ενωμένους».*

Φαναριώτες
Με το όνομα αυτό πέρασαν στην ιστορία τα πρόσωπα εκείνα που
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας, από την
έναρξη της επανάστασης μέχρι τη ούσταση, και ακόμη αργότερα,
του ελληνικού κράτους. Πρόκειται για πολιτικούς και άλλους που η
καταγωγή τους ήταν η συνοικία Φανάρι της Κωνσταντινούπολης,
όπου ήταν η έδρα του Πατριαρχείου και η κατοικία του Πατριάρχη.
Στη συνοικία αυτή συγκεντρώθηκαν σιγά-σιγά μετά την κατάκτηση
της Πόλης από τους Τούρκους όλοι σχεδόν οι επιφανείς Έ λληνες το
γένος κάτοικοί της, όσοι δεν μπόρεσαν ή δεν ήθελαν να φύγουν στο
εξωτερικό, επωφελούμενοι των προνομίων που είχαν παραχωρήσει
οι Τούρκοι στον Πατριάρχη και επιζητούντες την προστασία του. Ας

* Blaquiere Edward, The Greek Revolution, London, 1824, σ. 118.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

74

μην ξεχνάμε ότι ο Πατριάρχης ήταν τότε για τους υπόδουλους Έλλη
νες ένα είδος Εθνάρχη. Δίπλα και κοντά σ’ αυτούς εγκαταστάθηκαν
και έκτισαν τα αρχοντικά τους και οι μεταγενέστεροι πλούσιοι έμπο
ροι και καραβοκύρηδες της εποχής, με τρόπο ώστε να δημιουργηθεί
μία ιδιαίτερη κάστα, μία συντεχνία προσώπων που απέκτησε στα κα
τοπινά χρόνια οικονομική και πολιτική ισχύ. Η δημιουργία αυτής της
κατηγορίας πολιτών, μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οφείλεται
στο γεγονός ότι το Κοράνι ήταν εχθρικό προς κάθε είδους εμπορική
και τραπεζιτική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα τους τομείς αυτούς να
υπηρετούν οι υπόδουλοι Έλληνες, Εβραίοι, Αρμένιοι και άλλοι.
Φυσικό ήταν όλοι αυτοί να πλουτίσουν και να ανεβούν έτσι κοι
νωνικά και οικονομικά. Παράλληλα οι Ρωμιοί κατάφεραν να υπερ
κεράσουν τους Ιταλούς στην θάλασσα, να γίνουν πλοιοκτήτες και να
αποκτήσουν τον έλεγχο του εμπορίου της Ανατολής.
Με τον τρόπο αυτό το Φανάρι έγινε το κέντρο και ο πυρήνας της
νεόπλουτης αυτής τάξης, της φαναριώτικης αριστοκρατίας, η οποία
προσεταιρίστηκε το Πατριαρχείο, που διέθετε θρησκευτική, δικαστι
κή, αλλά και μερικώς κοσμική εξουσία και χάρη στη διαπλοκή αυτή
κατάφερε να αυτοπροβληθεί σαν ένα είδος πολιτικής ηγεσίας του
υπόδουλου γένους.
Το Πατριαρχείο χρειαζόταν τους Φαναριώτες, και αυτοί είχαν
ανάγκη την Εκκλησία, ως διαμεσολαβητή στις σχέσεις τους με τους
Τούρκους.
Αυτό γινόταν γιατί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τίποτε δεν
μπορούσε να γίνει χωρίς δωροδοκία του οποιουδήποτε αξιωματούχου. Ή ταν θεσμός και λειτουργούσε σαν νόμος ότι οι ραγιάδες
έπρεπε να δώσουν δώρο, “μπαξίσι”* για την ικανοποίηση και του
πιο ασήμαντου νόμιμου ή παράνομου αιτήματος τους. Από τον θεσμό
αυτόν δεν ξέφευγε ούτε η εκλογή του Πατριάρχη. Για να γίνει κανείς
Πατριάρχης προσέφερε τεράστια οικονομικά ανταλλάγματα στην
Πύλη, στην Κυβέρνηση δηλαδή του σουλτάνου, τα οποία φυσικά κά
λυπταν οι πλούσιοι Φαναριώτες. Στη συνέχεια βέβαια εξαγόραζαν

* Τουρκ. bahsis.
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από το Πατριαρχείο τα δοσίματα με παρεμβάσεις του Πατριάρχη
στην τουρκική διοίκηση υπέρ των συμφερόντων τους, και το αλισβερίσι -γ ια να χρησιμοποιήσω τουρκική, καίρια, για την περίπτωση λέ
ξη - πήγαινε λέγοντας, με το ανάλογο πάντοτε μπαξίσι. Οι ίντριγκες
και οι μηχανορραφίες έδιναν και έπαιρναν. Οι ανταγωνισμοί στα
επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα ήταν άγριοι. Σχεδόν κά
θε ισχυρή οικογένεια υποστήριζε τον δικό της υποψήφιο για Πα
τριάρχη. Φυσικά κέρδιζε εκείνος που έδινε τα περισσότερα. Ωχριοΰν
οι σημερινές διαπλεκόμενες σχέσεις των πολιτικών με επιχειρηματίες
μπροστά στις συναλλαγές της φαναριώτικης κάστας για να αποκτή
σουν την εύνοια της Υψηλής Πύλης.
Παράλληλα, όμως, πέρα από την οποιαδήποτε βοήθεια του Πα
τριαρχείου στην επικράτησή τους βοήθησε και η παιδεία τους. Τα
παιδιά τους σπούδαζαν σε σχολεία και σε Πανεπιστήμια της Δύσης,
μάθαιναν ξένες γλώσσες και υπερτερούσαν κατά τούτο των Τούρ
κων, οι οποίοι δεν ήθελαν γράμματα και σπουδές, γιατί ο ισλαμικός
νόμος απαγόρευε στους πιστούς να μιλούν τις γλώσσες των απίστων.
Οι Οθωμανοί ήταν μία κλειστή, θεοκρατική κοινωνία, που δεν ήθε
λε επαφές με αλλόθρησκους. Οι κοινωνικές όμως ανάγκες έχουν
τους δικούς του νόμους. Ή σαν εκ των πραγμάτων υποχρεωμένοι να
έλθουν σε επαφή με τους ξένους. Ό πω ς για παράδειγμα, όταν αρρώσταιναν χρειάζονταν γιατρό. Και οι γιατροί ήσαν Ευρωπαίοι ή Έ λ 
ληνες που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό. Και οι επαφές με τα χρι
στιανικά κράτη, απαιτούσαν ανθρώπους που να ξέρουν τη γλώσσα
των άλλων. Έ τσι άνοιξε ο δρόμος για τους Φαναριώτες να μπούν μέ
σα στην καρδιά της οθωμανικής διοίκησης, είτε ως διερμηνείς ή άλ
λου είδους υπάλληλοι των Τούρκων, είτε ως γιατροί αξιωματούχων
Τούρκων. Παράλληλα χάρη στις σχέσεις τους αυτές απέκτησαν και
διάφορα προνόμια που δεν τα είχαν οι υπόλοιποι ραγιάδες. Μ πο
ρούσαν λ.χ. να έχουν γενειάδα, η οποία απαγορευόταν στους χρι
στιανούς, να ιππεύουν δημοσίως, να φορούν γούνινους σκούφους
και να δικάζονται μόνο από το δικαστήριο του μεγάλου βεζύρη και
όχι από τα κοινά τουρκικά δικαστήρια.
Έτσι από την μια ημέρα στην άλλη, θα έλεγε κανείς, βρέθηκαν
στην κορυφή της οθωμανικής γραφειοκρατίας και διαμόρφωσαν μία
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ιδιάζουσα συμπεριφορά που τους χαρακτήριζε όλα τα κατοπινά χρό
νια. Έ να σύνολο δηλαδή υποκρισίας, κρυψίνοιας, καιροσκοπισμού,
ίντριγκας, ψεύδους και ραδιουργίας. Με τα εφόδια αυτά κατάφεραν
να γίνουν απαραίτητοι στην οθωμανική διοίκηση και να τους ανατε
θούν σπουδαίες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό. Επέτυχαν να γίνουν
κυρίως ηγεμόνες των παραδουνάβιων περιοχών της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, της Βλαχίας και της Μολδαβίας, αλλά και υπουργοί
των εξωτερικών και όραγονμάνοι του στόλου, δηλαδή διερμηνείς*
του αρχηγού του τουρκικού στόλου, με μεγάλες διοικητικές αρμοδιό
τητες. Υπηρετούσαν πιστά τον Τούρκο αφέντη τους και ταυτόχρονα
φρόντιζαν για τον δικό τους πλουτισμό, πατώντας κυριολεκτικά επί
πτωμάτων. Τους καταλόγιζαν τυφλή δουλικότητα στον Οθωμανό δυ
νάστη και αφόρητη καταπίεση στους υπόδουλους ραγιάδες.
Οι τελευταίοι έλεγαν για τους Φαναριώτες ότι, αν συνέβαινε ποτέ ο
Τούρκος αξιωματούχος να τους ρωτήσει πως έχει η υγεία τους, εκεί
νοι απαντούσαν «φιλώ την σκόνη των παπουτσιών σου αφέντη»**
Μέσα σε αυτό το κλίμα γινόταν ο διορισμός κάποιου Φαναριώτη
σε μία θέση Βοεβόδα, δηλαδή διοικητή μίας επαρχίας, της Βλαχίας
ή της Μολδαβίας. Διοριζόταν εκείνος που πλειοδοτούσε. Εκείνος
που έδινε τα περισσότερα στο Πατριαρχείο για να εισηγηθεί ευνοϊ
κά και να χορηγήσει εγγυήσεις και πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης
στην τουρκική διοίκηση, είχε σίγουρο τον διορισμό. Αυτό δημιούρ
γησε τον ανταγωνισμό, την αντιζηλία των αντίπαλων υποψήφιων οι
κογενειών και το κάρφωμα μεταξύ τους για πραγματικά ή φανταστι
κά παραπτώματα. Για να διατηρήσει το αξίωμά του ο Φαναριώτης
και να μην πέσει σε δυσμένεια έπρεπε να πληρώσει. Και για να βρει
τα χρήματα, φορολογούσε άγρια την περιοχή της δικαιοδοσίας του.
Για τη διατήρηση του τίτλου μίας ηγεμονίας υπήρχαν ειδικές ταρίφες. Η θέση του ηγεμόνα της Βλαχίας στοίχιζε 45.000 χρυσές λίρες,
ενώ του ηγεμόνα της Μολδαβίας 30.000 χρυσές λίρες.
Μέσα και κάτω από αυτό το πλαίσιο της οθωμανικής διοίκησης,
* Βενετσιάνικο, dragomano.
** Τουρκιστί: χακιπάί γιουζ σουρέρουρ.
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οι Φαναριώτες έπαιξαν σημαντικό ρόλο, κυρίως αρνητικό, στα ελλη
νικά επαναστατικά και μετεπαναστατικά πράγματα της Ελλάδος. Να
σημειώσουμε μόνο εδώ ότι όλοι αυτοί στο σύνολό τους δεν δέχονταν
να τους αποκαλοΰν Έ λληνες ή Γραικούς, γιατί πίστευαν ότι αντιπρο
σωπεύουν το πάλαι ποτέ ένδοξο γένος των Ρωμαίων και ως εκ τού
του αντιμετώπιζαν με υπεροψία και αποστροφή τους απλούς Έ λλη
νες ομοεθνείς τους.
«Α υτοί όνομάσαντες έαυτούς “το περίβλεπτον γένος τών
'Ρωμαίων” - βλασφημίαν ήκουαν, άν τούς ώνόμαζέ τις Γραικούς ή
Έ λ λ η ν α ς - δεν ήθελαν νά έχουν κοινω νίαν μέ τούς άφανεΐς κα'ι
άναξίους τής συγγενείας των πραματευτάς η τεχνίτας. Μέ διάφ ο
ρα σκωπτικά ονόματα έσήμαινον τούς Ή πειρώτας, τούς Θετταλούς, τούς Νησιώτας κα'ι όσους δεν ήσαν Τσελεπήδες».*
Παραθέτω στην συνέχεια διάφορες κρίσεις και χαρακτηρισμούς
για τους Φαναριώτες, για την ολοκλήρωση της εικόνας τους.
«Οί Φαναριώται έδυσφημήθησαν πολυειδώς και πολυτρόπως.
Ή δε άλήθεια είναι ότι περί τινα τού βίου και τής πολιτικής
αύτώ ν ήδύναντο εύλόγως νά κατακριθώσι. Ό λίγοι μεν έξ’ αυτών
περιήρχοντο εις άξιοπρεπεΐς προς τούς κρατούντας σχέσεις κα'ι έν
τούτοις οί πλεΐστοι έπεδείκνυντο άγέρω χοι προς τούς ομογενείς,
λησμονοΰντες ότι ή ύπεροχή αύτών άπό λεπτού έξηρτάτο νήμα
τος κα'ι ότι ή αύτή ισχυρά δεσποτεία έπεκρέματο έξ’ Γσου έπ’
αυτούς καί τούς ύπ’ αύτώ ν περιφρονουμένους ομοφύλους».**
«Καταδιώκουσιν άλλήλους καί εις αύτάς τάς συγγενικάς οικογέ
νειας, άποστρέφονται δέ μεταξύ των μέχρι μίσους. Ούτως οί Μεγι
στάνες τής Αυτοκρατορίας, άπαυδήσαντες άπό τών ενοχλήσεων
αύτών, ενίοτε δέ καί άπό τών κατά τών ιδίων αύτών προσώπων μηχα
νορραφιών, τούς μέν έξώρισαν, τούς δέ άπεκεφάλισαν καί ήλάφρωσαν ούτως εις μικρόν αριθμόν τούς δικαιούχους καί έξαιτουμένους».***
*
σ.σ. Τσελεπής, ήταν τίτλος των γιων του σουλτάνου και μεταφ. σημαινε γενικώς
τον άρχοντα, τον αφέντη. Κων. Κοϋμας: όπ. παρ., τ. IB, σ. 536.
** Κων. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία τον Ελληνικού Έθνους, Έ ν Αθήναις 1925,
τ. Ε \ σ. 109.
*** Α θ α ν. Κ ομνηνός - Υψηλάντης: ’Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ώ ν κα ϊ Κ α θ ο λ ικ ώ ν τώ ν ε ις
δώ δεκα β ιβ λίο ν.

78

Θ εόδω ρός Δ η μ ο σθ . Π αναγο πουλος

«Η διακυβέρνηση τους,* ήταν περισσότερο διεφθαρμένη και κατα
πιεστική από την τούρκικη διοίκηση στα γειτονικά πασαλίκια. Οι Φα
ναριώτες, που μοναδικό τους μέλημα ήταν να συγκεντρώνουν χρήματα
και να χαίρονται την δύναμή τους, κατόρθωσαν να μεταβάλουν τουε
ντόπιους κατοίκους στο πιο εξαθλιωμένο τμήμα των υπηκόων του
σουλτάνου. Καμμιά άλλη χριστιανική περιοχή δεν ήταν εκτεθειμένη σε
τέτοιους εκβιασμούς και αγριότητες. Σε τέτοια έκταση είχε προχωρή
σει η διαφθορά, ώστε στα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα, τα ποσά που
αποσπούσαν παράνομα οι Φαναριώτες αξιωματούχοι ισοδυναμούσαν
με το χαράτσι, που πλήρωνε ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός».**
«Ό διάβολος έγέννησε τούς Φαρισαίους Φαρισαίοι δε έγέννησαν τούς
Ίησου'ίτας, Ίησουΐται δέ έγέννησαν τούς Φαναρ ιώτας. Ώς οί Ίησουΐται
προσεκολλώντο εις τούς βασιλείς κα'ι ήγον τούτους διά τών δολοπλο
κιών των εις το νά γίνωνται οί θεράποντες τοΰ τάγματός των, οί Φαναριώται προσεκολλήθησαν εις τούς Βεζύρας τών σουλτάνων, έκ φύσεως
κα'ι αγωγής άμαθεστάτους, τούτων δέ τά πάθη θωπεύοντες καί πρόθυ
μοι έργάται κα'ι ύπηρέται τών άνομιών των γενόμενοι, έλαβον τήν έπ'ι
τούτων υπεροχήν, διότι οί βάρβαροι εύρισκον λίαν εις αυτούς συμφέ
ρον, διά τήν οκνηρίαν προς ήν ήσαν επιρρεπείς αύτο'ι μέν να
καρπώνται τάς ώφελείας τής θέσεώς των, οί δέ παρά τούς πόδας
τούτων έρποντες Φαναριώται νά φέρωσι τάς φροντίδας, χορταζόμενοι
ώς κυνάρια άπο τής πλούσιας τών δεσποτών αυτών τραπέζης
Ήσκήθησαν έν τή ραδιουργία ούτως ώστε ό Τούρκος πιστεύσας ότι ή
καταστροφή τοΰ μισουμένου ύπ’ αυτών ήν άναγκαία τώ δεσπότη, διατάξη τήν θανάτωσίν του, μεθ’ ήν, ώς ήν επόμενον, δι’ όμοιων ραδιο
ύργων περιστάσεων παρέπειθον τον μέγα ίσχύοντα Τοΰρκον νά δώση
τήν θέσιν τοΰ καρατομηθέντος, άπαγχονισθέντος ή άνασκολοπισθέντος εις τον δήθεν άποκαλύψαντα τάς προδοσίας εκείνων, ώς δόντα
δείγματα τρανά τής προς τον δώσοντα άφοσιώσεώς του. Εννοείται ότι

* Εννοείται στις παραδουνάβιες περιοχές.
** George Finlay, Ιστορία της Τουρκοκρατίας και της Ενετοκρατίας στην Ε λλά
δα, Αθήνα 1957, σ. 294-295.
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τούτου γενομένου ό νεωστ'ι προς το αξίωμα άναχθε'ις έπαυε πάντας
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του προκατοχου του τους οπαδούς, διωριζε δε τους εαυτου εις τας
εκείνων θέσεις. Α ί ραδιουργίαι δμως δεν έπαυον άλλ’ απλώς μεθίσταντο καθ’ δτι κα'ι οί παυθέντες διά τοιοΰτων έπεκρήμιζον τον άνελθόντα, το δε παίγνιον έπανελαμβάνετο έπ’ άπειρον».*
Εδώ περιττεύουν τα σχόλια. Μ ονάχα να επισημανθεί το γεγονός
της αντικατάστασης όλων των αξιωματούχων της κρατικής διοίκησης
στην σύγχρονη Ελλάδα, όταν αναλαμβάνει εκάστοτε την εξουσία η
νέα κυβέρνηση, δεν έχει καμμιά σχέση με την φαναριώτικη παράδο
ση, αλλά πρόκειται στ’ αλήθεια για απλή σύμπτωση!
Ο Κοραής εξ άλλου χαρακτηρίζει τις Αυλές της Βλαχίας και της
Μολδαβίας αληθινά σπήλαια ληστών και τους Φαναριώτες ηγέτες
τους «ανδράποδα του σουλτάνου, τα οποία σήμερον στόλιζε με τον
τίτλον του πρίγκιπος και αύριον έσφαζε ή εξώριζε χωρίς κρίσιν».**
μ

«Μάθε ότι ό αύθέντης Φαναριώτης, άνευ φιλοδοξίας και άνευ
ραδιουργιών ομοιάζει προς ρήτορα άνευ ευγλωττίας, φιλάρεσκον
γυναίκα άνευ άπαιτήσεων ή ιερέα άνευ υποκρισίας. Δεν άγνοώ ότι
ό αύθέντης πρέπει να ύπάρχη δίκαιος κα'ι άφιλοκερδής, ή ηθική
όμως αύτη δεν συνάδει προς το φαναριώτικο σύστημα. Πίστευσόν
με δεν δύναταί τις νά κυνηγήση ταυτοχρόνως τήν δικαιοσύνην κα'ι
τον πλούτον». Είναι οι υποθήκες του Οσποδάρου της Μολδαβίας,
Αλέξανδρου Σούτσου, προς τον δάδοχό του.***

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος
Έ νας από τους επιφανέστερους Φαρισαιο-Φαναριώτες που έπαιξε

* Ανώνυμη Μελέτη, Οι Φαναριώται, Εθν. Βιβλ., σ. 1-6.
** Αδαμ. Κοραής Προς τούς ελευθέρους "Ελληνας, Παράχλησις ομογενούς γεροντος.
*** Marc. Philippe Zallony: Voyage a Tine ΐ une des lies de ΐ Archipel de la Grece, Paris 1801.
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άθλιο ρόλο στην ελληνική πολιτική σκηνή, ήταν και ο Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος.
Πρώτα να σας τον περιγράφω:
Μέτωπο πλατύ, πρόσωπο μεγάλο, φουσκωτά μάγουλα, πυκνά
φρύδια, μακριά μαλλιά, μακριές φαβορίτες που έφταναν μέχρι τις
άκρες του μουστακιού, μάτια πεταχτά, μύτη γερακίσια κυρτή και φω
νή στριγγιά.
Μικρό ανάστημα και εβραϊκή εμφάνιση, δόλιος και υπερφιλόδο
ξος, δημαγωγός, άξιος Μακιαβέλλι. Αδύνατον να προκαλέσει εμπι
στοσύνη.
Είχε όχι μόνο φαβορίτες αλλά και μουστάκια, αταίριαστα όλα αυ
τά με τα μυωπικά γυαλιά του. Στο πρόσωπό του ξεχώριζες περισσότε
ρο φιλοδοξία και ραδιουργία παρά ικανότητες. Αυτός, ο Κωλέττης και
ο Νέγρης, ήσαν οι πλέον ακατάλληλοι για την επιτυχία του απελευ
θερωτικού αγώνα. Καθένας χωριστά φιλοδοξούσε να κατακτήσει
την εξουσία και ήταν πρόθυμος να κάνει τα πάντα για να πετύχει τον
σκοπό του.
Αυτός ήταν ο “πρίγκιπας” που ήρθε να απελευθερώσει την Ελλά
δα και να γίνει βασιλιάς της, στη θέση του σουλτάνου.
Πήρε το όνομα του παππού του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Ο
πατέρας του Νικόλαος παντρεύτηκε την κόρη του ηγεμόνα της Βλα
χίας Νικ. Καρατζά, Σμαράγδα, και υπήρξε “Μ πάνος”, ένας μεσαίος
δηλαδή αξιωματούχος της Βλαχίας. Ο Αλέξανδρος σπούδασε στη
γνωστή τότε Σχολή του Γένους και έγινε κάτοχος 11 γλωσσών. Έ λα 
βε παιδεία για να αναλάβει, όταν έλθει η ώρα, διοικητικές θέσεις,
στο οθωμανικό σύστημα. Και πράγματι έφθασε η κατάλληλη στιγμή.
Έ να ς εξάδελφος της μητέρας του, ο Ιωάννης Καρατζάς διορίζεται
ηγεμόνας της Βλαχίας το 1812 και τον παίρνει μαζί του ως γραμμα
τέα του για να προαχθεί στη συνέχεια σε Μέγα Ποστέλνικο της ηγε
μονίας, δηλαδή Υπουργό των Εξωτερικών. Από τη θέση αυτή έρχε
ται σε επαφή με πολλούς Έ λληνες της διασποράς στη Δύση και μυείται στη φιλική εταιρεία. Το 1819 αναχωρεί μαζί με τον ηγεμόνα
Καρατζά και εγκαθίσταται στη Γενεύη, γιατί ο Σουλτάνος προετοί
μαζε την αντικατάσταση του τελευταίου με άλλον ηγεμόνα και όχι
μόνο αυτό, αλλά και την καταδίκη του σε θάνατο για απιστία στον
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θρόνο. Από τη Γενεύη πηγαίνει στην Πίζα της Ιταλίας και από εκεί
ετοιμάζει την κάθοδό του στην Ελλάδα, την οποία δεν γνωρίζει κα
θόλου. Φιλοξενείται στο σπίτι του εξόριστου, πρώην μητροπολίτη
Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιου, ομοϊδεάτη, συμπατριώτη του από τις πα
ραδουνάβιες χώρες και μεγάλου δολοπλόκου* «άνεξόδως τρεφόμε
νος μέχρι τοϋ έτους 1821», παρακολουθώντας μάλιστα και μαθήμα
τα ιατρικής. Έ ρχεται καθημερινά σε επαφή με Έλληνες και ξένους,
και συμπληρώνει τη μόρφωσή του, διαβάζοντας και γράφοντας βι
βλία. Σημαντικό ήταν το βιβλίο του Συνοπτικά π ερ ί Τουρκίας για την
οποία δίνει αρκετά στοιχεία, άγνωστα μέχρι τότε στην Ευρώπη.
Αξίζει να αναφέρουμε μερικά. Γράφει ότι ο πληθυσμός της Τουρ
κίας τότε, παραμονές της ελληνικής επανάστασης, ήταν 23.000.000,
από τα οποία 7.000.000 Τούρκοι, 6.000.000 Έλληνες, 2.000.000 Σέρβοι, Βλάχοι και Μολδαβοί, 1.000.000 Αλβανοί, 4.000.000 Άραβες και
3.000.000 Εβραίοι, Τουρκομάνοι και Δρούζοι. Με άλλα λόγια οι
Τούρκοι, ως έθνος δεν ήταν ούτε το ένα τρίτο του πληθυσμού της αυ
τοκρατορίας. Στη λεγάμενη Ευρωπαϊκή Τουρκία, τα πράγματα ήταν
ακόμη χειρότερα για τους Τούρκους.
Σε σύνολο 9.300.000 κατοίκων, ήταν 2.200.000 Τούρκοι, 3.300.000
Έλληνες, 2.000.000 Σέρβοι, Βλάχοι, Μολδαβοί, 1.000.000 Αλβανοί,
500.000 Αρμένιοι και 300.000 Εβραίοι.
Το καλοκαίρι του 1821 κατεβαίνει στην Ελλάδα με πολλές φιλο
δοξίες. Πετάει την τουρκική στολή που φορούσε και ντύνεται ευρω
παϊκά, φράγκικα. Ό πω ς είπε ο Καποδίστριας, αντικατέστησε το σα
ρίκι με «πίλον ευρωπαϊκόν». Η αλλαγή της ενδυμασίας του δεν ήταν
εντελώς αθώα. Ή θελε να εμφανισθεί ως Ευρωπαίος, ότι ήλθε από
την Εσπερία, την Ευρώπη, εγγράμματος και με τον τίτλο του πρίγκι
πα,** διατεθειμένος να βοηθήσει στην απελευθέρωση του τόπου, αλ
λά ήθελε παράλληλα να ξεχωρίζει και από τους ντόπιους ραγιάδες.
Το σημειώνουμε αυτό, γιατί κατά τους χρόνους της δουλείας απαγο
ρευόταν αυστηρά στους υπόδουλους λαούς να φορούν όχι μόνο ευ

* 'Ό μοιος όμοίψ ά εί πελάζει.
** Που δεν ήταν.
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ρωπαϊκά ροΰχα, αλλά και ορισμένα τουρκικά και ειδικά ορισμένα
χρώματα, όπως το πράσινο που μόνο Τούρκοι μπορούσαν να φο
ρούν, γιατί ήταν το χρώμα το οποίο άρεσε στον Προφήτη Μωάμεθ.
Επίσης δεν επιτρεπόταν να έχουν γενειάδα, να χτυπούν τις καμπά
νες των εκκλησιών και να ιππεύουν δημόσια. Κατ’ εξαίρεση μόνον οι
Φαναριώτες είχαν το προνόμιο να έχουν γένια.
Μετά την έναρξη, όμως, της επανάστασης άλλαξαν φορεσιά οι
κάθε λογής και φυράματος κοτζαμπάσηδες και οι διάφοροι παρατρεχάμενοι των Τούρκων και έσπευσαν όλοι να φορέσουν φουστα
νέλες και τσαρούχια, για να δείξουν την εθνικοφροσύνη τους.
Κατέρχεται λοιπόν ο “πρίτζιπας” στην Ελλάδα, με συνεργάτες
από το εξωτερικό, αποφασισμένους να παίξουν ηγετικό ρόλο στα ελ
ληνικά πράγματα και να κυβερνήσουν τη χώρα μόλις αποτινάξει τον
τουρκικό ζυγό. Μόνο που περίμεναν να την ελευθερώσουν και να
σκοτωθούν ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι και αυτοί να στρογγυλοκαθήσουν στην καρέκλα της εξουσίας, στη θέση των Τούρκων. Μερικοί
μάλιστα από το περιβάλλον του ήσαν πραγματικά καθάρματα. Εκτός
από τους 'Ελληνες έχει μαζί του πέντε-έξι Γάλλους και μερικούς Ιτα
λούς. Ό λοι αυτοί ήταν σύμβουλοι και ήρθαν να κυβερνήσουν τους
Έλληνες. Κατέληξαν από την Ιταλία στο Μεσολόγγι, όπου το πεδίο
δράσης τους ήταν ιδανικό, γιατί την Πελοπόννησο κυβερνούσε ήδη
η Πελοποννησιακή Γερουσία, ένα είδος προσωρινής επαναστατικής
κυβέρνησης, αποτελούμενη από τέσσερεις προκρίτους και τον άγιο
Βρεσθαίνης. Ό πως βλέπετε, οι άγιοι ήσαν από τότε κολλητοί και
απαραίτητοι στην κοσμική εξουσία, παράδοση που συνεχίζεται μέ
χρι σήμερα, αφού στην κυβέρνησή μας συμμετέχει, ας πούμε αριστίνδην, και ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος,
όπως του αρέσει να τον αποκαλούν, και συναποφασίζει σχεδόν για
κάθε ζήτημα που απασχολεί την πολιτική εξουσία και τον λαό, ανε
ξάρτητα από το γεγονός ότι ποτέ δεν τον ψηφίζουμε στις εκλογές,
ούτε του παρέχουμε την εντολή να μας εκπροσωπεί και να αποφασί
ζει για λογαριασμό μας. Μα, θα μου πείτε; Αυτά είναι ψιλά γράμμα
τα, ποιος κάθεται να τα διαβάσει και ποιος τα ακούει;
Ας επιστρέψουμε, όμως, στον αφιχθέντα σωτήρα πρίγκιπα.
Εγκαταστάθηκε, λοιπόν, στο Μεσολόγγι και την επόμενη ημέρα

Τ α Ψ ΙΛ Α ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

83

της αφίξεώς του κάνει δήλωση νομιμοφροσύνης στον Δη μ. Υψηλάντη,* τον οποίο έχουν αναγνωρίσει όλοι οι ξεσηκωμένοι Έλληνες,**
ως γενικό αρχιστράτηγο.
Γράφει στον Υψηλάντη, που είναι στην Τρίπολη: «Ένι λόγω εγώ
κρέμαμαι άπό τάς προσταγάς σας τάς οποίας θεωρώ ώς προσταγάς
τής πατρίδος....Ά ς προστάξη, άς δώση τάς αναγκαίας οδηγίας, και
θέλει εΰρει εις έμε δοϋλον πιστόν τής πατρίδος».*** Στην συνέχεια
του ζητάει την άδεια να οργανώσει, με επικεφαλής τον ίδιο και συνερ
γάτη του, τον ομοϊδεάτη και φίλο του Θεόδωρο Νέγρη, πολιτικά και
στρατιωτικά την Στερεά Ελλάδα. «Πρέπει νά συστηθή εις Μεσολόγγιον τοπική διοίκησις, έξηρτημένη άπό εκείνην τής Π ελοποννήσου
και α ν ή έκλαμπρότης σας στοχάζεται ότι ήμπορώ ό Γδιος νά χρησιμεΰσψ εις την κεφαλήν αυτής τής διοικήσεως, άς με προστάξη...
κα'ι άς μοι άποστείλη κανένα συνεργόν».****
Ο αγαθός Υψηλάντης έπεσε στην παγίδα και του έδωσε την
άδεια που ζητούσε. Που να φανταστεί ο δύστυχος τί τον περίμενε
από αυτή του την παραχώρηση! Πάντως του συνέστησε να μην χρη
σιμοποιήσει τον Νέγρη, τον οποίο θεωρούσε -ό χ ι άδικα- δόλιο άν
θρωπο, αφού αυτός «είναι εις μικρά μόνο πράγματα, διότι δεν είναι
αρμόδιος δια μεγάλα». Φυσικά παράκουσε τον Υψηλάντη και έστει
λε τον Νέγρη στα Σάλωνα (την Άμφισσα), ενώ ο ίδιος έμεινε στο
Μεσολόγγι. Εκεί τα δυο πολιτικά καθάρματα, αντί να οργανώσουν
στρατιωτικά την περιοχή και να δημιουργήσουν αξιόμαχο στρατό
για την απελευθέρωση της πατρίδας καταπιάστηκαν στο να φτιάξουν
ένα είδος συντάγματος, φυσικά κομμένο και ραμμένο στα μέτρα
τους, για να διοικήσουν ως απόλυτοι μονάρχες την περιοχή, δη
μιουργώντας ένα αυτόνομο κράτος εν κράτει, μέσα στην ξεσηκωμέ
νη για την ελευθερία της πατρίδα. Έτσι, τον Νοέμβριο του 1821, ο

*
Ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα, ως πληρεξούσιος του Γενικού Επιτρόπου της
Αρχής, δηλαδή του αδελφού του Αλέξανδρου, που θεωρείται ο αρχηγός του επανα(πατημένου Γένους.
** Μοραΐτες, Νησιώτες, Ρουμελιώτες.
*** Παπαρρηγόπουλος, όπ. παρ., τ. 6, σ. 38.
**** Παπαρρηγόπουλος, όπ. παρ., τ. 6, σ. 38.

84

Θ εόδω ρός Δ η μ ο σθ . Πα να γο π ο υ λο ς

Μαυροκορδάτος έφτιαξε τον «’Οργανισμό τής Προσωρινής Διοικήσεως τής Δυτικής Ελλάδος», ή αλλιώς Γερουσία, με έδρα το
Μεσολόγγι, ενώ ο Νέγρης τήν «Νομικήν Διάταξιν τής Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδος» ή αλλιώς τον Άρειο Πάγο, με έδρα την Άμφισσα.
Εδραιωμένοι τώρα θεσμικά, με την ανοχή του Υψηλάντη, θέλησαν
να υποτάξουν στα νομικά τους κείμενα τους τοπικούς οπλαρχηγούς
και να τους καταστήσουν υποχείριό τους. Ουσιαστικός αρχηγός και
των δύο οργάνων ανεδείχθη φυσικά ο Μαυροκορδάτος και αυτοαναγορεύθηκε έτσι αρχηγός της Στερεάς Ελλάδας, παραμερίζοντας
τόσο τον Νέγρη, όσο και τους μέχρι τότε τοπικούς αρχηγούς. Και
από τη θέση αυτή έφτασε να αμφισβητήσει ακόμη και τη θέση του
Υψήλαντη. Ο Υψηλάντης ήταν το πρώτο εμπόδιο στα σχέδια του.
Ό σ ο υπήρχε αυτός με το κύρος που διέθετε, ως πληρεξούσιος του
αδελφού του Αλέξανδρου Υψηλάντη, δεν είχε καμμιά ελπίδα επι
κράτησης. Ξεχνώντας τα όσα παραπάνω του είχε γράψει μόλις πάτη
σε το πόδι του στο Μεσολόγγι, τρείς μήνες αργότερα σε νέα του επι
στολή προς τον Υψηλάντη, του δηλώνει ότι ο αδελφός του εξαπατήθηκε από τους Φιλικούς, ότι τόσο αυτός όσο και ο μητροπολίτης Ουγγαροβλαχίας Ιγνάτιος,* ήσαν αντίθετοι με τον ξεσηκωμό και προσπάθη
σαν να τον αποτρέψουν και ότι δεν τον αναγνωρίζει για αρχηγό, διό
τι δεν εκπροσωπεί κανέναν, ούτε φυσικά το έθνος, ούτε μπορεί να εί
ναι πληρεξούσιος επιτρόπου μίας ανύπαρκτης αρχής, η οποία, ακόμη
και αν υπήρχε, δεν μπορούσε να έχει δικαιώματα επάνω στο έθνος,
καθώς και ότι ο αδελφός Αλέξανδρος Υψηλάντης και όλοι οι άλλοι,
που προκάλεσαν τον ξεσηκωμό, είναι ένοχοι και το έκαναν από ιδιο
τέλεια και μόνο, για το δικό τους συμφέρον και όχι γιατί ήθελαν την
ελευθερία της πατρίδας.**
Ανήκουστα πράγματα από τον δαιμόνιο Φαναριώτη. Φτύνει σή
μερα ο άθλιος εκεί που χθες έγλειφε. Αυτός έπρεπε να ονομάζεται
“Σατανάς” και όχι ο Αναγνώστης Δεληγιάννης, όπως είδαμε.
Δεν περιορίζεται, όμως, στην κατεδάφιση του Υψηλάντη. Προτεί
νει στους προκρίτους του Μόριά να προσκαλέσουν για αρχηγό των
* Βλ. παρακάτω γι' αυτόν.
** Παπαρρηγόπουλος, όπ. παρ., τ. 6, σ. 38-39.
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Ελλήνων τον πρίγκηπα της Γαλλίας Ευγένιο* ή τον Καποδίστρια, η
ακόμη και κάποιον άλλο ικανότερο των Υψηλάντηδων. Από αυτήν
την στιγμή αρχίζει το δράμα των ξεσηκωμένων ραγιάδων και η τρα
γωδία των εμφυλίων πολέμων. Ό ταν βέβαια ήρθε ο Καποδίστριας
στην Ελλάδα, τον οποίο ο ίδιος είχε προτείνει, τον αντιπολιτεύτηκε
σφόδρα και στάθηκε ο χειρότερος εχθρός του και θά ’λεγα και ο ηθι
κός αυτουργός της δολοφονίας του, που όπλισε το χέρι των Μαυρομιχαλαίων. Με τη δολοφονία του Καποδίστρια άνοιξε ένα νέο κεφά
λαιο με ξενόφερτες βασιλείες και αντιβασιλείες, που ταλάνισαν τον
τόπο μέχρι το 1967. Έ τσι ο Μαυροκορδάτος υπήρξε το μοιραίο, μαύ
ρο πρόσωπο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Πιστός οπαδός του
φαναριώτικου δόγματος «διαίρει και βασίλευε», ήταν, όπως γρά
φουν όλοι σχεδόν οι ιστορικοί, ένας πολιτικός που δεν υπολόγιζε τί
ποτε και κανέναν, και δεν άφησε δολιότητα και παλιανθρωπιά που
να μην την κάνει. Κατάφερε, μιας και διέθετε χρήματα, να προσεταιρισθεί μερικούς καπεταναίουςτης Ρούμελης, και σε σύντομο διάστη
μα να αναγνωρισθεί ως ένας άτυπος ανώτατος άρχοντας της περιο
χής, με δικό του πλέον μισθοφορικό στρατό πραιτωριανών και από
τη θέση αυτή και με τη δύναμη των όπλων, των πάντοτε ετοιμοπόλε
μων Ρουμελιωτών, να παίξει σημαντικό ρόλο στην κεντρική πολιτική
σκηνή. Ο τρόπος με τον οποίο ενεργούσε, καταφαίνεται ενδεικτικά
από τα ακόλουθα περιστατικά: διόρισε στο Ξηρόμερο σκόπιμα δύο
οπλαρχηγούς. Τον Τσόγκα και τον Γρίβα. Ό πω ς ήταν βέβαιο οι δυο
αυτοί αρχηγοί άρχισαν σύντομα να διαφωνούν και να ανταγωνίζεται
ο ένας τον άλλον. Κάποιος άλλος, ο Ράγκος πήγε στο σπίτι του Μαυροκορδάτου και του ανακοίνωσε τα νέα, λέγοντάς του ότι πολύ φο
βάται ότι οι δυο οπλαρχηγοί θα σκοτωθούν μεταξύ τους, για να λά
βει την απάντηση: «Τό ήξεύρω. Α λλά όποιος έκ τών δύο κα'ι άν
λείψει, θά λείψει ενας χαλές».**
Σημείωση πρώτη: ο παραπάνω οπλαρχηγός Τσόγκας ήταν ο πιο
πιστός και πρόθυμος φίλος και συμπαραστάτης του Μαυροκορδάτου, σε ό,τι εκείνος αποφάσιζε, εκτελώντας πάντοτε τις διαταγές του,
* Θετό γιο του Μ εγάλου Ναπολε'οντα.
** Κάρπος Π παδόπουλος, όπ. παρ., σ. 180.
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χωρίς αντίρρηση. Σημείωση δεύτερη: χαλές, στα Αρβανίτικα είναι το
αποχωρητήριο, ο καμπίνες και κατ’ επέκτασιν, ο άθλιος, ο βρομερός,
ο άξιος περιφρονήσεως άνθρωπος.
Τα μεγάλα του προσόντα ήταν, γράψει ένας που τον γνώρισε από
κοντά, «η διπλοπροσωπία, η ραδιουργία και η ολοκληρωτική έλλει
ψη αρχών».*
Αλλά ο κύριος στόχος του ήταν η ηγεμονία της Πελοποννήσου. Συνέπραξε με τον πάμπλουτο Υδραίο Κουντουριώτη, του οποίου έγινε
πιόνι, αλλά ταυτόχρονα και καθοδηγητής του και κατάφερε, έρποντας, γλύφοντας και ραδιουργώντας, να αναρριχηθεί στην εξουσία.
Και διαβάστε με ποιον τρόπο:
«Τι μ’ έγραψες και δεν ένήργησα... εις τήν άκρην τού κόσμου
αν θέλης νά ύπάγψ, εκεί υπάγω... Δεν ήξεύρω τι άλλο ήμπορώ νά
σε είπω... Γράψε με, τέλος πάντων, άδελφέ τι θέλεις νά κάμω, διά
νά βεβαιωθής, κα'ι όταν δεν τό κάμω έχεις δίκαιον... Ή ξευρ ε ότι
έν όσω δεν λάβω άπόκρισίν σου, ή όποία νά με άναπαύση τήν
ψυχήν, θέλει κυριεύομαι άπό τήν πλέον μεγάλην μελαγχολίαν...»
Αυτά έγραφε στις 27 Αυγούστου 1824 στον πρόεδρο Κουντουριώτη,
απο το Λιγοβίτσι της Αρκαδίας. Έτρεμε να μη χάσει την εύνοια του
Κουντουριώτη.**
Αυτός ο άνθρωπος ήθελε να γίνει βασιλιάς και κυβερνήτης της
ελεύθερης Ελλάδας, ενώ ήταν ανίκανος ακόμη και για μία απλή
ανοιχτή και ειλικρινή συνεργασία, και κατέφευγε πάντοτε στις δολιχοδρομίες για να επιτύχει τον σκοπό του με πονηριά και δολιότητα.
«Το μεγαλύτερο ελάττωμά του, που προκάλεσε ανυπολόγιστες συμ
φορές στη χώρα, ήταν η ολοκληρωτική απουσία σταθερού χαρακτή
ρα.***
Για κακή, όμως, τύχη της Ελλάδας, με τις ίντριγκες, τις παλιαν
θρωπιές και τις ραδιουργίες του, αυτός ο άθλιος, πολυπρόσωπος Φαναριώτης, τον Ιανουάριο του 1822 γίνεται πρόεδρος του εκτελεστι
κού, δηλαδή πρωθυπουργός και τον Μάιο του ίδιου χρόνου γίνεται

* W. Humphreys, Journal o f a visit to Greece, London 1826, σ. 204.
** Ιστορικόν Α οχείον Αλεξ. Μ αυροκορόάτον, τ. IV, σ. 319.
*** M illingen Julius, M emoirs o f the Affairs o f Greece, London 1831 o. 64.
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και αρχιστράτηγος με ψήφισμα του Βουλευτικού, δηλαδή της Βου
λής, και εξοπλίζεται με δικτατορικές, ανεξέλεγκτες εξουσίες:
«Ε πιτρέπεται αύτώ νά μεταχειρισθή δσα κρίνη αναγκαία και
ώφέλιμα τη πατρίδι μέτρα, τόσον περ'ι τών στρατιωτικών, καθώς
κα'ι περ'ι τών πολιτικών πραγμάτων».*
Ποιος τον πιάνει τώρα τον Μαυροκορδάτο, αφού μπορεί, να
παίρνει για οποιοδήποτε στρατιωτικό ή πολιτικό ζήτημα, όποιο μέ
τρο θέλει, κατά την απόλυτη κρίση του!
Να σημειώσω μόνο, ότι πριν ανακηρυχθεί αρχιστράτηγος, του εί
χε απονεμηθεί, από τον Υπουργό του Πολέμου Κωλέττη ο βαθμός
(και ο μισθός βεβαίως) του Συνταγματάρχη και πρώτο του μέλημα
ήταν, να παραγγείλει στους ραφτάδες του Ναυπλίου ειδική στρατιω
τική στολή, αντάξια του βαθμού του, ενώ οι αληθινοί στρατιώτες πο
λεμούσαν, με ή χωρίς, γουρουνοτσάρουχα. Αφού εδραίωσε έτσι την
εξουσία του, το κωλόπαιδο αυτό, ηλικίας τότε τριάντα ετών, ιδρύο
ντας κράτος εν κράτει, την ώρα που ολόκληρο το έθνος είχε ξεσηκω
θεί για να αποκτήσει την ελευθερία του και το αίμα έτρεχε ποτάμι,
αυτός ο τουρκοφορεμένος, τουρκοπροσκυνημένος, τουρκοορκισμένος, πρώην υπάλληλος των Τούρκων, βυσσοδομούσε πώς θα γίνει ο
μόνος ρυθμιστής του πολιτεύματος της χώρας μετά την απελευθέρω
σή της.
Και έδωσε από τότε τα πρώτα δείγματα των επιδιώξεων του: Πα
ραμερίζοντας όλους όσοι δεν εξυπηρετούσαν τα σχέδιά του, συνά
πτοντας συμμαχίες και λυκοφιλίες, αιματοκύλησε τον τόπο και ειδι
κά τον Μόριά, προκαλώντας εμφύλιο πόλεμο, ξεσηκώνοντας τους
Ρουμελιώτες εναντίον των Μοραϊτών, τη στιγμή που η επανάσταση
ήταν στα πάνω της, και ενώ παράλληλα ετοιμαζόταν ο Ιμπραήμ πα
σάς από την Αίγυπτο να εισβάλει στην Πελοπόννησο και να καταπνί
ξει στο αίμα την επανάσταση.
Αυτή τη στιγμή διάλεξε ο αχρείος Φαναριώτης, σε συνεργασία
με τον άλλο άθλιο συνεργάτη του Κωλέττη, για να παρακινήσει τα
υπό τις διαταγές του στρατεύματα της Ρούμελης να μπούν στον Μ ό
ριά και να μην αφήσουν λίθον επί λίθου, καίγοντας, βιάζοντας, λε
* Α ρχείον της Ελληνικής Παλιγεννεσίας, τ. Α ’, σ. 33.
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ηλατώντας, κλέβοντας, αφανίζοντας τον τόπο και τον άμαχο πληθυ
σμό, για να γραφεί μία από τις μελανότερες σελίδες της ελληνικής
ιστορίας.
Και στη συνέχεια, σε συνεννόηση με τους μεγαλονυκοκυραίους
της Υδρας και των Σπετσών, διέλυσε τα στρατιωτικά σώματα του
Μόριά, ενώ ο Ιμπραήμ πασάς είχε φθάσει στην Πάτρα, φυλάκισε
τον Κολοκοτρώνη και τους άλλους Μοραΐτες αρχηγούς ως προδότες
στην Υδρα, και δεν τους αποφυλάκισε παρά μόνον όταν οι Αιγύπτιοι
είχαν στην κυριολεξία ερημώσει την Πελοπόννησο.
Αυτού του μεγάλου πατριώτη κρέμεται σήμερα η φωτογραφία
στα σχολεία για να μη λησμονηθεί η φάτσα του και να αποτελέσει η
προσωπικότητά του πρότυπο για τους αυριανούς ηγέτες και πολίτες,
από τους οποίους κρύβουν την αλήθεια. Τώρα έρχονται στον νου μου
τα λόγια του ποιητή:
Λαέ που σε προδίδουνε και συ δεν το γνωρίζεις
κι ωστόσο τους προδότες σου για φίλους τους νομίζεις
Τη γλώσσα σου εμάθανε, σε παίζουν, σε γελούνε
Εσύ πιστεύεις σα μωρός κι εκείνοι σε πουλούνε.

Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας
Με αυτόν τον δεσπότη θα ξεκινήσω ανάποδα. Θα σας πω πρώτα τί
γράφει επιγραμματικά, γι’ αυτόν η επίσημη ιστορία και μετά θα σας
αποκαλύψω τί μας κρύβει:
«Ιγνάτιος Ο υγγροβλαχίας, μητροπολίτης Α ρτης κα'ι Ναυπάκτου, εκ τών διαπρεπεστέρων άνδρώ ν τής προεπαναστατικής περ
ιόδου, μέ έξόχως πατριωτικήν δράσιν».*
Ο καταγόμενος από την Λέσβο καλόγερος Ιγνάτιος πρώτα έγινε διά

* Πάπυρος-Λαρονς, τ. 7ος, σ. 596.
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κος του δεσπότη Εφέσου και πολύ σύντομα μητροπολίτης Άρτας. Από
τότε αρχίζει η «εθνική του δράση». Γίνεται στενός σύμβουλος και σύμ
μαχος του Αλή πασά και διεκπεραιώνει για λογαριασμό του όλες τις
βρόμικες δουλιές. Πολιτικός αντιπρόσωπος και φοροεισπράκτορας
του Αλή, καταδυναστεύει την περιοχή του για την είσπραξη των φό
ρων, σημαντικό μερίδιο των οποίων πήγαινε στο πουγγί του για να ζει
πολυτελώς και μεγαλοπρεπώς και... για να ε'χει και κάτι στην άκρη για
τα γεράματά του! Στρέφεται κατά των Κλεφτών και των Αρματολών
της Ρούμελης και απειλεί να αφορίσει τους Σουλιώτες που επιζητούν
την ελευθερία τους. Μερικά χρόνια αργότερα καταφεύγει στην Κέρκυ
ρα και από εκεί στο Βουκουρέστι, όπου στέφεται μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας. Και από το Βουκουρέστι, μετακινείται αυτοεξόριστος
στην Πίζα της Ιταλίας, όπου γνωρίζεται με τον Μαυροκορδάτο και γί
νονται... ιδεολογικά συνεταιράκια και κολλητοί φίλοι. Με ορμητήριο
την Πίζα εξαπολύουν και οι δύο τα πυρά τους και τους κεραυνούς τους
κατά της λαϊκής εξέγερσης των Ελλήνων και... κατά παντός του λαού
που ξεσηκώθηκε και θέλει την ελευθερία του. Ο Ιγνάτιος ιδιαίτερα
βρίζει τη Φιλική Εταιρεία, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, τους Φιλικούς.
Χαρακτηρίζει την επανάσταση «ανταρσία» και τους αγωνιστές «τυ
χοδιώκτες». Αντίθετα επαινεί την προσπάθεια, σε συνεργασία με
τους Τούρκους, των κοτσαμπάσηδων και των μητροπολιτών του Μό
ριά, για να ματαιωθεί η επανάσταση.
Ο Ιγνάτιος που είχε χειροτονηθεί μητροπολίτης Άρτας και Ναυπάκτου, «Έγκατεστάθη έν Ά ρτη μεγαλοπρεπώς, ως έλληνικόν καί
χριστιανικόν άντίβαρον τών Τούρκων άγάδων. Έ ν τφ οίκφ του
ένεφανίζετο μετ’ άνατολικής μεγαλοπρεπείας, τήν όποιαν διετήρησε κα'ι άργότερον, ότε ή Πρέβεζα ύπήχθη υπό τόν Αλή...» Γεγονός
είναι ότι ο Ιγνάτιος πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στον Αλή πασα
βοηθώντας τον στην άλωση της Πρέβεζας, στην επέκταση της κυριαρ
χίας του στις ενετικές κτήσεις, στον πόλεμο κατά των Σουλιωτών και
των αρματολών της Ρούμελης που είχαν καταφύγει στα Επτάνησα.*
*
Εμμ. Πρωτοψάλτης, Ιγνάτιος μητροπολίτης Ουγγροβλαχίο.ς, εν Αθήνοας 1959, τ.
Α'. σ. 3. 5. 7.
~
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«Με εντολή του Αλή, ο Ιγνάτιος απείλησε τους παπάδες με αφορισμό αν βοηθούσαν τους Σουλιώτες».* «Ο Ιγνάτιος, με δική του πρω
τοβουλία παρέσυρε τους Πρεβεζάνους το 1798 στη σφαγή και έφερε
τα κεφάλια των Γάλλων, που είχαν εκτελεσθή στη Βόνιτσα, μετά την
υποταγή της... και έπαιξε ύπουλο ρόλο στη συμφωνία για την Πάργα».**
«Η αστυνομία και τα οικονομικά βρίσκονται στα χέρια του Έλληνα
αντιπροσώπου του Αλή...*** Στο Μητροπολιτικό μέγαρο βλέπεις
ανατολίτικα μεγαλεία. Κανένας Μουσουλμάνος δεν θα τολμούσε τέ
τοια ζωή στην επικράτεια του βεζύρη.**** Α ν εξαιρέσεις την απου
σία όπλων και το παπαδίστικο ράσο, που βρίσκονται σε αντίθεση με
τις πλούσιες οθωμανικές ενδυμασίες, το παλάτι του δεσπότη σου θυ
μίζει κατοικία πλούσιου αγά».*****
«Μένων έν Άρτη δεν έκαλλιέργει το πνεύμα, έκτελών τάς σκληράς
διαταγάς τού τυράννου, φοβούμενος περ'ι τής ύπάρξεώς του.
Ό ρ γ α ν ο ν έγένετο πολλάκις τού Αλή χάριν άρπαγών κα'ι πολιτικών
άντικειμένων. Δεν διέφυγε δέ και τήν άργυρολογίαν....»******
«Είχε εξασφαλίσει την εύνοια του Αλή».*******
Ο Αλής είχε παραχωρήσει στον Ιγνάτιο, μεγάλη πολιτική εξου
σία.
Εκτός των άλλων του είχε αναθέσει για λογαριασμό του και την
είσπραξη των φόρων, γι’ αυτό και είχε «παλάτι που σου θυμίζει κα
τοικία πλούσιου αγά». Κάποια φορά μάλιστα κατέφυγε σε τόσο
σκληρά καταπιεστικά μέτρα, ώστε σημειώθηκε εξέγερση των κατοί

* F. Pouqueville, όπ. παρ., τ. Α', σ 207.
** Χριστ. Περραιβός, Ιστορία Π άργας και Σονλίου, Αθήνα 1955, σ. 5, 9 και 236.
*** Που είναι, βέβαια, ο Ιγνάτιος.
**** Του Αλή πασά.
***** w illiam Leake, Travels in Northern Greece, London 1841, σ. 406.
****** I. Λαμπρίδης, Γενικά Α ρχεία Κράτους, τ. Δ", σ. 37.
******* Bartholdy, Voyage en Gre. e fait dans les annees 1803 et 1804, Paris 1807,
τ. B', σ. 81.
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κων και χρειάστηκε η διαμεσολάβηση του Αλή για να ηρεμήσει ο τό
πος».*
«Μία μυστική εταιρεία αποτελούμενη απ ό ημιμαθείς τυχοδιώκτες
και άμυαλους νέους, έχοντας επικεφαλής τον πρίγκιπα Υψηλάντη,
έδωκε το σύνθημα της εθνεγερσίας στις ηγεμονίες της Μ ολδοβλαχί
ας»**
«Στην Πελοπόννησο οι περισσότεροι από τους επισκόπους και τους
προεστούς είχαν πάει στην Τριπολιτσά για να δράσουν από κοινού
με την τοπική Κυβέρνηση με σκοπό να προλάβουν την ανταρσία που
ήθελαν να κάνουν οι πράκτορες του πρίγκιπα Υψηλάντη και να κρα
τήσουν την ησυχία σ’ αυτή τη χώρα».***
«Ποτέ οί Γραικοί! δεν ήθελον κινηθή, άν δεν έφαίνετο κατά τύχην
ενας Ύψηλάντης. Ιδού διατ'ι μισώ τον Ύψηλάντην, κα'ι νομίζω
αυτόν μόνον αίτιον τοϋ κακοϋ, διότι αύτός μόνος ήμπορεϊ να κάμει
τό μέγα τούτο κακόν, κα'ι τό εκαμεν όχι μόνον άνοήτως άλλά κα'ι
μέ κακίαν, ώς φαίνεται εις τάς προκηρύξεις του. Κα'ι άν οί φίλοι του
πειράζονται κα'ι θέλουν νά τον δικαιολογήσουν, εγώ θέλω τον βλέ
πει τοιοϋτον ό όποιος είναι, και θέλω φυλάξη αίωνίαν άπέχθειαν,
διότι έβλαψεν έν έθνος ολόκληρον... Ό τ ι τό κίνημα δεν ήτο εθνικόν,
τοϋτο δέν έμβαίνει εις άμφιβολίαν, διότι όχι μόνον τό Γένος δεν τό
ήξευρε κα'ι δέν είχε περ'ι τούτου διόλου προϋπάρχουσαν είδησιν,
άλλά κα'ι πολλο'ι ομογενείς όντες μέλη τής εταιρίας δέν είχαν
είδησιν, άλλά τό έμαθαν κα'ι αύτο'ι, ώς ήμεϊς κα'ι άλλοι, άπό τάς
προκηρύξεις τού Ύψηλάντου».****
«Ήμεΐς δέν έσυμβουλεύσαμεν ποτέ τήν έπανάστασιν, διότι ήτον

* Georg. Finlay, A H istory o f Greece, τ. Στ', σ. 64.
** Γ. Λ άιον, Α νέκδοτες επιστολές και έγγραφα τον 1821, Αθήνα 1958, σ. 251.
*** Philippe Jourdain, M emoires historiques sur evenements de la Grece, Paris
1828, τ. Δ', σ .2 5 1 .
**** P. Jourdan, όπ. παρ., σ. 345.
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άνέτοιμον τό γένος μας, διότι ήτον ένάντιος ό καιρός καϊ εϊχαμεν
βεβαιότητα ότι όλη ή Εύρώπη θέλει είναι καθ’ ημών...»*
Στέλνει επιστολή, τον Ιούλιο του 1822, στην Ελληνική Κυβέρνηση
και την επιπλήττει λέγοντας της ότι: «Ά ρειος Πάγος δεν έπρεπε νά
άκουσθεϊ. Ενθυμίζει τήν δημοκρατίαν τών Αθηνών και ενθυμίζει
την πανώλην εις όλας τάς Δυνάμεις τής Ευρώπης»,** και αξιώνει να
αποκηρΰξουν οι Έλληνες ανοιχτά και επίσημα τη Φιλική Εταιρεία,
«νά παΰση τό όνομα τής Εταιρείας, διότι αυτή ή φωνή ενώνει
όλας τάς δυνάμεις τής Ευρώπης εναντίον μας...»***
Διαβάζει όλα αυτά τα προδοτικά και ηττοπαθή κηρύγματα ο ιστο
ρικός Φιλήμων και του απαντά:
«Βλασφημίας φρικωδεστάτας κατά τής άληθείας τών πραγμάτων
και κατά τοΰ έθνικοϋ πνεύματος έξεφώνει ό Ιγνάτιος, άναιρώ ν
τήν κυρίαν άρχήν τοΰ υπέρ τής άνεξαρτησίας έλληνικοϋ άγώνος
κα'ι καταδικάζων τήν έπανάστασιν ως άπλοϋν έργον άπάτης.
Τίνα εφ υγον έπη εκ τοΰ έρκους όδόντω ν τοΰ Ιεράρχου αύτοϋ; Δ ι’
άπάτης συνώ μοσαν οί Έ λλη νες κατά τοΰ τυράννου αύτών ή εκ
προαιρέσεως; ...εύρίσκομεν τόν μητροπολίτην Ιγνά τιον βαττολογήσαντα μετά πολλής θρασΰτητος...»****
Την επιπολαιότητα και κουφότητα του Ιγνατίου αποκαλύπτει και
η στάση του σε άλλες κρίσιμες στιγμές του Αγώνα. Έ φθασε στο ση
μείο να καταδικάσει τον αποκλεισμό που απεφάσισε η Κυβέρνηση,
μεσούντος του πολέμου, για να εμποδίσει τον εφοδιασμό των τουρ
κικών κάστρων από τα ευρωπαϊκά καράβια. Ζήτησε να συνάψει η
Κυβέρνηση συμμαχία με το Τάγμα των Ιπποτών και να του παραχω
ρήσει εθνικό έδαφος. Και ενώ τόσα καταμαρτυρεί σε βάρος των
πρωτεργατών του ξεσηκωμού, διεκδικεί να γίνει αυτός πρόεδρος της
ελεύθερης Ελλάδας.*****

*

Π. Κ οντογιάννη, Ισ τορ ικ ά Εγγραφα ά ναφ ερόμενα ε’ις τήν 'Ελληνικήν

Έ πα νά σ τα σιν, Ά θήναι 1927, σ. 176.
** Ε. Προκοψάλτης, όπ. παρ., σ.137.
*** I. Φιλήμων, όπ. παρ., τ. Δ', σ. 513.
**** I Φιλήμων, όπ. παρ., σ. 515-516.
***** Κ Σιμόπουλος, όπ. παρ., τ. Β', σ. 491.
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Π απαγαλάκια στις επιδιώξεις του αυτές, δύο καλοανθρωπάκια
από το περιβάλλον του και της επιρροής του: Ο Παν. Κροκιδάς και
ο Κων. Πολυχρονιάδης, Φαναριωτάκια και φιλαράκια του και οι
δύο, και φίλοι συνάμα του Μαυροκορδάτου που, όταν οι ξεσηκω
μένοι ραγιάδες έχυναν το αίμα τους και έχαναν τη ζωή τους για τη
λευτεριά αυτού του τόπου, αυτοί διεμήνυαν από το Παρίσι όπου
έκαναν τις διακοπές τους ότι «η Εταιρεία και το άδοξο τέλος της
έκαμε περισσότερο κακό από ό,τι ήθελαν να μας κάνουν οι εχθροί
μας».* Τάδε έφη Κροκιδάς. Απίστευτη, προδοτική δήλωση του
κρετίνου. Κάλλιο οι Τούρκοι, παρά η Φιλική Εταιρεία! Μου θυμί
ζει εκείνο το περιβόητο που είπε ο Λουκάς Νοταράς, τελευταίος
βυζαντινός πρωθυπουργός, πριν από την άλωση της Κωνσταντι
νούπολης, όταν δήλωσε ότι είναι προτιμότερο το φακιόλι των
Τούρκων από την καλύπτρα των Καθολικών, γι’ αυτό με τέτοιες
αντιλήψεις και πρακτικές, έφαγαν το κεφάλι τους και υποδουλώ
θηκαν στους Τούρκους.
Ο Πολυχρονιάδης πάλι αποκαλούσε τους Έ λληνες αγωνιστές,
«ληστές» -όπω ς ακριβώς τους έλεγαν οι Τούρκοι- και απορούσε
πώς ήταν δυνατόν ο ευγενικής καταγωγής πρίγκιπας Υψηλάντης, να
καταδέχεται να ασχολείται με την «Αλβανική Ελλάδα».**
Αυτός ήταν ο βίος και η πολιτεία του «διαπρεπούς ανδρός, με την
έξοχον πατριωτικήν δράσιν». Με τέτοιες ιδέες και τέτοια δράση θα
είμαστε ακόμη υπόδουλοι στους Τούρκους.

Αρματολοί και Αληπασαλήδες
Ό τα ν κάποιος ραγιάς ξεσηκωνόταν, μην αντέχοντας άλλο τη
σκλαβιά, έβγαινε στα βουνά και προσπαθούσε να επιβιώσει ζώ-

* Γ. Λαΐος, όπ. παρ., σ. 258.
** Κ. Σιμόπουλος, όπ. παρ., σ. 491.
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ντας ληστρικό βίο. 'Οταν η εξουσία, δεν μπορούσε να τον κάνει “ζάφτι”,* να τον υποτάξει, τον εξαγόραζε, του χορηγούσε, με άλλα λόγια,
χάρη, και τον ενσωμάτωνε στο δικό της σύστημα. Τον υποχρέωνε να
προσκυνήσει, να κάνει δήλωση μετάνοιας και τον διόριζε έμμισθο αρ
ματολό, δηλαδή κάτι σαν χωροφύλακα, που αποστολή του από εδώ και
πέρα ήταν να καταδιώκει τους άλλους κλέφτες, τους πρώην συντρό
φους του. Η οθωμανική διοίκηση τον αναγνώριζε ως καπετάνιο και του
παραχωρούσε μία περιοχή, το αρματολίκι, στην οποία είχε απόλυτη δι
καιοδοσία. Έτσι, την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενοι οι Τούρκοι, ανα
γνωρίζουν το δικαίωμα στους αρματολούς να φέρουν όπλα, να μην
πληρώνουν φόρους, αλλά και παντοιοτρόπως να εκμεταλλεύονται τους
πληθυσμούς που ζούσαν στο αρματολίκι τους. Έλληνες στη θέση των
Τούρκων. Και πολλές φορές χειρότεροι από αυτούς. Τέλεια εξαγορά
συνειδήσεων. Θα σε φάω, πριν με φας. Έ νας χριστιανός συνεργάτης
των κατακτητών. Έ νας δοσίλογος της εποχής του. Έ νας πρώην κλέ
φτης που φυλάει τους Τούρκους από τους κλέφτες. Έ νας δηλωσίας
διώκτης των συμπατριωτών του. Έ νας προσκυνημένος, που οπλοφο
ρούσε για να σκοτώνει Έλληνες. Έ νας ταγματασφαλίτης του ’21.
Πολλοί από αυτούς είχαν διορισθεί να φυλάνε τα διάσελα, δηλα
δή τα στενά περάσματα ανάμεσα στα βουνά, τα “δερβένια”,** και
είχαν αναγνωρισθεί ως Δερβεναγάδες. Κανείς δεν μπορούσε να πά
ει από το ένα μέρος στο άλλο, αν δεν πλήρωνε “περασιάτικα”, διό
δια δηλαδή της εποχής και όχι μόνο αυτά. Η αυθαιρεσία και η καταλήστευση του ταξιδιώτη ήταν συνηθισμένο καθημερινό φαινόμενο.
Ο τρόπος του διορισμού κάποιου, ως αρματολού, γινόταν με επί
σημο και πανηγυρικό τρόπο, με βασική και χαρακτηριστική προϋπό
θεση την υποταγή του στην εξουσία, τη δήλωση νομιμοφροσύνης,
ήτοι τη δήλωση μετάνοιας*** για τον πρότερο ληστρικό του βίο και
την αναγνώρισή του, ως ανθρώπου πλέον δικού τους.**** Έ χ ει εν
διαφέρον και σας τον περιγράφω:
Γινόταν μία συνέλευση των προκρίτων του τόπου, που υπέφερε
* Τουρκική λέξη, zapti.
** Τουρκικά dervent.
*** Και μετά σου λένε ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται.
**** Των Τούρκων.
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από τον εξεγερθέντα κλέφτη, μέσα στο δικαστήριο, παρουσία του
Καδή,* και του Μουσελίνη** στην οποία είχε ειδοποιηθεί ο αντάρ
της να έλθει και να δηλώσει υποταγή και μετά να πάρει την απόφα
ση διορισμού του, ως αρματολού. Άλλοτε πήγαινε αυτοπροσώπως
και άλλοτε, αν είχε αμφιβολίες για την ασφάλειά του, έστελνε κά
ποιον δικό του άνθρωπο. Και στις δύο περιπτώσεις τα δώρα προς τον
καδή ήταν απαραίτητα. Η υποδοχή εκ μέρους των Τούρκων ήταν φι
λική, τον δεχόταν με τη φράση: «καπετάνιε είσαι δικός μας» και τον
συμβούλευαν να είναι πλέον φρόνιμος, να προσέχει την επαρχία του
από τους κακοποιούς και στη συνέχεια, αφού αυτός έδινε υπόσχεση
ότι θα είναι στον μέλλον νομιμόφρων και πιστός φίλος και υπήκοος
της εξουσίας, έπαιρνε τον διορισμό του από τον δικαστή, ως... αστυ
νόμος της περιοχής. Έ τσι αναλάμβανε... νωματάρχης της τούρκικης
χωροφυλακής, του έδιναν και κάμποσους άνδρες για χωροφύλακες
και τον έστελναν στην περιοχή του, εφοδιάζοντάς τον και με μία δεύ
τερη απόφαση που όριζε τί μισθό θα εισπράττει από κάθε χωριό της
δικαιοδοσίας του. Από τη μία στιγμή στην άλλη είχαμε έναν χριστιανό-τούρκο χωροφύλακα.
Ο θεσμός αυτός, κυρίως είχε αναπτυχθεί στη Ρούμελη και στην
Ή πειρο.
Πολλοί από τους μετέπειτα ήρωες της ελληνικής επανάστασης,
ήσαν προηγουμένως διαβόητοι αρματολοί.***
Αντίθετα στον Μόριά δεν αναπτύχθηκε αυτό το νεόπλασμα του
αρματολικιού. Εκεί υπήρξαν άλλες συνθήκες. Εκεί κυριαρχούσαν οι
χριστιανοί πασάδες, οι κοτζαμπάσηδες, με τα δικά τους στρατιωτικά
σώματα, τις ιδιωτικές τους αστυνομίες, όπως θα τις λέγαμε σήμερα.
Στον Μόριά δεν κατάφεραν να ριζώσουν ούτε οι κλέφτες για πολύ.
Το 1805 έγινε με τη συνεργασία των Τούρκων, των κοτσαμπάσηδων και κυρίως της Εκκλησίας μία επιχείρηση “σκούπα” που κατέ
ληξε στον αφανισμό τους, γιατί εκτελούσαν κάθε χωριάτη που πρό-

* Δικαστή.
** Διοικητή της επαρχίας, σημερινού Έ παρχου.
*** Α θανάσιος Διάκος, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Π ανουργιάς, Τζαβελαίοι, Μποτσαραίοι κ.α.
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σφερε καταφύγιο και βοήθεια σε αυτοΰς τους ξεσηκωμένους ραγιά
δες. Με τη βοήθεια των τελευταίων,* κατάφεραν να τους εξοντώ
σουν μέχρι ενός.**
Ό σοι κατάφεραν να σωθούν κατέφυγαν απέναντι στη Ζάκυνθο
και στα Ιόνια Νησιά, που διατελούσαν υπό αγγλική κατοχή. Μεταξύ
αυτών και ο Κολοκοτρώνης με τα παλληκάρια του, που κατετάγησαν
στον αγγλικό στρατό.
Τα αρματολίκια κατάντησαν κράτος εν κράτει, μία οικογενειακή,
κληρονομική επιχείρηση. Συμπεθεριά, γάμοι, κουμπαριές, δημιούργη
σαν ένα στενό δίκτυο διαπλοκής, με σκοπό την ενίσχυση και επέκτα
ση της επιρροής και της εξουσίας του αρχικαπετάνιου. Και τη “νύφη”,
όπως πάντα, την πλήρωνε ο λαός. Ίντριγκες, φατριασμοί, διαβολές,
μυστικές συμφωνίες με τους Τούρκους, έναν είχαν σκοπό. Να επικρα
τήσει ο ένας του άλλου και να αναγνωρισθεί πρώτος, στον οποίο όλοι
οι υπόλοιποι θα όφειλαν υποταγή. Αυτές τις συνθήκες εκμεταλλεύτη
κε ο Μαυροκορδάτος, σαν έφθασε στο Μεσολόγγι, υποδαύλισε τις δι
αφορές και τον ανταγωνισμό των καπεταναίων, έσπειρε το μίσος με
ταξύ τους, έστρεψε τον έναν εναντίον του άλλου, τους αποδυνάμωσε,
μερικούς μάλιστα τους ανάγκασε να καταφυγουν στους Τούρκους, για
να τους κατηγορήσει στη συνέχεια ως προδότες, συνεργάστηκε με
τους καραβοκύρηδες της Υδρας, εξουδετέρωσε τον Κολοκοτρώνη και
τους καπεταναίους του Μόριά και, νάτος σε σύντομο χρονικό διάστη
μα ρυθμιστής των ελληνικών πραγμάτων και εκ των έσω υπονομευτής
του Αγώνα. Η πολιτική αυτή εξηγεί την προσχώρηση μερικών καπετα
ναίων της Στερεάς Ελλάδας, στον Ομέρ Βρυώνη και στον Κιουταχή.
Ο πρώτος ήταν Τουρκαλβανός, από χριστιανική οικογένεια της Αλβα
νίας, που εξισλαμίστηκε και αρχικά διορίστηκε ταμίας του Αλή Πασά,
για να περάσει αργότερα στην υπηρεσία του Πασά της Αίγυπτου, Μωχάμετ Άλη, πατέρα του διαβόητου Ιμπραήμ Πασά, που το 1825 ξεθε
μέλιωσε την Πελοπόννησο.

* Ο θάνατός σου, η ζωή μου.
** Ό μ ο ια έγινε στον Εμφύλιο Πόλεμο η Συμμοριτοπόλεμο, όπως άρεσε στην τό
τε εξουσία να τον λέει, το 1946-49 στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα.
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Ο Κιουταχής πάλι ήταν γυιός Ρώσου χριστιανού παπά, που οδη
γήθηκε δούλος στην Κωνσταντινούπολη, αλλαξοπίστησε και κατάφερε να διορισθεί έπαρχος στην Κιουτάχεια, από όπου πήρε και το
νέο του όνομα, αφού το πραγματικό του ήταν Μεχμέτ Ρεσίτ.

Γεώργιος Καραϊσκάκης
Ο επονομαζόμενος και “γυιός της καλόγριας”. Η μητέρα του, Ζωή
Ντιμισκή, από τη Σκουληκαριά της Άρτας μετά τον θάνατο του
άνδρα της κλείνεται σε μοναστήρι και θα γεννήσει εκεί τον Γ. Καραίσκάκη, καρπό του Αρματολού Δημήτρη Καραΐσκου, ο οποίος ποτέ
δεν τον αναγνώρισε ως δικό του παιδί. «Συνέλαβε τον Καραϊσκάκη
κατ’ έρωτα, καλογραία γενομένη, άπό τον καπετάνιον τού Βάλτου
Καράίσκον, έξ’ ου ίσως ώνομάσθη κα'ι τό βρέφος Καραϊσκάκης».*
Ο ίδιος ο Καραϊσκάκης με την πασίγνωστη, χωρίς όρια αθυροστομία
του -που λέγεται ότι την είχε μάθει από την μάνα του- δεν έκρυβε
ποτέ ότι ήταν “μούλος”: « άσυστόλως κηρύττων έαυτόν νόθον, έλεγε
δτι ή μάνα του έφαγε σαράντα χιλιάδες « ποϋτζες « έως νά τον γεν
νήσει...»**
Εδώ θα κάνω μία χρήσιμη παρένθεση: Η λέξη “μούλος” προέρχε
ται από το λατινικό mulus-a, που σημαίνει το μουλάρι, τη μούλα, τον
ημίονο. Είναι προφανές ότι το ελληνικό “μούλος”, με την έννοια του
νόθος, δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το μουλάρι ή ημίονος,
προέρχεται από τη διασταύρωση είτε αλόγου και όνου, είτε όνου και
φοράδας, που κατά την κοινή αντίληψη η ένωση αυτή θεωρείται, ως
κάτι το σχετικά αφύσικο. Έτσι μεταφορικώς, με κοινωνιογλωσσολογικά κριτήρια, “μούλος” είναι εκείνος που γεννιέται εκτός νομίμου γά
μου.

* Γ. Γαζή: όπ. παρ., τ. Β', σ. 162.
** Λ εξικόν της Επαναστάσεως και άλλα έργα, Ιωάννινα 1971, σ. 162.
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Ανθρωπος αρχικά του Αλή πασά, παντρεύτηκε τη Γκόλφω Ψαρογιαννοπούλου, ένα από τα κορίτσια, τις “τσούπρες” του Αλή πασά.
Ως γνωστόν, ο Αλή πασάς, όσες γυναίκες από το χαρέμι του δεν του
άρεσαν ή τις είχε βαρεθεί, τις πάντρευε με Οθωμανούς ή Έλληνες,
που το θεωρούσαν τιμή τους να πάρουν γυναίκα από το χαρέμι του.
Με τον τρόπο αυτόν μπήκε στην Υπηρεσία του τυράννου και έγινε
Αληπασαλής. Αληπασαλήδες ονόμαζαν οι Έ λληνες αυτούς που υπη
ρετούσαν τον Αλή πασά με οποιονδήποτε τρόπο. Σε μία μάχη που
έγινε στο Κομπότι, «έπληγώθη εις τα αιδοία καταφρονήσας περισ
σότερον άπό ό,τι έπρεπε τόν κίνδυνον».*
Ενώ λοιπόν πολεμούσε, μέσα στη μάχη, κατέβασε το βρακί του και
έδειχνε τον πισινό του στους Τούρκους, οι οποίοι τον πυροβόλησαν στα
απόκρυφα. «Έπληγώθη και ό Καραϊσκάκης εις τήν φύσιν. Περι
παίζοντας τούς Τούρκους τούς έγύρισε τόν κώλο καϊ έπληγώθη».**
«Τότε ό Καραϊσκάκης έγύρισε άπό καταφρόνησιν καϊ τοΐς έδει
χνε και έχτυπούσε τά οπίσθια λέγων “χτυπάτε μωρέ”. Τότε ένας έρριξε και τόν έπλήγωσεν εις τάς πυγάς κα'ι έχρειάσθη τρεις μήνας να
γιατρευθή».***
Θύμα και αυτός, όπως και πολλοί άλλοι του Μαυροκορδάτου, θα κατηγορηθεί και θα προσαχθεί σε δίκη,**** για συνεργασία με τους Τούρ
κους, με ανακριτές και δικαστές ανθρώπους του Μαυροκορδάτου.
«Ηΰρε πρόφασιν ή Έκλαμπρότης του [ο Μαυροκορδάτος] εις τό
Μεσολόγγι ότι ό Καραϊκάκης άγρικήθη με τούς Τούρκους. ’Έβαλε
άνθρώπους δικούς του, τούς έκαμε κριτάς νά τόν περάσουνε άπό τό
κανάλι τής δικαιοσύνης του, νά τόν σκοτώσουνε. Τόν κρίναν κα'ι τόν
είχανε χαζίρι. Κι άν δεν τόν γλύτωναν οί σύντροφοί του, θά τόν σκό
τωναν. Άκούτε έσεις; Ό Καραϊσκάκης άπό δέκα χρόνων παιδ'ι
κλέφτης, θά γύριζε μέ τούς Τούρκους, όπου τούς σκότωνε μέσα στους
λόγγους κα'ι περπάταγε ξυπόλυτος άπό μικρό παιδ'ι για τήν λευτερ

*
Δ. Αινιάν, Η βιογραφία του στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη, εκδ.Τσουκαλά,
σ. 43.
** I. Μακρυγιάννη, όπ. παρ., σ. 167.
*** Ιστορικόν Α ρχείον Μ αυροκορδάτου, όπ. παρ., σ. 39.
**** 1 Απριλίου 1824 που έγινε στο Μεσολόγγι μέσα στην εκκλησία της Παναγίας.
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ιά. Ό Εκλαμπρότατος, τό ζυμάρι τών Τούρκων, ό δουλευτής αύτήνων τών Τούρκων, ό Μαυροκορδάτος, ό άγαπημένος τών τυράννων,
κατέτρεχε τον Καραϊσκάκη νά τον καταδικάση εις θάνατον».*
Βλέποντας πού το πήγαινε ο Μαυροκορδάτος, είπε στον Νότη
Μπότζαρη που πήγε σπίτι του και του είπε ότι αυτός υπακούει στην
Κυβέρνηση, την οποία είχε φτιάξει ο Μαυροκορδάτος: «Ποιά
κυβέρνηση καπετάν Νότη. Το τζιογλάνι τού Ρε'ίζ Έφέντη,** ο τεσσαρομάτης;*** Ποιοι τον έκαναν κυβέρνηση; Έγώ και άλλοι δεν τό
γνωρίζομεν. Ή ασύναξε δέκα άνοήτους και υπέγραψαν διά τάς
Ιδιοτελείας των; Ίδου ποιοι τον υπέγραψαν. Πρώτον εσύ, πού όλα
τά θέλεις νά έρχονται με τον ζουρνά.**** Ό Σκαλτσάς, όπου δεν
ι ΐναι παρά καμπάνα μπάγκ μπάγκ; Ό Μακρής ό μακρολαίμης, ό
κρεμασμένος, όπου μόνο τό κεφάλι του ξέρει να ταράζει. Ό Μήτσος
Κοντογιάννης, ή πουτάνα, όπου αν ήταν γυναίκα δεν έχόρταινε με
80 χιλ. φορές τήν ώρα, ό ξεινόγαλος Γιώργος Τζιόγκας,***** όπου
στραβώνει τά χείλια του με τό τζιμπούκι κα'ι δεν ήξεύρει τι τού γίνε
ται, και ό άδελφός μου ό Στορνάρης, ό ψεύτης. Δεν τον ύπέγραψεν
ό πούτζος τήν εκστρατείαν σας!»******
Αποχωρώντας από τη δίκη, που τον δίκαζαν για προδοσία, γιατί
ήταν παρόν το ένοπλο σώμα του και δεν τόλμησαν να τον συλλάβουν
παρήγγειλε στον Μαυροκορδάτο: «Έ ρε Μαυροκορδάτο. Εσύ την
προδοσία μου την έγραψες στο χαρτί και εγώ γρήγορα ελπίζω να στη
γράψω εις το μέτωπόν σου. Να φανεί ποιός είσαι».*******
Στο τέλος Αυγούστου 1823 πέρασε στα Επτάνησα και πήγε στην
Ιθάκη, να τον εξετάσουν ξένοι γιατροί, γιατί έπασχε από φυματίωση.
Ο Χρ. Περραιβός περιγράφει με ακρίβεια και με λεπτομέρειες

* I. Μακρυγιάννης, όπ. παρ., τ. Α', σ. 156.
** Του Υπουργού Εξωτερικών του Σουλτάνου.
*** Ο Μ αυροκορδάτος φορούσε γυαλιά.
**** Ζ ουρνά ς= ένα είδος ξύλινου κλαρίνου, τουρκ. zurna.
***** Ή τα ν Σαρακατσάνος ξυνογαλάς.
****** Ν. Κασομούλης, όπ. παρ., σ. 371.
******* Κ. Παπαγιώργης, Τα καπάκια, εκδ. Καστανιώτη, σ. 173.
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τα χαρακτηριστικά του: «Ανάστημα μέτριον, σώμα Ισχόν, ύπομέλαν
κα'ι άσθενές, πρόσωπον μακρύ καϊ λεπτόν. Μέτωπον πλατύ, όφρε'ις
πλατεΐαι, δασεΐαι κα'ι μελαναί. Όφθαλμο'ι μικροί, μελανοί, ώτα
μεγάλα κα'ι λεία. Τις λεπτή και ευθεία. Στόμα μεγάλο. Ό δόντες
μικροί. Μύσταξ μέτριος κα'ι μέλας. ΑΙ τρίχες τής κεφαλής του
ομοίως, έξ’ ών ήσαν και όλίγαι λευκαί. Είχε νοΰν Ικανώς έκτυλιγμένον, γεννητικόν κα'ι δραστήριον. Ανδρείος κα'ι τολμηρός εις τούς
κινδύνους. Ακούραστος εις τούς άγώνας. Μεγαλόψυχος εις τάς
σκληραγωγίας, μολονότι ήν άδύνατος. Κοινωνικός με όλους. Τάς
παρά τών συναγωνιστών συμβουλάς κα'ι πολεμικά σχέδια ήκουε με
προσοχήν κα'ι ένήργει με εύχαρίστησιν. Κα'ι ταϋτα μεν τά χαρακ
τηριστικά και φυσικά του προτερήματα, τά δε ελαττώματα, τά
εφεξής: ήν έσθ’ ότε παλίμβουλος, αισχρολόγος καθ’ ύπερβολήν, υβρ
ιστής τών άνάνδρων, πολλάκις και τών φίλων. Όξύθυμος, ώστε
έφαρπάζετο ενίοτε εις τά πράγματα πρ'ιν έρευνήση τήν ύπόθεσιν.
Τελευταϊον έσυστέλλετο νά ζητή κα'ι συγχώρησιν».*
Κάπως διαφορετικά μας τον περιγράφει ο θαυμαστής του Παν.
Σούτσος, στις 25 Μαρτίου 1846 μιλώντας στον τάφο του:
«Ανάστημα μέτριον, σώμα ίσχόν, χρώμα ύπομέλαν, μέτωπον
πλατύ, εύρεΐα εστία σκέψεως, όφρε'ις πυκνοί, όφθαλμο'ι μικροί καί
έλαιόμαυροι, άλλ’ άστράπτοντες, αιθέριόν τι πνεύμα ύποφουσκώνον
τούς μυκτήρας του κα'ι διακεχυμένον εις ολον τό πρόσωπον αύτοϋ,
ώς ή διεσπαρμένη λαμπηδών εις τά μάρμαρα τής Πάρου και τής Πεν
τέλης, κόμη ώς χαίτη λέοντος».
Φύλακα-άγγελο, σωματοφύλακα, υπασπιστή, συντρόφισσα και
ερωμένη είχε την Μαριώ, που στεκόταν κάθε στιγμή δίπλα του. Η
Μαριώ ήταν μία Τουρκάλα ντυμένη αντρικά, που είχε αιχμαλωτισθεί
στην Τριπολιτσά κατά την άλωση και από τότε ο Καραϊσκάκης αφιε
ρώθηκε στη Μαριώ και η Μαριώ στον Καραϊσκάκη. Μέρα και νύχτα
δεν έπαιρνε τα μάτια της από πάνω του. Η αφοσίωσή της ήταν κάτι
το εκπληκτικό. Είχε στον ώμο της ένα ελαφρό ντουφέκι και στο κόκ
κινο σελάχι της δυο πιστόλες και ένα γιαταγάνι, έτοιμη κάθε στιγμή
να υπερασπισθεί με τη ζωή της, τον αφέντη, σύντροφο και εραστή
* Χρ. Περραιβοΰ, Πολεμικά Απομνημονεύματα, σ. 173.
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της. Αυτή η αγάπη και η αφοσίωση της Μαριώς προς τον Καραϊσκάκη διατηρήθηκε μέχρι τον θάνατό του.

Οδυσσέας Ανδρούτσος
1. Πρώτα Αληπασαλής, μετά Δερβέναγας.
Ο Οδυσσέας είχε αναδειχθεί αμέσως μετά το Χάνι της Γραβιάς, σε
αδιαφιλονίκητο στρατιωτικό ηγέτη της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος.
Ή ταν γενναίος, πολυμήχανος, δραστήριος, ριψοκίνδυνος, στρατηγι
κός, αλλά συνάμα τυραννικός, φιλύποπτος, εκδικητικός και φιλοχρή
ματος, χαρακτηριστικά που είχε αποκτήσει από τη μαθητεία του κο
ντά στον Αλή πασά και, που σε έναν βαθμό, κάτω από τις τότε συν
θήκες, τουλάχιστον μερικά από αυτά, ήταν φαίνεται απαραίτητα για
τη φυσική του επιβίωση, όπως απέδειξαν τα κατοπινά γεγονότα της
πολυτάραχης ζωής του και το δραματικό της τέλος. Παράλληλα όμως
είχε όντως προοδευτικές και δημοκρατικές ιδέες, ήταν αγαπητός
στους απλούς ραγιάδες και ήλθε πολλές φορές σε ρήξη με τους τοπι
κούς προεστούς και τους πολιτικούς.
«Ό Όδυσσεύς έθεοποιεϊτο άπό τούς κατοίκους τών έπαρχιών τάς
όποιας έδιοικούσε, διότι οί ύπ’ αύτόν στρατιώται δεν τολμούσαν νά
κακομεταχειρισθούν τούς πολίτας ούτε νά άρπάσουν τό παραμικρό
τρόφιμον άπό τούς χωρικούς, άλλά ό,τι ό Όδυσσεύς διέττατε να διανεμηθή εις τούς στρατιώτας».*
Ο πατέρας του λεγόταν Ανδρέας Βαρούσης και κατ’ άλλους Ανδρέας Μουτσανάς, αλλά τελικά το μικρό του όνομα από Ανδρέας,
έγινε Αντριάς, Αντρικός, Αντρίτσος, για να καθιερωθεί ως επώνυμο
το Ανδρούτσος, εξ αιτίας της παλληκαριάς του, της δράσης του και
των κατορθωμάτων του.

* Αντ. Γεω ργαντάς: Α θηναϊκόν Α ρχείον τ. Α'σ. 266
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Τόπος γέννησης του πατέρα του, λέγεται ότι ήταν η Λειβαδιά, ή
το χωριό Λιβανάτες της Λοκρίδας. Δεν είναι όμως τίποτε σίγουρο.
Στα δεκαεπτά του χρόνια, σκότωσε έναν Τούρκο αγά που τον πρό
σβαλε, και βγήκε στο βουνό. Έ γινε ζορμπάς,* δηλαδή φυγόδικος,
καταζητούμενος ληστής. Στα βουνά γνωρίστηκε, συμμάχησε και συ
νεργάστηκε και με πολλούς άλλους κυνηγημένους, Έ λληνες και κυ
ρίως Αρβανίτες ζορμπάδες, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Αλή πα
σάς, με τον οποίο έγινε αδελφοποιητός, στενός φίλος, ώστε ο Αλής
να τον αποκαλεί “λιοντάρι της Ρούμελης”. Έ δρασε κυρίως στη Ρού
μελη, αλλά το καταφύγιο του ήταν η Πρέβεζα. Αργότερα, σύμφωνα
με την πολιτική του σουλτάνου να προσλαμβάνει τους ζορμπάδες
στην υπηρεσία του και να τους χρησιμοποιεί εναντίον άλλων ζορμπάδων, διορίστηκε γενικός δερβέναγας** της Ρούμελης.
Στην Πρέβεζα, παντρεύτηκε την κόρη του πλούσιου εμπόρου Ταρλαμπά, Ακρίβω, με την οποία απέκτησε τον Οδυσσέα. Νονά του Οδυσσέα ήταν η Μαρουδιά Κατσώνη, γυναίκα του Λάμπρου Κατσώνη, με
τον οποίο συνεργάζεται και πολεμά τους Τούρκους. Μετά την άτυχη
ναυμαχία της Τζιάς, όπου διαλύεται ο στόλος του Κατσώνη, ο Ανδρούτσος, που πολέμησε μαζί του, προσπαθεί να κρυφθεί σε διάφο
ρα μέρη, για να συλληφθεί στο τέλος από τους Βενετσιάνους και να
παραδοθεί στην Πόλη, όπου και αποκεφαλίστηκε και το πτώμα του
πετάχτηκε στον Βόσπορο.
Ό ταν πέθανε ο πατέρας του, ο Οδυσσέας ήταν 8 χρόνων. Οι δι
κοί του για να αποφύγουν την κατάταξή του στους γενίτσαρους, τον
έκαναν “μπεκτατση”, δηλαδή αιρετικό μουλσουμάνο και ως τέτοιο
τον έλαβε υπό την προστασία του, ο φίλος του πατέρα του Αλή πα
σάς, στην αυλή του, στα Γιάννενα. Μπήκε στη σωματοφυλακή του
πασά, στους “τσοχανταραίους” και έγινε μάλιστα και αρχηγός τους.
Εκεί έμαθε τα αρβανίτικα και τα ιταλικά, αλλά και τον τρόπο της
αληπασαλίδικης ζωής. Μεταμορφώθηκε σε σκληρό, άδικο, φιλάργυ

* Τουρκ. zorba.
* * Τουρκ. derbent = αρχηγός της φρουράς των ορεινών διαβάσεων και μτφ. τυ
ραννικός και αυθαίρετος άνθρωπος.
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ρο και φιλύποπτο άτομο, όπως ακριβώς ήταν και ο ίδιος ο προστά
της του. Είχε διαποτισθεί από την ηθική διαφθορά του Αλή και είχε
γίνει πιστό του αντίγραφο. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω αυτά τα
ελαττώματα του Οδυσσέα, θα θυμίσω μόνο κάτι που είχε πεί, διακό
σια πενήντα χρόνια νωρίτερα -το 1530- από την εποχή που αναφε
ρόμαστε, ο Ιγνάτιος Λογιόλα, ο άγιος Λογιόλα της Καθολικής Εκ
κλησίας, πρώην άσωτος στρατιωτικός και μετά ταύτα άγιος, ιδρυτής
και αρχηγός του γνωστού τάγματος των Ιησουιτών, ή όπως έλεγε, της
«Εταιρείας του Ιησού», για τη στρατολόγηση των στρατιωτών-μονα
χών του: «Δώστε μου ένα παιδί και μπορώ να σας το κάνω ό,τι θέλε
τε». Η ζωή και η ιστορία επιβεβαιώνει απόλυτα αυτή τη ρήση. Μην
ξεχνάμε ότι ο Οδυσσέας μπήκε στην αυλή του Αλή σε ηλικία όχι με
γαλύτερη των δέκα χρόνων.
Έμπιστος πλέον του Αλή, διορίζεται στα είκοσι έξι του χρόνια,
αρματολός της Λειβαδιάς, της γκιαούρ Λειβαδιάς, όπως την έλεγαν,
λόγω της υπεροχής σε αυτήν του χριστιανικού πληθυσμού. Με απα
ράμιλλη αγριότητα επέβαλε την προσωπική του δικτατορία. Από τις
πρώτες του πράξεις ήταν να κυνηγήσει άγρια τον πρωτοκαπετάνιο
της περιοχής Πανουργιά, παλαιό συμπολεμιστή του πατέρα του.
Ό λοι τον έτρεμαν. Οι Τούρκοι τον αποκαλούσαν “γκιαούρ πασά”.
Έ βαλε τον Γκούρα και τον Μανίκα, πρώην κλέφτες του Πανουργιά
που τώρα είχαν προσχωρήσει στο ασκέρι του, να σκοτώσουν τον βοεβόδα* της Θήβας, αλλά από λάθος ο Γκούρας σκότωσε τον Τατάρ
αγά, τον αρχιταχυδρόμο του σουλτάνου. Ο Γκούρας πιάστηκε και
μεταφέρθηκε στη Χαλκίδα για να κρεμαστεί, αλλά ο Οδυσσέας
έπιασε για αντίποινα τον Μπάς αγά, αυλάρχη του πασά της Χαλκί
δας και με την απειλή της εκτέλεσης, ανάγκασε τον πασά, να τον
ανταλλάξει με τον Γκούρα. Για να αποδείξει την ευγνωμοσύνη του ο
τελευταίος, που του έσωσε τότε τη ζωή, τον γκρέμισε λίγο αργότερα,
από την Ακρόπολη των Αθηνών!
Ο Γκούρας, όπως τον περιγράφουν αυτοί που τον γνώρισαν, ήταν
ένας αγράμματος σκληρός και αδίστακτος κλέφτης, που προηγουμέ

* διοικητή.
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νως ήταν βοσκός στο κοπάδι κάποιου Τούρκου στα Σάλωνα, αλλά
για κάποιον λόγο κατέφυγε στα βουνά, μπήκε στους κλέφτες του Πανουργιά και αργότερα έγινε το πρωτοπαλλήκαρο του Ανδρούτσου.
Η συμμετοχή του στον Αγώνα, συνίστατο κυρίως στον φόνο του αρ
χηγού του και στις βαρβαρότητες που διέπραξε στην Πελοπόννησο
κατά την εκστρατεία των Ρουμελιωτών.
Ανθρωπος του Οδυσσέα ήταν και ο Αθανάσιος Διάκος,* που σε
ηλικία 17 ετών περιεβλήθη το ιερατικό σχήμα και έγινε διάκος, αλ
λά σκότωσε κάποιον δερβέναγα, που... ορέχτηκε τον όμορφο διάκο
και αναγκάστηκε να βγεί στο βουνό, να περάσει από την αυλή του
Αλή, να καταφύγει στον Οδυσσέα, και τελικά να πιαστεί ζωντανός
και να παλουκωθεί στη μάχη της Αλαμάνας.
Από απόψεως εμφανίσεως ο Οδυσσέας, «Ή ταν πολύ ψηλός με
ηλιοκαμένο πρόσωπο. Πελώριο μουστάκι, καγκελωτά φρύδια και
απλό ντύσιμο, δημιουργούσαν μία πολύ χαρακτηριστική μορφή ορε
σίβιου οπλαρχηγού. Δεν τον ξεχώριζες από τους στρατιώτες του, πα
ρά από το αρχοντικό παρουσιαστικό του και το διαπεραστικό του
βλέμμα. Η όψη του έδειχνε ανησυχία, καχυποψία και σκληρότητα...
και το κάπως άγριο ύφος του δείχνει περισσότερο αποκοτιά και ευ
στροφία παρά γλυκύτητα και καλωσύνη. Μικρά γκρίζα μάτια, μου
στάκι ρούσο, μαλλιά καστανά που πέφτουν από τις δυο μεριές πάνω
στους ώμους του, ξουρισμένο το μπροστινό του κεφαλιού, που φαι
νόταν γυαλιστερό και καμένο από τον ήλιο. Φορούσε κόκκινο φέσι
και αρβανίτικη στολή, γελέκι με πολυάριθμα κουμπιά, άσπρη και
φλοκωτή κάπα, κόκκινα τσαρούχια και ζουνάρι φορτωμένο με όμορ
φα ασημοκαπνισμένα άρματα».**
Ή ταν εξαιρετικός ιππέας, αλλά και πολύ γρήγορος στο τρέξιμο.
Αφηγούνται μάλιστα και ένα χαρακτηριστικό περιστατικό για την
ικανότητα του αυτή να τρέχει πολύ γρήγορα. Προκάλεσε, λέει, στο
τρέξιμο, το πιο γρήγορο άλογο του Αλη πασά. Θα έτρεχε αυτός και
το άλογο, δίπλα-δίπλα σε ανηφορικό δρόμο. Και αν τον ξεπερνούσε
το άλογο θα τον αποκεφάλιζε ο Αλής. Νίκησε όμως ο Οδυσσέας και

* Κατά κόσμον Α θανάσιος Μασαβέτας.
** W. Humphreys, όπ. παρ., σ. 211.
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έτσι απέκτησε την εύνοια του πασά, ο οποίος μάλιστα τον πάντρεψε
με μία γυναίκα του χαρεμιού του, την Ελένη Καρέλη. Εν τω μεταξύ,
αρματολός ών της Λειβαδιάς μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και απο
φάσισε να αφιερωθεί στον εθνικό αγώνα. Από τη στιγμή όμως που ο
Αλή πασάς επικηρύχθηκε απο τον σουλτάνο έχασε τον προστάτη του
και αναγκάστηκε να αποχωρήσει απο τη Ρούμελη και να εγκαταστα
θεί με την οικογένειά του στην Ιθάκη. Μαθαίνοντας ωστόσο ότι ο
Κολοκοτρώνης αναχώρησε από τη Ζάκυνθο για τον Μόριά για να
αναλάβει την αρχηγία του Αγώνα, έφτασε και αυτός στην Πάτρα με
σκοπό να επανελθεί στα παλιά του λημέρια και απο εκεί να αρχίσει
τον ξεσηκωμό. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του στην Ιθάκη, τη
θέση του παίρνει ο Αθανάσιος Διάκος, που γίνεται αρχηγός της Λιβαδιάς. Ό ταν η Πύλη κατάλαβε ότι η Επανάσταση δεν ήταν κάτι το
παροδικό ή κάποια τοπική εξέγερση, αποφάσισε να στείλει δύο
στρατιές για να την καταπνίξει. Η μία με αρχηγό τον Χουρσίτ πασά
θα περνούσε απο τη Λιβαδειά στην Πάτρα, ενώ η άλλη με επικεφα
λής τον Ομέρ Βρυώνη θα βάδιζε κατά της Πελοποννήσου από την
ανατολική Στερεά Ελλάδα για να φθάσει στον Ισθμό. Ο Ομέρ Βρυώνης θέλοντας να προσεταιριστεί τον παλιό του φίλο Οδυσσέα, και
μη γνωρίζοντας, βέβαια, ότι τώρα αυτός ήταν μυημένος και αποφα
σισμένος να βοηθήσει την πατρίδα του, ζήτησε τη βοήθειά του, υπο
σχόμενος την αρχηγία ολόκληρης της Ανατολικής Ελλάδας. Ο κύβος
όμως είχε ριφθεί. Τον Οδυσσέα είχε πλέον κερδίσει η πατρίδα. Δεν
γινόταν να ξαναγυρίσει πίσω, ως αρματολός στα βουνά της Ρούμε
λης και της Ηπείρου στο όνομα της αδιαφιλονίκητης φιλίας του με
τους παλαιούς Αλβανούς και Τούρκους ζορμπάδες που μαζί είχαν
ζήσει το κυνηγητό της σουλτανικής εξουσίας. Τώρα ήταν και ένιωθε
εθνικός επαναστάτης.
Συναντήθηκε λοιπόν τον Μάϊο του 1821 με τον Ομέρ Βρυώνη στο
Χάνι της Γραβιάς, κοντά στον σημερινό Μπράλο, για να κουβεντιά
σουν, όπως πίστευε ο τελευταίος, τη νέα τους συμμαχία. Αντί, όμως,
για φιλική κουβέντα έγινε πόλεμος. Κλείστηκε ο Οδυσσέας μέσα στο
Χάνι, ένα χαμηλό οίκημα από πλίνθους, με ελάχιστους δικούς του „
και πολέμησε τους Τούρκους.
Το αποτέλεσμα της μάχης ήταν να ματαιωθεί η προέλαση του
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Βρυώνη στην Πελοπόννησο για την καταστολή της Επανάστασης.

2. Οι καλαμαράδες θα μας φάν το κεφάλι
Ο ηρωισμός όμως του Οδυσσέα και οι στρατιωτικές του επιτυχίες,
δεν στάθηκαν ικανές να του αναγνωρισθοΰν τα πρωτεία της αντίστα
σης. Αντίθετα άρχισαν, κατά τα πατροπαράδοτα, οι διαβολές και οι
συκοφαντίες. Ο λαϊκός αγωνιστής είχε και απέκτησε περισσότερους
εχθρούς. Οι πρόκριτοι της Λιβαδιάς ζητούν από κάποιο Μπούσγο να
τον δολοφονήσει. Τον κατηγορούν για συνεργασία και μυστικές
συμφωνίες με τους Τούρκους. Οι διαβολές και τα υπονοούμενα δί
νουν και πέρνουν. Οι θλιβεροί Νέγρης, Μαυροκορδάτος και Κωλέττης, όχι μόνο υποκινούν, αλλά και υποθάλπτουν τις εναντίον του δια
βολές. Του προσάπτουν μύριες κατηγορίες που ουσιαστικά είναι η
εξής μία: δεν είναι μαζί τους και επομένως είναι εναντίον τους. Το
σημερινό δόγμα Μπούς. Ο ατρόμητος καπετάνιος αρνείται να υπο
ταχθεί και να συμμετάσχει στα άνομα σχέδιά τους. Οξυδερκής και
προφητικός παρακολουθεί τις εξελίξεις και προβλέπει το μέλλον:
«Βλέπετε τουτουνούς τους καλαμαράδες. Αυτοί θα μας φάν το κεφά
λι μια μέρα». Ό περ και εγένετο τέσσερα χρόνια αργότερα.
Προς το παρόν ζεί υπό το βάρος των κατηγοριών και τον φόβο
για την τύχη του και τη ζωή του ακόμη. Στο μεταξύ οι ανησυχίες του
επιβεβαιώνονται. Σε επιστολή του που διασώθηκε, παραπονείται ότι
τρεις φορές η Κυβέρνηση αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει και
ότι, ενώ και στις τρεις φορές έπιασε τους δράστες και τους παρέδω
σε στις αρχές, αφέθηκαν ελεύθεροι. «Οι κυβερνήτες μας, από τότε
που πήραν το δάνειο, δεν σκέπτονται άλλο τίποτε, από το να δολο
φονούν όλους εκείνους που υπερασπίζονται τα δίκαια του λαού...
χρησιμοποιούν τα χρήματα του δανείου όχι για τις ανάγκες του πο
λέμου... είκοσι ως τριάντα άνθρωποι έχουν πληρωθεί από τους ελε
εινούς κυβερνήτες και τριγυρίζουν για να βρουν ευκαιρία να με δο
λοφονήσουν... θα αναγκασθώ να προτιμήσω τον τούρκικο ζυγό...»*
* Stanhope L, Greece in 1823 and 1824, τ. Α', σ. 94.
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Η μαρτυρία του αυτή διασταυρώνεται και από την καταγγελία
του Νικηταρά: γίνονται τρείς απόπειρες εναντίον του Οδυσσέα, όλες
σχεδιασμένες από τον Κωλέττη -μία μάλιστα μέσα στο σπίτι του Νικηταρά και, όταν ο Νικηταράς πήρε το βόλι και το έδειξε στον Κω
λέττη, αυτός του απάντησε θυμωμένος: «Νικήτα δεν είναι δουλειά
δική σου και πήγαινε σπίτι σου».*
Αυτοί οι καλαμαράδες, “οι δουλευτήδες των Τούρκων, το ζυμάρι
των Τούρκων, οι αγαπημένοι των τυράννων”, όπως τους αποκαλεί
παραπάνω ο Μακρυγιάννης, υπήρξαν το όνειδος της επανάστασης,
οι κακοί δαίμονες του ελληνικού Αγώνα, οι διοργανωτές του εμφυ
λίου σπαραγμού, πρόξενοι κάθε κακού και ανωμαλίας. Ιδιαίτερα ο
Μαυροκορδάτος «αυτός ο φιλόδοξος και μικρόψυχος Φαναριώτης,
έβλαψε την υπόθεση,** που έπρεπε να υπερασπισθεί με όλα τα μέ
σα. Προχωρώντας μεθοδικά προς τον σκοπό του, συμμαχώντας με
μερικά μέλη της Γερουσίας, ανάξιας εμπιστοσύνης, αναζητούσε μέ
σο να αφανίσει ύπουλα εκείνους που θεωρούσε εμπόδιο».*** Αυτοί
οι αυτόκλητοι σωτήρες της πατρίδας, που εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρον την έλλειψη παιδείας των αγωνιστών και του λαού, που κάθησαν στον σβέρκο του με τις ίντριγκες, τους φόνους και τις μηχανορ
ραφίες, που παρίσταναν τη δήθεν νόμιμη κυβέρνηση, που το έβαζαν
στα πόδια μόλις εμφανιζόταν ο εχθρός, αντί να φροντίζουν για άρ
ματα, έφτιαχναν συντάγματα και παρασυντάγματα, έβγαζαν διατάγ
ματα και έγραφαν γράμματα για να χωρίσουν τους αγωνιστές, να
τους διαρέσουν, να τους αδυνατίσουν, να τους κυβερνήσουν, να τους
ντουφεκίσουν! Και ενώ ο τόπος είχε ανάγκη από βόλια, μπαρούτι,
τροφές, ζωοτροφές, αυτοί μοίραζαν αξιώματα, διπλώματα, χιλιαρχί
ες, στρατηγίες, σοφιστίες, λουφέδες και μπουφέδες. «...Ο Μαυρο
κορδάτος και ο Κωλέττης, ενεργώντας καθένας για λογαριασμό του,
διόριζαν και μοίραζαν αξιώματα χωρίς συνεννοήσεις, με αποτέλε
σμα την παράλυση κάθε πρωτοβουλίας».****

* Γεωργ. Τερτσέτη, Βίος Νικήτα Σ ταματελόπονλου ή Νικηταρά.
** Την επανάσταση.
*** Μ. Raybaud όπ. παρ., τ. A', σ. 88.
**** Μ. Raybaud, όπ. παρ., τ. Α', σ. 47.
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Με άρθρα, παραγράφους και υποπαραγράφους σφυρηλατούσαν
τα δεσμά του Γένους. Από την τυραννία των Τούρκων, στη δικτατο
ρία των Τουρκογενών, στο έλεος των Φαναριωτών. Είχαν για τα κα
λά καβαλήσει το καλάμι. Ο ένας με χαρέμια, ο άλλος με τα γκέμια.
Χαρακτηριστική περίπτωση αμοραλισμού, ο “Εκλαμπρότατος” αρ
χηγός Μαυροκορδάτος, που ήταν ήδη πρωθυπουργός από τον Ια
νουάριο του 1822. Αφού απέτυχε να διορισθεί από την Εθνοσυνέ
λευση πρόεδρος του Εκτελεστικού για πέντε χρόνια, ώστε να παγιώ
σει για τα καλά την εξουσία του, σκέφτηκε να επιτύχει τον σκοπό του
αυτόν με τη συγκέντρωση στα χέρια του όλης της στρατιωτικής εξου
σίας. «Ά φ’ου δεν ή μπόρεσε νά κατορθώση ώστε νά ή ναι διά τοϋ νό
μου πενταετής πρόεδρος, κάι είς αύτό το διάστημα τοΰ χρόνου νά
άσφαλίση τον έαυτόν του ε’ις τήν έξουσίαν, ήδη καταγίνεται νά τήν
άσφαλίση διά τής δυνάμεως τών όπλων, κα'ι διά τοϋτο θέλει νά
έκτρατεύση κατά τών Τούρκων, αν και άπόλεμος».*
Και τα κατάφερε. Διορίστηκε αρχιστράτηγος με απεριόριστες,
δικτατορικές εξουσίες. Ή ταν μία πολιτική κίνηση με καθαρά ιδιοτελή κίνητρα, αφού η ανακήρυξή του και σε στρατιωτικό ηγέτη θα του
χάριζε τίτλους και πρόσθετο κύρος για να στερεώσει καλά την εξου
σία του. Αυτός ο πρωτοετής φοιτητής ιατρικής της Πίζας, ήθελε να
παραστήσει-τρομάρα του- τον Μ έγα Ναπολέοντα. Φόρεσε πολυτε
λή στολή, ζώστηκε χρυσό σπαθί, καβαλλίκεψε άλογο, αυτοδιορίστηκε αρχιστράτηγος και με τη στραταρχική ράβδο στο χέρι, τέλος Μαΐου του 1822, ξεκίνησε από την Κόρινθο, σαν ένας άλλος Μεγαλέξανδρος, να διώξει τους Τούρκους από την Ή πειρο, για να δεί, έναν μή
να αργότερα, να συντρίβονται τα στρατηγικά του όνειρα στη Μάχη
του Πέτα,** την οποία παρακολουθούσε με το επιτελείο του*** από
απόσταση τριάντα χιλιομέτρων, ενώ οι δύο λόχοι των Φιλελλήλων,
που έσερνε μαζί του, και οι υπόλοιποι Έλληνες, έπεφταν νεκροί μέ
χρι τον τελευταίο άνδρα, θύματα της ανικανότητάς του, των ψεύτι
κων υποσχέσεων και των κούφιων λόγων του.
* Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. Α', α. 354.
* * Έ ξω από την Άρτα.
*** Περιστοιχισμένος από ένα μεγάλο σώμα πραιτωριανών, που φρόντιζε για
την ασφάλειά του.
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Αξίζει, όμως, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την αφήγηση ενός
αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος παρακολούθησε την οπερέτα, που παίχθηκε στην Κόρινθο, κατά την αναχώρηση του “Αρχιστρατήγου” και
παραδόθηκε στη ιστορία:
«Έ φιππος, φέρων τά σήματα τού άρχιστρατήγου καϊ κρατών τήν
στρατηγικήν ράβδον, όπως οί εύρωπαίοι στρατηγοί τής εποχής, και
άκολουθούμενος άπό τούς επιτελείς του, έπέρασε προ τών στρατιω
τικών σωμάτων. Οί άπλοϊκοί, άλλά εύφυέστατοι Έ λληνες πολεμιστα'ι παρηκολούθησαν τήν επιδεικτικήν τελετήν, άλλοι με ψιθύρους
σκωμάτων διά τό θέαμα... άλλοι με θλιβεράς προβλέψεις διά τό μέλ
λον τής έκστρατείας... άλλοι κατήχοντο άπό σιωπηλήν άπαισιοδοξίαν, διότι τής έκστρατείας ηγείτο πολιτικός στερούμενος, όχι
πλέον στρατηγικής ίκανότητος, άλλά και τής παραμικρός πολεμικής
πείρας».*
Αυτό λοιπόν που είχαν καταλάβει όλοι οι απλοϊκοί Έλληνες, οι
οποίοι παρακολούθησαν την κωμική τελετή και προέβλεψαν το τρα
γικό τέλος της, δεν ήταν σε θέση ή δεν ήθελε να παραδεχθεί ο ανό
ητος και υπερφίαλος “στρατηλάτης”!
Και μία ακόμη πινελιά για το ήθος του και τις διαθέσεις του. Πριν
αναχωρήσει για το μέτωπο, φρόντισε να υπογράψει τον “φετφά”**
της επικήρυξης του Οδυσσέα, που έδινε το λεύτερο σε οποιονδήπο
τε να τον σκοτώσει για να εισπράξει την τεράστια αμοιβή της επική
ρυξης. Και το δεύτερο άθλιο περιστατικό, που καταγράφεται τις
ίδιες ημέρες, πριν την αναχώρησή του για την Άρτα και δείχνει τον
βαθμό της μικροψυχίας του ανδρός, είναι το ακόλουθο: διατάσσει
τον Κολοκοτρώνη, που πολιορκεί την Πάτρα, να διακόψει την πο
λιορκία και να αποσυρθεί. Εκείνος του παραγγέλλει ότι πρέπει να
συνεχιστεί η πολιορκία, γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι Τούρκοι της
Πάτρας είναι έτοιμοι να παραδοθούν. Ο ανόητος πρωθυπουργόςαρχιστράτηγος επιμένει. Έ ρχεται ο Κολοκοτρώνης από την Πάτρα
στην Κόρινθο, για να του εξηγήσει τους λόγους, για τους οποίους
πρέπει να συνεχισθεί η πολιορκία. Ό ταν πέρασε το Λέχαιο, πήρε
* Α. Κόκκινου, Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος, 1800-1945, τ. Γ", σ. 99.
** Τουρκ. fetva = διαταγή.
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διαταγή να αφήσει την ακολουθία του έξω από την πόλη και να τον
συνοδεύουν μόνο πέντε άνδρες. Και σαν έφτασε μέσα στην πόλη τού
παραχώρησαν για κατάλυμα ένα καλύβι, χωρίς φαγητό και τροφές.
Σηκώθηκε ο ήρωας της Τριπολιτσάς το βράδυ και κατέφυγε σε δι
πλανό χωριό, κοντά σε φίλους του να φάει και να κοιμηθεί.
«... Έπήγα εις τήν Κόρινθον διά τρεις ημέρας. Πηγαινάμενος,
πέντε ώρας μακριά, έστειλα είδησες τής κυβερνήσεως ότι πηγαίνω,
κάι άποκρίσιν δεν έλαβα. Έγώ κίνησα. 'Ένα τέταρτον μακράν,
έλαβα μιάν διαταγήν καϊ μοΰ έλεγε ότι νά άφήσω τούς ογδόντα
άνθρώπους όπου είχα μαζί μου καϊ νά έλθω εις τήν Κόρινθον μέ
πέντε άνθρώπους. Έγώ έμβήκα μέσα, μού έδωκαν ένα κονάκι χωρϊς
πάτωμα. Τό βράδυ μάς άφηκαν άπεριποίητους καϊ έτσι άνεχώρησα
καϊ έπήγα εις ένα χωριό τήν νύκτα».*
Θαυμάστε συμπεριφορά στον μεγαλύτερο καπετάνιο της επανά
στασης, στον πορθητή της Τριπολιτσάς, από έναν καραγκιόζη, που
το έπαιζε αρχιστράτηγος.
Καημένε, φιλόνομε Κολοκοτρώνη, έπρεπε να του είχες δώσει τα
παπούτσια στο χέρι από την πρώτη στιγμή που πάτησε τα πόδια του
στην Ελλάδα!

3. Εταιρεία Δολοφόνων “Άρειος Πάγος Α Έ .”
Ο περιβόητος Άρειος Πάγος του Νέγρη, σε σκηνοθεσία Κωλέττη,
παίρνει καινούργια μέτρα σε βάρος του Οδυσσέα. Τον απομονώνει
πολιτικά και τον εξοντώνει στρατιωτικά. Του αφαιρούν τον βαθμό
του και θέτουν σε κυκλοφορία φήμες ότι έρχονται από την Πελοπόν
νησο ο Υψηλάντης με τον Νικηταρά για να τον συλλάβουν, ενώ η
αλήθεια ήταν ότι αυτοί έρχονταν για να εμποδίσουν την κάθοδο του
Δράμαλη στον Μόριά.
Ή θελαν βλέπετε να τον αναγκάσουν να φθάσει στα άκρα από
την απελπισία του και να καταφύγει στους Τούρκους, για να του κολ

* Θ. Κολοκοτρώνη Απομνημονεύματα, όπ. παρ., σ. 88.
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λήσουν αμετάκλητα τη ρετσινιά του προδότη. Μέχρι και ο Μακρυγιάννης πληροφορείται τις φήμες και τον ενημερώνει: «Ενώθηκαν
σε ένα σώμα έναντίον σου νά σε βαρέσουνε, νά μείνουν αΰτοι στο
ποδάρι σου».*
Η πλεκτάνη, όμως, αποκαλύφθηκε. Οι παραπάνω αρχηγοί συ
ναντήθηκαν μαζί του και επιβεβαιώθηκε η φιλία τους και ο σκοπός
της εκστρατείας τους στην Ρούμελη. Αλλά οι συνωμότες του Αρείου
Πάγου δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτε. Αφού απέτυχε η προσπάθειά τους να τον εξαναγκάσουν να αυτομολήσει στον εχθρό, τον κα
τηγορούν τώρα ότι δεν κάνει τίποτε για να ανακόψει την προέλαση
του Δράμαλη, ενώ του έχουν αποστερήσει το στρατιωτικό αξίωμα
και έχουν αφήσει τον Νικηταρά μόνο, με τρεις χιλιάδες ξυπόλυτους
και πεινασμένους άνδρες, χωρίς τρόφιμα και πυρομαχικά για να
αντιμετωπίσει τους τριάντα χιλιάδες στρατιώτες του Δράμαλη, την
ίδια δε στιγμή, οι ίδιοι έχουν καταφύγει σώοι και ασφαλείς για να
γλυτώσουν το τομάρι τους, στο καράβι του Χατζή Βισβίζη, που ναυλοχούσε στο Τρίκερι στον μυχό του Παγασητικού κόλπου, μακριά
από το μέτωπο των επιχειρήσεων.
Και από πάνω ζητούσαν και τα ρέστα. «Είχαν τον Ά ρειον Πάγον
νά τούς προμηθεύη τ’ άναγκαία τοΰ πολέμου κα'ι αύτείνοι, οί άφεντάδες, κάθονταν κι έτρωγαν κι έπιναν κι έκείνους οπού κιντύνευαν
διά τήν πατρίδα τούς προμήθευαν διχόνοιαν και διαίρεσιν άναμεταξύ τους... Είχαν πάθος με τον Δυσσέα κι άποφάσιζαν οί καλο'ι
πατριώτες διά τήν ιδιαιτέραν των διχόνοιαν με ένα άτομο, νά χαθ
ούνε τρεις χιλιάδες στρατεύματα περίπου».**
Φαναριώτικες ίντριγκες, συνωμοσίες, παλιανθρωπιές του χειρίιττου είδους, εγκληματικές ενέργειες, που θύμιζαν σκοτεινές δολοπολοκίες της οθωμανικής εξουσίας μέσα στα σουλτανικά παλάτια,
όπου ο νεος σουλτάνος έβγαζε τα μάτια των αδελφών του και τους
φυλάκιζε ισοβίως σε θεοσκότεινα κελιά, για να αποκλείσει τη διεκ
δίκηση του θρόνου του.
Φρικτά ανήκουστα πράγματα, από τουρκοτραφείς, τουρκολά* I. Μ ακρυγιάνης, όπ. παρ., σ. 132.
** I. Μ ακρυγιάννης, όπ. παρ., σ. 135.

112

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

τρες, αδίστακτους μιαρούς δολοφόνους. Μαυροκορδάτος, Νέγρης,
Κωλέττης. Η εταιρεία δολοφόνων. Η αδίστακτη εγκληματική φαναριωτικοαληπασαλίδικη τριάδα, σοφίζεται καινούργιο σχέδιο εξό
ντωσης του Οδυσσέα. Αποφασίζουν να τον καλέσουν και να τον
δολοφονήσουν μέσα στο καράβι του καπετάν-Αντώνη Βισβίζη,
όπου τρώγουν, πίνουν και γλεντάνε, σύμφωνα με τη μαρτυρία του
Μακρυγιάννη, και τον καλούν δήθεν για να δώσει εξηγήσεις σχετι
κά με την μη ανακοπή της προέλασης του Δράμαλη. «Εις τό πλοΐον
αύτό ήτο κα'ι ό διδάσκαλος Γρηγόριος Κωνσταντάς, όστις άμα ίδών
τον Όδυσσέα έρχόμενον: “Νά τον πνίξωμεν, να τον πνίξωμεν”, έλεγεν, “νά τον πνίξωμεν”».*
Τελικά η απόπειρα δεν επέτυχε, γιατί ο καπετάν-Βισβίζης, αρχι
κά σύμφωνος με τους συνωμότες, άλλαξε ύστερα γνώμη και δεν δέ
χτηκε να γίνει στο πλοίο του αυτή η ατιμία, αυτό το ανοσιούργημα.
Την άρνησή του βέβαια αυτή την πλήρωσε σε λίγο με τη ζωή του.
Βρέθηκε νεκρός κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, και το πλοίο του
επιτάχθηκε χωρίς καμμιά αποζημίωση. Και να σκεφθεί κανείς ότι
Αντώνης Χατζή Βισβίζης, ήταν πλούσιος καραβοκύρης από τη Θρά
κη, που μυήθηκε νωρίς στη Φιλική Εταιρεία, διέθεσε όλη του την πε
ριουσία για τον Ελληνικό Αγώνα, και είχε σταλεί με το πλοίο του
στον Παγασητικό κόλπο από τον Υψηλάντη για να βοηθήσει στην
ανάσχεση της στρατιάς του Δράμαλη.
Νεκρός ο Βισβίζης, ζωντανός ο Ανδρούτσος. Οι προσπάθειες συ
νεχίζονται. Ο Οδυσσέας πρέπει να πεθάνει. Είναι προγραμμένος.
«Ό Αρειος Πάγος έστειλεν άνθρωπον προς τον Νικηταράν κα'ι τον
έπρόβαλε νά φονεύση τον Όδυσσέα έπ'ι ύποσχέσει νά τον καταστήση άρχηγόν τής Ανατολικής Ελλάδος....», αφηγείται ο Σπηλιά
δης,** ενώ ο παρών αγωνιστής Κάρπος Παπαδόπουλος, σημειώνει:
«Τά μηχανουργήματα ταύτα κατά τού Όδυσσέως ώμολόγησεν ό ίδιος
ό Νέγρης προς αυτόν,*** όπου ήμην κι έγώ παρών κα'ι τά ήκουσα, κατά
τό 1825 έτος στο Άστρος, έξακολουθείσης τής Έθνοσυνελεύσεως, όταν

* Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. Α', σ. 314.
** Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ,.Α', σ. 314.
*** Τ ον Οδυσσέα.
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κατετρέχθη* θανατηφόρως άπό τόν Άλ. Μ αυροκορδάτον καί
κατέφυγε μέσης νυκτός προς τόν άσπονδον εχθρόν του τόν Όδυσσέα,
αΐτήσας έλεος διά τήν προλαβοΰσαν. Έ κτοτε έμεινε μετ’ αυτού,** έως
ότου έτελεΰτησεν εις Ναΰπλιον, τψ 1824»***
Στράφηκαν λοιπόν τότε προς τον Νικηταρά και του ζήτησαν να
δολοφονήσει αυτός τον Οδυσσέα και να πάρει τη θέση του, ως αρχη
γός της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, μέχρι να έλθει και εκείνου η
σειρά, να δολοφονηθεί από κάποιον άλλον πληρωμένο δολοφόνο
της τριανδρίας. Ο Νικηταράς, όμως, αρνείται λεβέντικα και τους
απαντά ότι δεν είναι δουλειά του Αρείου Πάγου «νά δίδη πολεμικάς
προσταγάς, ωσάν νά ήτο διωρισμένος στρατηγός πάνω μας...» και
τους υποδεικνύει ότι στην περίπτωση του Οδυσσέα, «ό Άρειος
Πάγος έπρεπε νά δείξει πολιτικόν και νά ειρήνευσή τό πράγμα, κα'ι
όχι νά άρπάξη τήν παραίτησιν κα'ι νά τόν θεατρίζη εις τόν κόσμον
ως ένοχον», δια να συνεχίσει πιο κάτω, γράφοντας στην επιστολή
που τους έστειλε: «Έγώ έδοΰλευσα κα'ι εις τάς εύρωπαϊκάς Διοική
σεις,**** πουθενά όμως δεν είδα ν’ άνακατώνονται εις τά πολεμικά μέ
τέτοιον τρόπον οί πολιτικο'ι και νά καταδικάζουν τούς άξιωματικούς . Πλήν περισσότερον δεν έπρεπε νά φερθήτε ή εύγενία σας έτσι
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εις τας παρούσας περιστάσεις του Γένους, οπου χρειαζεται εσωτερικήν
ειρήνην κα'ι όχι φατρίας κα'ι ταραχάς. Ήξεύρω ότι τό στράτευμα είναι
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του Γένους ή οδηγία, ομως, του στρατεύματος είναι του Αρχηγού, και
όταν μένη χωρ'ις άρχηγόν, άρχιζει, καθώς και ενα καράβι όταν μένη
χωρ'ις καραβοκύρην, νά τσακίζεται κα'ι νά πνίγεται. Το πλέον
λυπηρόν, άρχοντες, είναι οποί) άντ'ι τώρα νά ζητήτε ώς φρόνιμοι διόρθωσιν τού κακού, εσείς ζητείτε νά τό γαγγραίνετε...»*****
Θυμηθείται το όνομά του. Νικήτας Σταματελόπουλος, ο Τουρκο
φάγος, ο Νικηταράς!
Ό πω ς έχω γράψει παραπάνω ο Άρειος Πάγος ήταν ένα είδος συ
* Ο Νέγρης.
** Του Οδυσσέα.
*** Κάρπος Παπαδάπουλος όπ. παρ., σ. 58.
**** Ε ννοεί την υπηρεσία του στον αγγλικό στρατό στην Ζάκυνθο, μαζί με τον
θείο του Θοδωρή Κολοκοτρώνη.
***** Γ. Τερτσέτης, όπ. παρ., σ. 312.
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ντάγματος, ένα νομικό κατασκεύασμα του Μαυροκορδάτου και του
Νέγρη που θέσπιζε κάποιους κανόνες διοίκησης της ανατολικής Στε
ρεός Ελλάδας και ταυτόχρονα ένα νομοθετικό και εκτελεστικό όρ
γανο, για να κυβερνηθεί η περιοχή μέχρι να απελευθερωθεί από
τους Τούρκους. Του κυβερνητικού αυτού σχήματος επικεφαλής και
ουσιαστικός αρχηγός ήταν ο Μαυροκορδάτος με ενεργούμενο αχυ
ράνθρωπο τον Νέγρη. Αργότερα στην ομάδα αυτή κόλλησε και ο
Κωλέττης. Τα υπόλοιπα μέλη του ήταν πειθήνια, θλιβερά ανθρωπά
κια, από ασήμαντους μικροπρόκριτους, μικροκαπεταναίους της πε
ριοχής και ιερωμένους, διορισμένους από την τριανδρία, για την
εξυπηρέτηση των συμφερόντων της. Είναι τα εκάστοτε γνωστά πρό
σωπα της κάθε εξουσίας, οι λακέδες και οι σφογγοκολάριοι των
ισχυρών κάθε εποχής. Αυτοί ήταν που αντιμάχονταν τον Οδυσσέα,
γιατί, όπως έλεγε, τους είχε κόψει τη χουλιάρα* της ταγής και της νο
μής της εξουσίας του τόπου. Είχε έλθει σε σύγκρουση, τόσο με την
συμμορία Μαυροκορδάτου, όσο και με τους τοπικούς βολεμένους
προκρίτους. «ΈπαραπονεΙτο από τούς προεστούς ότι τον άντενεργούν διότι τούς έκοψε τήν χουλιάραν άπο τάς έπαρχίας, και ότι
αύτο'ι ραδιουργούν έναντίον του νύχτα-ήμέραν κα'ι επιθυμούν τον
θάνατόν του... Τούς έλεγε ότι είναι ένας σωρός φαγάδων, οπού καρ
τερούν τήν χύσιν τοΰ αίματος τών στρατιωτών, νά ζοΰν κα'ι εις πόλε
μον νά μή εύρίσκωνται».**
Η αντίσταση αυτή του Οδυσσέα στη διαφθορά και στην εξαγορά
των συνειδήσεων από τους δολοπλόκους Φαναριώτες, τον κατέστη
σαν μισητό και επικίνδυνο αντίπαλο, από τον οποίο έπρεπε με κάθε
μέσον να απαλλαγούν. Ό λοι αυτοί οι άφρονες και δυσαρεστημένοι,
κατάλληλα καθοδηγούμενοι από τους πάτρωνες τους και από κοινού
συμφέροντος ορμώμενοι, βρήκαν τον τρόπο και απέκτησαν την
εξουσία, με τη σύσταση του Άρε ίου Πάγου και της Γερουσίας, να
πλήξουν τους πραγματικούς, λαϊκούς ήρωες. Και δεν ήταν μοναδική
περίπτωση η δίωξη και η καταδίκη του Ανδρούτσου. Το ίδιο έγινε

* Κουτάλα.
** Ν. Κασομοΰλης: όπ. παρ., τ. Α' σ. 242.
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νωρίτερα και με άλλους επιφανείς αρχηγούς της Ρούμελης, τον Βαρνακιώτη, τον Μπακόλα, τον Σαφάκα, τον Καραϊσκάκη, που τους κα
τηγόρησαν για προδότες και τους απογύμνωσαν πολιτικά και στρα
τιωτικά, όπως έγινε αργότερα και με τον Κολοκοτρώνη.
Ο αδίστακτος Φαναριώτης και η παρέα του, σοφίστηκαν αυτές τις
νομικές κατασκευές του Αρείου Πάγου και της Γερουσίας, και παγίδεψαν με δόλο, απάτη, ψέμα και χρήμα μερικούς καπεταναίους και
προκρίτους της περιοχής, υπόθαλψαν τις αντιθέσεις, τις φιλοδοξίες
και τις αντιζηλίες τους, υποσχέθηκαν τα πάντα στους πάντες, μοίρα
σαν προνόμια και λουφέδες,* και τους έπεισαν έτσι να υπογράψουν
τα κείμενα αυτά, δήθεν για να διοικείται εφεξής νόμιμα ο τόπος, μέ
χρι να απελευθερωθεί η πατρίδα και να αποκτήσει Σύνταγμα.
Οι αφελείς, αγράμματοι αγωνιστές, έδωσαν “μπέσα”,** σ’ αυτές
τις διαβεβαιώσεις και ορκίστηκαν υπακοή στους νόμους του Μαυροκορδάτου και του Νέγρη, που έτσι τους τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί
και σιγά-σιγά, στρέφοντας τον έναν εναντίον του άλλου, τους αποδυ
νάμωσαν και τους κατέστησαν άβουλα όργανά τους, δημιούργησαν
ένα δικό τους στρατιωτικό σώμα, με το οποίο, όχι μόνο κυβερνούσαν
τη Στερεά Ελλάδα, αλλά απειλούσαν ακόμη και την Κεντρική Αρχή.
Και όπως θα δείτε αμέσως παρακάτω, οι προδότες, χρησιμοποίησαν
αυτόν τον στρατό για να τιμωρήσουν τους απειθείς Μοράΐτες, λεηλα
τώντας και καταστρέφοντας την Πελοπόννησο.
Για να πάρετε μία ιδέα, τί ήταν και τί επεδίωκαν με αυτό το κα
τασκεύασμα του Αρείου Πάγου οι δημιουργοί του, διαβάστε τί ανα
φέρεται στο άρθρο 13 του οργανισμού αυτού:
«Η εθνική βουλή δεν μπορεί να στείλει στρατεύματα εις την Α να
τολικήν Χέρσο Ελλάδα, αν δεν συμφωνήσει ο Αρειος Πάγος και
τους δώσει διαβατήρια... ούτε άλλος μπορεί να πατήσει το έδαφος
της περιφέρειας του Αρείου Πάγου με περισσότερους από δώδεκα
ενόπλους, χωρίς διαβατήριο του Αρείου Πάγου... και όποιος τολμή-

* Τουρκ. ulufe = μισθός.
** Αλβαν. b ese= εμπιστοσύνη, λογος τιμής.
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σειτο αντίθετο θα εμποδισθεί...* Αντιθέτως ο Άρειος Πάγος είχε το
δικαίωμα να στείλει στρατεύματα όπου ήθελε “τόσον ένδοθεν όσον
και έξωθεν του έθνους” και η εθνική βουλή δεν μπορούσε να φέρει
καμμιά απολύτως αντίρρηση προς τούτο».** Αυτά τα ανήκουστα γί
νονται τον Νοέμβριο του 1821, δύο ακριβώς μήνες μετά την άλωση
της Τριπολιτσάς και τρεις μόνο μήνες, αφότου πάτησε το πόδι του
στην Ελλάδα ο φοβερός Φαναριώτης. Πρόλαβε και δημιούργησε δι
κή του επικράτεια μέσα στην επαναστατημένη Ελλάδα, δικό του σύ
νταγμα, διαβατήρια και βίζες, χωρίς τις οποίες δεν μπορούσε να πά
ει κανείς στο Μεσολόγγι -ν α πατήσει το πόδι του στο έδαφος της πε
ριφέρειας του αυτόνομου Μαυροκορδατάίκού κράτους- και όχι μό
νον αυτό, αλλά απαγόρευε την είσοδο σ’ αυτό όλων των άλλων ελλη
νικών στρατευμάτων, χωρίς την άδεια της Κυβέρνησης του Αρείου
Πάγου, της οποίας ήταν πρόεδρος και μέλη της τα παρακάτω ανθρω
πάκια. Και δυστυχώς τον ανέχθηκαν οι άλλοι Έλληνες, αντί να τον
πετάξουν την ίδια ώρα στη θάλασσα.
Είναι φανερό ότι ο πολύγλωσσος αρχιερέας της διαπλοκής, τέως ποστέλνικος του Βουκουρεστίου και υποψήφιος βασιλιάς της Ελλάδας
-οψέποτε ήθελε αυτή ελευθερωθεί- και η παρέα του, εφάρμοσαν
στην πράξη, το αρχαίο ανέκδοτο που αναφέρεται στον τύραννο της
Κορίνθου Περίανδρο, που, όταν κατέλαβε την εξουσία, ρώτησε να
μάθει από κάποιον πιο έμπειρο από αυτόν, με ποιόν τρόπο μπορεί
κανείς να κυβερνήσει αδιατάρακτα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Έ στειλε λοιπόν αγγελιαφόρο στον συνάδελφό του τύραννο της Μι
λήτου Θρασύβουλο, που κυβερνούσε πολλά χρόνια την Μίλητο και
ζήτησε να μάθει τί πρέπει να κάνει για να είναι πιο ασφαλής και να
διατηρήσει για πολύ την εξουσία. Ο Θρασύβουλος πήρε τον απε
σταλμένο του Περίανδρου, τον οδήγησε στα χωράφια τα οποία ήταν
σπαρμένα με στάρι και εκεί άρχισε να κόβει κάθε στάχυ που έβλεπε
ότι ξεπερνούσε όλα τα άλλα και τα πετούσε στη γη. Σαν τελείωσε γύ
ρισαν στο παλάτι, χωρίς να δώσει καμμιά απολύτως εξήγηση στον
* Ε ννοεί δια των όπλων.
** I. Φιλήμων, όπ. παρ., τ. Δ', σ.339.
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αγγελιοφόρο του Περίανδρου και τον κατευόδωσε στο ταξίδι της
επιστροφής. Ό ταν γύρισε ο απεσταλμένος στην Κόρινθο, ο Περίαν
δρος ήταν ανυπόμονος να μάθει τί του είπε ο Θρασύβουλος. Αυτός
του απάντησε ότι δεν του έδωσε καμμιά απολύτως συμβουλή και του
διηγήθηκε τί ακριβώς είχε συμβεί, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον βα
σιλιά της Μιλήτου παλαβό που κατέστρεφε την περιουσία του. Ο Π ε
ρίανδρος, όμως, ερμήνευσε εύκολα την παραβολή του Θρασύβου
λου, ότι για να κυβερνήσεις ήσυχα πρέπει να εξοντώσεις όλους τους
σημαντικούς πολίτες και εξήγησε στον δούλο του ότι με το να κόβεις
τα ψηλά στάχυα, τα φέρνεις όλα στο επίπεδο της γης. «Άποκόψαι
τούς υπερέχοντας τών σταχύων, έξομαλύναι τήν άρουραν»
Το πρώτο και ψηλότερο στάχυ, που έπρεπε να κοπεί ήταν* ο
Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο οποίος υπερείχε, λόγω σωματικής διάπλα
σης και παλληκαριάς και δεν υπέκυπτε, ούτε λογάριαζε τους φαναριώτικους χαρτογιακάδες.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
Είχα πάντοτε την απορία να μάθω ποια ήταν ονομαστικά τα άλλα πρό
σωπα που στελέχωναν τον περιβόητο Αρειο Πάγο, πέρα από τον πρό
εδρο, αντιπρόεδρο και ταμία, Μαυροκορδάτο, Νέγρη και Κωλέττη.
Ποια ήταν τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής
της εταιρείας των δολοφόνων, που υπέγραφαν, εν ονόματι της άμε
τρης φιλαρχίας και αρχομανίας των αρχηγών τους, τη θανατική κα
ταδίκη των αξιοτέρων συμπατριωτών τους. Και δεν μπορεί να θεω
ρηθεί υπερβολή, το να ισχυριστεί κανείς ότι η θέσπιση αυτού του θε
σμού έμοιαζε με τη σύσταση ανώνυμης εγκληματικής εταιρείας, σκο
πός της οποίας δεν ήταν η διοίκηση της Στερεάς Ελλάδας, αλλά απο
κλειστικά η εξυπηρέτηση των άνομων πολιτικών επιδιώξεων των δη
μιουργών της, όπως απέδειξαν χωρίς αμφιβολία τα κατοπινά γεγο
νότα.

* Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
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Εμπευστές λοιπόν και δημιουργοί αυτού του εκτρώματος ήταν ο
Μαυροκορδάτος και ο Νέγρης. Συμμέτοχος και συνεργάτης τους ο
Κωλέττης. Για τον πρώτο σας έχω ήδη μιλήσει. Τον δεύτερο θα τον
βρείτε στις επόμενες σελίδες. Την ταυτότητα του Νέγρη, σας την
αποκαλύπτω τώρα.
Νέγρης Θεόδωρος: μέλος της φαναριώτικης συμμορίας. Φαναριώτης και αυτός με τα όλα του, υπήρξε πριν από την επανάσταση
γραμματικός του επίσης Φαναριώτη Σκαρλάτου Καλλιμάχη, που εί
χε διοριστεί από τον σουλτάνο ηγεμόνας της Μολδαβίας. Ο τύπος
αυτός, ο κύριος Σκαρλάτος, το 1818 αντικατεστάθη στην ηγεμονία
του από τον Μιχαήλ Σούτσο και, για να αποκτήσει πάλι την εύνοια
του σουλτάνου, αποκάλυψε στην οθωμανική κυβέρνηση ό,τι ήξερε
για τη Φιλική Εταιρεία. Δεν πρόλαβε, όμως, να αποκατασταθεί στην
παλαιά του θέση, γιατί ξέσπασε στις παραδουνάβιες χώρες η επανά
σταση του Αλέξανδρου Υψηλάντη και έτσι οι Τούρκοι, καίτοι προ
δότης της πατρίδας του, τον συνέλαβαν και τον στραγγάλισαν, για να
επιβεβαιωθεί το ρητό, ότι “την προδοσίαν πολλοί ηγάπησαν, τον
προδότην ουδείς!”
Πιστό λοιπόν τέκνο του πρώην αφεντικού του, μετά την εκτέλεση
του τελευταίου, μπήκε στην υπηρεσία της Υψηλής Πύλης και διορί
στηκε πρεσβευτής αυτής στο Παρίσι και, όταν ξεκίνησε ο ελληνικός
Αγώνας, εμφανίστηκε στην Τήνο και στις Σπέτσες ντυμένος σαν
Τούρκος διπλωμάτης. Πονηρός, ραδιούργος, τέρας ασχήμιας, αδί
στακτος, αλλά έξυπνος, κατάφερε να παίξει και αυτός αρνητικό ρό
λο στην ελληνική Επανάσταση, να αναρριχηθεί στα ανώτατα αξιώ
ματα και να συμβάλει στον διχασμό και στον εμφύλιο πόλεμο, μαζί
με τον Κωλέττη και τον Μαυροκορδάτο. «Ό άνήρ υότος όσον
έμυώπαζε φυσικώς, τόσον όξυδέρκει διανοητικώς. Ό σ η ν έφερε
δυσμορφίαν προσώπου κα'ι σώματος, ραμβοσκελής* ών, τόσον ειχε
τό έπαγωγόν εύφυοΰς κα'ι άοκνου ραδιουργίας...»**
Για τον Νέγρη ο Οδυσσέας συνήθιζε να λέει ότι αυτός «δύναται
νά πωλήση καί άγοράση δέκα φοράς τήν Ελλάδα».
* Στραβοπόδης.
** I. Φιλήμων, όπ. παρ., τ. Λ', σ. 188.
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Στην αρχή προσπάθησε να πλησιάσει τον Υψηλάντη, ζητώντας
του να γίνει σύμβουλός του. Ο Υψηλάντης αρνήθηκε. Τότε καταφεύ
γει στον Μαυροκορδάτο για να πράξουν από κοινού ό,τι έπραξαν
και στο τέλος να καταλήξουν άσπονδοι εχθροί. Ευτυχώς γι’ αυτόν
-κ α ι την Ε λλάδα- ότι έφυγε νωρίς. Τον βρήκε ο θάνατος στο Ναύ
πλιο το 1824, πριν τον προλάβει ο Μαυροκορδάτος.
Τα υπόλοιπα ανθρωπάκια, με όνομα και επώνυμο, τα βρήκα κρυμμέ
να στα αμπάρια του πλοίου του Βισβίκη, αμέσως μετά τη δολοφονία
του: .
Ο Άνθιμος Γαζής - ο γνωστός λόγιος και κληρικός, που δυστυ
χώς, παρά τη μόρφωσή του, είχε παρασυρθεί και δεν είχε καταλά
βει ότι είχε γίνει ακούσιο όργανο του Μ αυροκορδάτου- ο Φίλωνας, ο Λιανοσταφίδας, ο Νάκος, ο Σαλωνίτογλους, ο Ξάνθης, ο Οι
κονόμου, ο Γεωργαντάς, ο Τζούτζος, ο Λάζαρης και ο καλόγερος
Ιωσήφ, απαραίτητος μαϊντανός για την ιεροποίηση και ευλογία των
θεάρεστων σκοπών της εταιρείας. Το μοναδικό προσόν των τελευ
ταίων δέκα ήταν ότι τους γνώριζε μόνο η μάνα που τους γέννησε.
Μάλιστα. Αυτοί ήταν οι περιβόητοι Αρεοπαγίτες. Οι μεγάλες προ
σωπικότητες, οι «άρχοντες», όπως τους αποκαλεί παραπάνω ο Νικηταράς, οι εξωνημένοι, τα διορισμένα μίσθαρνα όργανα του Μαυ
ροκορδάτου, που είχαν δικαίωμα ζωής και θανάτου σε όσους δεν
ήθελαν να τους ακολουθήσουν στον δρόμο του αίματος και της δι
αφθοράς τους οποίους είχαν επιλέξει οι πάτρωνες τους, για τους
δικούς τους ιδιοτελείς λόγους.

5. Πέντε χιλιάδες γρόσια για το κεφάλι του Οδυσσέα
Οι παραπάνω απόπειρες κατά της ζωής του Οδυσσέα γίνονται την
άνοιξη του 1822. Την εποχή εκείνη ο Μαυροκορδάτος ήταν πρωθυ
πουργός, ο Κωλέττης υπουργός Πολέμου και ο Νέγρης υπουργός
Εξωτερικών και είχαν καταφύγει στην Κόρινθο, με το πλοίο του Βισβίζη, από το Τρίκερι. Και ενώ ο Δράμαλης ήταν έτοιμος να εισβά
λει στην Πελοπόννησο, αφού έφθασε στην Κόρινθο τον Ιούλιο, χω
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ρίς να συναντήσει πουθενά αντίσταση, η γενναία κυβέρνηση και οι
κολαούζοι της, τό ’βαλαν για δεύτερη φορά στα πόδια και ζήτησαν
καταφύγιο στα υδραίίκα καράβια. Στο μεσοδιάστημα μέχρι την άφι
ξη του Δράμαλη, όχι μόνο δεν έκαναν τίποτε για να τον εμποδίσουν,
παρά μηχανορραφούσαν ολημερίς με ποιον τρόπο θα βγάλουν από
την μέση τον ενοχλητικό Οδυσσέα. Καταρτίστηκε και τέθηκε σε
εφαρμογή σχέδιο σκηνοθετημένο από τον Κωλέττη. Αποφάσισαν να
ανακληθούν ο Υψηλάντης και ο Νικηταράς στην Πελοπόννησο, ενώ
είχαν σταλεί στη Ρούμελη να εμποδίσουν τον Κιουταχή, μήπως τυχόν
βοηθήσουν τον Οδυσσέα, και να στείλουν δύο δικούς τους ανθρώ
πους στη Στερεά Ελλάδα, τον Νούτσο και τον Παλάσκα, ως γενικό
πολιτικό διοικητή τον πρώτο και στρατιωτικό αρχηγό τον δεύτερο.
Σύμφωνα με τον Νικ. Σπηλιάδη, είχαν εντολή να συλλάβουν τον
Οδυσσέα και να τον φέρουν στην Κόρινθο για να λογοδοτήσει και,
αν αυτό δεν ήταν δυνατόν, να τον σκοτώσουν.
«Είχαν διαταγή άν άντιστεκόταν ό Ό δυσσέας νά τον συλλάβωσι
κα'ι νά τον στείλωσιν εις τήν Κυβέρνησιν ή νά τον φονεύσωσιν».*
Άφησαν, όμως, σκόπιμα να διαρεύσει η εντολή, που έδωσαν, για να
προκαλέσουν την αντίδραση του φοβερού πολέμαρχου, όπως και
έγινε. Ειδοποιημένος από τον Μάρκο Μπότσαρη που ήταν στην Κό
ρινθο, είχε λάβει τα μέτρα του. Σαν έφτασαν στα Σάλωνα οι νέοι
διοικητές, τους περίμενε μία απροσδόκητη και τελευταία έκπληξη.
Τους συνέλαβε και τους τουφέκισε.
«... έπιασε ο Δυσσέας και γράμματα, όπου γράφαν να τον σκοτώ
σουν. »Στέλνει ο Δυσσέας τους κατοίκους όλους και τ’ ασκέρι του.
Τους λέγει ο Δυσσέας: “Διαβάστε τα γράμματα. Αδελφοί, ο Άρειος
Πάγος και η Κυβέρνηση σας είναι γνωστό ότι με κατατρέχουν... Η
αφεντιά σας είναι στο χέρι σας. Α ν θέλετε αυτούς, σκοτώστε εμένα,
αν θέλετε εμένα, σκοτώστε αυτούς”. Τους έπιασαν και τους σκότω
σαν. Και γλύτωσε από τους δυό, κατά ώρας ο Κωλέττης».**

* Ν. Σπηλιάδη, όπ. παρ.
** Αντ. Γεωργαντά, όπ. παρ., σ. 72.
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Φυσικά αμέσως μετά τους φόνους των απεσταλμένων της, η Κυ
βέρνηση επεκήρυξε τον Οδυσσέα σαν ληστή για 5.000 γρόσια, γεγο
νός μοναδικό και πρωτοφανές στα χρόνια του ξεσηκωμού, και έδινε
το ελεύθερο σε οποιονδήποτε να τον συλλάβει και να τον σκοτώσει
για να λάβει το όντως υπέρογκο για την εποχή ποσό της επικήρυξης,
ενώ παράλληλα ο υπουργός Θρησκευτικών και επίσκοπος Ανδρούσης Μεσσηνίας Ιωσήφ, αφόρισε τον ίδιο και τους οπαδούς του.
Την ίδια ώρα που οι κυβερνητικοί απεργάζονταν τη δολοφονία
του Οδυσσέα, αυτός έρχεται σε επαφή με φίλους του, οπλαρχηγούς
του αρβανίτικου στρατιωτικού σώματος του Δράμαλη, αποτελούμενο
από 6.000 άνδρες και τους πείθει να εγκαταλείπουν τον υπόλοιπο
στρατό και να μην ακολουθήσουν τον Δράμαλη στην Πελοπόννησο.
«... συνεννοηθείς, τούς έκανε νά άποσυρθοϋν άπό τον στρατάρχην
Δράμαλην και νά μην τον άκολουθήσουν εις Πελοπόννησον».*
Αυτό και αν δεν είναι από τα άγραφα, καθώς λέγεται. Επικηρυγ
μένος σαν ληστής και προδότης ο αρχικαπετάνιος της Ρούμελης, ο
εξολοθρεφτής των Τούρκων στο Χάνι της Γραβιάς, ο διασπαστής του
τουρκικού ασκεριού του Δράμαλη, και πατριώτες, ο “αρχιστράτηγος”
Μαυροκορδάτος και ο υπουργός πολέμου Κωλέττης, η προδοτική
συμμορία που κυβερνούσε, ένοχη εσχάτης προδοσίας, αφού απέσυρε
τα ελληνικά στρατεύματα από τη Ρούμελη, όπου είχαν σταλεί για να
εμποδίσουν την εισβολή του Δράμαλη στον Μόριά, σπεύδοντας πρώ
τη και καλύτερη να κρυφτεί στα υδραίίκα καράβια, ενώ ο Δράμαλης
ανεμπόδιστος κατηφόριζε προς το Άργος.

6. Οι εκτελεστές
Αλλά ποιοι ήταν ο Νούτσος και ο Παλάσκας που ήρθαν να αγωνι
στούν, υποτίθεται κατά των Τούρκων, και κατήντησαν επαγγελματίες εκτελεστές αυτής της εταιρείας δολοφόνων, και τελικά θύματα
των πολιτικών και ερωτικών ορέξεων του Κωλέττη;

* Αντ. Γεωργαντά, Απομνημονεύματα, σ. 14ο.
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Ο Αλέξης Νούτσος ήταν άνθρωπος του Αλή πασά, όπως και ο
Κωλέττης, και του ιδίου φυράματος με αυτόν. Ο πατέρας του Γιάν
νης* Καραμεσίνης, ήταν μεγαλέμπορος στην Πόλη, ο οποίος βοήθη
σε τον Αλή πασά να πάρει το πασαλίκι στα Γιάννενα. Έτσι λοιπόν ο
γυιός του Αλέξης έγινε ένας από τους πλέον έμπιστους και στενούς
συνεργάτες του τυράννου, ο οποίος του παραχώρησε τη διοίκηση,
και φυσικά και την εκμετάλλευση 42 χωριών του Ζαγοριού, τα οποία
ο κυρ-Αλέξης διοικούσε «διά σπάθης και ράβδου... ως Τούρκος
πασάς έπι πολύ στενάζοντα ύπό τήν τούρκικην αύτού διοίκησιν,
δεδηλωμένος εχθρός τής άπελευθερώσεως τών Ελλήνων».**
Ό ταν ο Αλής πολιορκείται από τα στρατεύματα του σουλτάνου,
κατεβαίνει στο Μεσολόγγι και ζητάει τη βοήθεια των Ελλήνων για
την σωτηρία του πάτρωνά του Αλή πασά. Εδώ έρχεται για πρώτη φο
ρά σε επαφή και συνδέεται με τον Μαυροκορδάτο. «Συνεδέθη***
μετά τού Αλεξίου Νούτσου, τού άχαρακτηρίστου μέν, άλλά πανούρ
γου κα'ι έπιδεξίου υπηρέτου τοΰ Αλή πασά, όστις εύρίσκετο τότε
άκριβώς έν Μεσολογγίω έκλιπαρών τήν βοήθειαν τών Ελλήνων
ύπέρ τοΰ κινδυνεύοντος αύθέντου του....»****
Μετά την εξόντωση του Αλή, δεν μπορούσε πλέον να παραμείνει
στην Ή πειρο και μη έχοντας τι άλλο καλύτερο να κάνει, κατέβηκε
στην εξεγερμένη Ελλάδα για να προσφέρει τις δήθεν καλές, αληπασαλίδικες υπηρεσίες του, στο αγωνιζόμενο έθνος. Και όπου παλιαν
θρωπιά, πλεκτάνη, διαβολή, φόνος και αίμα, πρώτος και καλύτερος.
Ό πω ς ήταν φυσικό, ο πρώην πανίσχυρος Ελληνότουρκος πασάς του
Ζαγοριού, δεν μπορούσε να δέχεται διαταγές από έναν υποδεέστε
ρό του, όπως ήταν ο Κωλέττης, ένας απλός γιατρός του γυιού του
Αλή πασά, Μουχτάρ πασά, και την αντιπάθειά του αυτή, την έδειχνε
φανερά. «Ό Νούτσος μετεχειρίζετο τόν Κωλέττην εις τήν Κόρινθον,
ώς τόν μετεχειρίζετο και προ ολίγου, όντα ιατρόν, εις τήν ύπηρεσίαν

* Γιαννούτσος-Νούτσος.
** F. Pouqueville, όπ. παρ.,
*** Ο Μαυροκορδάτος.
**** Mendelssohn-Bartholdy, όπ. παρ., τ. Α', σ. 333.
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τοΰ Μουχτάρ πασά, δτε τον έπρόσταζεν να τοΰ φέρει τό σιψί [το
τσιμπούκι]. Επειδή παρόντος τοΰ Νούτσου ό Κωλέττης είναι μηδέν,
αυτός τε καί άλλοι τινές Τουμελιώται οί όποιοι θέλουσι τον θάνατο
τοΰ Νούτσου καί τοΰ Όδυσσέως, στέλουσι έκείνον νά τον φονεύση
καί έν ταυτώ είδοποιοΰσι τούτον οτι κινδυνεύει νά φονευθή, επί
σκοπφ νά φονεύση ό Όδυσσεύς τον Νοΰτσον καί αυτοί επομένως
νά φονεύσωσι τον Όδυσσέα»*
Ο Χρηστός Παλάσκας, αληπασαλής και αυτός,** τυχοδιώκτης, χρό
νια στην υπηρεσία του Αλή πασά, αποστάτησε από τον Αλή, όταν εί
δε ότι πλησίαζε το τέλος του, τούρκεψε, μπήκε στην υπηρεσία του
Ομέρ Βρυώνη και ήταν μαζί του στο Χάνι της Γραβιάς, όπου πολέ
μησε ο Οδυσσέας' υπηρέτησε για κάποιο διάστημα στον ρωσικό
στρατό και τέλος ήρθε στην Ελλάδα για να κάνει και αυτός την τύχη
του, όπως τόσοι άλλοι. Μπήκε στην υπηρεσία των ΜαυροκορδάτουΚωλέττη, έγινε κολλητός τους, ο άνθρωπος, για όλες τις [βρόμικες]
δουλειές. Είχε όμως την ατυχία να έχει μία πολύ όμορφη γυναίκα,
που του στοίχισε τη ζωή.

7. Αμνηστεία
Μπροστά στη λαϊκή κατακραυγή και με την υποστήριξη του Υψηλά
ντη, του Κολοκοτρώνη, του Νικηταρά και άλλων οπλαρχηγών, οι
οποίοι είχαν αναγνωρίσει τη συμβολή του Οδυσσέα στην εκστρατεία
του Δράμαλη, η κυβέρνηση,*** μη μπορώντας άλλωστε, εκ των
πραγμάτων, να τον συλλάβει, υποκρίνεται ότι τον συγχωρεί και τον
αμνηστεύει, επιζητώντας άλλη καλύτερη στο μέλλον ευκαιρία για να
τον βγάλει από τη μέση, όταν οι συσχετισμοί δυνάμεων θα ήταν γι’

* Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. Α", σ. 346.
** Τον πατέρα του είχε δολοφονήσει ο Αλής.
*** Μαυροκορδάτος-Κωλέττης.
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αυτήν ευνοϊκοί, ακολουθώντας προσωρινά το αξίωμα «χέρι που δεν
μπορείς να το κόψεις, φίλησε το».
Έ τσι τον Αύγουστο του ’22 διορίζεται φρούραρχος των Αθηνών.
Η είσοδός του στην πόλη, μαζί με τον Γκούρα και τον Μακρυγιάννη,
ήταν θριαμβευτική. Το πλήθος τον υποδέχεται με ζητωκραυγές και
επευφημίες, με τιμές και παράτες. Δεν λείπουν, όμως, και τα ευτρά
πελα. Έ να ς ντόπιος στιχουργός, ονόματι Μπουγιουκλής. του αφιε
ρώνει το παρακάτω δίστιχο:
“Χαίρε, ώ Αθήνα, πόλις τών ηρώων και σοφών, εις τον Ό δυσ
σέα ευρίσκεις νέον Κίμωνα λαμπρόν”.
Τί ήθελε να το πει! Έ φ αγε μια ξεγυρισμένη σφαλιάρα, που του
ήρθε ο ουρανός σφοντύλι. “Για παλιογυναίκα ωρέ με πέρασες και με
τραγουδάς”, του έβαλε τις φωνές. Πρώτη του ενέργεια, από τη νέα
θέση, ήταν να συγκαλέσει συνέλευση των προκρίτων της ανατολικής
Στερεάς Ελλάδας, η οποία καταργεί τον Άρειο Πάγο και τον ανα
γνωρίζει αρχιστράτηγο της περιοχής. Παράλληλα, δεν παύει να συμ
μετέχει σε διάφορες κατά των Τούρκων πολεμικές επιχειρήσεις και
το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου, σώζει κυριολεκτικά τη ζωή του
Μαυροκορδάτου, που πολιορκείται στο Μεσολόγγι, πείθοντας τούς
Τούρκους με τέχνασμα να λύσουν την πολιορκία και αποχωρήσουν.

8. Συντροφικά μαχαιρώματα
Το σατανικό σχέδιο της αλληλοεξόντωσης του Οδυσσέα, του Νούτσου και του Παλάσκα ήταν του Κωλέττη, ο οποίος ήθελε να απαλ
λαγεί και από τους τρείς, γιατί ήσαν εμπόδιο στα πολιτικά του σχέ
δια να κυριαρχήσει αποκλειστικά στα πράγματα της Στερεάς Ελλαδας. Ο Κωλέττης ήθελε δική του τη Ρούμελη. Για τον εαυτό του την
προόριζε και ο φιλόδοξος Νούτσος. Ο Νούτσος υπερείχε του Κωλέτ
τη, και ο τελευταίος, τον ζήλευε κρυφά και φανερά. Την ίδια περιο
χή, όμως, εποφθαλμιούσε και ο κολλητός του Μαυροκορδάτου, ο
Νέγρης, εμπνευστής του Αρείου Πάγου. Από την άλλη μεριά ο Μαυροκορδάτος ήθελε δική του ολόκληρη την Ελλάδα και βυσσοδομούσε με όλες τις δυνάμεις του για τον σκοπό αυτό. Αντιπαθούσε καί τον
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Νέγρη καί τον Κωλέττη και τους χρησιμοποιούσε για τους σκοπούς
του. Με δύο λόγια ο ένας υπέβλεπε τον άλλον και όλοι μαζί όλους
τους. Ο Παλάσκας, πρώην αξιωματικός του ρωσικού στρατού, ήταν
το εκτελεστικό όργανο που ήξερε να κάνει τις βρόμικες δουλειές. Ο
Οδυσσέας πάλι, ήταν ο δημοφιλέστερος στρατιωτικός αρχηγός με
άμεση επιρροή στον λαό. Ο Κωλέττης έστειλε τον Νούτσο και τον Πα
λάσκα στον Οδυσσέα για να απαλλαγεί και από τους τρεις. Ό ποιος
και αν σκοτωνόταν, όφελος θα είχε. Τόσο το καλύτερο, αν ξεμπέρδευε
μία και καλή, με όλους. Ή ξερε πως ο Ανδρούτσος δεν θα καθόταν
σαν κότα να τον σφάξουν οι σμπίροι του Κωλέττη και τότε θα είχε την
ευκαιρία νόμιμα πλέον να εξαφανίσει τον καπετάνιο ανταγωνιστή
του. Έ τσι με έναν σμπάρο, ο Κωλέττης, θα είχε απαλλαγεί από τρεις
αντιπάλους του -όπω ς έγινε άλλωστε- και ο δρόμος θα ήταν πλέον
ανοιχτός από αυτούς τους εν δυνάμει ανταγωνιστές του.

9. Πολιτική και σέξ
Αλλά η ιστορία μας δεν έχει μόνο αίμα. Έ χ ει και σπέρμα. Δ εν ήταν
μόνο οι αντιζηλίες για την κατάκτηση της εξουσίας. Εκτός από ίντρι
γκες είχαμε και σέξ. Το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Η πιο σωστά.
Το ωφέλιμον* με το τερπνόν.**
«Ό κύριος Κωλέττης ηταν στα πράγματα, ύπουργός τοΰ πολέμου
κα'ι τριγυρισμένος μέ τούς όμοιους του φίλους. Αφού είδε τόν Άλέξη
Νοΰτζο ό Κωλέττης όποΰρθε, ύποπτεύθηκε ότι θάπαιρνε αύτός τα
πρωτεία κι έπιρρογή τής Ρούμελης, ότι τόν ένικοϋσε στην ικανότητα.
Τότε λέγει ό Κωλέττης Πρώτα ύποπτευόμουν τόν Δυσσέα, τώρα
ήρθε τρανύτερος. Ή ρθε κι ό Χρήστος Παλάσκας.. Αύτεινού τοΰ
δυστυχή τό ’κανε τόν φίλο ό Κωλέττης περισσότερον διά τήν
γυναίκα του και όχι διά εκείνον τό ίδιον. Τώρα ό Κωλέττης άνθρω
πος άπό τό σχολέϊον τοΰ άφέντη τοΰ Αλήπασα μέτρησε: Τον Δυσέα

* Πολιτικά.
** Ερωτικά.

126

Θ εόδω ρός Δ η μ ο σθ . Π ανα γο π ο υ λο ς

τον εχω αντίζηλον, τον Άλέξη Νοΰτζο τό ίδιο, τον Παλάσκα διά το
κέφι μου καλό είναι νά χαθή νά κάνω τήν γυναίκα του άμορόζα*,
καθώς τήν εκανε κα'ι τήν έχει ώς τήν σήμερον μέσα στο σπίτι τοΰ σαν
γυναίκα του».** «Ό δε Κωλέτης με τό νά έρωτευθή τήν Παλάσκαινα
καί με τό νά έμηδενίζετο τοΰ Άλέξη Νοΰτσου άπεφάσισε να τους
στείλει***, γνωρίζων ότι θέλουν απολεσθεί από τον Οδυσσέα, και τον
Αλέξη [Νοΰτσο] νά μήν έχει άνώτερό του κα'ι τον Παλάσκα νά χάση
διά νά κερδίση τήν Παλάσκαινα, καθώς καί έγινε».****
Η ιστορία αυτή επιβεβαιώνεται και από τον I. Φιλήμονα που γρά
φει, ότι, όταν ο Δράμαλης εισέβαλε στο Άργος, ο Κωλέττης τόσκασε
μαζί με του άλλους υπουργούς, καταφεΰγοντας στα υδραίίκα καρά
βια, «με τάς τρεις όθωμανίδας παλακίδας του και τήν έταίραν του,
γυναίκα τοΰ φονευθέντος Παλάσκα».*****

10. Η δολοφονία
Εν τω μεταξύ, τα γεγονότα τρέχουν. Ο άλλοτε πανίσχυρος Νέγρης,
μέχρι πρό τίνος όργανο και κολλητός του Μαυροκορδάτου, αποστατεί από το πρώην αφεντικό του και «θανατηφόρως» καταδιωκόμενος, καταφεύγει για προστασία στον Οδυσσέα, χθεσινό άσπονδο
εχθρό του.
Η εξέλιξη αυτή επιτείνει ακόμη περισσότερο το μίσος του Μαυ
ροκορδάτου κατά του Ανδρούτσου που αναζητεί ευκαιρία να τον
εξοντώσει οριστικά. Η ευκαιρία συμπίπτει με τον εμφύλιο πόλεμο
και την εισβολή των Ρουμελιωτών στην Πελοπόννησο. Ο Οδυσσέας
δεν συμμετέχει σ’ αυτήν την άθλια εκστρατεία των συμπατριωτών
του, γιατί δεν ήθελε να στραφεί κατά των φίλων του Πελοποννησίων
οπλαρχηγών για χάρη του Κωλέττη, που είχε σχεδιάσει και εκτελέ-

* Αγαπητικιά.
** I. Μακρυγιάνη, Απομνημονεύματα, όπ. παρ., σ. 158.
*** Κατά του Οδυσσέα.
**** Αναγνώστης Κοντάκης, Απομνημονεύματα, εκδ. Τσουκαλά σ. 51.
***** I. Φιλήμων, όπ. παρ., σ.
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σει την επαίσχυντη αυτή εισβολή. Ο εμφύλιος έληξε με την επικρά
τηση της κυβέρνησης, την ήττα των οπλαρχηγών του Μόριά και τη
φυλάκισή τους. Καιρός ήταν πλέον τώρα να τελειώνουν οριστικά και
με τον Οδυσσέα. Ο Γκούρας, ο αιμοβόρος κατακτητής της Πελοποννήσου, απεσταλμένος και πληρωμένος δολοφόνος της κυβέρνησης,
διορίζεται φρούραρχος των Αθηνών στη θέση του Οδυσσέα, και
παίρνει εντολή να τον ξεπαστρέψει πάση θυσία. Φεύγει την άνοιξη
του ’24 από το Ναύπλιο, για τη Ρούμελη, με 6.000 στρατιώτες, λες και
πήγαινε να αντιμετωπίσει τουρκικό ασκέρι, και 40.000 γρόσια με την
υπόσχεση ότι θα λάβει άλλα 100.000, όταν τελειώσει τη δουλειά. Ο
Μακρυγιάννης, που πληροφορήθηκε την αποστολή του Γκούρα, τον
προειδοποιεί:
«Τώρα βάνουν εσένα νά σκοτώσης τον Δυσσέα. Αύριο θά βάνουν
εμενα, σκοτώνω εσένα. Κα'ι νά τό καρτερής! Κι έτζι θά μάς φάνε
όλους».*
Με την άφιξη του Γκούρα στην περιοχή, αρχίζει νέος κύκλος κα
τηγοριών και κατατρεγμού του Ανδρούτσου. Καταδιώκεται, κρύβε
ται, περιπλανάται, συκοφαντείται, λοιδορείται, εγκαταλείπεται,
προδίδεται από χθεσινούς φίλους -γιατί την δόξαν πολλοί εμίσησαν,
το χρήμα ουδείς- και αναγκάζεται, το καλοκαίρι του ’24, «οργισμέ
νος, απλησίαστος και αδρανών», μετά από πολλές περιπέτειες να
καταφύγει σε μία απρόσιτη σπηλιά του Παρνασσού, τη “Μαύρη
Τρούπα” όπως την έλεγαν κοντά στη Βελίτσα, τη σημερινή Τιθορέα
Φθιώτιδος. Η σπηλιά αυτή ήταν ένα απόρθητο οχυρό που, για να
φθάσει κανείς επάνω, έπρεπε να ανεβεί από μία σειρά κινητές, κρε
μασμένες στους βράχους σκάλες, οι οποίες φυλάσσονταν ημέρα και
νύχτα. Σ’ αυτή τη σπηλιά κλείστηκε με ελάχιστους έμπιστους δικούς
του ανθρώπους, και με τον άνδρα της μικρότερης αδελφής του Ταρσίτσας, τον Άγγλο Trelawny.
Ο Μαυροκορδάτος πλήρωσε δύο Άγγλους, τον Fenton και τον
Whitcombe τυχοδιώκτες-δολοφόνους, να πάνε στη σπηλιά και να δο
λοφονήσουν τον Οδυσσέα. Τους δέχθηκαν στο κρυσφήγετο, εξαπα-

* I. Μ ακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, όπ. παρ., σ.155.
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τηθέντες ότι είναι φίλοι του γαμπρού του και ότι ήλθαν δήθεν να τους
βοηθήσουν, αλλά στην πρώτη ευκαιρία επεχείρησαν να σκοτώσουν
τον Καπετάνιο. Δεν τα κατάφεραν, όμως, τραυματίζοντας βαριά τον
Trelawny. Οδηγημένος πλέον στα άκρα, εγκαταλελειμμένος από
όλους, εγκαταλείπει τη σπηλιά και προσπαθεί να έλθει σε επαφή με
τους Τούρκους. Ο Γκούρας χρησιμοποιεί κάθε θεμιτό και αθέμιτο
μέσο για να τον συλλάβει ή να τον κάνει να παραδοθεί. Γίνονται δια
πραγματεύσεις και δόλια τον κάνουν να πιστεύει ότι, αν παραδοθεί,
θα δικαστεί και θα μπορέσει να αντικρούσει τις εναντίον του κατη
γορίες. Έτσι τον έπεισαν και παραδόθηκε. Οδηγείται αλυσοδεμένος
στην Αθήνα, όπου, «Αί γυναίκες έρράπιζον αύτόν, τό δέ πλήθος -πού
χθες τόν έπευφημούσε- ολίγου δεΐν έλιθοβόλει καθ’ οδόν τόν ήρωα
τού χαννίου τής Γραβιάς».* Τον φυλακίζουν μέσα στην Ακρόπολη,
όπου θα τον βρει τραγικός θάνατος. Θα τον δολοφονήσουν, τον Ιού
λιο του 1825, με εντολή Μαυροκορδάτου-Κωλέττη και με εκτελεστι
κό όργανο τον Γκούρα, αφού πρώτα τον βασανίσουν άγρια κάτι
άθλια ανθρωπάρια, υπηρέτες του Γκούρα. Για να δικαιολογήσουν το
έγκλημά τους διέδωσαν ότι τάχα σκοτώθηκε, ενώ επιχειρούσε να
δραπετεύσει από τον πύργο της Ακρόπολης δεμένος με ένα σκοινί
που κόπηκε. Γνωστές δοκιμασμένες ασφαλίτικες συνταγές που ευδο
κιμούν στον τόπο μας, για να μην ξεχνάμε τις εκπαραθυρώσεις της
οδού Μπουμπουλίνας, που τις βάφτιζαν αυτοκτονίες!
Αλλά καλύτερα ας αφήσσυμε να μιλήσουν εκείνοι που έζησαν από
κοντά τα γεγονότα. «Μετεκομίσθη έκεΙΒεν εις τήν Άκρόπολιν τών
Αθηνών, έφυλακίσθη έν τώ έκεΐ πύργο), έβασανίσθη προς άνακάλυψιν τής περιουσίας του κα'ι τήν νύκτα τής 4ης Ιουλίου 1825 έπνίγη κάι
έρρίφθη νεκρός άνωθεν τοΰ πύργου. Εύρέθη δέ τό πτώμα του τήν
επιούσαν επί τοΰ λιθοστρώτου έδάφους τοΰ ναοΰ τής Άπτέρου Νίκης.
Άλλ’ έχρειάζετο ή μιαιοφονία νά περικαλυφθή, διό παραμορφώσαντες οί ένοχοι τήν άλήθειαν, διέδωσαν ότι έκόπη τό σχοινίον δι’ ου
έδέθη αυθόρμητος ό Όδυσσεύς, έπι σκοπώ να δραπετεύση, κοιμωμένων τών φυλασσόντων αύτόν, καί ότι πεσών κατά γης, άπέθανεν».**
* Mendelssonh-Bartholdy, όπ. παρ., τ. A", σ. 461.
** Σπ. Τρικούπης, όπ. παρ., τ. Γ', σ. 229.
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Ο Γκούρας κατόπιν διαταγής του Μαυροκορδάτου και του Κωλέτη, «έπεμψε διαταγήν τοΰ ύποφρουράρχου του Ίωάννου Μαμούρη
νά πνίξη τον Όδυσσέα, ούτος δε παραχρήμα έστειλε το πρωτοπαλλήκαρόν του Παπακώστα Τζαμάλα με ετέρους δυο δημίους* και
πνίξαντες τον Ό δυσσέα μέσης νυκτός έν τώ πΰργφ, έρριψαν το σώμα
αύτοΰ κάτω και ειπον δτι, θέλων δήθεν νά φΰγη ό Όδυσσεΰς, έκρεμάσθη με σχοινιά άπο τον πύργον και κοπέντος αύτοΰ έπεσε κα'ι
έσκοτώθη... Ό δέ Όδυσσεΰς έννοήσας τό πεπρωμένον, αν και άοπλος
άντεστάθη τρομερά κόψας μέ τούς όδόντας του δυο δακτύλους τοΰ
Μπαλαούλα. ΟΙ δέ άλλοι, ιδόντες τον κίνδυνον, έπιασαν αύτόν από
V
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X
<\ *
V
V
^<\
9
V
τα ανακρυφα του σώματος του και άλλος με τον πελεκυν εις την κεφ
αλήν και ούτως έτελείωσαν αύτόν τον ήρωα...»**
Το σύνθημα που έστειλε ο Γκούρας στον Μαμούρη για τη δολο
φονία ήταν: «φρόντισε να πωλήσης το λάδι». Το λάδι πουλήθηκε. Το
τίμημα καταβλήθηκε. Το αίμα χύθηκε. Τα αργύρια εισέπραξε ο Ιούδας-Γκούρας, για την προδοσία και τη δολοφονία του αρχηγού του.
Το καντήλι του Οδυσσέα έσβησε, όπως τόσα και τόσα καντήλια στην
ελληνική ιστορία.

Οι Ρουμελιώτες στην Πελοπόννησο
Κατά την έναρξη του αγώνα, λίγο πριν τον εμφύλιο πόλεμο, η διαφορά
μεταξύ Ρούμελης και Μόριά ήταν συντριπτική υπέρ του Μόριά. Οι Μοραΐτες ξεκινώντας από το μηδέν κατάφεραν πολύ γρήγορα να κλείσουν
τους Τούρκους στα οχυρά κάστρα, να απελευθερώσουν το σύνολο της
Πελοποννήσου και να καταλάβουν την Τριπολιτσά, πρωτεύουσα τότε
του Μόριά. Στο Ναύπλιο η κυβέρνηση του Κουντουριώτη, Μαυροκορ
δάτου, Κωλέττη, Μπόταση, Παπαφλέσσα, βυσσοδομσύσε σε βάρος του

* Τριανταφυλλίνα και Θεοχάρη.
** Κάρπος ΤΙαπαδόπον^ος, Απομνημομεύματα αγωνιστών τον ’21, τ. 12., σ. 135.
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Κολοκοτρώνη, του Υψηλάντη, του Νικηταρά και των άλλων αγωνιστών,
που τους αποκαλούσαν “αντιπατριώτες”, ενώ γνήσιοι πατριώτες και
“εθνικόφρονες” ήσαν μόνον οι ίδιοι και όσοι είχαν υποταχθεί σ’ αυτούς,
είχαν δηλαδή “προσκυνήσει”, κατά τις οθωμανικές συνήθειες. Το πρώ
το βιολί της τερατώδους αυτής συνωμοσίας σε βάρος των γνήσιων αγω
νιστών ήταν ένα ρεμάλι, ο Κωλέττης, γιατρός του Μουχτάρ, γυισυ του
Αλή Πασά, εκπαιδευμένος καλά κοντά στον τελευταίο, στις μηχανορ
ραφίες και στις ίντριγκες. Αυτός είναι που παρακινεί και εξωθεί τους
Ρουμελιώτες να εισβάλουν στον Μόριά. Στέλνει την παρακάτω κατά
πτυστη επιστολή στους Ρουμελιώτες οπλαρχηγούς, όπου τους γράφει:
«Οί Μωράίτες έλΰσαξαν άπό τά πολλά πλοΰτη, τά όποια ήρπασαν
άπό τους Τοΰρκους τής Τριπολιτσάς, τοϋ Ναυπλίου, τοϋ Λάλα, τής
Κορίνθου, τής Μονεμβασιάς τοϋ Νεοκαστρου κα'ι τών λοιπών μερών
και έγιναν ντερμπέηδες κα'ι προσπαθούν νά άντικαταστήσουν τον
Κιαμήλ Μπέη κα'ι τους λοιπούς μπέηδες και άγάδες. Και εσείς τρέχε
τε αύτοϋ, χωρ'ις ψωμί, χωρ'ις τσαρούχι, χωρ'ις φορέματα, με μιά παλιοκάπα, καταβασανίζεσθε. Τι λοιπόν περιμένετε; Α λλην άρμοδιωτέραν
και εύτυχεστέραν διά σάς περίστασιν δέν θέλει εΰρητε ποτέ διά νά
πλουτίσετε μεγάλοι και μικροί. Τώρα άνοιξαν διά σάς δΰο πηγα'ι
πλούτου, αί λίρες τοϋ δανείου κα'ι τά πλούσια λάφυρα τοϋ Μωρέως.
Τι άλλο πλέον επιθυμείτε;»*
Από κοντά σιγοντάρει και συμφωνεί με τον Κωλέττη και ο Γεώρ
γιος Κουντουριώτης:
«Ό κύριος Κωλέττης θέλει χρησιμεύσει μεγάλως... κα'ι τό κυριώτερον είναι κα'ι αί λίραι... ένεψυχώθησαν μέ τό φθάσιμον τών
λιρών κα'ι τρέχουσι μέ προθυμίαν κα'ι γενναιότητα».**
Ο Κωλέττης δηλώνει έτοιμος να αρχίσει τον εμφύλιο πόλεμο.
« Εκλαμπρότατε», γράφει στον Κουντουριώτη, « φθάνει νά κιν
ηθούν φανερά*** κα'ι τότε ό διάβολος θά τούς πάρει».
Δεν ήθελαν και περισσότερα οι ορεσίβιοι, σκληροί και πεινασμέ-

* Κ. Δεληγιάννη, όπ. παρ., τ. Β', σ. 201.
** Α ρχεία Κονντουριώτον, όπ. παρ., τ. Γ', σ. 40.
*** Εννοεί, οι Μοράΐτες.
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νοι Ρουμελιώτες. Η προπαγάνδα του Κωλέττη ήταν καταλυτική. Και
η δύναμη του χρήματος ακόμη μεγαλύτερη. Ο Μοριάς, για τους Ρου
μελιώτες, ήταν η γη της επαγγελίας, το Ελντοράντο της Ελλάδας,
όπου το χρυσάφι έρρεε στους δρόμους. Έτσι στις 23 Νοεμβρίου
1824 εισβάλλουν στον Μόριά, από τον Ισθμό, τα σώματα της ανατο
λικής Ρούμελης από τρεις χιλιάδες άνδρες, με επικεφαλής τους
Γκούρα, Καρατάσο, Γάτζο, Δυοβουνιώτη, Πανουργιά και άλλους,
για να ακολουθήσουν αρχές του επόμενου μήνα τα στρατεύματα της
δυτικής Ρούμελης, που αποβιβάστηκαν στο Αίγιο, με αρχηγούς τον
Βαλτινό, Κίτσο Τζαβέλα, Κ. Μπότσαρη, Περραιβό και βέβαια τον
Καραϊσκάκη που είχε υπογράψει δήλωση μετανοίας και είχε δηλώ
σει υποταγή στους κυβερνητικούς. Οι Μαυροκορδάτος, Κωλέττης
και Σία έχουν προσεταιρισθεί και τους Υδραίους και κυρίως την πα
νίσχυρη οικογένεια Κουντουριώτη, η οποία είχε κάθε λόγο να διεκδικεί από τους Μοραΐτες την εξουσία και ήθελε να αποδυναμώσει
τις αντίστοιχες βλέψεις των Πελοποννησίων ηγετών, όπως ήσαν οι
οικογένειες του Πετρόμπεη, των Δεληγιανναίων, του Ζαΐμη, του Λόντου, του Σισίνη, του Νοταρά και λοιπών κοτσαμπάσηδων, που διέ
θεταν πλούτο, επιρροή και δικά τους στρατιωτικά σώματα, για να κυ
ριαρχήσει στην Πελοπόννησο, η οποία όντως τότε ήταν η πιο πλού
σια περιοχή της χώρας.
«... οί νησιώται έφαντάζοντο, ότι άφανιζομένων τών δυνατών τής
Πελοποννήσου κα'ι ταπεινωμένου τού φρονήματος αύτών, ήθελον
δυνηθή να καθυποβάλωσιν εις τάς ναυτικάς νήσους κα'ι τήν
Πελοπόννησον, ένώ ειχον διά τής ναυτικής των δυνάμεως ύποτελές
τό Α ίγαιον κα'ι διά τών χρημάτων και τών όπλων τών 'Ρουμελιωτών,
ήθελον άρχει αύτοϊ άποκλειστικώς τών Ελλήνω ν καί, άρχοντες άνευ
προσκομμάτων... νά άπολάβωσι τήν δόξαν τών σωτήρων καϊ ελευθε
ρωτών τοΰ έθνους».* Άδικα διαμαρτύρονται οι Λόντος και Νοταράς
προς τον Κουντουριώτη, ότι «συσταίνει ή κυβέρνηση σώματα πραιτωριανά, ως εκείνα τής 'Ρώμης... συσταίνετε όμως τήν μάστιγα τής
Διοικήσεως κα'ι τόν όλεθρον τοΰ Έ θνους, κα'ι άν ύπάρξη έθνος χρεω-

* Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. Β', σ. 150.
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στειτε να δώσετε λογον δι αυτο σας το πολίτευμα», και αδικα προ
ειδοποιεί ο Ζαίμης ότι: « Τό ελληνικόν έθνος αν δεν συνέλθη ε’ις
γενικήν συνέλευσιν και άφήσει νά πραγματευθή τήν τΰχην του ή
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κουντουριωτικη φατρία, είναι επόμενόν αυτη να γινη μελαινα,
...επειδή μετ’ ού πολύ θέλει ίδωμεν δλους τούς ευ φρονούντας πατριώτας κατατρεχομένους, τούς δέ σοφιστάς, άποίκους κα'ι παρασίτους ένισχύοντας και ένεργούντας».* Ποιος όμως ακούει αυτές τις δια
μαρτυρίες και τις παραινέσεις; Ο κύβος είχε ριφθεί. Οι ισχυροί της
Πελοποννήσου, έπρεπε να συντριβούν και ο Μοριάς να γίνει επαρ
χία της "Υδρας.
Αρχιτέκτονας, όπως πάντοτε, και αρχηγός όλων των στρατευμά
των, με κυβερνητική βούλα, ο Κωλέττης, εντελώς ανεξέλεγκτος
«χωρ'ις όδηγίας, χωρ'ις κανέναν περιορισμόν, άνώτερος κα'ι αυτών
τών νόμων», ξεκινάει από την Κόρινθο για να κατακτήσει την Πελο
πόννησο, με δυο χιλιάδες Ρουμελιώτες, μιά κάσα με αγγλικές λίρες
και μερικές χιλιάδες στρατιωτικά διπλώματα. «Έπήρε δέ μεθ’ αύτοΰ
κα'ι ύπέρ τάς δύο χιλιάδας διπλώματα βαθμών στρατιωτικών, άνοικτά χωρ'ις όνομα, όπως μέ αύτά καί με τάς λίρας έξαπατήση τούς
Πελοποννησίους νά κινηθώσιν εναντίον ημών. Από τήν Κόρινθο δέ
ώστε νά φθάση στά Καλάβρυτα έχειροτόνησεν ύπέρ τούς διακοσίους
στρατηγούς, άντιστρατήγους, χιλίαρχους και ύποχιλιάρχους
'Ρουμελιώτας, Σουλιώτας Κρήτας κα'ι άλλους οί περισσότεροι εξ
αύτών δεν υπήρξαν ποτέ στρατιωτικοί καί τών οποίων έδωσεν μισθούς
δεκαπλασίως άφ’ όσους στρατιώτας είχεν έκαστος κα'ι έπληρώνοντο
τακτικώς άπο τάς λίρας».**
Αρχηγός της σωματοφυλακής του Κωλέττη και θησαυροφύλακας,
ο Μακρυγιάννης. Ο Γιάννης Μακρυγιάννης: «...διόρισε ή κυβέρνη
ση τον Κωλέτη διευθυντή και έμένα φρουρά του νά φυλάμε τά
χρήματα όπούχε μαζί του γιά μιστούς... Και γιόμωσε τον Γκούρα
ό Κωλέτης λίρες. Τοΰ γιόμισε τό δισάκι του άπο αύτές κα'ι άπο τά
λάφυρα τοΰ Νοταρά και Σισίνη και άλλουνών... Μπήκε ό Γκούρας

* Κ. Δεληγιάννης, όπ. παρ., τ. Δ', σ. 486.
** Κ. Δεληγιάννης, όπ. παρ., τ. Β', σ. 212.
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με τους ανθρώ πους του εις τό σπίτι τοϋ Σισίνη, κα'ι τοϋ πήραν
όλον του τον βίον και τά ζωντανά του κάι τά πήγαν εις τήν Αθήνα.
Και τά μαγαζιά με τά γεννήματα αύτηνών καϊ όλης τής συντροφιάς
τά πήραν όλα».*
Από τη στιγμή που η Κυβέρνηση μίσθωσε τους Ρουμελιώτες για τον
εμφύλιο πόλεμο, ο πατριωτισμός έγινε αντικείμενο συναλλαγής. Οι
αγωνιστές έγιναν μισθοφόροι. Ό ποιος πληρωνόταν πολεμούσε.
«Αφοϋ αυτή η διαφθορά των μισθών και των βαθμών διεδόθη εις
όλους, ο λαός ετραβήχθη από το πολεμικό χρέος, στηριζόμενος εις
τα μισθωτά στρατεύματα».**
Η συνήθεια των νησιωτών να μην πολεμούν χωρίς μισθό, διαδόθηκε
και στους αγωνιστές της ξηράς. Οι λίρες του αγγλικού δανείου επέ
τυχαν ό,τι δεν κατόρθωσαν οι τούρκικες στρατιές. Τα άτακτα στίφη
των μισθοφόρων ξεχύθηκαν σε όλες τις επαρχίες, λεηλατώντας και
καταστρέφοντας τα πάντα. Δεν άφησαν λίθον επί λίθου.
Η Γαστούνη για παράδειγμα καταστράφηκε ολόκληρη. Μόνο
δύο σπίτια όπου κατοικούσαν ξένοι φιλέλληνες έμειναν όρθια. Οι
πρόκριτοι διασκορπίστηκαν. Ο Σισίνης πέρασε στη Ζάκυνθο, ο Νικηταράς, ο Λόντος και ο Ζαΐμης, κατέφυγαν σε φίλους τους στη Ρού
μελη, γιατί χαρακτηρίστηκαν προδότες και διατάχθηκε η σύλληψη
και η φυλάκισή τους. Τα στρατιωτικά σώματα των τελευταίων, από
χίλιους πεντακόσιους περίπου μισθοφόρους Ρουμελιώτες, μόλις
άκουσαν και είδαν τις εγγλέζικες λίρες λιποτάχτησαν και ενώθηκαν
με τα κυβερνητικά του Κωλέττη, γιατί «τους υποσχέθηκαν λαγούς με
πετραχήλια, ήτοι βαθμούς και λίρες».***
Ο γιός του Κολοκοτρώνη Πάνος σκοτώνεται έξω από την Τρίπολη.
Κεραυνός χτύπησε τον Γέρο του Μόριά. Τον έκαψε, τον λύγισε.
Έ γινε ράκος. Έ χασε τη δύναμή του, το κουράγιο του, δεν ήθελε να
μιλήσει με κανέναν και ζωντανός-νεκρός παραδίδεται και φυλάκιζε -

* I. Μ ακρυγιάννης Απομνημονεύματα, όπ. παρ., τ. Α', σ. 226-230.
** Ν. Κασομοΰλης, όπ. παρ., τ. Α', σ. 296.
*** Κ. Δεληγιάννης. όπ. παρ., %. Β', σ. 203.
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ται στην Ύ δρα, από τους αχρείους, που παρίσταναν την κυβέρνηση.
Ο θάνατος του Πάνου ήταν ανέλπιστο δώρο για τους κυβερνητικούς,
διότι παρόπλισε τον μόνο άνθρωπο που ήταν σε θέση να αντιταχθεί
στα άνομα σχέδιά τους.
«Ό Κολοκοτρώνης άπό τήν υπερβολικήν λύπην του, άφοϋ έφονεύθη ό υιός του, άπενεκρώθη κα'ι έπεσεν εις λήθαργον, ώστε έχασε
τις αισθήσεις του και έμενε απαρηγόρητος. Δεν έδέχετο πλέον να
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καμωμεν καμμιαν ομιλίαν, κανεν σχεδιον, ουδε κανεν κίνημα....»
Η διχόνοια και ο αλληλοσπαραγμός απλώθηκαν σε όλη τη χώρα.
Η πρώτη δόση του δανείου των 800.000 λιρών εξανεμίστηκε και μοι
ράστηκε σε λουφέδες και εξαγορές συνειδήσεων.
Το τί έγινε σε αυτή τη φρικτή εισβολή δεν λέγεται. Οι περισσότε
ροι ιστορικοί διστάζουν να περιγράψουν τα γεγονότα. Πρωταγωνι
στές ο Γκούρας και ο Καραϊσκάκης. Δεν τους πήραν άδικα μετά ταύτα τους βαθμούς του στρατηγού. Ανείπωτα τα δεινά που τράβηξε ο
ανύποπτος και αθώος πληθυσμός. Εξευτελισμοί, βασανιστήρια, λεη
λασίες, βιασμοί, κυριολεκτικά φωτιά και τσεκούρι. Κατά τη διάρκεια
αυτής της τρίμηνης κατοχής έγιναν σημεία και τέρατα, που δεν τα
χωράει ο νούς του ανθρώπου. Ας αφήσουμε, όμως, τους πρωταγωνι
στές να μας διηγηθούν τα γεγονότα:
Γράφει ο Μακρυγιάννης, και αυτός ένας από τους εισβολείς:
«Γύμνωσαν τά χωρία. Κατεβαίνομε εις τό ποτάμι. Ή τα ν κατεβασμένο, ότ’ ήταν χειμώνας, τών Χριστουγέννων. Έγώ με τό άτι μου κι
άλλα ζώα δυνατά, κιντυνέψαμε νά περάσουμε...Εις τόν δρόμο εύρανε
τέσσερους Πελοποννησίους και τούς πιάνουν και μέ τήν άράδα περάσαν τούς μισούς άπό τό άσκέρι εις τό νώμο [τον ώμο] τούς... βλέπω όλη
αύτήνη τήν τυραγνίαν όπούκαναν αύτηνών τών άνθρώπων κα'ι τούς
άφανίσαν στο ποτάμι κα'ι καταμαύρισαν σάν Αράπηδες άπό τό
κρύγιο... καϊ τούς άφησαν γυμνούς καϊ κλαίγαν σάν μικρά παιδιά.
Σηκωθήκαμε καϊ πήγαμε πίσω στ’ Ανάπλι, άφού γυμνώσαμε τούς
δυστυχισμένους κατοίκους κα'ι τούς φάγαμε τά σφαχτά τους».**

* Κ,Δεληγιάννης, όπ. παρ., τ. Β', σ. 205.
** I. Μακρυγιάνη, όπ. παρ., τ. Α', σ. 227, 198.
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Οι Ρουμελιώτες «Έφέροντο ώς Τούρκοι και μόνον αιχμαλωσία δεν
έγίνετο. Άλλα και πολλοϊ μεταξύ αύτών ήσαν τώ όντι Τούρκοι έλθόντες διά τον λουφέν... κατεβασάνιζον κα'ι τούς κατοίκους, κα'ι γυναίκας
παραβιάζοντες. Έ σπευσαν νά μεταβώσιν ώς σμήνος άκρίδων εις τήν
Πελοπόννησον προς λαφυραγωγίαν, και αρχηγού τών σωμάτων
τούτων τού Κωλέττου όντος, διέπραξαν όσα κα'ι αύτο'ι οί Τούρκοι».*
«Ύπέφεραν μύρια κακά, επειδή οί στρατιώται τοΰ Εκτελεστικού δεν
έβαλαν σύνορον διά νά διακρίνουν διά τούτου τον φίλον και τον εχθ
ρόν τής Διοικήσεως. Ή ρκει μόνον ότι όλοι ήσαν Μωράίται και όλους
τούς έγύμνωσαν καί τούς έκαταφρόνουν. Δεν άκουέ τις τότε άλλο
τίποτα, παρά στεναγμούς, χουχουλητά και κλάϋματα. Οί δε στρατιώται, διά νά βασανίσουν τον κόσμον περισσότερον, εις τά σπίτια
όπου κατέλυαν έζήτουν από τούς οίκοδεσπότας σουσάμι ψητόν εις τήν
σούβλαν, αύγά ψητά εις τήν σούβλαν, γάλα εις τήν σούβλαν, ψητόν
κα'ι ζάχαρι, έλιαϊς τηγανισμέναις, χαβιάρι έγκαιρον διά τήν όρεξιν και
άλλα τοιαύτα αλλόκοτα κα'ι ασυνήθιστα φαγητά, τά όποια οί χωρικοί
δεν ήτο δυνατόν νά έχουν κα'ι πολύ ύπέφερον. Τά στρατεύματα τού
Γκούρα και τών λοιπών τής Διοικήσεως έδόθησαν εις τήν μέθην κα'ι
τάς άλλας ήδονάς. Δεν άφήκαν καμμιάς γυναικός σκουλαρίκια ούτε
κασέλλαν κλειδωμένην. Οί στρατιώται δέ ούτοι ήσαν κακοήθεις κα'ι
βλάσφημοι εις τον Θεόν κα'ι αύτο'ι κα'ι οί καπεταναΐοι των, διά τούτο
όχι μόνο τούς άνθρώπους, αλλά κα'ι τάς έκκλησίας έγύμνωσαν, διότι
πολλο'ι άπο αύτούς ήσαν μαζώματα, αλλόφυλοι κα'ι αλλόθρησκοι, δεν
ήσαν μέλη Ελληνικά, άλλά μάλλον θηρία...»**
«Εις όλα αύτά τά χωρία έβλέπαμεν τον τρόμον ζωγραφισμένον εις τό
πρόσωπον τών πολιτών άπο τά βάρη που ύπέφεραν άπο τήν διάβασιν τών στρατευμάτων».***
«.... λίαν δεινός κα'ι φθοροποιός κατήντησεν ό δεύτερος εμφύλιος

* Θ. Ρηγόπουλος, ώτ, παρ., τ. Ε', σ. 108.
** Φ. Φωτάκος, όπ. παρ., τ. Α', σ. 300, 549.
*** Ν. Κασομοΰλης, όπ. παρ., %. Β \ σ. 10.
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πόλεμος προκειμένης όχι εφήμερου εξουσίας ώς άλλοτε, άλλά κατα
στροφής και έξοντώσεως τών ισχυρών τής Πελοποννήσου. Έξώκειλε
δ’ ενεκα τοΰτου και εις τόσην κακοήθειαν, ώστε ή εις τήν Πελοπόν
νησον τών πέραν τοΰ Ίσθμοϋ στρατευμάτων, δοθέντων εις άρπαγήν
κα'ι άκολασίαν, άνεκάλεσεν εις τήν μνήμην τών παθόντων όσα κακά
επαθον έπ'ι τής εισβολής τών Αλβανών οί πατέρες αυτών. Ή δέ έκβασις τοϋ πολέμου άνύψωσε τον Κουντουριώτην και τον συνάρχοντα
κα'ι συμπράκτορα αύτοϋ Κωλέττην».*
« Έ δραμ ον εις τήν Πελοπόννησον άγεληδόν... ώς έχθρο'ι άσπονδοι...
τά όσα έποίησαν εις τους άθψους κατοίκους είναι άπερίγραπτα... δέν
δΰναται ό ιστορικός κάλαμος νά σιωπήση, εφθανον νά ζητώσιν γάλα
έξιγμένον άπό τάς όρνιθας και τυρόν άπό λαγωοϋς.... άπεγΰμνωσαν
άπάσας τάς οικίας, μέ τον πλέον σκληρότερον (παρά τον οθωμα
νικόν) τρόπον... όσα εις τήν έπαρχίαν έκείνην έπράχθησαν εναντίον
τών κατοίκων αυτής άπό άδικίας, άρπαγάς κ.λπ. είναι μέγιστον
αίσχος τά πραχθέντα παρά τών Στερεοελλαδιτών, διαμένοντος τοΰ
Κωλέττη.... τό να εξιστορήσει κάλαμος άνθρώπινος τάς άρπαγάς,τάς
κακώσεις, τάς βαιοπραγίας, τάς παραβιάσεις** ύπάνδρων κα'ι παρθ
ένων γυναικών τάς οποίας διέπραξαν ό Γκοΰρας, ό Τζαβέλας, ό Καραΐσκάκης κα'ι συντροφιά εις τάς επαρχίας... μήτε αύτο'ι οί Τοϋρκοι έπ'ι
τής έπαναστάσεως μάς επραξαν τοιαΰτας άθεμιτουργίας, τά όποια
αυτά έφόβισαν τους δυστυχείς κατοίκους τών επαρχιών όλων τής
Πελοποννήσου, όθεν διέβαινον τά κωλέττικα στρατεύματα και έφευγον με τάς οίκογενείας των εις τά όρη, εις τά δάση και εις τά σπήλαια
εν καιρώ χειμώνος διά νά σωθώσιν άπό τάς άνοσιουργίας αυτών τών
άνθρωπομόρφων τεράτων....»***
Κυνήγησαν και αιχμαλώτισαν τον Παλαιών Πατρών Γερμανό, του
πήραν τα λεφτά, τα άμφια και τα ζώα, τον έδεσαν και τον τριγύριζαν

* Σπ. Τρικοΰπης, όπ. παρ., τ. Γ", σ. 176.
** Βιασμούς.
*** Α. Φραντζής, όπ. παρ., τ. Β', σ. 215.

Τα Ψ

ιλ α

Γ ρ α μ μ α τ α Τ η ς Ις τ ο ρ ια ς

137

σε βουνά και λαγκάδια ξυπόλυτο και νηστικό: «... ήνάγκαζον τόν
Αρχιερέα να παρακολουθή αυτούς πεζός έν καιρω χειμώνος, πάγων
κα'ι χιόνων, κα'ι εξέθεσαν αύτόν άπανθρώπως εις άνηκούστους
ταλαιπωρίας και βασάνους».*
«Αυτοί διέβησαν όχι ώς στρατιώται, άλλά ώς λησταί... όχι ώς χρι
στιανοί άλλ’ ώς εχθροί... και εις κάθε χωρίον έσφαξαν όλα τά ζωντα
νά, έπήραν όλα τά ζφα διά να ιππεύσουν. Δεν φείδονται ούτε τής
τιμής, ούτε τής ιδιοκτησίας, ούτε τής ζωής τών πολιτών... τούς ύβρι
ζαν πολυειδώς, τούς έγύμνωσαν, τούς ήρπασαν τά χρήματα καϊ τά
πράγματα, όσα ειχον εις τά κιβώτιά των, κατέφαγον κα'ι έπώλησαν
όσα έδώδιμα ειχον εις τάς οικίας των... έπώλησαν κα'ι έχυσαν τά
κρασία των... άφήρεσαν καϊ τινών τάς γυναίκας καϊ τά παιδία».**
Και συμπληρώνει ο μεγάλος Άγγλος ιστορικός George Finlay: «Ο
Κουντουριώτης και ο Κωλέττης χρησιμοποίησαν τη νίκη τους με ασύ
νετη βαρβαρότητα. Ο στρατός τους λεηλάτησε όλα τα υπάρχοντα με
γάλου αριθμού ελληνικών οικογενειών που δεν είχαν πάρει μέρος
στον εμφύλιο. Άρπαξαν τα ζώα των χωρικών και σε πολλά χωριά η
γη έμεινε χέρσα. Οι αρματολοί καταβρόχθισαν τα γιδοπρόβατα και
ο λαός λιμοκτονούσε. Η πρόοδος του Ιμπράημ τον επόμενο χρόνο
διευκολύνθηκε πολύ από την κακή διακυβέρνηση του Κουντουριώτη,
τη βαρβαρότητα του Κωλέττη και τις απάνθρωπες καταστροφές που
προκάλεσαν τα ρουμελιώτικα τμήματα».***
Αυτή πλέον δεν ήταν ελληνική κυβέρνηση. Ή ταν εθνικό μίασμα και
τα μέλη της προδότες του κέρατά! Η Κόρινθος, το Αίγιο [Βοστίτσα],
η Κερπινή, τα Καλάβρυτα, η Γαστούνη, η Γορτυνία πέρασαν διά πυρός και σιδήρου. Στα Τρίκαλα της Κορινθίας παραδίδονται οι Νοταραίοι Σωτήρης και Γιάννης, πατέρας και γυιός. Ο γερο-Σωτήρης Νο-

* Σπ. Τρικουπης, όπ. παρ., τ. Τ', σ. 175.
** Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. Β', σ. 185.
*** G. Finlay, όπ. παρ., τ. Β', σ. 42.
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ταράς βασανίζεται άγρια από τον γιατρό Σοφιανόπουλο, κάθαρμα
και δίποδο κτήνος παρακοιμώμενο και “κολλητό” του Γκούρα, για
να του αποκαλύψει πού έχει κρυμμένα τα λεφτά του. Ο αρχιβασανιστής αυτός, αφοΰ ανάγκασε το θΰμα του να μετρήσει στον Γκούρα
τρεις χιλιάδες χρυσά βενέτικα φλουριά, τον υποχρέωσε στη συνέ
χεια να τον ορίσει γενικό κληρονόμο του σε όλη την κινητή και ακί
νητη περιουσία του.*
Την ίδια τύχη είχε και η περιουσία του Ζαΐμη. Οι άνδρες του Καραϊσκάκη «έλεηλάτησαν όλην εκείνην τήν κωμόπολιν** κα'ι έπραξαν
άπανθρώπως τά τρομερότερα ανοσιουργήματα κα'ι βιασμούς»***,
τόσο που «δεν άφησαν ούτε στάχτη μέσα»,**** και πούλησαν σε δημο
πρασία και τα εσώρουχα της Ζάίμαινας «έβγαλαν σε δημοπρασία τά
φουστάνια κα'ι τά εσώρουχα τής γυναίκας τού Ζαΐμη, αίσχρολογοϋντες κα'ι χλευάζοντες τά γενόμενα».*****
Οι καταστροφές της εισβολής ήταν ανυπολόγιστες. Ο τόπος κυριολε
κτικά ρημάχτηκε. Έ πρεπε να μην μείνει τίποτε όρθιο για να εξυπηρε
τηθούν τα σχέδια της κλίκας, που κυβερνούσε, με τις λίρες και τις ευ
χές της Αγγλίας. Ο σκοπός της κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε. Η δύ
ναμη των καπεταναίων και των κοτσαμπάσηδων καταλύθηκε, ενώ από
το άλλο μέρος άνοιξε άβυσσος μίσους ανάμεσα στους Μοραΐτες και
στους Ρουμελιώτες, που εξυπηρετούσε τα μακροπρόθεσμα σχέδια της
Αγγλίας, σε σχέση με την τύχη τού υπό εκκόλαψη νέου κράτους.
Μαζί με τον Κολοκοτρώνη πήραν τον δρόμο για τη φυλακή της
Ύ δρας οι Δεληγιανναίοι, ο Αναστασόπουλος, ο Μητροπέτροβας, ο
Παπατσώνης, ο Γρίβας, ο Γκρίτζαλης, ο Κατσαρός, ο Νοταράς, ενώ
τα ρουμελιώτικα φουσάτα, κορεσμένα από αίμα και χρυσάφι, κίνη
σαν να γυρίσουν στη Ρούμελη, με τους ένδοξους νικητές και τροπαιούχους αρχηγούς τους, με πρώτο και καλύτερο τον περιβόητο Γκού* Αν. Γοΰδα, όπ. παρ., τ. Ζ', σ. 257.
** Την Κερπινή, χωριό του Ζαΐμη.
*** Κ. Δεληγιάννης, όπ. παρ., τ. Β', σ. 210.
**** I. Μακρυγιάννης, όπ. παρ., τ. Α', σ. 184.
***** Φ. Φωτάκος, όπ. παρ., τ. Α', α. 549.
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ρα, ο οποίος πέρασε πρώτα από την Αθήνα για να γκρεμίσει από την
Ακρόπολη τον πρώην αρχηγό του, τη στιγμή ακριβώς που έκανε την
εμφάνισή του στα παράλια του Μόριά ο Ιμπραήμ πασάς, με την τε
ράστια αρμάδα του και ο τόπος είχε ανάγκη από πόρους, αρχηγούς
και εθνική ομοψυχία. Αλλά πού να βρεθούν όλα αυτά τα απαραίτη
τα, αυτήν την κρίσιμη στιγμή! Τις αγγλικές λίρες του δανείου τις έφα
γαν οι αρχινονοί και οι νονοί, οι αρχηγοί στη φυλακή, ο τόπος ρη
μαγμένος και φτωχός και ο κόσμος ματωμένος, φοβισμένος, πονε μέ
νος, τσακισμένος, διαγουμισμένος, πεινασμένος, απαγοητευμένος,
απαρηγόρητος, κοίταζε τώρα να θεραπεύσει τις ανομολόγητες πλη
γές του. Η Ελλάδα πάντως είχε σωθεί. Οι Μοράΐτες είχαν ηττηθεί. Η
κυβέρνηση είχε δικαιωθεί. Και ο Ιμπραήμ είχε επιβεβαιωθεί. Αφού
ρήμαξε για δεύτερη φορά τον ήδη ρημαγμένο τόπο, ό,τι είχε απομεί
νει από το ρουμελιώτικο τσουνάμι και άφησε πίσω του πενήντα χιλι
άδες θύματα, το ένα δέκατο του πληθυσμού της Πελοποννήσου, γύ
ρισε στην Αίγυπτο με χιλιάδες αιχμαλώτους, κυρίως γυναίκες και
παιδιά, που πουλήθηκαν σκλάβοι στα σκλαβοπάζαρα της Αλγερίας
και της Μικράς Ασίας.
Και όλες αυτές οι ανθρώπινες θυσίες, για να ικανοποιηθούν οι
μωροφιλοδοξίες δύο-τριών ηλιθίων ατόμων. Τούτο είναι αρχαία συ
νήθεια. Τον ενός η βλακεία, των πολλών τιμωρία. Έτσι γράφει η
ιστορία. Χιλιάδες νεκροί, ποταμός το αίμα στην Τροία. Για μίας ξέ
νης γυναίκας την αδυναμία: «άλλοτρίας διάί γυναικός».*

Ο εκλαμπρότατος Σουλτάν Ιμπραήμης
Έ να ς ξένος εθελοντής, συνάντησε στο Άργος τον Γεώργιο Κουντουριώτη, πρόεδρο του Εκτελεστικού, και μας δίνει το πορτραίτο του:
«Κατάγεται από τις πλουσιότερες οικογένειες της Ύ δρας, με περιο

* Αισχύλος. Αγαμέμνων, στρ. γ' στ. 458.
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ρισμένες όμως ικανότητες και εντελώς απληροφόρητος. Άγεται και
φέρεται από το περιβάλλον του». Από τότε που ο Μαυροκορδάτος
έγινε Γραμματέας της Επικράτειας, οι Έλληνες λένε για τον Κου
ντουριώτη: «Αν ρωτήσεις κάτι τον πρόεδρο, κυττάζει δεξιά ή αριστε
ρά να δει πού κάθεται ο Μαυροκορδάτος».* Ο Μαυροκορδάτος πά
λι τρέμει να μη χάσει την εύνοια του Κουντουριώτη. Του κάνει όλα
τα χατήρια. Και οι δύο μισούν τους Μοραΐτες. Και όμως οι Μοραΐ
τες, τον πρώτο κρίσιμο χρόνο του αγώνα, κυριολεκτικά “μή έχοντες
πού την κεφαλήν κλίναι”, ενωμένοι και αγαπημένοι, είχαν πετύχειτο
ανέλπιστο θαύμα του ξεσηκωμού, χωρίς τα αγγλικά δάνεια του κυρΓιώργη Κουντουριώτη και της παρέας του, και είχαν υποστεί αγόγ
γυστα τα πάνδεινα για την απελευθέρωση της πατρίδας. Έ δωσαν το
βιός τους και το αίμα τους για να λευτερωθεί ο τόπος, για να κατα
ντήσουν στο τέλος αποδιοπομπαίοι τράγοι, “μπαίγνια”, στα παιγνί
δια εξουσίας των νησιωτοφαναριωτών, οι οποίοι φρόντισαν να εξαποστείλουν τις ορδές των αφιονισμένων για το κέρδος και τα λάφυ
ρα Ρουμελιωτών, για να τους αποδυναμώσουν ηθικά και υλικά, να
τους καταληστέψουν και να διακόψουν έτσι τον ενθουσιασμό τους
και την πίστη τους στον νικηφόρο αγώνα τους.
Αφηγείται ο Κολοκοτρώνης: «Τόσον ενθουσιασμό άρχισαν να
έχουν οι Έ λληνες όπου μόνοι των άλεθαν, εζύμωναν, έψεναν το ψω
μί, και τα έφερναν με τα ζώα των στο στρατόπεδο».**
Και αργότερα μετά την απελευθέρωση της πατρίδας, στον περί
φημο λόγο του στην Πνύκα το 1838:
«Εις τόν πρώτον χρόνο τής έπαναστάσεως είχαμε ομόνοια, καί
όλοι έτρέχαμε σύμφωνοι. Ό ?νας έπήγαινεν εις τόν πόλεμον, ό αδελ
φός του έφερνε ξύλα, ή γυναίκα του έζύμωνε, τό παιδ'ι του έκουβαλούσε ψωμί καί μπαρουτόβολα είς τό στρατόπεδον. Κα'ι αν αυτή ή
ομόνοια έβαστοϋσε άκόμα δύο χρόνους, ήθέλαμε κυριεύσει καί τήν
Θεσσαλίαν καί τήν Μακεδονίαν, καί ίσως έφθάναμεν είς τήν Κωνσταντινούπολιν».***

* W. Humphreys, όπ. παρ.,
** Απομνημονεύματα, όπ. παρ., α. 71.
*** όπ. παρ., σ. 255.
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Τον Κολοκοτρώνη επιβεβαιώνει και ο Φωτάκος και ο Φιλήμων.
«Έδώ έβλέπαμεν τήν μεγαλυτέραν προθυμίαν τοϋ λαοϋ. Κα'ι αί
γυναίκες αί ΐδιαις ήρχοντο φορτωμέναις κα'ι έφερναν κα'ι τά ζώα των
φορτωμένα κρέατα, κρασία και άλλας τροφάς διά να φάγουν οί
άνδρες των κα'ι οί λοιπο'ι στρατιώται. Το δε στρατόπεδον έμοιαζε εις
αυτήν τήν περίστασιν χωρικόν πανήγυρι».* «Οί ποιμένες έχορήγουν
ευχαρίστως τό κρέας, εν μεγάλη ποσότητι καταναλισκόμενον».**
Αντίθετα, ο Κουντουριώτης ζούσε μέσα στην χλιδή και στον πλού
το. Η αξία της περιουσίας των Κουντουριωταίων ξεπερνούσε τις
400.000 λίρες. Το σπίτι του στην Ύ δρα ήταν το καλύτερο που υπήρχε
στην Ελλάδα. Μαρμαρένια πατώματα, με τοίχους παχείς, χαλιά πα
ντού, πολυτέλεια νεόπλουτου. Η κατοικία του θα τιμούσε οποιαδήπο
τε πολιτισμένη χώρα.
«Η αμάθειά του όμως για τον κόσμο φάνηκε όταν με ρώτησε αν
μιλάω αγγλικά ή άρχισα να τα μαθαίνω με τον Masson. Π αραξενεύ
τηκε όταν του είπα ότι η αγγλική είναι η μητρική γλώσσα των Αμερι
κανών».*** Στη διάρκεια του αγώνα διατηρούσε στάβλο με πολλά
αράπικα άλογα, λάφυρα των Τούρκων, με υπηρετικό προσωπικό,
σταυλάρχη, σεΐζη κλπ., αν και δεν ήξερε να ιππεύει.
«Ασυνήθιστος ιππεύς, τον βαστούσαν δυο Αράπηδες, αιχμάλωτοι
ιπποκόμοι, να μην πέση από το περίφημον άλογον το οποίον κατεί
χε, και το οποίον δύσκολα εβαστούσεν ο πλέον καλύτερος ιππεύς.
Κατόπι τον ακολουθούσαν πεντε-έξ "Υδραίοι από τους οποίους
έχαιρον τα πιστά πλησίον του και εφύλαττον και το χρηματικόν. Σκε
πασμένος την κεφαλήν με την κουκούλαν του ταλαγανιού του... έτρεχεν ως ταχυδρόμος. Κανένα χαρακτηριστικόν Προεδρικόν, αξιοπρε
πές δια το ελληνικόν Έ θνος, δεν εφανέρωνεν την εκστρατείαν του
την τόσον επίσημον, ώστε καμμίαν εντύπωσιν στρατιωτικήν δεν έκαS
*
J. J.
Λ.
μνεν το κίνημα του».
Αυτό ήταν. Ο καραβοκύρης της Υδρας, καβάλα σε ατίθασο άλο

* Φωτάκος, όπ. παρ., σ. 74.
** Φιλήμων, όπ. παρ., τ. F σ. 287.
*** Samuel Howe, όπ. παρ., σ. 13.
**** Ν. Κασομοΰλης, όπ. παρ., τ. Β', σ. 38.
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γο, με δυο Αράπηδες συνοδεία και έξι Υδραίους σωματοφύλακες,
που κρατούσαν και τη σακκούλα με τις λίρες, ακατάμαχητο όπλο,
παρίστανε τον στεριανό οπλαρχηγό και συνάμα τον πρόεδρο των
Ελλήνων. Μάλιστα το 1825 που διατάχθηκε η επίταξη όλων των με
ταγωγικών ζώων, εν όψει της εισβολής του Ιμπραήμ, αρνήθηκε να τα
παραδώσει και οι άνθρωποί του έστρεψαν τα όπλα εναντίον τού
αποσπάσματος που πήγε να τα παραλάβει. Και όχι μόνον δεν του πή
ραν τα άλογα, αλλά και του ζήτησαν ταπεινά συγγνώμην, που τον
ενόχλησαν.
«Εκλαμπρότατε, άγνοώ,* ποιος ήθέλησε νά σάς συγχύση! ότι ή
Διοίκησις σάς έπήρε τά άλογά σας και τά εδωσεν εις το συγκροτηθησόμενον ιππικόν κα'ι ότι εγώ δεν τά ήμπόδισα... Εκλαμπρότατε, ή
Διοίκησις άπεφάσισεν εν τοιοϋτον, άλλ’ εγώ δεν έστερξα κα'ι ούτως
τά άλογά σας δεν έπάρθησαν, μ’ όλον ότι όλοι όσοι είχον άλογα τά
έδωσαν...»**
Τον καθησυχάζει και ο Μαυροκορδάτος:
«Εκλαμπρότατε σεβαστέ μοι κύριε, διά τά άτια σας δεν είναι
άληθές ότι τά έδωσεν ή Διοίκησις...»***, αφού «όλοι ήναγκάσθησαν
άνευ έξαιρέσεως, να δώσουν άλογα εις τό ’Έθνος», αλλά κατ’ εξαί
ρεση της εξαιρέσεως, οι Κουντουριωτέοι εξαιρέθηκαν γιατί, «... το
να επήραν όλων των άλλων και να θέλουν να σας ομοιάσουν με τους
λοιπούς, αυτό δεν γίνεται, ότι οι άλλοι ζουν από την πατρίδα, η δε
πατρίδα απολαμβάνει από τους Κουντουριώτας, από τους οποίους
πρέπει να γίνει εξαίρεσις...****
Η έσχατη κατάντια υποταγής και κολακείας για έναν βρακοφόρο
Υδραίο, απόγονο Αρβανίτη, που όσοι ξένοι τον γνώρισαν τον περι
γράφουν ως «έναν αμαθή, αδύναμο και εκδικητικό άνθρωπο, εντε
λώς ακατάληλο για το αξίωμα του προέδρου της Κυβέρνησης».
Χάρη στον ουσιαστικό αρχηγό της οικογένειας, μεγαλύτερο
αδελφό του, Λάζαρο Κουντουριώτη, προωθήθηκε στο αξίωμα τού

* Του γράφει ο Κωλέττης.
** Α ρχεία Λ ά ζαρον και Γεωργίου Κουντουριώτου, τ. Σ Τ , σ. 314.
*** όπ. παρ., σ. 314.
**** όπ. παρ., τ. Ζ", σ. 113.
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προέδρου του Εκτελεστικού. Από τη θέση αυτή, ραδιουργώντας, με
συμβούλους του, τον Μαυροκορδάτο και τον Κωλέττη, προκάλεσε
την εχθρότητα των καπεταναίων της ξηράς, δωροδοκώντας έναν κα
πετάνιο για να εξοντώσει κάποιον άλλο. Τη δύναμή του την όφειλε
στα καράβια του, στη μεγάλη περιουσία του και στο αγγλικό δάνειο,
που διαπραγματεύθηκε ο γαμπρός του, Ορλάνδος, και διαχειρίστη
κε ανεξέλεγκτα ο ίδιος, σαν απόλυτος μονάρχης. Εξαιτίας των αγ
γλικών λιρών, μικροί και μεγάλοι εκλιπαρούσαν την εύνοιά του. Οι
κόλακες και οι παρατρεχάμενοι τον λιβάνιζαν, με περισσή δουλικότητα. Το πρωτοπαλλήκαρό του, ο περιβόητος εκτελεστής Γκούρας,
του έγραφε: « Έγώ είμαι όλως διόλου άφιερωμένος είς τό όσπήτι τού
Κουντουριώτη και άλλον τι δεν ήμπορεί ποτέ νά μέ άποχωρίση,
παρά μόνον ό θάνατος».*
Είχε γύρω του αυλή, από παρατρεχάμενους και αυλοκόλακες.
Τον προσαγόρευαν:
«Εκλαμπρότατε Π ρόεδρε, Πανεκλαμπρότατε, Πεφιλημένη
Εκλαμπρότητα, Ενδοξότατε πρίγκιπα και Βουληφόρε του Αιγαίου
Πελάγους! Υψηλότατε Πρόεδρε, Εκλαμπρότατε Αυθέντη, Υπέρτιμε
Πρόεδρε του Σεβαστού Εκτελεστικού, Εκλαμπρότατε και Περίβλε
πτε Πρόεδρε, Θεοφρούρητη Εκλαμπρότητα». Δεχόταν αυτές τις
γλοιώδεις προσφωνήσεις, θλιβερές απομιμήσεις του τυπικού ενός
οθωμανικού σεραγιού, λες και ήταν σουλτάνος, δημιουργήματα του
Μαυροκωλέττικου εσμού, που τον περιέβαλλε, εξασκημένου στις
υπηρεσίες της Πύλης και της αυλής του Αλή πασά. Εμετικά λιβανίσματα και υμνονολογίες οι οποίες ξεπερνούσαν κάθε όριο γελοιότη
τας, για ένα άτομο, χωρίς αντίκρυσμα, που ο Ανδρέας Ζαιμης, τον
αποκαλούσε “Σουλτάν-Ιμπραϊμη”, «διότι αυτός δεν είναι μόνο κα
κός, αλλά και τρελός και, αν δεν ακολουθήση το πέσιμόν του χάνε
ται η Ελλάς»,** για έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν έκανε ούτε για χω
ροφύλακας, όχι για πρόεδρος των Ελλήνων:
«Είναι πολύ θλιβερό ο ανώτατος Αρχών της χώρας να μην είναι
κατάλληλος ούτε για χωροφύλακας και σε μία εποχή που χρειάζεται
* Α ρχεία Κουντουριώτη, όπ. ά., τ. Ε', σ. 40.
** όπ. παρ.
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τόσο ταλέντο, τόση σταθερότητα και πολιτική ικανότητα, να έχουν οι
Έ λληνες πρόεδρο έναν άνθρωπο που άγεται και φέρεται από το πε
ριβάλλον του, όπως ο Μαυροκορδάτος που ασκούσε επάνω του
επιρροή δασκάλου προς μαθητή».*
«Οι Έλληνες σε μια τόσο δύσκολη περίοδο,** ανέθεσαν τα κοινά
σε δυο άνδρες*** που δεν ήταν σε θέση να μιλήσουν στον λαό ελληνι
κά. Σε δυό άνδρες που διανοητικά ήταν τόσον ανεπαρκείς ώστε να μην
μπορούν να εκφράσουν με σαφήνεια τις σκέψεις τους, ούτε καν στην
παρεφθαρμένη διάλεκτο των Τόσκηδων, γιατί αυτή μετεχειρίζοντο συ
νήθως... Ποτέ δεν είχε ανατεθεί η διαχείριση των υποθέσεων ενός
έθνους σε αδαέστερα και ανικανότερα χέρια... Οι απόγονοι του Περι
κλή και του Δημοσθένη δέχθηκαν παθητικά να υποταχθούν σε αυτούς
τους δυο ξένους, και από πολιτιστική, αλλά και φυλετική άποψη, μόνο
και μόνο επειδή ήταν Ορθόδοξοι και πλούσιοι».****
Καϋμένε Γέρο του Μόριά! Πού νάξερες και πού να φανταστείς εσύ,
αγνός Πρωτοκλέφτης και Πρωτοκαπετάνιος της λευτεριάς, όταν ξε
κίναγες τον αγώνα σου, ποιος θα πρόδιδε τα οράματά σου, τί είχαν
σχεδιάσει στα άνομα μυαλά τους, ο “τεσσαρομάτης” Φαναριώτης, ο
ραδιούργος Κωλέττης και ο ανεπαρκής Κουντουριώτης, γνήσιοι εκ
πρόσωποι του δόγματος “διαίρει και βασίλευε”, που ονειρεύονταν
να γίνουν βασιλιάδες στον τόπο, που συ και τα παλληκάρια σου θα
ελευθέρωναν από τους Τούρκους. Ποιοι; «Ο πρίγκηπας του Σκό
τους» Μαυροκορδάτος. Ο ελάχιστος, ο μηδαμινός, απίθανος Κου
ντουριώτης και ο άθλιος ραδιούργος Κωλέττης, ο μεγάλος δάσκαλος
της διαφθοράς και της φαυλοκρατίας. “Σπουδασμένος” στο σχολείο
του Αλή Πασά, έφερε στο επαναστατημένο έθνος «το ολέθριο σύ
στημα» του αφέντη του. Κυνικός και αδίστακτος. Φαινόμενο αμορα
λισμού στην ελληνική ιστορία. Από τις μαύρες σελίδες του ’21. Ε ξα
γορά προσώπων με κάθε μέσον, με σκοπό την αποστασία και την

* Samuel Howe, όπ. παρ., σ. 11.
** Ή ταν η περίοδος της εισβολής του Ιμπραήμ.
*** Κουντσυριώτη, Μπόταση.
**** G. Finlay όπ. παρ., τ. Β', σ. 34.
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αποδυνάμωση των αντιπάλων. Ο πρώτος διδάξας. Δάσκαλος της
αποστασίας του 1965. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τον Ιωάν
νη Κωλέττη:

Κωλέττης
Ιωάννης Κωλέττης. Το συνώνυμο του όολοπλόκος. Αυτός έπρεπε να
αποκαλείται “Σατανάς” και όχι ο Αναγνώστης Δεληγιάννης.
Κυνικός και αδίστακτος ήταν φαινόμενο αμοραλισμού,* που κη
λίδωσε τον ξεσηκωμό του ’21.
Και όμως η επίσημη ιστοριογραφία γράφει πως ήταν «ένας δημο
φιλής, άνεξίκακος, φιλόφρων, που έκέρδιζε τήν συμπάθειαν έκείνων
οίτινες τον έπλησίαζον...»** Το μικρό αυτό ενδεικτικό απόσπασμα,
είναι μόνον δώδεκα λέξεις, από το υμνολόγιο, που γράφεται για τον
άνδρα στο σχετικό αφιέρωμα.
Γεννήθηκε στο χωριό Συράκο Ιωαννίνων. Φοίτησε στη σχολή που
δίδασκε ο Ψαλλίδας. Αργότερα πήγε στην Ιταλία και σπούδασε ια
τρική. Γύρισε στα Γιάννενα και έγινε γιατρός του Μουχτάρ πασά,
γυιοΰ του Αλή πασά. Αρραβωνιάστηκε την Ρούσω Πλέσσα και ζούσε μαζί της, χωρίς ποτέ να την παντρευτεί. Στα Γιάννενα μυήθηκε
στη Φιλική Εταιρεία, χωρίς περαιτέρω δράση. Το 1821 σε ηλικία 41
ετών, μόλις μυρίστηκε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον Αλή
πασά, που τον πολιορκούσαν τα σουλτανικά στρατεύματα, το ’σκάσε
πρώτος και καλύτερος, όπως κάνουν τα ποντίκια τα οποία εγκατα
λείπουν πρώτα το σκάφος, που κινδυνεύει να καταποντιστεί, και κα
τέβηκε στην Πελοπόννησο.
Εδώ πια είναι που αρχίζει η ανεκδιήγητη δράση του. Δεν μένει
ούτε λεπτό που να μη μηχανορραφεί. Και με όλους και εναντίον

* Α μοραλισμός= έλλειψη ηθικών αξιών, από το αγγλ. amoralism.
** Γενική Π αγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Larousse, τ. 9, σ. 143.
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όλων. Προσεταιρίζεται τον πρώτο και προδίδει τον δεύτερο. Και κυ
ρίως, τους ανακατεύει όλους. Στρέψει τον έναν εναντίον του άλλου.
Διαιρεί, γιατί θέλει να επικρατήσει, να βασιλεύσει. Οι πρώην φίλοι
γίνονται εχθροί και οι πρώην εχθροί φίλοι, χάρις στις διαβολές του.
Κατάφερε σύντομα να αποδυνυμώσει όλους τους καπεταναίους της
Στερεάς Ελλάδας και στη συνέχεια τους καπεταναίους και τους προ
κρίτους του Μόριά και να τους στρέψει και με τη βοήθεια των αγγλι
κών λιρών, τον έναν εναντίον του άλλου. Αρχικά προσεταιρίστηκε τον
Μαυροκορδάτο και μπήκε στην Κυβέρνηση. Στον πρώτο εμφύλιο
παίρνει με το μέρος του, τον Γκούρα, ενδυναμώνοντας τα κυβερνητι
κά στρατεύματα και ταυτόχρονα αποδυναμώνοντας τον Ανδρούτσο.
Βάζει τον Γκούρα και δολοφονεί τον Ανδρούτσο. Εξουδετερώνει, ορ
γανώνει, χρηματοδοτεί και σκηνοθετεί, με την ιδιότητα του Υπουργού
Πολέμου και του Υπουργού Εσωτερικών, την εισβολή των Ρουμελιω
τών στην Πελοπόννησο, για την... “επιβολήν της τάξεως.”
Στην εισβολή αυτή χρησιμοποιεί, εκτός του Γκούρα και των άλ
λων Ρουμελιωτών οπλαρχηγών και τον Καραϊσκάκη. Ο τελευταίος,
λίγο καιρό πριν, βλέποντας τί γινόταν στον Μόριά στον πρώτο εμφύ
λιο, είχε δηλώσει ότι είναι με το μέρος των αντικυβερνητικών, φίλος
του Κολοκοτρώνη, του Λόντου, του Νικηταρά. Τώρα όμως κατεβαί
νει ως κατακτητής. Ο ιστορικός Παπαρρηγόπουλος, γράφει ότι δεν
θέλει να μιλήσει για εκείνην την περίοδο και για την στάση του Καραϊσκάκη, εμμέσως ομολογώντας ότι ντρέπεται. Πώς έγινε αυτό;
Απλώς ενώ ο Μαυροκορδάτος πέρασε από δίκη και καταδίκασε τον
Καραϊσκάκη, αντίθετα ο Κωλέττης τον αμνήστευσε και τον εξαπέλυ
σε κατά των Μοραϊτών. Αφού τακτοποίησε όπως ήθελε τα της Ρού
μελης, στράφηκε κατά των καπεταναίων και των προκρίτων του Μό
ριά, κυρίως κατά του Κολοκοτρώνη. Δημιούργησε εδώ έναν εμφύλιο
προσωπικό πόλεμο. Έ βαλε όλες τις Μοραΐτικες κεφαλές, τους Πρώ
τους του Αγώνα, να θέλει ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου. Και
όλα αυτά, τη στιγμή που ο Τούρκος κατείχε αρκετά κάστρα ακόμη, ο
Ιμπραήμ καταφθάνει, οι αρχηγοί φυλακίζονται και ο Κωλέττης εξα
κολουθεί να προσφέρει αυτές τις καλές του υπηρεσίες στην πατρίδα!
Οι χαρακτηρισμοί των συγχρόνων του, αποδεικνύουν τη φαυλότητα του άνδρα.
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«Είναι εντελώς ακατάλληλος για το αξίωμα που ε'χει αναλάβει.
Εντελώς ανίδεος για την οργάνωση και τη δράση του στρατού, κα
θώς και για τα αμυντικά έργα. Ή ταν γιατρός του Αλή πασά και τώ
ρα κάθεται ολημερίς σε μία πολυθρόνα με το τσιμπούκι στο στόμα
και μοιράζει αλεύρι, φασόλια ρύζι και παξιμάδια. Δεν είχε άλλα
προσόντα, εκτός απο το ωραίο παρουσιαστικό και τη μεγαλόπρεπη
αρβανίτικη φορεσιά»*
«Ή ταν πανούργος και ιδιοτελής. Κατείχε την τέχνη να προσαρ
μόζεται σε όλες τις καταστάσεις και να επιπλέει».**
«Ο Κωλέττης καλοσπουδασμένος στο σχολείο του Αλή πασά, μεταφύτευσε στην επαναστατημένη Ελλάδα τη διπλοπροσωπία και την
πολιτική απάτη. Μαζί με τους τουρκομαθή μένους Φαναριώτες θα γί
νει ο κατ’ εξοχήν φαυλοκράτης στον δημόσιο βίο, ύστερα από την
απελευθέρωση. Οι χωρίς αντίκρισμα υποσχέσεις του ήταν η προσφι
λέστερη από τις δημαγωγικές του μεθόδους. Ο ίδιος θα ισχυρισθεί
αργότερα ότι «άδίκως μοΰ προσάπτεται ή μομφή τοΰ άπατάν τους
πάντας δι’ υποσχέσεων... άλλ’ όταν έπιμένουσι, τότε βεβαίως άναγκάζομαι να ύποσχεθφ ότι καϊ τήν σελήνην και τούς αστέρας δύναμαι
\
Ν
/
■
!--L·-L·
να τους χαρίσω».***
Παρακολουθήστε τώρα το όργιο των στρατιωτικών διπλωμάτων
του Κωλέττη, σ’ έναν τομέα στον οποίο κυριολεκτικά διέπρεψε και
στοίχισε στον τόπο αίμα, πολύ αίμα, και πολύ χρήμα, που πλήρωσαν
όλες οι μετά την ανεξαρτησία γενιές. Εισηγητής, σκηνοθέτης, εκτε
λεστής, χορηγός και πρωταγωνιστής αυτής της απίθανης και ολέ
θριας αθρόας απονομής στρατιωτικών αξιωμάτων και βαθμών ο Κω
λέττης, ο μεγάλος δάσκαλος της διαφθοράς και της φαυλοκρατίας,
«...που ως μινίστρος του πολέμου, εφάρμοζε στο αξίωμά του, τα μα
θήματα που είχε πάρει στην Αυλή του Αλή πασά, εργαζόμενος με
αδιατάρακτη σοβαρότητα και πανουργία για να οργανώσει ένα κόμ
μα που θα χρειαζόταν αργότερα τη βοήθειά του...»****

* Μ. Kotsch, όπ. ά., σ.104.
** Karl Schrebian, Aufenthalt in Morea, Leipzig 1825.
*** Κυρ. Σιμόπουλος, Πως είδαν οι ξένοι την Ελλάδα τον '21, τ. 2ος σ. 46.
**** q Finlay, όπ. παρ., %. Α', σ. 377.
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Τα Στρατιωτικά Διπλώματα του Κωλέττη
Πολύ μεγάλος πειρασμός, συνοδευόμενος και με χρηματικές παρο
χές, η απονομή στρατιωτικών βαθμών, από τον μινίστρο του πολέ
μου Κωλέττη, σε άσχετους και απόλεμους, ώστε να αποστατήσουν
και να εγκαταλείπουν τους αρχηγούς τους. Ακούστε τώρα αυτόπτες μάρτυρες πώς περιγράφουν τη συμπεριφορά του του άθλιου
Κωλέττη: «Τά διπλώματα κατ’ εκείνην τήν εποχήν έδόθησαν με
τόσην άφθονίαν, χωρίς τίνος διακρίσεως, ώστε κατήντησε τό έθνος
νά έχει ύπέρ τάς δώδεκα χιλιάδας άξιωματικούς, έκ τών όποιων πολ
λοί προεβιβάσθησαν εις βαθμούς στρατηγίας, άντιστρατηγίας,
χιλιαρχίας, ύποχιλιαρχίας, μέχρι εικοσιπενταρχίας, χωρίς ποτέ νά
ρίψωσι κάν ένα τουφέκι εις τάς κατά τών εχθρών γενομένας μάχας»,
γράφει ο ιστορικός Αμβρ. Φραντζής,* ο δε Ν. Σπηλιάδης, «Ό
Κωλέτης έπιδαψιλεύει προς άπαντας τούς βαθμούς, ότε πάς τις κα'ι ό
τυχών παρουσιαζόμενος κα'ι προβάλλων νά στρατεύσει έναντίον,
τών εις Τριπολιτσάν,** διορίζεται στρατηγός, άντιστράτηγος, χιλίαρ
χος κλπ., καί ενώ υπόσχεται εκατόν, έχει μόνον δέκα πέντε στρατιώτας ύπό τήν οδηγίαν του καί κατατρώγει τούς μισθούς, τάς
μερίδας άρτου καί τά σιτηρέσια τών 85 ανυπάρκτων ό ίδιος».***
«Έπήρεν μεθ’ εαυτού,**** ύπέρ τάς δύο χιλιάδας διπλώματα στρ
ατιωτικών άνοικτά, χωρ'ις όνομα, όπως με αυτά και τάς λίρας έξαπατήση τούς Πελοποννησίους νά κινηθώσιν έναντίον ημών. Α πό τήν
Κόρινθον δέ ώστε να φθάσει στα Καλάβρυτα, έχειροτόνησεν ύπέρ
τούς διακοσίους στρατηγούς, άντιστρατήγους, χιλιάρχους και ύποχιλιάρχους Τουμελιώτας, Σουλιώτας, Κρήτας καί άλλους, οί περισσό

* Α. Φραντζής, όπ. παρ., τ. Β', σ. 295.
** Δηλαδή εναντίον του Κολοκοτρώνη και των φίλων του.
*** Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. Β', σ. 18.
**** Ο Κωλέτης.
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τεροι έξ’ αυτών δεν υπήρξαν ποτέ στρατιωτικοί, και τών οποίων
έδωσεν «χάρτζια»* δεκαπλασίως άφ’ δσους στρατιωτας είχεν έκα
στος κα'ι έπληρώνοντο τακτικώς άπό τάς λίρας».**
Είχε δημιουργηθεί κωμικοτραγική κατάσταση. Τα διπλώματα
έβγαιναν, όπως το ψωμί από τον φούρνο, και τελειωμό δεν είχαν,
γράφει ο αγωνιστής Κασομοΰλης: «...αρκεί να είχες έναν βουλευτή ή
ένα γραμματικάκι φίλον, η δουλειά σου τελείωνεν... Πλήθος αξιωμα
τικοί της Διοικήσεως εφύτρωναν και κανένας δεν ήξευρεν πόσους
έχει στρατιωτας... Οι νεοφερμένοι αξιωματικοί καμμίαν επήρειαν
προς τους στρατιωτας των δεν είχαν».*** Παραστατικότερος, λεπτο
μερέστερος, ο αγωνιστής Οικονόμου: « ... άνωφελώς κατεδαπάνησαν άνταμιλλώμενοι, καί ώς μέσα διαφθοράς κα'ι έσωτερικής προ
δοσίας αυτά τε τά δάνεια κα'ι τους βαθμούς έπ'ι το πλεΐστον είς τούς
τυχόντας, ώς ψυχούδια κατεσκόρπισαν.....Βάρος μάλιστα μεγαλύτερον άπέβησαν οί έπιδαψιλευθέντες βαθμοί, και κακόν μέγιστον, διότι
δοθέντες κα'ι τότε κα'ι έπειτα είς νέους, και άνηλίκους έτι, άστράτευτους, ή άπλούς στρατιωτας άνευ προηγουμένων έκδουλεύσεων,
άξίων προβιβασμού, οί βαθμοφόροι οΰτοι, οί Καπετάν ένας και δύο
[και τα λοιπά σκωπτικώς επωνυμούμενοι τότε, δυνάμει μόνον τού
περ'ι τοΰ βαθμού έκείνου διπλώματος και τής επ’ αύτοΰ χρονολογίας
άρχαιότητος, και χάριτι τών φατριαστικών μέσων, προήχθησαν
πλεΐστοι είς άνωτάτους στρατιωτικούς βαθμούς, κα'ι έκτος τών μεγά
λων άποδοχών, άς άδίκως κατά καιρούς έλαβον, πλεΐστοι κα'ι δι’
άναγνωρίσεως έπειτα, έπίσης φατριαστικής ή χαριστικής, φαντα
στικών έκδουλεύσεων κα'ι υποθετικών άριθμών στρατιωτών, ούς
δήθεν ειχον, ή άνυπάρκτων θυσιών, έλαβον προικοδοτήσεις ή συντά
ξεις μεγάλας κα'ι άποζημιώσεις, και έτι λαμβάνουν, άναγνωριζομένας
είς δάνεια ή χρέη τοΰ Δημοσίου πληρωτέα άπό τούς άπογόνους.
Άριθμοΰνται δέ τοιούτοι άπαιτητα'ι είς μυριάδας πλείστας».****
«Τοιουτοτρόπως, προτού νά άναχωρήση τό Εκτελεστικόν άρχι-

* Μισθούς.
** Κ. Δεληγιάννης, όπ. παρ., τ. Β', σ. 212.
*** Ό π. παρ., %. Β', σ. 24.
**** Ό π. παρ., τ. Β', σ. 25.
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σε νά έκδίδη διπλώματα στρατηγίας, και έξαφνα άκοΰοντο κρότοι
κανονιών εις Τριπολιτσάν, καί τοϋτο διότι όταν έδίδετο τό δίπλωμα,
έρρίπτοντο συγχρόνως κα'ι τρία κανόνια, διά τοΰ κρότου τών
όποιων ειδοποιούσε τον λαόν, ότι ό δείνα διωρίσθη στρατηγός. Εις
τον οΰτω διοριζόμενον στρατηγόν έδιδε διαταγήν νά ύπάγη εις τό
στρατόπεδον, κα'ι ήτο άδιάφορον άν είχε ή δεν είχε στρατιώτας ό τοιοϋτος στρατηγός, η άν δεν ήθελε, νά ύπάγη εις τό στρατόπεδον, πάν
τοτε τό δικαίωμα τής στρατηγίας τοϋ άπέμενεν».* « .... Ή έν Κρανιδίω Κυβέρνησις έμοΰρλανε τον κόσμον άπο τάς υποσχέσεις δίδον
τας κα'ι διπλώματα....»**
«Αυτοί ήθελαν και εψήφισαν να γίνουν πενήντα στρατηγοί και
εκατόν πενήντα βουλευτές».***
«Υπηρέτες, ιπποκόμοι, “τσιμποΰκ ογλάν”, αρχόσχολοι και τυχοδιώ
κτες, προβιβάζονταν σε αντιστράτηγους και χιλιάρχους με μεγάλους
μισθούς. Ο καπετάν Στουρνάρης ζητάει από τον Μαυροκορδάτο
βαθμούς για όλους τους συγγενείς του: «Νά γράψεις εις τήν Κεντρι
κή Διοίκησιν νά μάς έρθουν τά διπλώματα, καθώς κάτωθεν σοϋ τά
/
f/
V
»
V
/
f /Λ
Ν
/
V
\
/
/
γράψω, οτι με αυτο συμφώνησε ολο το σπίτι και να κανωμε τέρατα
κα'ι σημεία! Ή άντιστρατηγία εις τον υιόν μου Γιαννιό, ή στρατηγία
τοϋ χιλίαρχου Γρηγόρη, χιλιαρχία τοϋ άδελφοΰ μου Στέριο, χιλιαρ
χία τοϋ έξαδέλφου μου Γιακωβάκη».**** Ο Στουρνάρης ζήτησε εί
κοσι πέντε διπλώματα και τα πήρε. Ακόμη και ο ίδιος ο Κασομούλης
ομολογεί ότι πήρε δίπλωμα χιλίαρχου. Αναφέρεται μάλιστα και ένα
απίστευτο περιστατικό. Ό ταν ο Ιμπραήμ κατέλαβε τη Σφακτηρία,
έσφαξε, μεταξύ άλλων, και τον υπηρέτη του Μαυροκορδάτου, στις
τσέπες του οποίου βρέθηκαν 300 λίρες εγγλέζικες και βενέτικα
φλουριά. Είχε δίπλωμα αξιωματικού!
«Η τακτική εξαγοράς των συνειδήσεων των πολιτών είχε ως απο
τέλεσμα την εξαχρείωση των στρατιωτικών δυνάμεων. Ο Αναγνω-

* Φ. Φωτάκος, όπ. παρ., σ. 310.
** Γενναίος Κολοκοτρώνης, Απομνημονεύματα, σ. 101.
*** Θ. Κολοκοτρώνη, Απομνημονεύματα, όπ. παρ., σ. 106.
**** Ιστορικόν Α ρχείον Μ αυροκορδάτου, όπ. παρ., τ. ϊν, σ. 835.
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σταράς ήταν επικεφαλής 17 χωρικών και η κυβέρνηση τον πλήρωνε
για 700. Ο Γκούρας έπαιρνε μερίδες για 12.000, ενώ διοικούσε 4.000.
Ο κάθε ένας που νόμιζε πως είναι κάτι, φιλοδοξούσε να τεθεί επικε
φαλής μίας ομάδας ενόπλων. Τα άνομα κέρδη που αποκτήθηκαν για
ανύπαρκτα στρατεύματα και η απονομή του βαθμού του συνταγμα
τάρχη σε φαρμακοποιούς και του καπετάνιου σε ιπποκόμους και βαστάζους του τσιμπουκιού εξαχρείωσε τις στρατιωτικές δυνάμεις.*
Η αθλιότητα αυτή της κυβέρνησης και του Κωλέττη ειδικότερα
είχε πάρει μορφή επιδημίας. Ό λοι είχαν συγκεντρωθεί στο Ναύπλιο
με απλωμένο χέρι. «Η Κυβέρνηση όλα τα ήξερε. Ή σαν παντογνώ
στες. Και η πολιτική της ανεπίληπτη. Ή ταν τόσο πυκνός ο λιβανωτός
της κολακείας που οι άνθρωποι της εξουσίας, ασυνήθιστοι σε τέτοια
μεταχείριση, έχασαν κάθε μέτρο, αποτρελάθηκαν. Ο Κολοκοτρώνης, ο Υψηλάντης, ο Νικηταράς, ο Οδυσσέας, που είχαν δοξασθεί
υπερασπίζοντας την πατρίδα τους χαρακτηρίζονταν προδότες και
αντιπατριώτες και μόνοι εκείνοι πατριώτες!»**
Πεινασμένοι, ρημαγμένοι, γυμνοί, ξυπόλυτοι, ενδεείς, κατακρεουργημένοι από Τούρκους και Ρουμελιώτες, οι άτυχοι Μοραΐτες, έχα
σαν πια κάθε ελπίδα ότι μπορούσαν να συνεχίσουν τον αγώνα. Ή λπιζαν ότι το αγγλικό δάνειο θα εχρησιμοποιείτο αποκλειστικά για τις
ανάγκες του Αγώνα και βλέπουν να το σπαταλά ασυνείδητα ο Υπουρ
γός Πολέμου, ο “μινίστρος” του Πολέμου, Κωλέττης, για την εξαγορά
των συνειδήσεων και την εξόντωση των ηγετών τους. Αντί να διαθέσει
το αγγλικό δάνειο, το οποίο θα το πλήρωνε και το πλήρωσε ο επαναστατημένος ραγιάς, για τις πολεμικές ανάγκες της επαναστατημένης
πατρίδας, το διέθετε για να διασπάσει τον εθνικό αγώνα, τη στιγμή
μάλιστα, που ο Ιμπραήμ της Αιγύπτου, είχε βάλει ρότα για τις Πελοποννησιακές ακτές. Αυτό το άθλιο υποκείμενο, δεν το ενδιέφεραν οι
Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι, ούτε στη φάση αυτή η ελευθερία της πατρί
δας. Τον απασχολούσε το πώς θα εξουδετερώσει τους στρατιωτικούς
και τους καπεταναίους, που ήσαν οι μόνοι λαοφίλητοι ηγέτες, ώστε να
κυριαρχήσει η φατρία του και αυτός να αναγορευθεί αρχηγός και σω* G. Finlay, όπ. παρ., %. Β", σ. 41- 44.
** W. Humphreys, όπ. παρ., σ. 263.
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τήρας του έθνους. Ο ίδιος ο Μακρυγιάννης, που τον υπηρέτησε πιστά,
γράφει γι’ αυτόν: «Οι Πελοπόννησιοι και οι άλλοι, άμαθοι και άπρα
γοι στα πολιτικά, τότε αυτός, πανούργος ενώθη με τους ξεσκλισμένους* ανθρώπους και έπαιξε την πατρίδα όπως ήταν η όρεξή του. Μα
θητής των Τούρκων και κατ’ εξοχήν του τυράννου Αλή πασά, τέτοια
φώτα σαν εκεινού θα δώσει στην πατρίδα και τέτοια έργα θα ενεργήση... όποιο κεντρί τον αγκύλωση -εκείνο τήραξε κι ο Κωλέττης να ξεριζώση. Τους άλλους τους γέλαγε με κούφια καρύδια -λόγια παχειά.
Και με λιθάρια στον τουρβά τους ανακάτευε. Να μην του κόψη το βυ
ζί του Κωλέττη ο Δυσσέας, θα τον φάγη κι ας κιντυνέψη και η πατρίς.
'Οταν κινδυνεύει η πατρίς, αυτός κατατρέχει τους άξιους ανθρώπους.
Αυτός τι τον μέλει; Σ’ άλλον πασιά γίνεται γιατρός».**
Καταπληκτικέ Μακρυγιάννη! Τι καλά που τα λες! Μόνο που άργη
σες να τον καταλάβεις. Και συ βέβαια τον γνώρισες από κοντά καλύ
τερα από κάθε άλλον, αφού ήσουν ο θησαυροφύλακάς του, όπως έχω
πει παραπάνω. Μοναχά που σε διαψεύδει ο τηβεννοφόρος ακαδημαϊ
κός της εποχής μας, που γράφει την επίσημη ιστορία και μάς τον πα
ρουσιάζει ως «ένα ανεξίκακο, φιλότιμο, αγαπητό και συμπαθητικό σε
όλους άτομο». Προφανώς δεν είχε ακούσει τίποτε ο κ. Ακαδημαϊκός,
για τις δολοφονίες του σε βάρος του Οδυσσέα Ανδρούτσσυ, του Ν έ
γρη, του Παλάσκα, του Βισβίζη, του Πάνου Κολοκοτρώνη, τη φυλάκι
ση του Θόδωρου Κολοκοτρώνη, τις θηριωδίες του Γκούρα... Ούτε βέ
βαια τα δικά σου απομνημονεύματα είχε διαβάσει. Η μήπως τα ήξερε
όλα αυτά; Να, γιατί σου λέω κι εγώ, πώς γράφεται η ιστορία!
Έ χω όμως και μία δεύτερη μαρτυρία του ίδιου τον Μακρυγιάννη, που
αναφέρεται στον εαυτό του. Είναι και αυτός θύτης και θύμα αυτής της
άθλιας κωλέττικης συναλλαγής, της εξαγοράς και της εξαχρείωσης των
αγωνιστών του ’21, με τις αγγλικές λίρες. Γράφει λοιπόν ο Μακρυγιάννης στον Πρόεδρο του Εκτελεστικού, Γεώργιο Κουντουριώτη:
«Εκλαμπρότατε νά μέ ένθυμηθής όταν έλθη τό δάνειον, ότι τάς
έλπίδας μου, μετά τον Θεόν, είς τήν Έκλαμπρότητά σου τάς εχω, καί
* Ξεφτιλισμένους.
** I. Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, τ. Α', σ. 153.
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μή με άφήσεις περίλυπον».* Φανταστείτε τώρα, όταν ένας Μακρυγιάννης εκλιπαρεί για οικονομική ενίσχυση, τί θα έκανε ο θεόφτωχος, πεινασμένος ραγιάς. Θα πουλούσε και την ψυχή του στον Διάβολο. Στον
Κωλέττη. «Ή ρθε τούτες τις μέρες εδώ ο Γκούρας», γράφει ο Μακρυγιάννης, «γιόμισε το δισάκι του λίρες, επικύρωσε** και εις την Κυβέρ
νηση άλλες οκτακόσιες χιλιάδες γρόσια, ότι κάνει να λάβη από την Κυ
βέρνηση ακόμη, και όλο το φουσάτο οπού πλερώνει πστές δεν είναι
διακόσιοι πενήντα άνθρωποι. Τον έναν στην πλερωμή τον κάνει δέ
κα».*** Με αυτές τις αληπασαλίδικες μεθοδεύσεις η διχόνοια και ο
αλληλοσπαραγμός απλώθηκε σε όλη τη χώρα. Οι Τούρκοι ήταν σαν να
μην υπήρχαν. Το δάνειο των 800.000 λιρών που έφθασε στο Ναύπλιο
τον Ιούλιο του 1824, κατασπαταλήθηκε, χωρίς ούτε η άμυνα των φρου
ρίων να ενισχυθεί, ούτε το εθνικό εισόδημα να αυξηθεί. Αυξήθηκε μό
νο η Κυβερνητική φαυλότητα και η αθέμιτη συναλλαγή. Ο Κολοκοτρώ
νης και οι δικοί του οδηγούνται στη φυλακή. Καθώς έμπαινε στο καρά
βι το οποίο θα τον οδηγούσε από το Ναύπλιο στην Ύδρα, γύρισε και
είπε στο αποσβολωμένο από τη μεγάλη αδικία πλήθος, που παράστεκε
στην αναχώρησή του: «Εμένα θα φωνάξετε να σώσω την πατρίδα από
τον εχθρό! Εμένα θα ξαναφωνάξετε όταν θα κινδυνέψει πάλι».****
Προφητικός ο Γέρος του Μόριά. Πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρις, την
ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενοι οι κυβερνητικοί, τον έβγαλαν από τη
φυλακή για να τους σώσει από τον Ιμπραήμ.

Ο Ταξίαρχος Θεοδωρίδης
Μαυροκορδάτος πρωθυπουργός, Κωλέττης υπουργός Πολέμου, Ορλάνδος πρόεδρος της Βουλής. Η συμμορία της τριανδρίας διορίζει

* Α ρχεία Κουντονριώτη, τ. Ζ', σ. 569.
** Εξασφάλισε.
*** I. Μ ακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, τ. Α', σ. 237.
**** W. Humphreys, όπ. παρ., α. 292.
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τον Απρίλιο του 1822, κι ενώ ο Δράμαλης προετοιμάζεται να εισβά
λει στην Πελοπόννησο, έναν άσχετο καλόγερο, ένα απο τα “δικά
τους παιδιά”, ως φρούραρχο στην Ακροκόρινθο. Τον Υδραίο Αχιλλέα Θεοδωρίδη. Για να είμαστε όμως και τυπικά εντάξει, κάνε και
μία αίτηση, του λένε, και γράψε ότι είσαι και άνεργος: «Κατά τήν δι’
άναφοράς αίτησίν του, τοϋ να μη μένη άργός».* Περνάει και την προ
φορική... συνέντευξη με τον Κωλέττη και από τη μία στιγμή στην άλλη,
ο άκαπνος καλόγερος γίνεται Ταξίαρχος. Βέβαια δεν ήσαν όλοι σύμ
φωνοι στο κόμμα, να διοριστεί ο Αχιλλέας φρούραρχος Ακροκορίνθου. Υπήρξαν και αντιδράσεις. Ο διορισμός του έγινε ύστερα από
«σκέψιν καί διαφιλονείκησιν»,** γιατί κάποιοι εκεί μέσα ήθελαν να
προωθήσουν τα δικά τους παιδιά, απαράλλαχτα όπως γίνεται σήμερα.
Ο Αχιλλέας όμως ήταν Υδραίος, συντοπίτης του Προέδρου Κουντουριώτη και είχε την υποστήριξη του αρμόδιου υπουργού Κωλέττη, δι ό
και παμψηφεί ανέλαβε το πόστο. Τί στο καλό, να'μην μπορούν σήμε
ρα να προαγάγουν σε ταξίαρχο, έναν δικό τους άνθρωπο, ο Καραμαν
λής με τον Μεϊμαράκη; Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται!
«Άνεγνώσθη άναφορά τοϋ Μινίστρου τοϋ Πολέμου, περ'ι προβι
βασμού τοϋ Αχιλλέως... κα'ι ένεκρίθη να προβιβασθή εις βαθμόν
ταξιάρχου... διά τάς πιστάς και καλάς εκδουλεύσεις».*** Εννοείται
δια τας καλάς και πιστάς εκδουλεύσεις προς τον κοματικό μηχανι
σμό της κυβέρνησης και όχι προς την πατρίδα. Ζώνεται λοιπόν το
γιαταγάνι και αναλαμβάνει την άμυνα του φρουρίου. Τί θέλατε δη
λαδή, να αναθέσουν την άμυνα του φρουρίου στον Νικηταρά, στους
Κολοκοτρωναίους, στους Πετιμεζαίους, στους Μαυρομιχαλαίους σε
κάποιον τέλος πάντων άλλον έμπειρο καπετάνιο; Μα όλοι αυτοί
ανήκαν στην “αντιπολίτευση”, δεν ήταν δικοί τους, δεν ήταν κουμπά
ροι τους, δεν ήταν συγγενείς του, δεν ήταν “κεκράχτες” τους, δεν
ήταν παρατρεχάμενοί τους! Ή ταν απλώς πολεμιστές και αγωνιστές.
Έ τσι όπως γίνεται ακριβώς και σήμερα, οι χθεσινοί αφισοκολλητές
να γίνονται... διοικητές και πρωταγωνιστές! Αυτό ανέκαθεν λέγεται

* Α ρχείον της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. Α', σ. 35.
** Α ρχείον της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. Α', α. 25.
*** Α ρχείον της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. Α', σ. 26.
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αξιοκρατία! Είναι δυνατόν να μην διορίζονται οι αποτυχόντες πολιτευτές, που τους μαύρισαν οι ψηφοφόροι τους, διοικητές οργανι
σμών, γενικοί γραμματείς, περιφερειάρχες, τομεάρχες και ό,τι άλλο
βάλλει ο νούς σας; Ποιος θα διορισθεί σ’ αυτές τις θέσεις;
Οι άλλοι που δεν έχουν προσφέρει τίποτε στο κόμμα; «Άλλοίμονον,
έχάθημεν άδελφοί!»
Μέσα λοιπόν σε μία ημέρα, ο προαχθείς σε ταξίαρχο καλόγερος,
εγκαθίσταται ως διοικητής στο φρούριο και αντικαθιστά την πενία,
την αγαμία, τη νηστεία, την εγκράτεια του μοναχικού βίου, με τη φι
λοχρηματία, την απληστία, την κρεβατομαχία, τη λαγνεία, τη φιληδονία, την ακολασία, τη λαιμαργία και την κοιλιοδουλία του τρυφηλού
οθωμανικού βίου, του πρώην οικοδεσπότη του φρουρίου, βάζοντας
στο κρεβάτι του την όμορφη χήρα του Κιαμήλ μπέη, στις τσέπες του
τους θησαυρούς του και στην κοιλιά του αρνιά και κατσίκια, αποδεικνύοντας έτσι με τη στάσή του ότι για έναν έξυπνο κληρικό, ο παρά
δεισος βρίσκεται εδώ πάνω στην γή και όχι στον ουρανό. Αυτός προ
ορίζεται για τους άλλους, τους ηλίθιους. «Μακάριοι οί πτωχο'ι τφ
πνεύματι, ότι αύτών έστιν ή βασιλεία τών ουρανών».*
Από αυτόν, όμως, τον παράδεισο, στον οποίο τον διόρισε ο Κω
λέττης, δεν τον έδιωξε ο Θεός τον Αχιλλέα, αλλά ο Δράμαλης, που
μόλις έφθασε στα Μέγαρα, δυο ημέρες πριν καταφθάσει στην Κό
ρινθο, φρόντισε ο γενναίος φρούραρχος να το σκάσει, να εγκαταλεί
ψει το απόρθητο φρούριο και να το βάλει στα πόδια, ακολουθώντας
το παράδειγμα των αφεντικών του, οι οποίοι είχαν βρεί καταφύγιο
και ασφάλεια στα καράβια της Ύ δρας, μέσα στον Αργολικό κόλπο.
«Ό δέ φρούραρχος τοΰ Άκροκορίνθου, άναξίως τοΰ Αχίλλειου ονό
ματος, κυριευθεϊς άπό πανικόν φόβον, και τής ζωής του κηδόμενος,
θέλει ν’ άφήση τόν Άκροκόρινθον, τήν κλείδα τής χερσονήσου και να
φύγη...»**
«Έβάλατε καϊ νέον άρχηγόν είς τό φρούριον τής Κόρθος,
Αχιλλέγα τόν έλεγαν, λογιώτατον... Λεβέντης ήταν, Αχιλλέα τόν έλε
γαν, είχε καϊ τό κάστρο εφοδιασμένο άπό τά άναγκαία τοΰ πολέμου,
* Κατά Μ ατθαίον Ευαγγέλιον 5.3.
** Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. Α', σ. 395.
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είχε και τόσον στράτευμα. Ό τ α ν είδε τους Τοΰρκους τοΰ Δράμαλη
άπό μακριά, και ήταν καταπολεμισμένος άπό 'Ρούμελη και Ντερβέ
νια, βλέποντάς τον ό Αχιλλέας άφησε τό κάστρο και έφυγε άπολέμιστο. Να ήταν ό Νικητάς έφευγε;*
«Κα'ι άφοΰ τους είδε τους Τοΰρκους άπό μακριά ό Αχιλλέας, ό
νέος άξιωματικός τής Κυβερνήσεώς μας, άφησε έφοδιασμένο κάστρο
και πήρε τόσο άσκέρι και έπιασε τά βουνά . Και υστέρα σκοτώθηκε...
Θέλουν Άχιλλέα οί Κυβερνήται νά άφήνη άντουφέκιγον κάστρο
όποΰναι πλησίον τοΰ ούρανοΰ εις τό ψήλωμα και είχε όλα του τά
άναγκαΐα. Ή μαγαρισιά τό φκυάρι της θέλει».**
«Ό Τοΰρκος έτρωγε ποντίκια και μάς γάμησε τό κέρατό με τά
κανόνια καί τις μπόμπες. Ό Αχιλλέας, άρνία κα'ι κριάρια μέσα, τ’
άφήνει όλα κα'ι πάγει νάβρη τους συντρόφους του όποΰ τον διό
ρισαν».***
Αλλά δυστυχώς δεν του βγήκε σε καλό του διάκου, η εγκατάλει
ψη της θέσης του, γιατί άλλο να είσαι διαπλεκόμενος της εξουσίας
και άλλο να είσαι η ίδια η εξουσία. Μπροστά στη γενική κατακραυ
γή για την εγκατάλειψη του φρουρίου και την παράδοση στον εχθρό
όλων των εφοδίων του, σαν πέρασε το τσουνάμι του Δράμαλη, τον
φυλάκισαν σε κάποιο μοναστήρι στο Κρανίδι. Θες από τύψεις, θες
γιατί ανησυχούσε για την τύχη του, αυτοκτόνησε. Ό δε Άχιλλεΰς...
αύτόχειρ έγινεν έπειτα, κατά τον άκόλουθον τρόπον. Έ βαλε τό
στόμα τοΰ όπλου άπό κάτω άπό τό σαγόνι του, έπειτα μέ τον δάκΛ
μ
ον
C . V
C 'Λ
~
CS Λ
V
C
5
~
τύλον του ποδος εσπρωξε το σκανδαλι του οπλου το οποίον επήρε
φωτιά και τον έθανάτωσεν».**** «Αυτό ήταν το τέλος του ανθρώ
που,***** που εξαιτίας της ανανδρίας του, άνοιξε η πύλη του Μόριά
στον εχθρό και έγινε υπαίτιος τόσης αιματοχυσίας».******
Για το τέλος άφησα το πιο νόστιμο της ιστορίας του ταξίαρχου.

* I. Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, τ. Α', σ. 155.
** Ομοίως, όπ. παρ., σ. 170.
*** Ομοίως, όπ. παρ., σ. 194.
**** φ . φωτάκος, όπ. παρ., τ. Α', σ. 217.
***** Α ν όχι του προδότη.
****** Jarvis G, His journ al and related documents, a. 128.
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Ό πω ς σας είπα μαζί με το φρούριο κληρονόμησε και την πανέμορ
φη γυναίκα του Κιαμήλ Μπέη, ο οποίος ήταν αιχμάλωτος στο Άργος.
Την ίδια όμως γυναίκα, την ήθελε για λογαριασμό του ο φιλήδονος,
γυναικομανής, «φιλογύναιος», σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Σούτσο,
Αρχιμανδρίτης Παπαφλέσσας. Τον πρόλαβε όμως ο Αχιλλέας.
Αλλά, ο Παπαφλέσσας, σαν εν Χριστώ αδελφός του μονάχου
Αχιλλέα, φρόντισε να μη υποπέσει ο τελευταίος στο βαρύ αμάρτημα
της μοιχείας, βαρύτερο ακόμη και από τον φόνο κατά την εκκλησια
στική παράδοση της εποχής του ’21.Έσπευσε, λοιπόν, να ξεπαστρέ
ψει τον Κιαμήλ, λίγες ημέρες πριν φθάσει ο Δράμαλης στην Κόριν
θο. Έτσι λύθηκε ο γάμος, η γυναίκα του χήρα, δεν υπάρχει μοιχεία,
δεν υπάρχει αμαρτία! Ό λα έγιναν σύμφωνα με τον νόμο και κατά
τας... Γραφάς!

Δειλοί και Μοιραίοι
Στις 24 Ιανουαρίου 1822 το κεφάλι του Αλή πασά, στέλνεται πεσκέ
σι στον σουλτάνο, με έκτακτο τατάρη,* μέσα σ’ έναν γιδίσιο ντουρβά, παραγεμισμένο με αλάτι. Οι είκοσι έξι πασάδες και οι ογδόντα
χιλιάδες στρατιώτες που πολιορκούσαν τα Γιάννενα είχαν εκτελέσει
με επιτυχία την αποστολή τους. Η Υψηλή Πΰλη είχε απαλλαγεί δια
παντός από έναν ταραξία, όπως ήταν ο Αλής. Το ηθικό του οθωμα
νικού στρατού είναι πολύ μεγάλο και ακόμη μεγαλύτερο των ηγετών
του. Σειρά τώρα να πάρουν ένα μάθημα, είχαν οι θρασείς γκιαούρη
δες και ιδιαίτερα οι Μοράΐτες, που είχαν καταλάβει την Τριπολιτσά
και πολιορκούσαν τα υπόλοιπα κάστρα της Πελοποννήσου. Ο οθω
μανικός στρατός από τα Γιάννενα, συγκεντρώθηκε στη Λάρισα, να
αναδιοργανωθεί και να βαδίσει κατά του Μόριά. Επικεφαλής του
ορίστηκε ο Μαχμούτ πασάς της Λάρισας, ο επονομαζόμενος Δράμα-

* Ταχυδρόμο.
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λης, επειδή είχε γεννηθεί στη Δράμα, ο οποίος και ξεκινάει για τον
Μόριά περί το τέλος του Ιουνίου 1822 με 30.000 άνδρες, ιππικό και
πολλά κανόνια. Χωρίς να συναντήσει καμμιά απολύτως αντίσταση,
πέρασε τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, έφθασε στη Θήβα και στην Αττική,
λεηλατώντας ό,τι υπήρχε στο διάβα του. Αντικειμενικός του στόχος, η
Πελοπόννησος, με πρώτη την Τριπολιτσά, που είχαν καταλάβει οι Έ λ 
ληνες, πριν απο εννέα μήνες. Περνάει τα Μέγαρα, διαβαίνει τα “Με
γάλα Δερβένια”, τη σημερινή Κακιά Σκάλα και στις 5 Ιουλίου μπαίνει
στην Κόρινθο. Το φρούριο της Κορίνθου παραδίδεται αμαχητί. Καλ
πάζοντας ξεχύνεται με τα φουσάτα του στον αργολικό κάμπο.
Η γελοία κυβέρνηση των φατριαστών, Μαυροκορδάτου, Κωλέττη
και συντροφιάς, που βρίσκεται στο Α ρ γος, μόλις πληροφορείται την
προέλαση των τουρκικών δυνάμεων το βάζει στα πόδια.
Καταφεύγει στα πλοία. Αντί να οργανώσει και να φροντίσει, με
κάθε μέσον και τρόπο, την άμυνα της πατρίδας που κινδύνευε, και
να εμψυχώσει τους αγωνιστές, έσπευσε να επιβιβασθεί στα Υδραϊκά πλοία, τα οποία ξανοίχθηκαν μέσα στον Αργολικό Κόλπο και πα
ρακολουθούσε, “εκ του μακρόθεν και εκ του ασφαλούς”, με τα κιά
λια τις εχθρικές κινήσεις. Στη στεριά έμειναν μερικοί αληθινοί πα
τριώτες. Ο Κολοκοτρώνης, ο Υψηλάντης, ο Νικηταράς και άλλοι, αυ
τούς που οι δειλοί, ριψάσπιδες, “εθνικόφρονες πατριώτες” τους αποκαλούσαν “αντιπατριώτες”. Έ τρεχε ο Κολοκοτρώνης δεξιά και αρι
στερά σε χωριά και μετόχια να συνάξει πολεμιστές, να εμψυχώσει,
να ενθαρρύνει τους φοβισμένους πολίτες, που μπροστά στον τερά
στιο όγκο του τουρκικού στρατού, γύρευαν τόπο να κρυφτούν και να
κρύψουν τις οικογένειές τους. Άλλωστε το παράδειγμα το είχε δώσει
η κυβέρνηση, που πρώτη και καλύτερη κρύφτηκε στα καράβια των
Υδραίων. Δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι, αντάμα, προσμένουν, ίσως,
κάποιο θάμα, για να θυμηθώ τον ποιητή. Περιμένουν να κάνει το
θαύμα του, ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι, και φυσικά να βγάλουν
αυτοί το φίδι από την τρύπα, να αντιμετωπίσουν δηλαδή τον Δράμαλη, ο οποίος είχε πλέον φθάσει στο Άργος. Ο Υψηλάντης, αντί να το
σκάσει και αυτός, κλείνεται στο κάστρο του Άργους με 700 μόνον
άνδρες και καθυστερεί την προέλαση του Δράμαλη προς την Τριπολιτσά. Εν τω μεταξύ καταφθάνει και ο Κολοκοτρώνης από την Τρί
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πολη, όπου είχε πάει να συγκεντρώσει στρατεύματα και υποχρεώνει
τον Δράμαλη να συμπτύξει τις δυνάμεις του και να υποχωρήσει προς
την Κόρινθο. Αλλά, νομίζω ότι είναι καλύτερα, να μιλήσουν για τα
γεγονότα αυτά οι αυτόπτες μάρτυρες και οι ιστορικοί. Το ότι η κυ
βέρνηση των δειλών, είχε εγκαίρως ειδοποιηθεί για τις προετοιμασί
ες της εισβολής του Δράμαλη, εκτός των άλλων, επιβεβάιώνεται και
από τον αγωνιστή Δημ. Ευμορψόπουλο, τον οποίο έστειλαν στον
Μόριά από τις Θερμοπύλες, οι Υψηλάντης, Οδυσσέας, Νικηταράς
και Γκούρας. Αφηγείται ο Ευμορφόπουλος που έζησε τα γεγονότα
και πολέμησε στα Δερβενάκια: «Φθάσας εις ’Ά ργος παρέστησα εις
τήν Κυβέρνησιν τά πάντα κα'ι ότι ό Δράμαλης εύρίσκεται καθ’ όδόν,
άλλ’ εύρον τήν Κυβέρνησιν άλληλομαχούσαν. Δεν έδωσαν ούδεμίαν
άκρόασιν εις τήν παράστασιν τοϋ κινδύνου. Μετά παρέλευσιν δέ 5 ή
6 ήμερων έφθασεν ό Δράμαλης είς Κόρινθον».*
Γράφει ο Αντώνιος Κομιζόπουλος που και αυτός παρακολούθη
σε από κοντά τις τραγικές σκηνές στην Αργολίδα. «Αύτο'ι οί καλο'ι
πατέρες τοϋ Έ θ νο υς άντ'ι νά συναχθώσι διά νά σκεφθώσι περ'ι τών
πρακτέων, νά ένθαρρύνωσι τους στρατιώτας και τον λαόν, να πιάσουν τ’ άρματα, νά στείλουν νά κατασκοπεύσουν τά κινήματα τοϋ
έχθροΰ, ήταν οί πρώτοι όπου έφυγον είς τό περιγιάλιον κα'ι έμβήκαν
νά φυλαχθώσιν είς τά καράβια....»** όπου παρέμειναν από της 6ης Ιου
λίου ως τη 12η Αυγούστου. ***
Η Κυβέρνηση «έντρομος και διαλυμένη», γράφει ο Ιωαν. Φιλήμων, κατέφυγε στα πλοία. Η φρουρά του Ναυπλίου εξευτελιζόταν
μεταφέροντας τα υπάρχοντα και τις παλλακίδες των ηγετών. Οι
στρατιώτες ρωτούσαν: «Ποϋ είναι οί αρχηγοί, πού ή Διοίκησις, ποΰ
οί επτακόσιοι στρατιώται αυτής; περιφρουρουμένη άπο αυτούς
κατέφυγε είς τά πλοία. Τι δέ προς ήμάς να διακινδυνεύωμεν;». Πάνω
στην αναμπουμπούλα και στην άτακτη φυγή της κυβέρνησης, υπό την
προστασία της φρουράς της, πολλοί στρατιώτες, κυρίως Μανιάτες
«άρχισαν να λαφυραγωγώσιν, όχι μόνον τον άπλώς τυχόντα, αλλά

* Απομνημονεύματα, εκδ. Τσουκαλά, σ. 14.
** Ιστορικόν Α ρχείον Δ. Ρωμα, τ. Α", σ. 118.
* * * Α ρχείον της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. Α', σ. 54.
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καϊ τά μέλη τής Διοικήσεως, φωνάζοντες τά μύρια εναντίον τών Βου
λευτών, Εκτελεστών κα'ι Μινίστρων. Οί κάτοικοι τοΰ Ά ργους
έδόθησαν εις τήν φυγήν, οί στρατιώται, ώς και ή φρουρά τής Διοικήσεως, άφοΰ άρπαξαν δσα έδυνήθησαν κα'ι αυτοί εφυγον».*
Μοναδική εξαίρεση ο Δημ. Υψηλάντης. Προτείνει στην κυβέρνη
ση να εκστρατεύσουν όλοι μαζί, στρατός και Διοίκηση, για να εμψυ
χωθεί ο λαός και να δεχθεί να πολεμήσει. Τον ξεγέλασαν και του εί
παν ότι πάνε να ετοιμασθούν. Και αντί να γυρίσουν έφυγαν κρυφά
για τα πλοία. Άδικα τους περίμενε ο Υψηλάντης. Είχαν γίνει άφα
ντοι. Αναγκάστηκε μόνος του να γυρίζει έφιππος τα σοκάκια του
Α ργους και να καλεί τους πολίτες στα όπλα, για την υπεράσπιση της
πατρίδας.
«....Ό πρίγκιψ τότε προβάλλει να έκστρατεύσωσι τά άξια κα'ι
ευυπόληπτα μέλη τής Διοικήσεως, διά να έμψυχωθή ό λαός.
Έδέχθησαν τήν πρότασιν κα'ι άνεχώρησαν να έτοιμασθοϋν και άντ'ι
να έξέλθωσι κατά τών εχθρών, άποσκευάσαντες, κατέβησαν εις τοϋ
Μύλους, αύτο'ι κα'ι ή Διοίκησις άπασα είσελθόντες εις έν καράβιον
αυστριακόν έκ τοϋ οποίου μετέβησαν εις τό τοϋ Έκτελεστικοϋ
Ίωάννου Όρλάνδου. Ό πρίγκιψ άγνοών, περιμένει κα'ι μετά μεσοϋσαν
ώραν στέλλει τον γραμματικόν του προς τό Εκτελεστικόν, διά να
πληροφορηθεΐ τήν άργηταν, και παρακίνηση ταχεΐαν τήν έξοδόν των,
πλήν δεν ηΰρε έκτος ένός μόνου, όστις έβεβαίωσε τήν άναχώρησιν
αύτών εις Μύλους Μαθών τοϋτο ό πρίγκηψ έξέστη άπορων, άμέσως
δε έκήρυξε τό νά άκολουθήσωσι αυτόν έκστρατεύοντα, όσοι άληθώς
καθωπλ'ισθησαν ύπέρ πίστεως κα'ι πατρίδος. Ό λαός, όμως, ίδών τήν
Διοίκησιν διαλυθεΐσαν ώς ιστόν άράχνης κα'ι άναχωρήσασαν, έμενεν
άκράτητος κα'ι αυτός διασκορπισμένος Ή άγανακτήση τοϋ κόσμου
είχεν κορυφωθεϊ. Θάνατον, κατεβόων εις τοιούτους Διοικητάς οί
όποιοι έν ειρήνη κα'ι ήσυχίςχ κατέτρυφων με τους κόλακας κα'ι τάς παλ
λακίδας, τώρα δε καταφεύγουν εις τά πλοία».**
Ιδιαίτερα θλιβερή η στάση του Κωλέττη, υπουργού του Πολέμου,

*
Χειρόγραφα Ιωαν. Φιλήμονος, βλ. Δημ. Πετρακάκου, Κοινοβουλευτική Ιστορία
της Ελλάδος, Αθήναι 1935, σ. 7.
** I. Φιλήμων, όπ. παρ., α.
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που απέσπασε 200 άνδρες της φρουράς του Άργους για συνοδέψουν
«τάς τρεΧς Όθωμανίδας παλλακίδας του και τήν έταίραν του,
γυναίκα τοΰ φονευθέντος Χρ. Παλάσκα, τάς όποιας ε’ιχεν ένδεδυμένας με φορέματα ευρωπαϊκά».*
Εν τω μεταξύ ενώ οι δειλοί εξαφανίζονται, καταφθάνει στο Ά ρ
γος σε βοήθεια του Υψηλάντη, ο Κολοκοτρώνης.
«Και έν τούτοις έπήρχετο έκ Τριπόλεως ό Κολοκοτρώνης πλήρ
ης θάρρους και πεποιθήσεως. Ή κραταιά φωνή δι ής εγκαίρως έκάλεσεν είς τά όπλα τούς Π ελοποννησίους άντήχησεν είς τά τετρα
πέρατα τής χερσονήσου. Χ ιλιάδες μαχητών συνέρρεον περ'ι
αύτόν. Κα'ι πώς νά μή συρρεύσωσιν ; Ό άνθρωπος αυτός ήξευρε
νά κινή τά εύγενέστατα τών αισθημάτων και τάς ίσχυροτέρας
τών προλήψεων. Δεν ήρκεΐτο νά όμιλή περ'ι πατρίδος, περ'ι θρη
σκείας, περ'ι δόξης, ά λλ’ έβεβαίου δτι άρνία, περιστερα'ι κα'ι κόρα
κες προανήγγελον άσφαλώς τήν καταστροφήν τοΰ Δράμαλη. Αί
γυναίκες έφώ ναζον είς τούς άνδρας των: «Τρέξατε, ειδεμή ύπάγωμεν ήμεΐς....».**
«Αλλ’ επειδή οί άνθρωποι είς έκείνην τήν περίστασιν έκυριεύθησαν άπό πανικόν φόβον κα'ι ζητούσε έκαστος νά άσφαλίση τήν οίκογένειάν του κα'ι τά ζώα του είς άπρόσιτα όρη, έτεροι νά καταφεύγωσι είς νήσους, άπήντησε πολλάς δυσκολίας ό Κολοκοτρώνης νά
κινήση κα'ι νά φέρη τούς άνθρώπους είς μάχιμον θέσιν».***
«Τότε ό Κολοκοτρώνης έβγαλε κήρυκα νά μή μείνη μέσα είς
αύτήν τήν πόλιν ούτε γέρων δυνάμενος νά φέρη άρματα, και ότι
όποιος εύρεθή μετά δυο ώρας θά σκοτωθή χωρ'ις κανένα δικαιολόγημα, κα'ι ούτως εγινεν».**** Γράφει ο Θ. Ρηγόπουλος: «....Ό σκληρός
οΰτος τοΰ πειθαναγκασμού τρόπος ετίθετο είς τήν ενέργειαν κατά
τών άπειθούντων οσάκις έπέκειτο κίνδυνος τής πατρίδος... καϊ έγώ
αύτός ήκουσα γυναίκα να άπειλή τόν άνδρα της, προτρέπουσα κα'ι

* I. Φιλήμων, όπ. παρ., σ.
** Κων. Παπαρρηγόπουλος, όπ. παρ., τ. 6, σ. 72.
*** Κάρπος Π απαδόπουλος, Α πάνθισμα τον ιστορικού αγώνος των Ελλήνων,
Αθήνα 1976, σ. 57.
**** Φ. Φωτάκος, όπ. παρ., α. 216.
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ύποχρεοΰσα αύτόν νά ύπάγη είς τον πόλεμον, διά νά σώση αυτήν κα'ι
τά παιδιά του...»*
Και ενώ γύρω από τον Κολοκοτρώνη συσπειρώνονται εκατοντά
δες παλληκάρια έτοιμα να πολεμήσουν, ο Δράμαλης βρίσκεται στο
Άργος σε απελπιστική θέση. Οι Έλληνες, με διαταγή του Κολοκο
τρώνη, καίνε τα σπαρτά -ήταν καιρός θερισμού- διώχνουν και σφά
ζουν τα ζώα και δεν βρίσκεται τίποτε να συντηρήσει αυτό το μεγάλο
τουρκικό ασκέρι. Ή δη ο στρατός αρχίζει να πεινάει. Ο Δράμαλης
αποφασίζει να υποχωρήσει στην Κόρινθο. Φοβάται, όμως, τα στενά
στα Δερβενάκια. Κάνει λοιπόν έναν ελιγμό. Παριστάνει ότι θα βαδί
σει κατά της Τριπολιτσάς, για να ξεγελάσει τους Έλληνες. Ό λοι οι
οπλαρχηγοί πιστεύουν στο ψέμα του Δράμαλη. Μόνον ο Κολοκοτρώ
νης αντιδρά. Επιμένει ότι ο Δράμαλης, δεν έχει άλλη διέξοδο, από το
να γυρίσει στην Κόρινθο. Κανείς, όμως, δεν θέλει να τον ακούσει. Αρνούνται να ακολουθήσουν τη συμβουλή του και να κλείσουν τα στενά
των Δερβενακίων. Ο ίδιος πηγαίνει εκεί με ελάχιστους δικούς του,
ακολουθώντας το πεπρωμένο του. Διηγείται ο Παπαρρηγόπουλος:
«...Όθεν περιέστη** είς τήν άναπόδραστον άνάγκην να ύποχωρήση.
Ήθέλησεν δέ νά άπατήση τούς ήμετέρους... προαναγγέλων ότι μελετά
νά προχωρήση προς τήν Τρίπολιν. Ό λ ο ι ήπατήθησαν. Μόνος ό
Κολοκοτρώνης εννόησε τό τέχνασμα και ειπεν έν τφ συγκροτηθέντι
περ'ι τούτου πολεμικώ συμβουλίφ ότι είς τον Δράμαλην δεν μένει
άλλο είμή νά ύποχωρήση κα'ι ότι άπαραίτητον ήτο νά καταληφθώσι
τά προς τήν Κόρινθον στενά. ’Επειδή δέ δέν είσηκούσθη, καταλιπών
είς Μύλους τό μέγα στρατόπεδον, εδραμεν αύτός μετ’ ολίγων πιστών
συντρόφων του είς τό δεσπόζον τών Δερβενακίων χωρίον τοϋ Αγίου
Γεωργίου, μή προσέχων είς τούς χλευασμούς τοϋ Μαυρομιχάλη,
όστις είπε τότε περιφρονητικώς ότι πηγαίνει να γίνη πάλι κλέφτης είς
τά βουνά».***
Την ίδια στιγμή που ο Δράμαλης γυρίζει στην Κόρινθο μετά την πα
νωλεθρία του στα Δερβενάκια, μόνο με 4.000 άνδρες και, αν άκουγαν

* Αρχείον Θεοψανίόη όπ. παρ., τ. Π, σ. 94.
** Ο Δράμαλης.
*** Παπαρρηγόπουλος, όπ. παρ., τόμ. 6 σ. 73.
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τον Κολοκοτρώνη ούτε ο ίδιος δεν θα είχε επιστρέψει ζωντανός, ο
γελοίος και δειλός Ορλάνδος, που παρίστανε τον πρόεδρο του Βου
λευτικού και κρυβόταν στα καράβια, στέλνει γράμμα στις 27-7-1822,
στους γυναικαδέλφους του, Λάζαρο και Γεώργιο Κουντουριώτη
στην Ύδρα:
«Έκ τής γολέτας κατά τόν Αργολικό κόλπον. ’Εχθές προς τό δείλι
έτραβήχθη μέρος τών έχθρικών στρατευμάτων προς τό μέρος τής
Κορίνθου διά νά ζητήση ίσως τροφάς. Ά ν ο'ι 'Έλληνες μας δεν ήτον
είς τό άκρον άκατάστατοι κα'ι δειλοί, είς τήν δυστυχίαν όπου σήμερ
ον εύρίσκεται ό εχθρός, ήτον τώρα κα'ι χαμένος». Μάλιστα. Δειλοί ο
Κολοκοτρώνης, ο Υψηλάντης, ο Νικηταράς που δεν πολέμησαν τους
εχθρούς μέσα στο Άργος και τους άφησαν να υποχωρήσουν προς την
Κόρινθο. Και ποιος τους μέμφεται; Ο μεγάλος “στρατηγός” των δει
λών, που έσπευσαν να κρυφτούν στα καράβια. Και ποιος τον εμπό
δισε αυτόν τον υπερπατριώτη να παραμείνει στον Αργολικό κάμπο
και να εξοντώσει τις ορδές του Δράμαλη; Αντί να κάνει κηρύγματα
μέσα από τη γολέτα και να κατηγορεί ως δειλούς τους καπεταναίους,
ας έμενε μαζί τους να πολεμήσει τον εχθρό. Πού, όμως, να βρεί τέ
τοιο φιλότιμο και πατριωτισμό, ο φιλοτομαριστής πρόεδρος της Βου
λής. Δειλοί οι γενναίοι, και γενναίοι οι δειλοί! Ποτέ οι λέξεις δεν εί
χαν χάσει το νόημά τους, όσο στην περίπτωση αυτή. Γενναίοι ο Ορ
λάνδος, ο Κωλέττης, ο Μαυροκορδάτος, κρυμμένοι μέσα στα αμπά
ρια των πλοίων, σαν τα ποντίκια. Τί μπορούμε να πούμε; Ασφαλείς
μέσα στα καράβια οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν
δειλούς τους αγωνιστές -το άκρον άωτον του θράσους!- επειδή δεν
εξόντωσαν στο Άργος και τον τελευταίο Τούρκο του Δράμαλη. Προ
φανώς δεν είχαν ανακαλύψει τότε οι Έ λληνες το Γουδί!
Έ χει όμως και συνέχεια η επιστολή. Διαβάστε την:
«Ό Υ ψ ηλάντης, ό Πετρόμπεης, και ό Κ ολοκοτρώνης έγύρισα ν τά μυαλά τού κόσμου... Έ χάθημεν άδελφο'ι, έχάθημεν κα'ι
άλλοίμονο».*
Ανησυχεί αυτός και οι ομοϊδεάτες του, γιατί ο Κολοκοτρώνης

* Α ρχεία Λ ά ζα ρ ον και Γεωργίου Κονντονριώτου, όπ. παρ., τ. A', σ. 71.
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έχει πάρει με το μέρος του τον λαό, και τότε τί θα κάνουν αυτοί οι
κοπρίτες, θα χάσουν την εξουσία, θα χάσουν τον λουφέ, θα χάσουν
τις αγγλικές λίρες και μπορεί να χάσουν και τα πλοία τους. Πρεμού
ρα μεγάλη τους είχε πιάσει μήπως κυριαρχήσει στον πολιτικό στίβο
ο Κολοκοτρώνης, όπου τώρα αλωνίζουν αυτοί. «Έχάθημεν αδελφοί,
εχάθημεν, άλλοίμονον!»
Και μόλις απομακρύνθηκε ο κίνδυνος, βγήκαν στην στεριά, στις 12
8-1822, τα θλιβερά ποντίκια, τα μέλη της κυβέρνησης, που είχε εξαφανισθεί τους τρεις κρίσιμους μήνες του καλοκαιριού, οι δειλοί λα
γοί, σώοι, αβλαβείς και υπερήφανοι γιατί έσωσαν ακόμη μία φορά
την πατρίδα και εγκαταστάθηκαν στην Ερμιόνη, στο νοτιοανατολικό
άκρο του Νομού Αργολίδας, στον μυχό του Κόλπου της Ύ δρας, δε
κάδες χιλιόμετρα μακριά από το θέατρο των επιχειρήσεων, ενός τσι
γάρου δρόμος, ή μάλλον ενός τσιγάρου πλούς, από το νησί της
Ύ δρας, για να κάνουν τις διακοπές τους!
Πρώτη τους δουλειά ήταν να συνεδριάσουν, όχι για να συντονίσουν
τη συνέχιση του αγώνα, ως υπεύθυνη κυβέρνηση, που έπρεπε να ήταν,
αλλά (Παρακαλώ, συγκρατηθείτε!) να διακηρύξουν επισήμως με ψήφι
σμά τους, «άξιον τής ευγνωμοσύνης τοΰ έθνους, τον πρόεδρον τοΰ
Εκτελεστικού πρίγκιπα Α. Μαυροκορδάτον... και άξιον τής εύνοίας
κα'ι ύπολήψεως παντός τοΰ Γένους, τον Θεόδωρον Νέγρη ν! καθώς
και χαρίτας και ευγνωμοσύνην προς τήν Βουλευτικήν επιτροπήν κα'ι
τό Εκτελεστικόν και τούς Μινίστρους... Γνήσια Τέκνα τής πατρίδος
κα'ι άξιους Πολίτας τής άνεξαρτήτου Ελλάδος καί έγκαρδίως εύχε
ται προς τον Ύ ψ ιστον μιμητάς πολλούς είς τό έθνος νά εΰρωσι διά
τήν δόξαν τοΰ έλληνικοΰ ονόματος».* Είναι να τρελλαίνεσαι! Άξιοι
της πατρίδας, οι δειλοί φυγάδες, οι ριψάσπιδες, που ο Θεός να δώσει να
τους μιμηθουν και άλλοι πολλοί! Αιδώς Ερμιόνιοι προδότες!
Φυσικά, για τον Κολοκοτρώνη, για τον Υψηλάντη, για τον “Τουρκο
φάγο” Νικηταρά, δεν βρέθηκε να πούν ούτε μία λέξη:

* Α ρχείον της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. Α', σ. 60.

Τ Α Ψ ΙΛ Α ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

165

«Είς μόνον τον Κολοκοτρώνην ούδέν έξέδωκεν ευχαριστήριον. Τό
δε οίκτρότερον, έν τοϊς πρακτικοΐς... μετ’ άποδοκιμασίας κα'ι άγανακτήσεως όμιλεΐ ή βουλευτική επιτροπή περ'ι τοΰ Δημητρίου Ύψηλάντου
τοΰ μή θελήσαντος να τήν άκολουθήση είς τάς ημιολίας* άλλά μείναντος είς τήν ξηράν, ϊνα συναγωνισθή ώς στρατιώτης μετά τοΰ Κολοκοτρώνη ...»**
Σκεφθείτε που έφτασαν οι προδότες! Να κατηγορούν τον Υψη
λάντη, γιατί δεν τους ακολούθησε να κρυφτεί, αλλά έμεινε να πολε
μήσει τον εχθρό! Μετά από αυτά που διαβάζω, μη διερωτάσαι, αγα
πητέ αναγνώστη, γιατί είμαι τόσο οργισμένος με τα καθάρματα. Μ έ
χρι ο υπολογιστής μου, που λέει ο λόγος, κοκκινίζει από οργή. Το
θράσος τους δεν έχει όρια. Είναι γιατί διαπιστώνω για άλλη μία φο
ρά, πώς γράφεται η ιστορία και πώς κρύβεται η αλήθεια. Ακούω τον
Μακρυγιάννη να μου λέει: «Πές την αλήθεια ’στοριογράφο».
Τα παραπάνω γεγονότα, γράφει ο Κυριάκος Σιμόπουλος, επιβεβαιώ
νουν ότι η Επανάσταση σώθηκε από θανάσιμο κίνδυνο χάρη στην ετοι
μότητα του Κολοκοτρώνη, στην αποφασιστικότητα των άλλων πολεμι
κών ηγετών και στην αυτοθυσία των αγωνιστών. Η Διοίκηση*** ολότελα ανυποψίαστη και αποκομμένη, ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη σω
τηρία της. Κατέφυγε βιαστικά και κρυφά στα καράβια χρησιμοποιώ
ντας μάλιστα για τη μετακόμιση των αποσκευών τη φρουρά τσυ Αρ
γους, που έπρεπε να σπεύσει για την αναχαίτιση του εχθρού, προκαλώντας έτσι γενικό πανικό. Η νυκτερινή φυγή του Κωλέττη, υπουργού του
Πολέμου, από το Άργος, με τα έμφορτα υποζύγια, τις μεταμφιεσμένες
παλλακίδες και την κουστωδία των Φράγκων, είναι μία απο τις πιο θλι
βερές σελίδες της ιστορίας του Εικοσιένα.****

* σ.σ. πλοίο, με μιάμιση σειρά κουπιά.
** Π απαρρηγόπουλος, όπ. παρ., σ. 73.
*** Μινίστροι, βουλευτές κ.λπ.
**** Κ. Σιμόπουλαυ, Πως είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του '21, Αθήνα 1987, τ. 2ος, σ. 308.
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Νικηταράς
«Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για τα λάφυρα. Και ο τελευταίος από τους
ανθρώπους του είναι πλουσιότερος απ’ αυτόν. Αγωνίζεται μόνο για
την ελευθερία. Το θάρρος του είναι ακαταδάμαστο. Ρίχνεται στη μά
χη ασυγκράτητος. Πρώτος αρχίζει, τελευταίος τελειώνει. Και τον πα
σά αν σκοτώσει δεν σταματάει ώσπου να μην απομείνει ούτε ένας
εχθρός...
» 0 ίδιος μου είπε πως μέσα σε μισό χρόνο σκότωσε πάνω από
τρακόσιους Τούρκους. Γι’ αυτό τον ονόμασαν “Τουρκοφάγο”. Τρέ
φει προς τους άλλους μεγαλοψυχία και φιλικά αισθήματα. Τον εκτι
μούν όλοι, λαός και στρατιώτες. Γενναίος και ανιδιοτελής, πενήντα
χρόνων περίπου, μέτριο ανάστημα, γεροδεμένος αλλα όχι παχύς. Το
παρουσιαστικό του και κυρίως οι τρόποι του θυμίζουν τους ήρωες
της αρχαίας Ελλάδας. Ανάμεσα στους θαρραλέους και στους ριψο
κίνδυνους είναι ο πρώτος. Τους ξεπερνάει όλους στην ευστροφία,
στη δραστηριότητα και στην ευγένεια, και σου εμπνέει εμπιστοσύνη.
Λακωνικός στην ομιλία του που ζωντανεύει από μία ζεστή φωνή,
αδράχνει γρήγορα και δυναμικά την κατάσταση, ενώ τα γλυκά γαλά
ζια μάτια του ερευνούν, προσπαθώντας να διαπεράσουν τον συνομι
λητή του. Παντού διακρίνει την κατάλληλη στιγμή και ξέρει να την
εκμεταλλευθεί σωστά. Παίρνει αμέσως αποφάσεις και καταστρώνει
επί τόπου σχέδια για δράση με τόση γρηγοράδα και σιγουριά που
προκαλεί τρόμο στον εχθρό. Οι στρατιώτες του τον λατρεύουν. Τους
μαθαίνει να τον ακολουθούν στη μάχη για τη δόξα, αλλά και στον
δρόμο που καρτερεί ο θάνατος».*
Για την δράση του στα Δερβενάκια αφηγείται ο Κολοκοτρώνης:
«Ο Νικήτας τους έπεσε από κοντά και, ως την Κλένια που τους
επήγε, πεντακόσιους εσκότωσε και έναν πασά. Απαράτησαν τα καμήλια και τα φορτώματά τους»,** ενώ ο επόμενος μάρτυρας βεβαιώ
νει ότι: «Ο δημιουργός αυτής της νίκης, ο γενναίος Νικήτας, πήρε σ’

* C.M. Schrebian, Aufen.th.alt in Morea, Leipzig 1825, σ. 62.
** Θ. Κολοκοτρώνη, Απομνημονεύματα, όπ. παρ., σ. 99
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αυτή την περίσταση, τον τίτλο του Τουρκοφάγου από τον απίστευτο
αριθμό απίστων που θέρισε το φοβερό του γιαταγάνι. Πάνω από
2.000 άλογα, 700 καμήλες, όλες οι αποσκευές του εχθρού, κανόνια,
τέντες, σημαίες, μεγάλος αριθμός όπλων υπήρξαν τα τρόπαια της έν
δοξης αυτής ημέρας που στοίχισε στους Έ λληνες εκατό μόνο στρα
τιώτες».*
Αυτός, λοιπόν, ο ανεπανάληπτος ήρωας, αυτός ο γίγαντας του
ηρωισμού και του πατριωτισμού, αυτός ο πρωτοκαπετάνιος, τον
οποίο λάτρευαν οι στρατιώτες και τον ακολουθούσαν στην δόξα, αλλα και “στον δρόμο που καρτερεί ο θάνατος”, αυτός που λευτέρωσε
την πατρίδα του, φυλακίστηκε το 1839 από τον Ό θωνα, ένα άλλο κωλόπαιδο της Βαυαρίας, το οποίο έφεραν να κυβερνήσει την Ελλάδα,
και κλείστηκε στις περιβόητες φυλακές της Αίγινας, μέσα σ’ ένα
υπόγειο σκοτεινό κελί, για να αποφυλακισθεί ενάμιση χρόνο αργό
τερα, εντελώς τυφλός. Τα επόμενα λίγα χρόνια που έζησε, τα πέρα
σε μέσα σε απόλυτη, χωρίς προηγούμενο φτώχεια, στερούμενος και
τα απολύτως αναγκαία για την καθημερινή του τροφή. Εδώ δεν μπο
ρώ να αποφύγω τα σχόλια. Αχάριστοι Έλληνες. Είχατε να ταΐζετε
τον Ό θω να, τους Βαυαρούς, τον Μαυροκορδάτο, τον Κωλέττη και
τους ομοίους τους και δεν είχατε, όχι μία δραχμή, αλλά ένα λεπτό για
τον Νικηταρά; Ντροπή σας!
«Του Νικήτα του Τουρκοφάγου η φαμελιά δεν παίρνει ένα λε
πτό».**

Το παράπονο του Ή ρω α
Μετά την καταστροφή του Δράμαλη, όπως ήταν φυσικό, ο Κολοκο
τρώνης, ο Υψηλάντης, ο Μαυρομιχάλης, ο Νικηταράς, οι πρωτεργά

* Μ. Raybaud, όπ. παρ., τ. Β', σ. 382.
** Μακρυγιάννης.
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τες της νίκης, έχουν ανεβεί ψηλά στην εκτίμηση και στη συνείδηση
του κόσμου. Γι’ αυτό ούρλιαζε, “χαθήκαμε, χαθήκαμε, αδελφοί”, ο
Ορλάνδος, μέσα από το πλοίο του, ενώ έξω μαίνονταν οι μάχες. Κιν
δύνευαν τα συμφέροντα της συμμορίας που κυβερνούσε τυπικά τον
τόπο, αφού οι νικητές του Δράμαλη ήταν εμπόδιο στις φιλοδοξίες της
φατρίας Μαυροκορδάτου, Κωλέττη, Κουντουριώτη. Έ πρεπε πάση
θυσία να τους κατεβάσουν, να τους κοντύνουν.
Έ βαλαν σε λειτουργία το γνωστό δραστικό δόγμα: Διαίρει και
βασίλευε.
Έ τσι άρχισε η διαμάχη. Έ σπειραν παντού ζιζάνια. Κατάφεραν
να χωρίσουν τους αγωνιστές. Ο Ζαιμης και ο Λόντος μαζί τους, ο
Μαυρομιχάλης, ο Νικηταράς, ο Πλαπούτας με τον Κολοκοτρώνη.
Ο εμφύλιος αρχίζει. Η κατάσταση είναι τραγική. Ο Κολοτρώνης
έχει απαγοητευθεί από τον πόλεμο που του κάνουν. Ακολουθεί και
ο φόνος του γυιού του Πάνου, για να τον αποτελειώσει. Η απογοή
τευση που νιώθει είναι φανερή από τη συζήτηση που είχε με κά
ποιον ξένο, ο οποίος τον συνάντησε και μας μεταφέρει το περιεχό
μενό της:
«Βρήκα τον εξαίρετο γερο-καπετάνιο σε ένα χωριουδάκι έξω από
την Τριπολιτσά. Η κατοικία του είχε μισή σκεπή και χωματένιο πά
τωμα. Και όλη η επίπλωση του σπιτιού ήταν ένα χαλάκι που βρίσκεις
και στη φτωχότερη καλύβα και του τελευταίου ελληνικού χωριού. Εί
ναι αναγκασμένος τα βράδια να κοιμάται στα βουνά, σε διαφορετι
κό πάντοτε μέρος, με έναν-δύο συντρόφους του, από τον φόβο της
προδοσίας. Είναι προικισμένος με φυσική ευγλωττία και σ’ αυτό
οφείλεται ένα μεγάλο μέρος της επιρροής του στους στρατιώτες.
«Ανησυχούσε για τη διχόνοια, αλλά όπως είπε, η σημερινή Κυ
βέρνηση με τις προτροπές του Μαυροκορδάτου και της φατρίας των
προεστών, επιζητούσε την εξόντωσή του. Παραπονέθηκε για τον χα
ρακτηρισμό “αντιπατριώτες”, που χρησιμοποιούσαν εναντίον του
και εναντίον του Νικηταρά, διότι αυτοί έδωσαν την ψυχή τους πολε
μώντας για την πατρίδα. Μου είπε: “Ας με κρίνει η πατρίδα μου και
αν με βρει ένοχο, ας με καταδικάσει σε θάνατο. Αλλά όχι μία φατρία
που θέλει την καταστροφή μου, τη δική μου και όλων των παλιών κα-
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πεταναίων. Θέλουν να χαλάσουν εμάς που υπήρξαμε οι μόνοι ελεύ
θεροι. Εμάς που καθαρίσαμε την πατρίδα από τους εισβολείς, όταν
εκείνοι, που ήθελαν να καθίσουν στον σβέρκο μας, εξαφανίστηκαν
τρέχοντας και γύρισαν ύστερα για να χαρούν την ασφάλεια την
οποία κερδίσαμε εμείς με το αίμα μας. Αυτοί πρέπει να είναι απο
κλειστικοί κυβερνήτες μας, αυτοί μόνο να έχουν λόγο και επιβολή
στη χώρα, που εμείς ελευθερώσαμε και κρατήσαμε με το σπαθί μας;
Θα ξεριζώσουν οι Φαναριώτες που βγήκαν από τα τούρκικα σερά
για και οι τυχοδιώκτες χωρίς όνομα, από τούτη τη γη τους παλιούς
νοικοκυραίους της;”». Στη συνέχεια της κουβέντας τους, του ανέφε
ρε, ότι η Κυβέρνηση έδινε βαθμούς στρατηγού, σε ανίκανα και ανά
ξια πρόσωπα που δέχονταν να τον εγκαταλείψουν, ακόμη και σε
υπηρέτες, όπως ήταν η περίπτωση του Βούλγαρου Χατζηχρήστου,
που ήταν το ιπποκόμος του και σε κάποιον άλλο, “τσιμπούκ ογλάν”,
του Νικηταρά, που κρατούσε το τσιμπούκι του Νικηταρά, τον οποίο
έκαναν στρατηγό, χωρίς να έχει καμμιά αξία. Το μοναδικό του προ
σόν ήταν ότι εγκατέλειψε το αφεντικό του. Ο συνομιλητής αυτός του
Κολοκοτρώνη, σχολιάζει στο χρονικό του, ότι ήταν αλήθεια όσα έλε
γε ο ήρωας των Δερνενακίων. Πράγματι η Κυβέρνηση, γράφει, «δεν
είναι αφοσιωμένη στον κοινόν αγώνα, αλλα εξυπηρετεί τα συμφέρο
ντα των νησιωτών και των Φραγκοελλήνων και ότι η πλειοψηφία του
λαού του Μόριά ήταν με το μέρος του Κολοκοτρώνη, αλλά οι αντίπα
λοί του δεν δέχονταν καμμιά συζήτηση για την επίλυση των διαφο
ρών τους, στηριζόμενοι στα όπλα των Ρουμελιωτών, των Αλβανών
και των Βουλγάρων μισθοφόρων τους. Ό ταν μάλιστα, μεσολάβησε
στην κυβέρνηση ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, για να λυθούν οι διαφο
ρές τους και να σταματήσει η εμφύλια σύρραξη, πήρε την εξής απά
ντηση από τον Κουντουριώτη: «Ή εμείς θα χαθούμε ή αυτοί»,* απει
λή, που ανάγκασε τον Κολοκοτρώνη, όπως αναφέρεται παραπάνω,
να κρύβεται τις νύχτες για να μη τον δολοφονήσουν, όπως είχαν κά
νει με τόσους άλλους, μέχρι τότε. «Τον ειπον** ότι οί όλιχαρχικοι

* W. Humphres όπ. παρ., σ. 223 επ.
** Στον Κολοκοτρώνη.
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έμελλον νά τον προσβάλωσι νυκτός είς τήν οικίαν του. Ό θ εν προφασιζόμενος, ότι ήνωχλέΐτο άπο τάς κόρας,* εξέρχεται άπο τήν πόλιν
πάσαν νΰκτα μετά τών πιστών του κα'ι κοιμάται ύπαιθρος, διά νά
άποφύγη τά ενδεχόμενα».**
Είναι φανερό ότι σκοπός των κυβερνητικών, ηταν, η απόλυτη, η
χωρίς προηγούμενο, η χωρίς όρους, υποταγή του Κολοκοτρώνη και
των δικών του, ώστε ανενόχλητοι και ανεμπόδιστοι να πραγματοποι
ήσουν τα δικά τους σχέδια. Ή θελαν να εξοντώσουν τον μοναδικό
άνθρωπο που εμπιστευόταν ο λαός, που τα είχε δώσει όλα για να
ελευθερωθεί η Ελλάδα, που έμεινε ορφανός από πατέρα από τα 10
του χρόνια, που είχε ακούσει από τη μάνα του, ότι εβδομήντα πέντε
Κολοκοτρωναίοι, πριν από αυτόν, παππούδες, προπαππούδες, πατέ
ρας, θείοι, πρωτοξάδελφα είχαν θυσιάσει τη ζωή τους για τη λευτε
ριά του τόπου, που τον μεγάλωσε η μάνα του, μέσα στην απόλυτη
φτώχεια, κρυμένη καθημερινά μέσα στους λόγγους και στα βουνά,
για να μην τους βρουν οι Τούρκοι.

Ο Λόρδος Βΰρων
Η περίπτωση του λόρδου Βύρωνα είναι μία άλλη απόδειξη της ομα
δικής παράνοιας που χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει ακόμη τους
Νεοέλληνες από την Επανάσταση μέχρι τις ημέρες μας. Πρόκειται
για μια ομαδική αυθυποβολή σε ό,τι εκάστοτε “γυαλίζει”, που το
λατρεύουν, το μυθοποιούν, το αναγάγουν σε ένα είδος φετίχ και το
προσκυνούν. Μ όνο με καθαρά ψυχιατρικούς και ψυχολογικούς
όρους μπορεί να ερμηνευθεί η στάση αυτή του πλήθους, ή σωστότε
ρα της πλειοψηφίας του πλήθους. Πάντως δεν μπορεί να είναι

* Τους κοριούς.
** Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. Α', σ. 514.

Τα Ψ

ιλ α

Γ ρ α μ μ α τ α Τ η ς Ις τ ο ρ ια ς

171

άσχετη η αρχέγονη αντίληψη του ανθρώπου να θεοποιεί ό,τι δεν
μπορεί να εξηγήσει, να θαυμάζει και να υποτάσσεται σε ό,τι δια
φοροποιείται από αυτόν. Πρόκειται για ειδική εκδήλωση της γενι
κότερης δεισιδαιμονίας, που έχει να κάνει με τον φόβο απέναντι
στο Υπερφυσικό ή στον Ισχυρό, τα οποία καλύτερα, καλού-κακού
να τα λατρεύουμε παρά να τα αγνούμε. Αρρώστια που μόνο με τη
γνώση θεραπεύεται. Η άγνοια είναι η γενεσιουργός αιτία της και η
τροφός της.
Δεν χρειάστηκαν να περάσουν περισσότερο από τρείς μήνες και δέ
κα ημέρες παραμονής του Βύρωνα στο Μεσολόγγι, για να δημιουργηθεί ο αστερισμός του. Ό σο, όμως, και αν έψαξα δεν μπόρεσα να
βρώ, γιατί ο Άγγλος αυτός ευπατρίδης που ήρθε στην Ελλάδα και
έμεινε μόνο τρεις μήνες, ηρωοποιήθηκε και μυθοποιήθηκε τόσο πο
λύ, ώστε να θεωρείται ως ένας από τους εθνικούς μας ήρωες, του
οποίου την (ανύπαρκτη) δράση διδασκόμαστε από την πρώτη Δημο
τικού, του έχουμε στήσει παντού προτομές και αφιερώσει πλατείες
και δρόμους στο όνομά του! Ο Άγγλος λόρδος, δεν πέθανε μαχόμενος για την ελευθερία των Ελλήνων. Απλώς πέθανε, όπως τόσος κό
σμος καθημερινά, από αρρώστια, κάποιος μάλιστα γιατρός, είπε, ότι
πέθανε από σύφιλη. Δεν τραυματίστηκε, ούτε καν συμμετείχε σε κά
ποια μάχη με τους Τούρκους, δεν εμπόδισε έστω κάποια εθνική κα
ταστροφή, ούτε ουσιαστικά βοήθησε τον αγώνα με κάποιον άλλο
τρόπο. Εκτός αν θεωρηθεί βοήθεια προς το αγωνιζόμενο έθνος, ότι
δάνεισε στον Μαυροκορδάτο, με τόκο, τέσσερεις χιλιάδες λίρες, που
ο τελευταίος χρησιμοποίησε στο εμφύλιο πόλεμο, για να καταστείλει
την “ανταρσία” του Μόριά.
Τότε, λοιπόν, πώς εξηγείται αυτή η ηρωοποίηση; Ίσως μία πιθα
νή εξήγηση του φαινομένου αυτού -και μου φαίνεται εύλογη- είναι,
πρώτον, γιατί ο Βύρωνας ήταν ο μοναδικός λόρδος που ήρθε στην
επαναστατημένη Ελλάδα, δεύτερον γιατί ήταν πολύ πλούσιος και εί
χε μαζί του πολλά λεφτά, τρίτον γιατί ήταν ποιητής γνωστός στην Ευ
ρώπη, και τέταρτον γιατί πέθανε στην Ελλάδα ακριβώς τον καιρό
του ξεσηκωμού. Το τελευταίο γεγονός φαίνεται ότι επηρέασε περισ
σότερο από όλα τα άλλα, με δεδομένο ότι την εποχή εκείνη κυριαρ
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χούσε στην Ευρώπη, ένα κλίμα φιλελληνισμού και μίας γενικότερης
συμπάθειας για τους επαναστατημένους Έλληνες.
Έ τσι λοιπόν ο θάνατός του, έδωσε την αφορμή στους Ευρωπαί
ους ρομαντικούς να θρηνήσουν τη θυσία ενός νέου, όμορφου, ιδεα
λιστή αριστοκράτη που θυσίασε τη ζωή του στο παναθρώπινο ιδανι
κό της ελευθερίας. Η ρομαντική αυτή αντίληψη πέρασε στις ευρύτε
ρες λαϊκές τάξεις και μέσα από διεργασίες κοινωνικής ψυχοπαθογένειας ενσωματώθηκε στο λαϊκό υποσυνείδητο και δημιούργησε τον
μύθο του εθνικού ήρωα, που θυσιάστηκε για την ελευθερία των Ελ
λήνων.
Ό λες πάντως οι περιγραφές που δίδονται γι’ αυτόν συμφωνούν στο
ότι επρόκειτο για έναν κακομαθημένο, εγωιστή, επιπόλαιο, ευφά
νταστο, μεγαλομανή, πεισματάρη, αλκοολικό και εκκεντρικό αριστο
κράτη, που κάθε του πράξη χαρακτηριζόταν από μία ιδιόρυθμη αντισυμβατικότητα και αντίθεση προς τα καθιερωμένα πρότυπα. Κυριο
λεκτικά τυχοδιώκτης, ζούσε, χάρις στον μεγάλο του πλούτο, μεταξύ
σκανδάλων, ανίας, επαναστατικών εξάρσεων και ρομαντικών παρορμήσεων. Έ λεγε ότι ήθελε να αγοράσει ένα ελληνικό νησί, να πά
ει στην Αμερική και στη Χιλή, να βοηθήσει την Ισπανική επανάστα
ση ή να εγκατασταθεί στη Βενεζουέλα ή στη Συρία. Εγκατέλειψε την
Αγγλία, όπου λόγω των σκανδάλων του δεν ήταν ιδιαίτερα αγαπη
τός, έχοντας στο ενεργητικό του μία θυελώδη ερωτική περιπέτεια με
μία συμπατριώτισσά του, ένα διαζύγιο και έναν ερωτικό δεσμό με
την ετεροθαλή αδελφή του και εγκαταστάθηκε στην Ιταλία, από την
οποία έφυγε επίσης, εξαιτίας πάλι ενός ερωτικού καυγά.
Δεν αγαπούσε ούτε την πατρίδα του, για την οποία δήλωνε ότι θα
χαιρόταν να την κατακτήσει ο Μέγας Ναπολέων, ούτε την Ιταλία συ
μπαθούσε, γράφοντας στο ημερολόγιό του ότι, οι Ιταλοί, “πρέπει να
ασχολούνται αποκλειστικά με την όπερα και τα μακαρόνια”.
Τη φήμη του, τη χρωστούσε όχι στο ποιητικό του έργο, αλλά κυ
ρίως στην ιδιορρυθμία του χαρακτήρα του, στην εκκεντρικότητά του,
στις προκλήσεις του και στα σκάνδαλά του. Ή ταν ένας πολύ κακομαθημένος πλούσιος πλέι-μπόι της εποχής του, ένας αντιεξουσιαστής, ένας αριστοκράτης αναρχικός, αντίθετος στο κατεστημένο της
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εποχής του. Ή ταν διαβασμένος, αλλά απόβλητος της κοινωνικής του
τάξης. Εγκατέλειψε την Αγγλία το 1816 και ταξίδεψε σε πολλά μέρη,
για να καταλήξει τελικά, και να πεθάνει, στο Μεσολλόγι.
Τον Ιούλιο του 1823 φεύγει για την Ελλάδα, από τη Γένοβα της
Ιταλίας, με το μπρίκι Ηρακλής. Μπρίκι ονόμαζαν τότε το πολεμικό
ιστιοφόρο, που είχε δύο κατάρτια και πυροβόλα. Έ χ ει μαζί του
δυο κάσες με δέκα χιλιάδες ισπανικά τάλληρα και σαράντα χιλιά
δες σε συναλλαγματικές, στρατιωτικές στολές, δύο κανόνια και
οκτώ υπηρέτες. Φθάνει μετά από είκοσι ημερών ταξίδι στην Κεφαλονιά, όπου παρέμεινε έξι μήνες. Παντού διαδόθηκε ότι φέρνει
“μιλιούνια” τις λίρες και οι πάντες -πλην του Κολοκοτρώνη- σπεύ
δουν να επωφεληθούν και κάποιοι άλλοι δεν ξεχνούν να του τά
ζουν “άφθονες παρθένες, αμέτρητες σαν τα βατόμουρα”. Έ ρχεται
στην Ελλάδα, με τη ματαιοδοξία και τη φιλοδοξία να γίνει βασιλιάς
της, ή πρόεδρος της Δημοκρατίας, ή το λιγότερο στρατηγός. Είχε
εξομολογηθεί στους φίλους του ότι, εάν οι Έ λληνες, μετά την απε
λευθέρωσή τους, του πρότειναν τον θρόνο της Ελλάδος, δεν θα τον
αρνιόταν. Έ χ ει κιόλας προμηθευθεί από τους ράφτες της Γένοβας
πολύχρωμες, -πράσινες, χρυσές, πορφ υρές- στρατιωτικές στολές,
στολισμένες με μαλαματένια και ασημένα σειρήτια, πλούσιες επωμίδες και πολεμικά καπέλα. Είχε τρεις περικεφαλαίες χρυσοποί
κιλτες και δέκα σπαθιά. Ό ταν έβγαινε περίπατο, τον συνόδευαν
εννιά υπηρέτες με πέντε άλογα και τον ακολουθούσε ένας μαύρος
Αιθίοπας, ως θαλαμηπόλος. Το παρουσιαστικό του δεν είχε τίποτε
το επιβλητικό. «Το μέτωπό του ήταν λευκό σαν αλάβαστρος. Τα κά
πως θηλυκά χαρακτηριστικά του μετριάζονταν από το μουστάκι
που έτρεφε -καστανό ανοιχτό- και το γενάκι του. Τα μάτια του, με
βολβούς που πρόβαλλαν από τις κόχες, ήταν βαθιά γαλάζια. Είχε
μια θηλυκότητα στην έκφρασή του.
Η επιδερμίδα του ήταν τόσο λεπτή, απαλή και διάφανη, που στα
μελίγγια του διακρίνονταν γαλάζιες φλεβίτσες σαν μικρές κλω
στές».*
*
James Browne, Voyage from Leghorn to Cephalonia with Lord Byron, Edinburgh
1834, σ. 56.
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Η περιγραφή αυτή ανταποκρίνεται στην εποχή που ήρθε στην Ελ
λάδα.
Τον καιρό που ζούσε στην Ιταλία, μερικά χρόνια νωρίτερα, όταν
ήταν 30 ετών, τον περιγράφουν σαν «έναν πολύ παχύ, στρογγυλοκέφαλο μεσόκοπο, ατημέλητο, κακοντυμένο, με μακριά μαλλιά που πέ
φτουν στους ώμους».*
Ή ταν μάλλον κοντός, γύρω στο 1.60 μ. και το αριστερό του πόδι
ήταν πέντε πόντους κοντύτερο από το δεξί. Ό ταν ήρθε στην 'Ελλά
δα, ήταν μόλις 35 χρόνων, αλλά πολύ άρρωστος. Υπέφερε από το συ
κώτι του, γιατί έπινε πολύ. 'Εχανε τα δόντια του και είχε αδυνατίσει
από τη μεγάλη δίαιτα και ήταν τόσο λεπτός που το πρόσωπό του εί
χε σχεδόν παιδικό ύφος. Ή ταν πρόωρα γερασμένος. Τα μαλλιά του
είχαν αρχίσει να ασπρίζουν. Παντού έβλεπες τη σφραγίδα του μαρα
σμού. Πέρα από τις σωματικές αδυναμίες, είχε και ψυχοπαθολογικά
προβλήματα. Συχνές ήταν οι υστερικές και μανιακές του κρίσεις.
Την ώρα του παροξυσμού έχανε κάθε επαφή με το περιβάλλον.
«Στην Κεφαλονιά επισκέπτεται ένα μοναστήρι, ύστερα από πρό
σκληση του ηγουμένου και των καλόγερων, όπου του επιφυλάσσουν
μεγαλοπρεπή υποδοχή. Την πιο κρίσιμη όμως στιγμή της τελετής
έπαθε νευρικό παροξυσμό, άρχισε να βρίζει και να βλαστημάει τον
ηγούμενο, έφυγε από το αρχονταρίκι και έσπασε όλα τα έπιπλα μέ
σα στο δωμάτιό του». Το κωμικοτραγικό επεισόδιο στο μοναστήρι
αφηγήθηκαν ύστερα αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες της συντροφιάς
του. Σύμφωνα με τη διήγηση του συμπατριώτη του και συνοδού του,
Trelawny, «ο λόρδος και η συνοδεία του πέρασαν ανάμεσα σε δύο
σειρές παραταγμένους καλόγερους που κρατούσαν πυρσούς και
έψελναν. Ο ηγούμενος φορώντας τα άμφιά του τον υποδέχτηκε στην
πόρτα και τον οδήγησε στη μεγάλη αίθουσα του μοναστηριού. Οι
υπόλοιποι καλόγεροι κύκλωσαν τον επιφανή ξένο. Τα καλογεροπαί
δια θυμιάτιζαν κάτω από τη μύτη του. 'Υστερα από μερικές ευχές ο
ηγούμενος ανέσυρε από τα άμφιά του ένα ειλητάριο και άρχισε να
διαβάζει εγκώμια για τον Μπάυρον. Ξαφνικά ο τελευταίος κατελή-

* Glenbemie, The D airies o f Sylvester Douglas, London 1929.
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φθη από παροξυσμό λύσσας και άρχισε να βρίζει στα ιταλικά τον
ηγούμενο και τους ρασοφόρους. Γυρίζοντας δε προς τους συνοδούς
του φώναζε: “Δ εν θα με γλυτώσει κανείς απ’ αυτό το σκυλολόι των
ηλιθίων; Με τρέλαναν!”. Άρπαξε μία λάμπα και βγήκε από την αί
θουσα. Ο ηγούμενος τα ’χασε. Έ μεινε με το στόμα ανοιχτό και τα
μάτια γουρλωμένα. Κρατώντας το χαρτί που διάβαζε κοιτούσε πότε
την άδεια θέση του Μπάυρον και πότε την πόρτα που έφυγε. Τελικά
νόμισε ότι έλυσε το μυστήριο. Μουρμουρίζοντας αναφώνησε “είναι
τρελός ο καημένος”.
»Οι δικοί του έτρεξαν ξωπίσω του. Κλείστηκε στο δωμάτιό του
και δεν ήθελε να δει κανέναν. Αρνήθηκε να πάρει ηρεμιστικό φάρ
μακο που του πρόσφερε ο γιατρός του και τον πέταξε έξω από δω
μάτιο. Έ κανε σαν μανιακός. Ούρλιαζε και έβριζε και έσκισε τα ρού
χα του. Πίσω από την πόρτα είχε βάλει το κρεβάτι, το τραπέζι κα τις
καρέκλες. Παραβίασαν σι δικοί του την πόρτα και τον βρήκαν ημί
γυμνο να κάθεται σε μια γωνιά σαν αγρίμι. Άρπαξε μία καρέκλα και
χύμηξε εναντίον τους. Τον υποχρέωσαν με τη βία να καταπιεί το
φάρμακο. Την άλλη ημέρα όλα είχαν λησμονηθεί. Συμπεριφερόταν
σαν να μην είχε συμβεί τίποτε. Έ ριξε ένα γενναίο ποσό στο παγκά
ρι και με την κουστωδία του ανέβηκε στα μουλάρια».*
Α π’ ό,τι φαίνεται, για τους Έ λληνες δεν έτρεφε και τα καλύτερα
των αισθημάτων. Μάλλον φιλότουρκος ήταν, παρά φιλέλληνας. «Οι
Έλληνες», έγραψε σε φίλο του, «είναι ίσως ο πιο διεφθαρμένος, ο
πιο εκφυλισμένος λαός του κόσμου. Με την επανάστασή τους απο
κάλυψαν τον πραγματικό τους χαρακτήρα. Είναι η πιο ματαιόδοξη
και η πιο ανειλικρινής φυλή της γης, μία χημική ένωση από όλα τα
ελαττώματα των προγόνων τους. Σε αυτά πρέπει να προσθέσεις και
τα ελαττώματα των Τούρκων και των Εβραίων. Και όλα αυτά ανακα
τεμένα σε ένα τσουκάλι δουλείας».**
Σε μία επίσκεψή του στην Ιθάκη το καλοκαίρι του 1823 έλεγε σε
έναν συμπατριώτη του: «Συμφωνώ με την γνώμη του Αποστόλου

*
Edward Trelawny, Recollections o f the Last D ays o f Shelley and Bayron, London
1858.
** Iris Origo,The Last Attachment, Byron and Tereza Guiccioli, 1849, σ. 363.
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Παύλου ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε Έ λληνες και Εβραί
ους».*
Σε κάποιον άλλο είχε πεί: «Μ’ αρέσουν οι Έλληνες. Είναι γοητευ
τικοί κατεργαρέοι με όλα τα ελαττώματα των Τούρκων, αλλά χωρίς το
θάρρος τους. Μου αρέσει η υπόθεση της ελευθερίας του ελληνικού
έθνους, μόνο που περιφρονώ τη σημερινή φυλή των Ελλήνων. Τους
λυπάμαι, αλλά δεν πιστεύω πως είναι καλύτεροι από τους Τούρκους.
Πιστεύω μάλιστα ότι σε πολλά τους ξεπερνούν οι Τούρκοι».**
Έ να ς συγγενής του γράφει: «Ο λόρδος Μπάυρον ούτε έδειξε ού
τε ένιωσε ποτέ μεγάλο ενθουσιασμό για τους Έλληνες. Ή ταν έτοι
μος να θυσιάσει χρήματα, ασχολίες και απολαύσεις στον βωμό της
ελευθερίας, αλλά σ’ αυτό μπορεί κανείς να διακρίνει δίψα για δύνα
μη και δόξα και όχι προσήλωση στις αρχές της ελευθερίας».***
Κατά την παραμονή του στην Κεφαλονιά, ήλθε σε επαφή, μέσω δύο
απεσταλμένων του, με τον Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη. Σύμφωνα με
την αφήγηση του ενός από αυτούς, του Browne, του προσωπικού του
γιατρού, ο Κολοκοτρώνης τους δέχτηκε σε μία μεγάλη αίθουσα, ανά
μεσα σε αρματωμένους που φορούσαν κάθε λογής πολεμικές στολές
και μερικοί είχαν πολυτελή σπαθιά. Ο Κολοκοτρώνης καθόταν σταυ
ροπόδι πάνω σ’ έναν πλούσιο τουρκικό σοφά, από πορφυρό βελού
δο. Η συζήτηση κάλυψε την εξέλιξη όλης της Επανάστασης και ο Κο
λοκοτρώνης δεν χαρίστηκε σε κανέναν. Μίλησε με οργή εναντίον
των Φαναριωτών και του Μαυροκορδάτου. Εξαίρεση αποτελούσε,
όπως είπε, ο Υψηλάντης, τον οποίο αποκαλούσε “γενναίο άνδρα”.
Οι Φαναριώτες είπε, «από τότε που έφθασαν στον Μόριά τον μετέ
βαλαν σε θέατρο αδιάκοπων μηχανορραφιών». Για να εξασφαλί
σουν πολιτική επιρροή «καταφεύγουν σε πανουργίες και ραδιουργί
ες και υποδαυλίζουν τις διχόνοιες ανάμεσα στους στρατιωτικούς

* Thomas Moore, The Life, Letters and journals o f Lord Bayron, London 1830, σ.
597.
** J. Kennedy, Conversation on Religion with Lord Bayron, London 1830, σ.471.
*** Astarte, A Fragment o f truth concerning George Gordon Bayron, London
1921, σ.126.

Τα Ψ

ια α

Γ ρ α μ μ α τ α Τ η ς Ις τ ο ρ ι α ς

177

ηγέτες, κάτι που δεν υπήρχε πριν». Για τον Μαυροκορδάτο είπε ότι
είναι «ένας άνανδρος ραδιούργος», και πρόσθεσε ότι αν δεν έφευγε
μόνος του από την Ελλάδα, «θα τον κάθιζε ανάποδα σε έναν γάιδα
ρο και θα τον έδιωχνε από τον Μόριά».*
Πραγματικά μετά τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω για τον άθλιο ρόλο
του Μαυροκορδάτου, ο οποίος προκάλεσε τον εμφύλιο πόλεμο Ρού
μελης και Μόριά μαζί με τον Κωλέττη, έναν χρόνο αργότερα, μετά
την λήξη του πολέμου ο Κολοκοτρώνης έξαλλος και αγανακτισμένος
από την πολιτεία αυτού του Φαναριώτη, αποφάσισε να τον διαπο
μπεύσει ως αποκλειστικά υπαίτιο της διάλυσης της επανάστασης.
«....Ό Κολοκοτρώνης θυμωμένος έπήγεν είς τό σπίτι του κα'ι άμέσως έπρόσταξε νά τού φέρουν τόν Μαυροκορδάτο κα'ι ένα γαϊδαρον νά τόν βάλη έπάνω κα'ι νά τόν έξορίση, διότι τοιουτοτρόπως τότε
αί έξορίαι έσυνηθίζοντο μετά έμπαιγμού, υπό τής τουρκικής εξουσίας
καθιερωμένοι. Ά λλ’ ό Αναγνώστης Δεληγιάννης, έννοήσας τόν
Κολοκοτρώνην άπό τόν θυμό του, ετρεξε κατόπιν του διά νά τόν
έμποδίση και να μήν προχωρήση είς τοιούτον άτοπον πράγμα, και
καταφρονήση τοιουτοτρόπως άνθρωπον όμότιμον και έγνωσμένον.
Τά πάντα ήσαν έτοιμα, ότε ό Αναγνώστης Δεληγιάννης έφθασεν είς
τόν Κολοκοτρώνην κα'ι έπεσε παρακαλών να μήν στηλιτεύσει τόν
Μαυροκορδάτον, λέγων ότι τούτο ήτο εντροπή και βάρβαρος ό τρό
πος νά τόν βάλη έπάνω εις τόν γάιδαρον κατά τήν τούρκικην συνήθ
ειαν καϊ νά τόν κάνη εξορία.** Καϊ έγώ εύρεθεϊς εκεί συνετέλεσα να
έμποδισθή ό παράξενος καϊ πρωτοφανής αύτός έμπαιγμός».***
Καημένε Φωτάκο και Δεληγιάννη, δεν μπορείτε να φανταστείτε
τι κακό κάνατε στην Ελλάδα, με την παρέμβασή σας αυτή, από τι
συμφορές θα είχατε γλυτώσει την πατρίδα, αν αφήνατε τον Κολοκο
τρώνη να πραγματοποιήσει την απειλή του!

*

J. Browne, Voyage from Leghorn to Cefalonia with Lord Bayron 1834, σ. 102

104.
** σεργοΰνι.
*** Φ. Φωτάκος: Απομνημονεύματα π ερ ί της Ελληνικής Επαναστάσεως, έκδ.
«Φιλ. Χρονικών», Αθήναι 1960, σ. 317.
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Κατά την παραπάνω συνάντηση των απεσταλμένων του Μπάϋρον με
τον Κολοκοτρώνη, έγινε συζήτηση και για το αγγλικό δάνειο, που
επρόκειτο να χορηγήσουν οι Άγγλοι στην Ελλάδα. «Με έκπληξη,
διαπίστωσα», γράφει ο Browne, «ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν ο μόνος
από τους Έλληνες, που ήταν αντίθετος με το δάνειο, διότι η Αγγλία
θα αποκτούσε μεγάλα δικαιώματα πάνω στην Ελλάδα και δεύτερον
διότι θα βοηθούσε τον Μαυροκορδάτο και τους νησιώτες να μηχα
νορραφούν σε βάρος του συνόλου των επαναστατημένων Ελλήνων».
«Η Ελλάδα», είπε ο Κολοκοτρώνης, «είναι σε θέση να ελευθερωθεί
με τις δικές της δυνάμεις, αρκεί να έχει να αντιμετωπίσει μόνο τους
Τούρκους».* Σοφός, προνοητικός και διορατικός ο Μεγάλος Κολο
κοτρώνης, το Λιοντάρι του Μόριά, προέβλεψε σωστά. Το δάνειο δό
θηκε, το εισέπραξαν οι Μαυροκορδατοφαναριώτες και οι Κουντουργιωτοκωλέττηδες και το χρησιμοποίησαν, όχι για τις ανάγκες
του επαναστατημένου γένους, αλλά για την εξαγορά συνειδήσεων
και την εξόντωση των αληθινών αγωνιστών.
«Στις 6-1-1824 ο Μπάυρον αποβιβάζεται στο Μεσολόγγι, ανάμεσα σε
ζητωκραυγές του λαού και των στρατιωτών που είχαν συγκεντρωθεί
στην παραλία. Παρών ο Μαυροκορδάτος, οι καπεταναίοι και οι προε
στοί. Τον υποδέχτηκαν σαν Μεσσία. Τον χαιρετούσαν ως ελευθερωτή.
Η άφιξή του χαιρετίστηκε με κανονιές, με ομοβροντίες και με μουσική.
Πλήθη από στρατιώτες και πολίτες όλων των τάξεων, φύλου και ηλι
κίας είχαν συγκεντρωθεί στην παραλία για να εκδηλώσουν τη χαρά
τους. Στα πρόσωπά τους ζωγραφιζόταν η ελπίδα και η ευχαρίστηση. Ο
λόρδος βγήκε στη στεριά με μια σπετσιώτικη φελούκα,** φορώντας
κόκκινη στολή. Φαινόταν πολύ συγκινημένος από τη σκηνή».***
«Στο Μεσολόγγι τον υποδέχθηκαν σαν Μεσσία. Αλλά περισσότε
ρο για τα χρήματα, παρά για τη φήμη του και τη στρατιωτική του
αξία».****

* Ομοίως, όπ. παρ., σ. 104.
** Μικρό ιστιοφόρο με ένα ή δυο πανιά.
*** J. Millingen, όπ. παρ., σ. 87.
**** Robert A. McCabe, Byron and Greece, σ. 221.
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Άρτος και θεάματα. Λίρες και επίδειξη. Συμβολισμοί για τα πλή
θη, μάζες τις λένε σήμερα. Βασιλείς και Αυτοκράτορες. Πρόεδροι
και Πρωθυπουργοί. Στρατηγοί και Αρχιεπίσκοποι. «Ντυμένοι στα
μαλάματα, επίσημοι και ωραίοι», καθώς γράψει ο Βάρναλης.
Από τη μια μεριά, τα πλήθη, χάχασκες, με το στόμα ανοιχτό, ανα
μένουν τη σωτηρία τους και στηρίζουν τις ελπίδες τους, έρμαια της
βλακείας τους, από τους πλουμιστούς πετεινούς, τα πολύχρωμα κο
κόρια, τα ευνουχισμένα καπόνια, τα ματαιόδοξα παγώνια, τους ψιμυθιωμένους ψιττακούς!
Μόλις πάτησε το πόδι του στο Μεσολόγγι, πρώτη του ενέργεια ήταν
να συγκροτήσει ένα ιδιωτικό στρατιωτικό σώμα από σαράντα μισθο
φόρους Σουλιώτες, που κολάκευαν τη ματαιοδοξία του και τον συνό
δευαν παντού. Κάθε ημέρα έβγαινε έφιππος περίπατο στον μεσολογγίτικο κάμπο με επισημότητα και κουστωδία, όπως οι Τούρκοι
πασάδες. Δεξιά και αριστερά του δυο ακόλουθοι. Ακριβώς πίσω του
ο υπηρέτης του Τίτα, ένας “φουσκωτός” γονδολιέρης από τη Βενετία
και ένας μεγαλόσωμος αράπης, και οι δυο ντυμένοι με ειδικές λιβρέ
ες.* Μπροστά και πίσω οι 50 Σουλιώτες της σωματοφυλακής του.
Α ν δεν υπήρχαν οι φήμες για τον πακτωλό των χρημάτων του και
οι παραπάνω ηγεμονικές επιδείξεις, η παρουσία του εδώ, θα ήταν
αδιάφορη για τους Έλληνες. Αλλά η συγκρότηση από μέρους ιδιω
τικού στρατού, η καταβολή μισθών, η ύπαρξη Αυλής, η πολυάριθμη
φρουρά και το αλλοδαπό επιτελείο του, συνετέλεσαν στο να παρακαλούν, δικοί μας και ξένοι, να τους προσλάβει στην υπηρεσία του.
Και όχι μόνο να μπούν στην υπηρεσία του, αλλά και να επωφεληθούν από τα χρήματά του. Πρώτος και καλύτερος δανειολήπτης ο δι
κός μας Μαυροκορδάτος, ο οποίος σπεύδει αμέσως να του ζητήσει
δάνειο -δήθεν για τον αγώ να!- έξι χιλιάδων λιρών. Ο Μπάυρον του
δάνεισε μόνο τέσσερεις χιλιάδες λίρες για έξι μήνες, οι οποίες έπρε
πε να εξοφληθούν από το αγγλικό δάνειο που θα έπαιρνε η Ελλάδα.
Αν μέσα στο εξάμηνο δεν έπαιρνε πίσω τα χρήματά του, οι Έ λληνες

* Ειδική στολή υπηρετών, από το ιταλ. livrea.
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έπρεπε να πληρώσουν αναδρομικά τόκο από την σύναψη του δανεί
ου εως την εξόφλησή του. Στην σχετική σύμβαση αναφέρεται ότι: «οί
υπογεγραμμένοι άπεσταλμένοι κύριοι Ό ρλάνδος κα'ι Λουριώτης,*
ύποσχονται εκ μέρους κα'ι έν όνόματι τής προσωρινής Ελληνικής
Διοικήσεως νά πληρώνουν τήν είρημένην ποσότητα τών τεσσάρων
χιλιάδων λιρών στερλινών προς τόν εΰγενή λόρδον, έντός έξ μηνών,
καθ’ δν καιρόν θέλει λάβει πέρας και τό δάνειον τής Αόνδρας. Έ άν
i
\
/
~
ye
os
\
*
ο ν
ν
ν
/
εντός ταυτης τής περιόδου δεν πληρωσουν, δια την μη πραγματευσιν
τοΰ ειρημένου δανείου, ΰποχρεοϋνται έκ μέρους καϊ έν όνόματι τής
Ελληνικής Διοικήσεως νά πληρώσωσι τόκον 4 τοΐς % κατ’ έτος άπό
τής σήμερον μέχρι τής παντελούς έκπληρώσεως εις πάσαν άναζήτησιν».**
Το δάνειο αυτό, που το πλήρωσαν μέχρι τελευταία δεκάρα, ή
μάλλον μέχρι τελευταίο σέντσι, οι Έλληνες από την τσέπη τους,
υστέρα από τον θάνατο του Μπάυρον, στους κληρονόμους του, πήγε
ουσιαστικά στις τσέπες του Μαυροκορδάτου και της παρέας του***
για να εξαγορασθοΰν οι Ρουμελιώτες και να εισβάλουν στην Πελο
πόννησο έναν χρόνο αργότερα.
Υπάρχει, όμως, και άλλο δάνειο για τρεις χιλιάδες ισπανικά τά
λιρα, που πήρε πάλι ο Μαυροκορδάτος για να πληρώσει τους μισθο
φόρους Σουλιώτες, για το οποίο γράφτηκε υποθήκη στις αλυκές Με
σολογγίου, μέχρι την εξόφλησή του.
«Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος. Δηλοποιειται δτι έλήφθησαν παρά τοΰ έκλαμπροτάτου Λόρδου Βύρωνος δάνεια τάλληρα τής
Ισπανίας 3.000 έπάνω είς τά εισοδήματα τών άλυκών τοΰ Μεσολογ
γίου. Τό εισόδημα τών άλυκών μένει είς τήι εξουσίαν τής έκλαμπρότητός του μέχρι τής άποπληρωμής τής είρημένης ποσότητος.
Υπογραφή . Μαυροκορδάτος»·****

*
Πρόκειται για δυο αχυράνθρωπους του Μαυροκορδάτου και του Υδραίου
Κουντουριώτη, που διεπραγματεΰοντο για λογαριασμό της Ελλάδας, το αγγλικό δά
νειο στο Λ ονδίνο.
** Ιστορικόν Α ρχείον Μαυροκορδάτου, τευχ. III, σ. 567.
*** Κωλετης και Σία.
**** Ιστορικόν Αρχείον. Μαυροκορδάτου, όπ. παρ., σ. 570.
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Δεν κατάφερε να μείνει ουδέτερος στις μηχανορραφίες του Μαυρο
κορδάτου και του Κωλέττη και επηρεασμένος από αυτοΰς, έφθασε
στο σημείο να παρομοιάζει τον Κολοκοτρώνη και τους στρατιωτι
κούς του Αγώνα με τους Τούρκους, τους οποίους η κυβέρνηση και οι
Ρουμελιώτες έπρεπε να σκοτώσουν. Γίνεται έτσι απροκάλυτα κήρυκας της ωμής βίας και του εμφυλίου πολέμου. Αποφαίνεται με σιγου
ριά -φερέφω νο του Μαυροκορδάτου- ότι οι Μοράΐτες είναι ένοχοι
και πρέπει να παταχθούν, ενώ δεν είχε άμεση και προσωπική γνώση
των γεγονότων, αφού δεν είχε προλάβει καν να σχηματίσει δική του
αντίληψη. «...Πρέπει να εξαπολυθούμε στον Μόριά με τους Έ λληνες
της Δυτικής Ελλάδας, που είναι πιο γενναίοι, και προς το παρόν πιο
ισχυροί, και να επιδιώξουμε το αποτέλεσμα της “φυσικής επιβολής”,
αφού δεν δέχονται οι Μοραΐτες την ηθική πειθώ», γράφει σε κά
ποιον φίλο του.*
Αυτός ήταν ο μεγάλος φιλέλληνας. Μόλις έναν μήνα από την
εγκατάστασή του στο Μεσολόγγι, παίρνει καθαρά το μέρος των κυ
βερνητικών και αποφαίνεται αμετάκλητα για την ενοχή και την κα
ταδίκη των Μοράίτών με θανατική ποινή. Προσέξτε πως διατυπώνει
τις σκέψεις του στο γράμμα αυτό, ο άθλιος λόρδος. Πρώτον: χρησι
μοποιεί πληθυντικό. “Π ρέπει”, γράφει, “να εξαπολυθούμε στον Μό
ριά και να επιδιώξουμε τη φυσική επιβολή” των απόψεών μας. Ό λοι
μαζί, σαν μια γροθιά για να μάθουν να υπακούουν οι απείθαρχοι Μο
ραΐτες! Δεύτερον: δεν γράφει καθαρά και ξάστερα “να σκοτώσουμε”
τους Μοραίτες, αλλά να επιδιώξουμε να επιβληθούμε σύμφωνα με
τους νόμους της φύσης. Δηλαδή τους νόμους της ζούγκλας. Σιχαμέ-,
ρές, υποκριτικές, απατηλές, διαχρονικές διατυπώσεις των “πολιτι
σμένων” Αγγλων και Αγγλοσαξώνων, που ακόμη και σήμερα, δεν δι
στάζουν να αποκαλούν την κατοχή μίας χώρας “εκδημοκρατισμό” τις
επιθέσεις και τις σφαγές, “άμυνα κατά της τρομοκρατίας” και τις δο
λοφονίες αθώων και αμάχων πολιτών “παράπλευρες απώλειες”. Σαν
δεν ντρέπονται. Φθάνει πια! Αιδώς βάρβαροι!
«Ο Μπάυρον έχει καταντήσει άθλιο εργαλείο στα χέρια ενός αδύ
*
σ. 605.

Moore Thomas, The Life, Letters and journals ofL ord Byron, London 1830, τ. 1
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ναμου, ηλίθιου και αχρείου πλάσματος που αυτοονομαζόταν πρίγκι
πας Μαυροκορδάτος... Έ ζησε πέντε μήνες νυσταλέος. Καλύτερα
που πέθανε... τα λίγα που έκανε ωφέλησαν τους αριστοκράτες, κατέ
στρεψε τη Δημοκρατία και άνοιξε τον δρόμο για ξένο μονάρχη...
Έ να αγγλικό καράβι έφερε στ’ Ανάπλι την πρώτη δόση του δανείου
40.000 λίρες... η Κυβέρνηση αποφάσισε να συντρίψει τους στρατιω
τικούς της αντιπάλους. Οργάνωσε στρατιωτική δύναμη, αποσπώντας
άνδρες από τους στρατιωτικούς. Έ γινε απόπειρα δολοφονίας του
Οδυσσέα και συνωμοσία για τη σύλληψη του Κολοκοτρώνη. Έ τσι οι
καπεταναίοι έφυγαν στα βουνά. Τελικά συνέλαβε τον Κολοκοτρώνη
και πολλούς άλλους. Πώς θα μπορούσε ένας στρατιώτης,* που δεν
διαθέτει τίποτε άλλο εκτός από το σπαθί του, να υπερασπισθεί τον
εαυτό του, εναντίον των καταχθόνιων ραδιουργιών ενός πρίγκηπα
της κόλασης, οπλισμένου με ένα σεντούκι χρυσάφι; Είναι ένα αρι
στοκρατικό κτήνος που θέλει βασιλιάδες. Έ να ς κακομοίρης διπρό
σωπος, άνευρος, ραδιούργος και άνανδρος...** Οι Φαναριώτες,
όπως οι σατανάδες, δουλεύουν στο σκοτάδι... αντίθετα οι κλέφτες
ήσαν οι μόνοι άξιοι στρατιώτες του Αγώνα και οι ηγέτες τους κράτη
σαν τον πόλεμο τρία ολόκληρα χρόνια, με τόση επιτυχία, που η Κυ
βέρνηση κατόρθωσε να συνάψει δάνειο. Τότε αποφάσισε να διαιρέ
σει τους κλέφτες και να διορίσει δικούς της. Φυλάκισαν τους πα
λαιούς στρατιωτικούς αρχηγούς και έχασαν χρόνο πολύ συζητώντας
τον διορισμό νέων διοικητών των στρατευμάτων... και έχασαν όλα τα
εδάφη που είχαν κερδίσει οι παλαιοί αρχηγοί».***
Ο πιο πιστός φίλος του Μπάυρον, ο στρατιωτικός διοικητής των αγ
γλικών δυνάμεων της Αγγλοκρατούμενης Κεφαλονιάς σε γραπτή του
αναφορά, υποστηρίζει ότι «η εξόντωση ανθρώπων, όπως ο Κολοκο
τρώνης, θα προωθήσει στην εξουσία, άνδρες, όπως ο Μαυροκορδάτος,
ο Κουντουρώτης, ο Μιαούλης, ο Ορλάνδος, ο Λουριώτης».****
Είναι να τρελαίνεσαι. Στην εξουσία, ο Ορλάνδος, ο Λουριώτης.

* Αναφέρεται τον Οδυσσέα Ανδροΰτσο.
** Ε ννοεί τον Μαυροκορδάτο.
*** Trelawny, όπ. παρ., σ. 242-245.
**** Napier Charles James, War in Greece, London 1824, σ. 11.
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Ποιος τους γνώριζε; Ποιοι ήταν; Τί προσέφεραν στον αγώνα της
ανεξαρτησίας;
Δεν κατήγγειλε επίσης ποτέ την φιλοτουρκική στάση της Αγγλικής
Κυβέρνησης, της οποίας πρώτη προτεραιότητα ήταν να προστατευθεί με κάθε θυσία, η ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
που αποτελούσε το μοναδικό εμπόδιο καθόδου της Ρωσίας στη Μ ε
σόγειο. Επομένως, κατά τους Άγγλους, αποκλειόταν ο διαμελισμός
της Τουρκίας και η ανεξαρτησία της Ελλάδος. Ή δη από τον Αύγου
στο του 1822, ο Άγγλος υπουργός εξωτερικών Κάννιγκ έδειχνε την
αντιπάθειά του για τους Έλληνες, δηλώνοντας: «Είναι αναμφισβή
τητο ότι πρόκειται για σπείρα αχρείων», και πρόσθετε ότι «η Αγγλία
δεν έχει καμμιά διάθεση να εμπλακεί σε πόλεμο για το χατήρι του
Επαμεινώνδα και του Απόστολου Παύλου».*
Αυτού του μισέλληνα έχουμε στήσει ανδριάντα στην πρωτεύουσα
και τον έχουμε τιμήσει με το όνομα κεντρικής πλατείας.
Στις 15-2-1824 παθαίνει μία κρίση επιληπτικής μορφής. Ο ίδιος την
περιγράφει ως εξής στο ημερολόγιό του:
«Έ παθα μία δυνατή κρίση με σπασμωδικά συμπτώματα, αλλά οι
γιατροί δεν καθόρισαν αν ήταν επιληπτική, παραλυτική, αποπληκτι
κή ή κάτι άλλο. Π όνεσα πολύ και αν κρατούσε ένα λεπτό περισσότε
ρο δεν θα ζούσα. Έ χασα τη μιλιά μου, τα χαρακτηριστικά μου παρα
μορφώθηκαν, αλλά δεν έβγαζα αφρούς από το στόμα. Κράτησε πε
ρίπου δέκα λεπτά. Παρουσιάστηκε μόλις ήπια ένα ποτήρι μηλίτη
αραιωμένο με κρύο νερό. Χθες μου έβαλαν βδέλλες στους κροτά
φους. Είχα συνέλθει κάπως, αλλά μου έμειναν διάφορα πυρετικά συ
μπτώματα. Έ χα σα πολύ αίμα».
Η αδιαθεσία του αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι, την προηγούμε
νη, καθώς και την ημέρα της κρίσης, ήπιε παρέα με κάποιον συμπα
τριώτη του δυνατά πόντζια** και δηλητηριάστηκε ο οργανισμός του
από το πολύ αλκοόλ.
* Η. W. Temperley, The Foreign P olicy o f Canning, 1822, σ. 329.
** Καυτό κρασί με ζάχαρη.
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Δευτέρα του Πάσχα, 19 Απριλίου 1824 ο Μπάυρον πεθαίνει στο
Μεσολόγγι. Στις 9 Απριλίου βγήκε περίπατο έξω από τα τείχη, βρά
χηκε και αρρώστησε.
«Αυτός ό ίδιος ύπήρξε άφορμή τοΰ θανάτου του. Έξήλθεν εις
κυνήγιον μετ’ Αλβανών ημιάγριων, κατά τό όποιον έβάδισεν εντός
τής λιμνοθαλάσσης μέχρι τοϋ στήθους βρεχόμενος, όταν δ’ έπέστρεψεν εις τό κατάλυμά του, δεν ήλλαξε τά φορέματά του. Ό Μαυρο
κορδάτος παρεκάλεσε τον Βύρωνα νά στεγνωθή, άλλ’ αυτός έδειξε
τους Αλβανούς κα'ι είπε: Δεν είναι άνθρωποι αύτο'ι όπως εγώ κα'ι εγώ
όπως αυτοί; Κατελήφθη υπό πυρετού, δεν ήθελε ν’ άκούση ιατρόν,
έπιε ποτά ίσχυρώς οινοπνευματώδη κα'ι άπέθανε».*
Την περιγραφή των τελευταίων ημερών του Μπάυρον, μας τις περι
γράφει ο Άγγλος γιατρός Millingen ο οποίος βρέθηκε δίπλα του αυ
τές τις ώρες:
«Η ιππασία ήταν η μοναδική του απασχόληση που τον ανακούφι
ζε. Στις 9 Απριλίου, παρατείνοντας τον περίπατό του βρέθηκε κάτω
από βροχή περισσότερο από μία ώρα. Το ίδιο βράδυ παραπονέθηκε
για πόνους στη μέση. Άλλά την άλλη ημέρα ένιωθε καλύτερα και ξαναβγήκε έφιππος περίπατο. Το βράδυ, είπε, πως είχε λίγο πυρετό
και πόνο στις αρθρώσεις. Τη νύχτα ο πυρετός ανέβηκε. Ο προσωπι
κός του γιατρός διέταξε φλεβοτόμηση, αλλά στάθηκε αδύνατον να
τον πείσουν να τη δεχθεί. Απάντησε ότι “εάν είναι να πεθάνω, θα πεθάνω, είτε κάνω αφαίμαξη, είτε όχι. Κάνετε ό,τι θέλετε, εκτός από
φλεβοτόμηση. Έ χω περάσει πολλούς φλεγμονώδεις πυρετούς στη
ζωή μου. Θα το ξεπεράσω και τώρα, χωρίς αφαιμάξεις”. Οι γιατροί
όμως επέμεναν. Του εξήγησαν ότι με το πείσμα του χανόταν πολύτι
μος χρόνος και ότι, αν δεν γινόταν αμέσως η επέμβαση, δεν μπορού
σαν να αναλάβουν την ευθύνη για τις συνέπειες. Ο Μπάυρον υποχώ
ρησε και τους είπε: “Ελάτε. Είσαστε μία συμμορία χασάπηδες. Πάρτε όσο αίμα θέλετε”. Η αφαίμαξη έγινε και του πήραν περίπου δύο
ούγιές αίμα. Τη νύχτα ο πυρετός ανέβηκε ακόμη πιο πολύ. Την άλλη

* Ν. Βέης, “Ν. Εστία”, τ. 23 { 1938 } σ. 221.
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ημέρα το πρωί* του έκαναν νέα αφαίμαξη και άλλη το απόγευμα.
»Το πρωϊ της 18 Απριλίου έγινε ιατρικό συμβούλιο. Οι γιατροί δι
αφώνησαν όσον αφορά τη θεραπεία που έπρεπε να ακολουθήσουν.
Τελικά επικράτησε η άποψη να του δώσουν αντισπασμωδικά. Μόλις
πήρε το φάρμακο οι σπασμοί και το ντελίριο αυξήθηκαν. Τότε ο άρ
ρωστος άρθρωσε μερικές λέξεις, έπεσε σε κώμα και την άλλη ημέρα
το πρωί πέθανε.
»Κατά τον καμαριέρη του, οι γιατροί ύστερα από το συμβούλιο
έδωσαν στον άρρωστο να πιει κινίνο, διαλυμένο σε κρασί και από
εκείνη τη στιγμή ο λόρδος έχασε τις αισθήσεις του.
»Μετά τον θάνατό του άρχισαν οι αλληλοκατηγορίες των για
τρών του, για το ποιος και τί έφταιξε. Η αλήθεια, όμως, ήταν ότι ο
Μπάυρον είχε έναν πολύ αδύνατο οργανισμό. Γι’ αυτό έφταιγαν οι
καταχρήσεις και η κακή του διατροφή. Από χρόνια έκανε εξαντλητι
κή δίαιτα για να μην παχύνει. Το πρωινό του ήταν ένα φλιτζάνι τσάι
χωρίς ζάχαρη. Σχεδόν κάθε ημέρα έπαιρνε καθαρτικά για να αδυνα
τίσει. Συνήθως έτρωγε σούπα, χόρτα και τυρί. Έτρωγε γρήγορα και
έπινε κατά κόρον. Κυρίως κρασιά του Ρήνου και δυνατά οινοπνευ
ματώδη.
»Για να εξουδετερώσει τις στομαχικές διαταραχές έπινε σκόνη
σε σόδα και μαγνήσια. Ξυπνούσε στις δέκα και μισή και στις ενδεκάμισι έβγαινε για ιππασία. Αυτός ο τρόπος ζωής κλόνισε σοβαρά
την υγεία του. Δύο ήταν οι μανίες του. Πρώτον να μην παχύνει και
δεύτερον η εξωτερική του εμφάνιση. Είχε από φυσικού του, μία τά
ση προς την παχυσαρκία και απέκτησε τη συνήθεια να παίρνει καθη
μερινά φάρμακα, που κατέστρεψαν το πεπτικό του σύστημα. Είναι
γνωστό ότι κούτσαινε ελαφρά από το αριστερό του πόδι. Το κουσούρι του αυτό το έκρυβε επιμελώς. Απόφευγε συστηματικά το βάδισμα
για να μην φαίνεται το ελάττωμα αυτό. Χρησιμοποιούσε άλογο και
για τις πιο ελάχιστες μετακινήσεις του. Η παραμόρφωση των ποδιών
του ήταν η αγιάτρευτη πληγή του, που την έκρυβε από τους πάντες.
Το αριστερό του πόδι ήταν εκ γενετής κακοσχηματισμένο. Είχε κλί

* 17 Απριλίου.
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ση προς τα μέσα και ήταν πιο κοντό από το άλλο, σύμφωνα με την έκ
θεση του φίλου του γιατρού που έκανε την νεκροψία».
Ο φίλος του, Edward Trelawny, όπως γράφει, ξεσκέπασε ο ίδιος
το φέρετρο και διαπίστωσε ότι τα πόδια του ήταν παραμορφωμένα
και οι κνήμες ατροφικές μέχρι τα γόνατα.
Για τις αιτίες του θανάτου του διαδόθηκαν πολλά. Τόσα πολλά, που
δεν ξέρει κανείς τί να πρωτοπιστέψει. Υποστηρίχτηκε ότι ο θάνατός
του δεν οφείλεται σε φυσικά αίτια, αλλά σε δολοφονία. Αναμείχθηκαν στην υπόθεση μυστικοί πράκτορες, κατάσκοποι, ιστορικοί, για
τροί. Οι φήμες για δολοφονία ήταν περισσότερες από μία. Έ νας Ιτα
λός πράκτορας του Μέττερνιχ ισχυρίστηκε ότι τον δηλητηρίασαν οι
Έλληνες, γιατί, μόλις ήρθε στο Μεσολόγγι, επέτρεψε την εγκατά
σταση δημόσιου πορνείου, καθώς και για τις ανήθικες σχέσεις του με
τον νεαρό φίλο του, κόμη Gamba, γεγονότα που θεωρήθηκαν σκάν
δαλο για την τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου. Έ να ς άλλος Γάλλος
πράκτορας ισχυρίστηκε ότι τον Μπάυρον δηλητηρίασαν οι αρχηγοί
των Σουλιωτών, ενώ από ελληνικής πλευράς υποστηρίχτηκε ότι φαρ
μακώθηκε από τους υπηρέτες του, γιατί του είχαν κλέψει 16.000 τά
λιρα και φοβόντουσαν την αποκάλυψη.
«Ό Μπάϋρον πέθανε φαρμακωμένος άπό τούς ύπηρέτας κα'ι άνθ
ρώπους του, διότι τοΰ ειχον κλέψει δεκαέξ χιλιάδες τάληρα κα'ι ϊνα
μή φωραθώσι, τόν έφαρμάκωσαν εκ συνωμοσίας και τόν έφαγαν...»*
Σύμφωνα με διάγνωση του Ιταλού καθηγητή Mario Bertoletti ο
Μπάϋρον πέθανε από κακοήθη ελώδη λοίμωξη και προσβολή των
εγκεφαλικών κέντρων, εξ αιτίας της σύφιλης που είχε.
Ανεξάρτητα πάντως από την αιτία θανάτου του, φαίνεται να είναι
αληθινή η πληροφορία ότι ίδρυσε πορνείο στο Μεσολόγγι. Και τού
το γιατί έπρεπε να λύσει το σεξουαλικό πρόβλημα των ξένων λακέ
δων και παρακεντέδων που τον υπηρετούσαν. Διαφορετικά υπήρχε
κίνδυνος αιματοχυσίας, όπως προκύπτει από το ακόλουθο επεισό

* Γ. Γαζής, όπ. παρ., σ. 213.
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διο. Ο αχρείος λόρδος και οι λακέδες του ήθελαν να ικανοποιούν τα
δεκάδες βίτσια τους και τις σεξουλικές του ανάγκες με όποιον τρό
πο μπορούσαν. Κάποια ημέρα ο ίδιος και ο υπηρέτης του παρέσυραν
ένα μικρό δυστυχισμένο αγόρι, του έταξαν έξι τάλιρα, το έντυσαν με
γυναικεία ρούχα και το εγκατέστησαν σε κάποιο δωμάτιο για τα πε
ραιτέρω. Ευτυχώς, όμως, ειδοποιήθηκε ο μεγαλύτερος αδελφός του
μικρού που πρόλαβε το “κακό”, απειλώντας να σφάξει τους δράστες.
Το επεισόδιο πήρε έκταση, ενημερώθηκε ο Μαυροκορδάτος, και
στη συνέχεια κουκουλώθηκε. Αυτό το περιστατικό στάθηκε αφορμή
της ίδρυσης του πορνείου.
Ο νεκρός του ταριχεύτηκε και τοποθετήθηκε μέσα σε μία κάσα, στε
ρεωμένη με μεταλλικά στεφάνια. Έ πειτα ανοίχτηκαν τρύπες γύρωγύρω και το φέρετρο κλείστηκε σε ένα βαρέλι με 150 γαλόνια οινό
πνευμα και με τον τρόπο αυτό μεταφέρθηκε στο Λονδίνο. Ό ταν
έβγαλαν το φέρετρο με τον νεκρό Μπάυρον από το βαρέλι με το οι
νόπνευμα, για να τον κηδέψουν, το πλήθος ζητούσε επίμονα να πά
ρει λίγο οινόπνευμα, ώς ενθύμιο. «Και τόση ήταν η ζήτηση αυτού του
περίεργου ενθυμίου, που πολλοί το εξασφάλισαν στη μαύρη αγορά.
Μία λίρα για λίγο υγρό».* Η αποθέωση της ανθρώπινης βλακείας
και η αποχαύνωση της μάζας!
Ο θάνατος του Μπάυρον, για τον οποίον, οι συμπατριώτες του δεν
έτρεφαν, όταν ήταν εν ζωή, τα καλύτερα των αισθημάτων τους, η συ
ναισθηματική φόρτιση των Ελλήνων, ότι κάποιος «Μεγάλος» της
εποχής ενδιαφέρθηκε για τον αγώνα τους από τον οποίο περίμεναν
πολλά, έκαναν τους συναισθηματικούς Έλληνες, κυριολεκτικά να
τον αγιοποιήσουν και να τον κατατάξουν μεταξύ των εθνικών τους
ηρώων. Τον θάνατό του ακολούθησαν, ύμνοι, έπαινοι, δοξαστικά,
που ξεκίνησαν από την πατρίδα του και επεκτάθηκαν σε όλη την Ευ
ρώπη, για το πόσα πολλά πρόσφερε ο λόρδος στην Ελληνική Επανά
σταση, ώστε ακόμη και τη ζωή του έδωσε γι’ αυτήν. Οι συνήθεις, με*
The life, writings, opinions and times o f the right Hon. George Gordon N oel By
ron, London 1825, σ. 296.
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τά θάνατον υπερβολές και μεγαλοστομίες. Έτσι ο μύθος αυτός θά
μπωσε την πραγματικότητα και κάλυψε τις πραγματικές διαστάσεις
του άνδρα, γιατί η πικρή αλήθεια είναι, ότι, τόσο αυτός όσο και η Α γ
γλία, έβλαψαν εξίσου την Ε λλάδα. Η Αγγλία με τις λίρες της προκάλεσε τον εμφύλιο πόλεμο και ο Μπάυρον όχι μόνο δεν τον απέτρε
ψε, με το κύρος που είχε τότε, αλλά συνέβαλε σ’ αυτόν, όχι μόνο χρη
ματοδοτώντας τον Μαυροκορδάτο, αλλά και με την υστεροβουλία
ότι, ενισχύοντας τους ευκαιριακά ισχυρούς των ημερών εκείνων,
έγραφε υποθήκη να γίνει βασιλιάς ή πρόεδρος των Ελλήνων.
Στην πραγματικότητα, το μόνο που κατάφερε στην ολιγόμηνη πα
ραμονή του στην Ελλάδα, ήταν να πολλαπλασιάσει τις διχόνοιες. «Ο
εντιμότατος λόρδος έφερε γύρω στα 200.000 φράγκα, αλλά επειδή
είχε κακούς συμβούλους, τα διασπάθισε, χωρίς ορισμένο και σταθε
ρό σκοπό. Πέρασε σαν αστραπή και δεν άφησε πίσω του τίποτε... το
χρυσάφι που σκόρπισε φούντωσε πολλά πάθη... Ό λα δείχνουν πως
οι Αγγλοι επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την πολιτική
των κυβερνώντων στην Ελλάδα».*
«Διά νά προβή δε τό έθνος ταχύτερον εις άνω μαλίαν, και
παραλύση, έπεμψεν ό Λόρδος Βύρων άπό Μ εσολογγίου τοΰ
Μ αυροκορδάτου 20.000 δίστηλα -4.000 λίρες- προς ένίσχυσιν
τοΰ έμφυλίου πολέμου, ύποσκάπτω ν τον βωμόν τής Ελλάδος... εις
τήν άνάγκην δε τής Κυβερνήσεως τοΰ Κουντουριώτη έπεμψεν 20
χιλ. δίστηλα και ό φημιζόμενος Φιλέλλην Λόρδος Βύρων, προς
ένίσχυσιν τοϋ έμφυλίου πολέμου διά νά έπιταχύνη κα'ι ούτος τον
όλεθρον τοϋ έθνους».**
«Ένθαρρύνθησαν παρά πολϋ [οι κυβερνητικοί] εις τό νά άνοίξωσι τον έμφύλιον πόλεμον και άπό τον λόρδ Μπάϋρον. Ούτος συνεν
νοούμενος με τον Μαυροκορδάτον, τούς υπόσχεται ότι τό άγγλικόν
δάνειον θά γίνη εξ’ άπαντος και διά νά τούς βεβαιώση με τά πράγ
ματα, τούς δανείζει προηγουμένως τέσσαρας χιλιάδας λίρας στερ
λίνας, διά νά τάς άφαιρέση επομένως άπό τό είρημένον δάνειον.

* Voutier: όπ. παρ., σ. 45.
** Κάρπος Παπαδόπουλος, Απάνθισμα..., σ. 74, 79.
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Άπεφάσισαν άρα οί διαληφθέντες βουλευταϊ άμεταθέτως να ρίψωσι
τό Νομοτελεστικόν και ήδη έφρόντισαν να προδιαθέσωσι κα'ι τούς
πολίτας τών έπαρχιών εναντίον του παραστήσαντες τά μέλη αύτοΰ
ώς ολέθρια διά τήν πατρίδαν».*
«Άλλ’ έρχεται κα'ι ό Μπάϊρον είς Μεσολλόγγι τήν 24 Δεκεμβρίου
καί συμπράττουν με τόν Μαυροκορδάτον, ενισχύει τήν άγγλικήν
φατρίαν... Αυτός ελαβε καϊ τό δάνειόν του, τάς τέσσερας χιλιάδας
λίρας στηρλίνας, είκοσι χιλιάδες δίστηλα, κα'ι τά εστειλεν είς τόν
Κουντουριώτην. Α ρ α τά χρήματα τοΰ Ά γγλου αΰτοϋ συνετέλεσαν
είς τό νά υπερίσχυση ή άγγλική φατρία τοΰ Μαυροκορδάτου καϊ να
διάλυση διά τών όπλων της τήν έν Τριπολιτσά Κυβέρνησιν»**
Θα κλείσουμε αυτό το χρονικό, με κάτι πιο ελαφρύ που κυκλοφόρησε,
ως φήμη μετά τον θάνατό του, αλλά φαίνεται ότι αγγίζει τα όρια της
μυθοπλασίας και δεν πρόκειται για επιβεβαιωμένο πραγματικό γεγο
νός, ότι δηλαδή κατά την παραμονή του στο Μεσολόγγι ο Μπάϋρον εί
χε ερωτευθεί, κάποια ωραιότατη Ελληνίδα, τη Μαριέττα, η οποία
όμως αγαπούσε έναν άλλον νεαρό συντοπίτη της και δεν δέχτηκε να
ανταποκριθεί στον έρωτά του Μπάϋρον. Σύμφωνα μάλιστα με την
ίδια φήμη η Μαριέττα αυτοκτόνησε με δηλητήριο, όταν πληροφορήθηκε ότι ο αγαπημένος της σκοτώθηκε.
Ο Μ πάϋρον απο την ημέρα που έφυγε από την Ιταλία για την Ελ
λάδα, έγραφε καθημερινά ημερολόγιο με όλες τις σκέψεις του. Α υ
τό το ημερολόγιο, μετά τον θάνατό του, δεν βρέθηκε πουθενά και
σύμφωνα με μία, ανεξακρίβωτη όμως πληροφορία, περιήλθε στην
κατοχή του Μαυροκορδάτου, ο οποίος το εξαφάνισε, για ευνόη
τους λόγους.

* Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. Α', σ. 570.
** Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. Β", σ. 37.
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Ο ρόλος του Κλήρου
Σε όλη τη διάρκεια της μακραίωνης δουλείας των Ελλήνων, ο ρόλος
του κλήρου υπήρξε καταλυτικά αρνητικός σε κάθε ιδέα ξεσηκωμού
του Γένους. Ορθόδοξος και καθολικός κλήρος, όχι απλώς συνιστούσαν υποταγή στον σουλτάνο, αλλά με κάθε τρόπο παρεμπόδιζαν κάθε
ιδέα εξέγερσης. Αλλωστε ο κλήρος απολάμβανε προνομίων και δεν
είχε κανέναν λόγο να αλλάξει η κατάσταση. Δούλοι του Θεού και δού
λοι του σουλτάνου έπρεπε να παραμείνουν εσαεί οι δύσμοιροι ραγιά
δες. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Το είχε διακηρύξει ο πιο επίση
μος θεϊκός εκπρόσωπος, ο γνήσιος ερμηνευτής της θέλησης του Θεού,
ο Απόστολος Παύλος, ο επιλεγόμενος Απόστολος των Εθνών, ο πρώ
ην Εβραίος Σαούλ, ο νεαρός Μπίν Λάντεν των Εβραίων, για τους χρι
στιανούς της εποχής του, στην αρχή της πολυτάραχης σταδιοδρομίας
του. Το ’λεγε και το ’γράψε, μήπως και το ξεχάσουν οι άνθρωποι. Τα
γραπτά μένουν, scripta manent, που έλεγαν και οι Λατίνοι. Και ήλθαν
ύστερα οι διάδοχοι -δ εν τους όρισε κανείς, μόνοι τους χρίστηκαν διά
δοχοι- πήραν τα γραπτά του και με την κληρονομική αποστολική
εξουσία, που δημιούργησαν για τον εαυτό τους, τα ενέταξαν εκεί όπου
έπρεπε να τα εντάξουν, τα περιτύλιξαν με μία δήθεν θεοπνευστία και
τα καθιέρωσαν πλέον ως δόγμα, αδιαφιλονίκητη εντολή και επιθυμία
του Θεού. Και όποιος τυχόν δεν ήθελε να το πιστέψει, τον περίμενε η
αιώνια φωτιά και η βρασμένη πίσσα στην κόλαση.
Άντε τώρα εσύ να πείσεις τους αγράμματους ραγιάδες ότι δεν εί
ναι έτσι τα πράγματα και ότι ο Θεός δεν μπορούσε να θέλει τον άν
θρωπο δούλο ούτε δικό Του, ούτε κάποιου άλλου συνανθρώπου του.
Δεν ακούστηκε ποτέ, ούτε γράφτηκε πουθενά, ότι ο Αδάμ και η Εύα
ήταν και πλάστηκαν δούλοι για να γίνουν τέτοιοι και οι απόγονοί
τους. Τη θεωρία αυτή την κατασκεύασε ο Παύλος και τα κατάφερε
μια χαρά, ώστε να καταστήσει πράγματι τον άνθρωπο δούλο, όχι μό
νο του Θεού και του Ιερατείου, αλλά και κάθε ισχυρού αχρείου,
αφού δίδασκε ότι, κάθε τάση για ελευθερία και ανυπακοή στην
εξουσία, ήταν αντίθετη προς την εντολή του Θεού.
Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Παύλο να μας εξηγεί τη θεωρία
του:
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Αναφέρεται σε περισσότερες από μία επιστολές του, από αυτές που
τις ακούμε (και δεν τις καταλαβαίνουμε), τακτικά στις εκκλησίες.
Και μάλιστα για να μην υπάρξει καμμιά αμφιβολία και αμφισβή
τηση ότι όντως ομιλεί εξ ονόματος του Θεού, σε μία από αυτές το το
νίζει καθαρά:
«Παϋλος, άπόστολος Ίησοΰ Χρίστου, κατ’ εντολήν τοϋ Θεοϋ κάί τοϋ
Σωτήρος μας κα'ι τοϋ Κυρίου Ίησοΰ Χριστοϋ, επιτάσσω:
1. Ό σ ο ι εισ'ιν υπό ζυγόν δοϋλοι, τούς ίδιους δέσποτας πάσης τιμής
άξιους ήγείσθωσαν, ίνα μή τό όνομα τοϋ Θεοϋ και ή διδασκαλία βλασφημήται».*
Κατ’ εντολήν λοιπόν του Θεού και του Χριστού, διατάσσω: Ό σοι εί
ναι δούλοι, να εκτιμούν ιδιαίτερα τους κυρίους τους για να μη δυ
σφημείται το όνομα του Θεού και η διδασκαλία Του.
Τώρα μαθαίνω και εγώ ότι, όταν δεν υπακούς και δεν εκτιμάς το
βάρβαρο αφεντικό σου, διαπράττεις δυσφήμηση του Θεού και της δι
δασκαλίας του.
Ευτυχώς το ιερατείο δεν έχει θεσμοθετήσει ακόμη τις βρισιές και
τις κατάρες κατά των πάσης φύσεως τυράννων, πέρα από την περιύ
βριση της αρχής, και ως συκοφαντική δυσφήμηση του Θεού και του
Ευαγγελίου Του!
«Πάσα ψυχή έξουσίάις ύπερεχούσαις ύποτασσέσθω. Ου γάρ εστιν
εξουσία ει μή υπό Θεοϋ, αί δε οΰσαι έξουσίαι υπό τοϋ Θεοϋ τεταγμέναι είσίν, ώστε ό αντιτασσόμενος τή εξουσία τή τοϋ Θεοϋ διαταγή
άνθέστηκε. Οί δε άνθεστηκότες έαυτο'ις κρίμα λήψονται. Θέλεις δε μή
φοβεΐσθαι τήν εξουσίαν; τό άγαθόν ποίει, και έξεις έπαινον έξ αυτής.
Θεοϋ γάρ διάκονός έστί σοι εις τό άγαθόν. ’Εάν δε τό κακόν ποιής
φοβοϋ. Ού γάρ είκή τήν μάχαιραν φορεΐ' Θεοϋ γάρ διάκονος έστιν

* Π ρος Τιμόθεον Α' κεφ. 6, στ. 1.
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είς οργήν έκδικος τώ τό κακόν πράσσοντι. Διό ανάγκη ύποτάσσεσθαι ού μόνον διά τήν οργήν, αλλά κα'ι διά τήν συνείδησιν».*
Κάθε άνθρωπος πρέπει να υποτάσσεται στις ανώτερες αρχές, διότι
δεν υπάρχει καμμιά εξουσία, χωρίς τη θέληση του Θεού, οι εξουσίες
δε που υπάρχουν, έχουν ορισθεί από τον Θεό, εις τρόπον ώστε, εκεί
νος που αμφισβητεί την εξουσία, αντιτάσσεται στη διαταγή του Θεού.
Ό σ ο ι δε, δεν υπακούουν θα τιμωρηθούν. Θέλεις να μη φοβάσαι
την εξουσία; Κάνε το καλό και θα επαινεθείς από αυτήν, διότι η
εξουσία είναι υπηρέτης του Θεού και αποβλέπει στο καλό σου. Εάν
όμως πράξεις το κακό, τότε να φοβάσαι, διότι δεν είναι έτσι άσκοπα
ζωσμένη με το μαχαίρι, έτοιμη να εκδικηθεί εκείνον που κάνει το κα
κό. Επομένως πρέπει να υποτάσσεσθε, όχι μόνον για να αποφύγετε
την οργή,** αλλά και δια λόγους συνειδήσεως...!»
Ωραίος ο Παύλος. Ό λα μέλι γάλα, αρκεί να μην βγάζεις γλώσσα
στην εξουσία και να κάνεις ό,τι σου λέει, αφού υπάρχει και λειτουρ
γεί ως όργανο του Θεού και θέλει πάντα το καλό σου. Κάτσε λοιπόν
φρόνιμα, γιατί δεν είναι μόνο που θα πας στην κόλαση, αλλά θα δο
κιμάσεις πρώτα και το μαχαίρι της στον λαιμό σου. Μπράβο ρε,
Παύλο. Αλλά αφού έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, θεϊκά δοσμέ
να, γιατί μωρέ κατηγορείτε και μας λέτε άλλα στο σχολείο και άλλα
στην κοινωνία, ότι ο Χίτλερ, ο Στάλιν, ο Πινοσέτ και τόσοι πολλοί
άλλοι, για να περιορισθώ μόνο στη νεότερη εποχή, ήσαν δικτάτορες,
αιμοσταγείς δολοφόνοι, χασάπηδες, θηρία, ανθρωπόμορφα κτήνη;
Αυτοί δεν είχαν ορισθεί από τον Θεό και δεν ήσαν όργανά του και
ο Θεός δεν τους είχε εφοδιάσει με το μαχαίρι τους;
Εάν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, γιατί επιτρέπει τις επανα
στάσεις, την αντίσταση κατά της τυραννίας και τους ξεσηκωμούς για
την ελευθερία;
Άν έτσι έχουν τα πράγματα, έπρεπε όλοι να έχουμε συμμορφωθεί

* Προς Ρωμαίους, Κεφ.13. 1-5.
** Της εξουσίας.
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στις εντολές του Παύλου ασυζητητί και να προσκυνάμε, ιδιαίτερα
εμείς οι Έ λληνες, ακόμη τον σουλτάνο, που θα μας επέτρεπε να ζούμε υπό την Προστασία Του και τη Σκέπη του Μωάμεθ! Ή μήπως
Παύλο, ο Αλλάχ δεν είναι Θεός;
Τώρα, βέβαια, μού γεννήθηκε μία απορία: Τί θα γίνει από εδώ
και πέρα με τους νεωτερισμούς του κ.κ.* Χριστόδουλου, να διαβάζο
νται στην εκκλησία τα ευαγγέλια και οι απόστολοι στην καθομιλούμενη γλώσσα; Πώς θα δικαιολογούν πλέον τις παραπάνω περίεργες
φιλομοναρχικές θεωρίες του Παύλου, που φρόντισε να τις εξοπλίσει
με θεϊκό κύρος;
Και πού να ακούσει το εκκλησίασμα, τί γράφει ο Παύλος για τις
γυναίκες. Φοβάμαι ότι θα ξεσηκωθούν και οι πέτρες εναντίον του!
Αλλά αυτό είναι άλλου παπά ευαγγέλιο. Νομίζω ότι ήταν καλύτερα
τα πράγματα, ως είχαν. Οι νεωτερισμοί είναι κακό πράγμα. Ξυπνούν
τον κόσμο και αρχίζει να ρωτάει. Πώς, γιατί, και τέτοια. Ενώ με την
καθιερωμένη μιξοβάρβαρη γλώσσα των Αποστόλων, είναι ζήτημα
αν ένας στους χίλιους καταλάβαινε τί θέλει να πει ο Παύλος και οι
άλλοι. Δ εν ήταν ηλίθιοι αυτοί που διατήρησαν “την παράδοση”,
αφού ήξεραν καλά ότι το δυσνόητο είναι και ακατανόητο, και το
ακατανόητο δεν δημιουργεί ερωτηματικά, ενώ τα ερωτηματικά δη
μιουργούν απορίες και οι απορίες αμφισβητήσεις. Γι’ αυτό σου λέω,
πίστευε και μη ερεύνα!
Είναι πικρή αλήθεια ότι μετά τη βιαίη επιβολή του χριστιανισμού, ο
κόσμος σκοτείνιασε, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα σίγησε, το πλήθος
των ελεύθερων ανθρώπων μεταβλήθηκε σε ποίμνιο και η ζωή έγινε
κολαστήριο. Παντού ενοχές, φωτιές, σκοτάδι πυκνό. Ακολούθησαν
αιώνες σκοτεινοί, εγκληματικοί, βάρβαροι, με τους Κωσταντίνους,
τους Κωνστάντιους, του Θεοδόσιους, τους Ιουστινιανούς και τα τόσα
άλλα αστοιχείωτα ανδράποδα δεκανέων, υποδεκανέων, χιλιάρχων
και υποχιλιάρχων, που δεν άφησαν τίποτε όρθιο, από τη μέχρι τότε
πρόοδο του ανθρωπίνου γένους. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να υπο*
Με δυο κ., γιατί είναι δυο φορές Κύριος, ενώ παντού τον Θ εό, τον αναφέρου
με με ένα Κ.
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στεί πρώτη τον εκβαρβαρισμό της νέας τάξης πραγμάτων και μετά
την κατάργηση των Ολυμπιακών Αγώνων και το κλείσιμο των Φιλο
σοφικών Σχολών, παραδόθηκε αμαχητί στο μεσαιωνικό Ιερατείο,
που από τότε και στο εξής, δυστυχώς και μέχρι σήμερα, θα αποφά
σιζε όχι μόνο το τί θα τρώει και τί θα πίνει και πώς θα ντύνεται, ο
ονομαζόμενος πλέον, όχι ελεύθερος άνθρωπος, αλλά πιστός ή αμνός,
αλλά και τί θα διαβάζει και τί θα σπουδάζει και τί θα διδάσκει. Η
γνώση και η διδασκαλία πέρασε στην απόλυτη δικαιοδοσία, από
τους φιλοσόφους και τους ποιητές στους άξεστους καλόγηρους και
στους υποκριτές! Έτσι καθιερώθηκε ελέω Ιερατείου και κοσμικής
εξουσίας να κάνει κουμάντο, σε ό,τι αφορά την παιδεία, η εκάστοτε
ηγεσία της Εκκλησίας. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που δι
ατηρούμε σήμερα κοινό Υπουργείο Θρησκείας και Παιδείας, όπου
το είδος και το εύρος της εθνικής παιδείας, καθορίζει, όχι η Πολι
τεία, αλλά η Εκκλησία. Η διαπίστωση αυτή, κάνει τον κύριο εκφρα
στή, του λεγόμενου ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, συντηρητικό, δε
ξιό ιστορικό Παπαρρηγόπουλο, να διαμαρτύρεται από τον περασμέ
νο ήδη αιώνα* για την κατάσταση αυτή του εκκλησιασικού κατεστη
μένου και να γράφει σε ιδιαίτερο κεφάλαιο με τον τίτλο: Ή
Ε κκλησία ήμέλησε τον έξελληνισμο τών άλλογλώσσων, «Τό καθ’
ήμάς ήθέλομεν άνεχθή άπαντα τά λοιπά αύτοΰ** άμαρτήματα,τήν
θυσίαν τών προνομίων, τον έξευτελισμόν, τήν φιλοχρηματίαν, εάν
έφρόντιζε νά ύπηρετήση τό μέγιστο τών συμφερόντων εκείνων τοΰ
Ελληνισμού, άφοΰ είχε προς τοΰτο δύναμιν κα'ι καιρόν».
Αποκαλυπτικός, όμως, για την παρεχόμενη εκπαίδευση στο ελλη
νικό κράτος, στο τέλος του 19ου αιώνα, είναι ο ιστορικός Π. Σ. Φωτιάδης, που γράφει:
«...σήμερον έξερχόμενοι τών σοφών γυμνασίων μας οί πλεϊστοι
ούτε τούς προγόνους συγγραφείς έννοοΰμεν ούτε, ώφέλειάν τινα
ηθικήν έξ αυτών συνεπαγόμεθα ούτε Ισως ορθογραφίαν γιγνώσκομεν, χωρ'ις νά προσθέσωμεν δτι πάντες άνεξαιρέτως άγνοοΰμεν τά
*
Σημειωτέον ότι οτην Γαλλία, ο χωρισμός Κράτους και Εκκλησίας έγινε τον
περασμένο αιώνα, συγκεκριμένα το 1901. Στην Ελλάδα, εκατό και πλέον έτη, διατη
ρείται ακόμη το δίπτυχο Κράτος-Εκκλησία.
** του πατριάρχη.
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στοιχειωδέστατα τής βοτανικής, τής χημείας, τής ζωγραφικής και τών
λοιπών έκείνων γνώσεων, αϊτινες σήμερον θεωρούνται καί εισΐ πράγ
ματι το άναποσπαστον έφόδιον παντός τά εγκύκλια πεπαιδευμένου
άνθρώπου» *
Η κατάσταση αυτή οφείλεται στην εξάρτηση της εκπαίδευσης από
την Εκκλησία, η οποία το μόνο που θα ήθελε να γνωρίζει ο χριστια
νός είναι απλή ανάγνωση και γραφή για να μπορεί να διαβάζει τη
Βίβλο και τους Ψαλμούς! Ό λες οι υπόλοιπες γνώσεις οδηγούν, κατά
την Εκκλησία, στην αθεΐα. Γι’ αυτό και για να μας προφυλάξει από
την πλάνη, έχει αναλάβει εργολαβικά, από της συστάσεως του ελλη
νικού κράτους, διά του περιβόητου Υπουργείου Παιδείας και Θρη
σκευμάτων την παιδεία των ελληνοπαίδων.
Καλύτερη απόδειξη για τον αρνητικό ρόλο της Εκκλησίας στην παι
δεία των υπόδουλων Ελλήνων και τη συνεργασία τους με τον κατακτητή δεν έχουμε, παρά τα ίδια τα λόγια του πρωτεργάτη του Ξεση
κωμού του Γένους Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που γνώριζε καλά από
πρώτο χέρι και έζησε τα γεγονότα. Σε ομιλία του προς τους φοιτητές
στην Αθήνα, στις 8 Οκτωβρίου το 1838, τοποθέτησε τα πράγματα
έτσι όπως έπρεπε. Καυτηρίασε τη στάση του κλήρου -δηλαδή των
αρχιερέω ν- γιατί οι απλοί παπάδες, όντες παντελώς αγράμματοι,
ήσαν άβουλα ενεργούμενά τους -γ ια την εχθρική τους στάση κατά
των ελληνικών γραμμάτων ειδικώς και της προόδου γενικότερα, και
αναγνώρισε τη σπουδαία συμβολή των Ελλήνων και των ξένων δια
νοουμένων του εξωτερικού και των οπαδών του Διαφωτισμού στην
επανάσταση και στην αναγέννηση της Ελλάδας. Είπε ο Κολοκοτρώ
νης τότε: «Σάν ειδε τοϋτο** διόρισε έναν Βιτσερέ*** -έναν Πατρι
άρχην- **** κάι τοϋ έδωκε τήν έξουσίαν τής Εκκλησίας. Αυτός καϊ ό
λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγεν ό Σουλτάνος. 'Ύστερον εγι-

* Περιοδικό “Π αρνασσός”, Μάρτιος 1879.
** Δηλαδή σαν δε μπορούσε να ξολοθρέψει τους Έ λληνες ο Σουλτάνος.
*** Ιταλικό, vicere = αντιβασιλέα.
**** Στα 1453.
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ναν οί Κοτσαμπασήδες είς όλα τά μέρη. Ή τρίτη τάξις και οί προ
κομμένοι τό καλύτερο μέρος τών πολιτών, μή ύποφέροντες τόν ζυγόν
έφευγαν, κα'ι οί γραμματισμένοι έπήραν και έφυγαν άπό τήν
Ε λλάδα, τήν πατρίδα των, κα'ι έτσι έμεινε ό λαός, όστις στερημένος
άπό τά μέσα τής προκοπής έκατήντησεν είς άθλίαν καταστάσιν καϊ
αυτή αύξαινε κάθε ήμέρα χειρότερα, διότι αν εύρίσκετο μεταξύ τού
λαού κανείς με όλίγην μαθήσιν, τόν έλάμβανε ό κλήρος, οστις έχαιρε
προνόμια, ή έσύρετο άπό τόν έμπορον τής Ευρώπης ώς βοηθός του,
ή έγίνετο γραμματικός τοΰ προεστού. Κα'ι μερικοί, μήν ύποφέροντες
τήν τυραννίαν τοΰ Τούρκου καϊ βλέποντες τες δόξες αυτές και τες
ηδονές, όπου άπελάμβαναν αύτοί, άφηναν τήν πίστην τους κα'ι έγένοντο μουλσουμάνοι. Καϊ τοιουτοτρόπως κάθε ήμέρα ν ό λαός
έλίγνευε κα'ι έπτώχαινε».* Στη συνέχεια της ομιλίας του ξεκαθάρισε
ότι οι ραγιάδες συνειδητοποίησαν την ελληνική τους καταγωγή και
αποφάσισαν να ξεσηκωθούν, όταν για πρώτη φορά πληροφορήθηκαν το παρελθόν τους, μέσα απο τα έργα των αρχαίων Ελλήνων, τα
οποία μέχρι τότε ήταν άγνωστα, εξαιτίας της καταδίκης τους και της
απαγορεύσεώς τους από την Εκκλησία. Οι Έ λληνες και ξένοι διανο
ούμενοι που μετέφρασαν την αρχαία ελληνική γραμματεία και απο
κάλυψαν τη σοφία της στους λαούς της Ευρώπης, βοήθησαν με τον
τρόπο αυτό να αναπτυχθεί ένα μεγάλο κίνημα συμπαράστασης και
υποστήριξης του ελληνικού Αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλά
δας από τον τουρκικό ζυγό. « Είς αυτήν τήν δυστυχισμένην καταστάσιν μερικο'ι άπό τούς φυγάδες γραμματισμένους έμετάφραζαν και
έστελναν είς τήν Ε λλάδα βιβλία -καϊ είς αυτούς πρέπει να χρω
στούμε ευγνωμοσύνην-, διότι εύθύς όπου κανένας άνθρωπος άπό
τόν άπλό λαό έμάνθανεν τά κοινά γράμματα, έδιάβαζεν αύτά τά βιβ
λία, και έβλεπε ποίους είχαμε προγόνους καί τί έκαμεν ό Θεμιστοκ
λής, ό Αριστείδης καϊ οί άλλοι παλαιο'ι μας, κα'ι έβλέπαμε και είς
ποίαν κατάστασιν εύρισκόμεθα τότε. Ό θ εν μας ήλθεν είς τόν νοΰν
νά τούς μιμηθοΰμε καϊ νά γίνωμε εύτυχέστεροι».**

* Θ. Κολοκοτρώνη, Δ ιήγησις συμβάντων της Ελληνικής Φυλής, Αθήναι 1846, σ.
283.
** Τερτσέτης,Άπαντα, εκδ. Βαλέτα, τ. Γ , σ. 254.
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«Η βυζαντινή ιστορία», γράφει ο Ιάκωβος-Ρίζος Νερουλός, αναφερόμενος στα έργα του κλήρου, «είναι άλληλένδετος σχεδόν, κα'ι
μακροτάτη σειρά πράξεων μικρών και αισχρών βιαιοτήτων τοΰ εις
τοΰ εις τό Βυζάντιον μετεμφυτευθέντος 'Ρωμαϊκοΰ Κράτους. Είναι
στηλογραφία επονείδιστος τής έσχάτης άθλιότητος καί έξουθενώσεως τών Ελλήνων»,* ενώ ο ιστορικός Κ. Κούμας προσδιορίζο
ντας τον ρόλο του πατριάρχη, αποφαίνεται ότι « οΰτος δέ άνελάμβανε δυο τά πρώτιστα καθήκοντα: Να έπαγρυπνή εις τους χριστιανούς
νά διατηρώσιν άπαρασάλευτον τήν θρησκείαν των, καί μετά τοΰτο,
άκλόνητον ΰπακοήν εις τήν έξουσίαν».**
Ο πατριάρχης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ήταν μόνο
απλά πνευματικός ηγέτης των χριστιανών, αλλά ταυτόχρονα και πο
λιτικός.
Ο Άγγλος ιστορικός Ουϊλιαμ Μίλλερ το ξεκαθαρίζει ρητά: «...έν
τή οθωμανική αΰτοκρατορίςι οί επίσκοποι είναι συνήθως πρώτον μεν
πολιτευταί, έπειτα δέ πνευματικοί άρχηγοί...»,*** ενώ ο δικός μας
ιστορικός Δημ. Φωτιάδης γράφει ότι «Η πολυπόθυτη λευτεριά άργη
σε πάρα πολύ να έλθη, γιατί το πατριαρχικο-φαναριώτικο κράτος
κατέπνιγε κάθε ελευθερωτική πνοή με αφορισμούς, αρές, κατάρες
και διαβρώσεις μέσω πολυπληθών ρασοφόρων του, και ιδιαίτερα
των αργοσχολων καλογέρων του, έκτος απο το σφάξε με, αγα μου,
για ν ’ αγιάσω”.
Ο Πατριάρχης πάλι, όχι μόνο δεν είχε μυηθεί στη Φιλική Εται
ρεία, αλλά δεν ήθελε καν να ακούσει την λέξη “επανάσταση”.
«Πατριάρχης έταΐρος,**** ό έστί συνωμότης κατά τής τούρκικης
εξουσίας, δέν ήτο, καί όχι μόνον ουδόλως ένθάρρυνε τήν ελληνικήν
έθνεγερσίαν, άλλά πάντοτε έπέτρεπε τούς προς οΰς διελέγετο φιλεπαναστάτας, θεωρών έθνοφθόρον τό τοιοΰτον τόλμημα».*****

* Ομιλία του στην Ακρόπολη, 25 Μαϊου 1841.
** Κ. Κοΰμας Ιστορία των ανθρωπίνων πράξεων, Βιέννη 1832 Βιβλίον Γ '.
*** W. Millet. Η Τουρκία καταρρέουσα, εκδ. Δωδώνη 1994, σ. 264.
**** δηλ. μέλος της Φ. Ε.
***** Σπ. Τρικούπης όπ. παρ.,
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Η εξουσία του κλήρου, μετά την επανάσταση είχε σχεδόν εκμηδενισθεί. Και αυτό εξαιτίας της συνεργασίας του με τους Τούρκους.
Οι κοτζαμπάσηδες και ο κλήρος σύρθηκαν υποχρεωτικά με το μέρος
των επαναστατών, γιατί είχε γίνει φανερό πια ότι οι Τούρκοι είχαν
αποφασίσει την εξόντωσή τους. Η προσχώρηση των κοτζαμπάσηδων
και του ανώτερου κλήρου στην Επανάσταση δεν ήταν αυθόρμητη.
Ή ταν κατάσταση ανάγκης για όλους αυτούς. Ή ταν ζήτημα ζωής ή
θανάτου.
«Η σκανδαλώδης σε ανηθικότητα διαγωγή του κλήρου τον είχε
αποξενώσει από το ποίμνιο, ενώ οι ανελεύθερες ιδέες του, η εχθρό
τητά που έδειξε αρχικά εναντίον του επαναστατικού κινήματος, προκάλεσαν την καταφρόνηση του καλύτερα πληροφορημένου τμήματος
του έθνους».*
Φυσικά ο Millingen αναφέρεται στον ανώτερο κλήρο. Ο ανώτε
ρος κλήρος αποτελούσε μία αριστοκρατική ομάδα που επέβαλε ζυγό
στον τράχηλο των Ελλήνων, καταπιεστικό όσο σχεδόν και του πασά.
Για να εξασφαλίσει ο επίσκοπος την προστασία των τουρκικών αρ
χών πρόσφερε δώρα κάθε χρόνο με δαπάνες φυσικά του ποιμνίου
του και εξαγοράζοντας σιωπηρά την ατιμωρησία, μπορούσε να ικα
νοποιεί ανενόχλητα τις αρπακτικές του επιθυμίες ή αν είχε μεγάλες
φιλοδοξίες να συσσωρεύει πλούτη που θα του χάριζαν μια πλουσιό
τερη επισκοπή,** ακόμη και το πατριαρχικό αξίωμα, το οποίο έπαιρ
νε ο μεγαλύτερος πλειοδότης.
Γιατί οι “κοσμοπαπάδες”, όπως αποκαλεί τους λαϊκούς παπάδες
των χωριών, ζούσαν και αυτοί τη μίζερη ζωή των συγχωριανών τους.
Για να επιβιώσουν δούλευαν χειρωνακτικά, όπως ακριβώς και οι
υπόλοιποι πολίτες.
«Η φτώχια, η εξαθλίωση και η αμάθειά τους δεν επέτρεπαν την
ελάχιστη επιρροή πάνω στον λαό. Έτσι γίνονταν παθητικά όργανα
στα χέρια του ανώτερου κλήρου. Αντίθετα οι ιεράρχες ζούσαν σαν
μεγιστάνες. Στις δημόσιες εμφανίσεις τους, η συνοδεία τους ήταν
ελάχιστα κατώτερη από την κουστωδία του πασά.
* Julius Millingen, Memoirs o f the Affairs o f Greece, London 1831.
** 'Οτι ακριβώς γίνεται και σήμερα.
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Η διαγωγή τους και η διαγωγή των μοναχών γενικά ήταν πολΰ
ανήθικη. Και για να μην αναφέρω άλλους, ο Αρχιεπίσκοπος Αρτας
και ο Παπαφλέσσας, καθώς και ο επίσκοπος Μεθώνης και Κορώνης
βαρΰνονται με κατάφωρα εγκλήματα».*
Τις κατηγορίες αυτές υιοθετεί και η Ελληνική Νομαρχία·.**
« Ή μεν Σύνοδος, δπου έξοδεύει διά νά κάμη τόν πατριάρχην όπως
θέλει, λαμβάνει ευθύς άπό τόν ίδιον τά όσα έξώδευσεν, ομοίως κα'ι ό
πατριάρχης τά ξαναλαμβάνει άπό τούς άρχιεπισκόπους, διπλά κα'ι
τρίδιπλα. Αλλά αύτοί, άφοΰ λάβουν μέρος άπό τούς επισκόπους, τά
λοιπά πρέπει νά τά έβγάλουν άπό τούς χριστιανούς καϊ εις αύτό
μιμούνται τούς "Οθωμανικούς διοικητάς τής άρχιεπισκοπής των, άπό
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τους οποίους εις αλλα δεν διαφερουσι ειμη οτι οι αρχιεπίσκοποι
πληρώνουν αυτούς [τούς Τούρκους] καϊ αύτοϊ τούς δίδουν τήν άδεια
να κλέψωσι όσα ήμπορούσι. Ό χώρος τών επισκόπων άκολουθεΐ
μετά τούς άρχιεπισκόπους. Αύτο'ι πάλι είναι λύκοι, χειρότεροι άπό
τούς πρώτους, επειδή κυριεύουσι τούς χωρικούς καϊ ιδιώτας.
Ανεκδιήγητα είναι τά άνομήματά τους κα'ι ή σκληρότης των διαπε
ρνά κατά πολλά εκείνην τής ιδίας παρδάλεως».
Και συνεχίζει η Ελληνική Νομαρχία:*** «Πώς ζώσιν αύτο'ι οί
άρχιεπίσκοποι είς τάς μητροπόλεις των καϊ όποΐαι είσίν αί άρετα'ι
των; Τρώγωσι καϊ πίνωσι ώς χοίροι. Κοιμώνται δεκατέσσαρας ώρας
τήν νύκτα κα'ι δύο ώρας τήν ήμέρα μετά τό μεσημέρι, λειτουργούσι
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δυο φοράς τον χρονον και οταν δεν τρωγωσι, δεν πινωσι, δεν
κοιμώνται, τότε κατεργάζονται τά πλέον άναίσχυντα κα'ι ούτιδανά
έργα οπού τινάς ήμπορεΐ νά στοχασθή. Ό Αρτης, ό Γρεβενών καϊ ό
Ίωαννίνων είναι οί πρώτοι προδόται τοΰ τυράννου, καθώς όλοι τό
γνωρίζουσι. Ό ύστερος άπό αυτούς ίκέτευσεν τόν τύραννον καϊ
έκούρευσε τόν εγγονά του ώς να τοΰ έγίνετο νουνός. Ό Αρτης
ήπάτησεν καϊ έπρόδωσεν τούς ήρωας Σουλιώτας. Είναι δέ καϊ οί
τρεις άσελγείς, άσωτοι είς άκρον, μοιχοί, πόρνοι, κα'ι άρσενοκοιται
ρ

* Millingen, όπ. παρ., σ. 312.
** έκδ. Βαγιονάκη. Ανώνυμου, Ελληνική Νομαρχία, σ. 130.
*** όπ. παρ., σ. 132-133.
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φανεροί. Κα'ι οΰτως εις τον βόρβορον τής άμαρτίας και είς τήν ιδίαν
άκρασίαν θησαυρίζουσι χρήματα και οί αναστεναγμοί τοϋ λαοϋ
είναι προς αύτοϋς τόσοι ζεφυρες».
Κα'ι παρακάτω : «Δεν είναι κρυφόν, άλλ’ όλοι τό ήξεύρουν ότι είς
τά Ιω άννινα οί πνευματικοί άναφέρουσι κάθε ύπόθεσιν όποϋ
άκοΰουσιν άπό τους χριστιανούς είς τον άρχιερέα κα'ι αυτός εύθϋς
κάμνει ένα κατάλογόν με προσθήκην κα'ι τον προσφέρει τοΰ τυράν
νου, είς τρόπον όπου ή έξομολόγησις ε’ι ναι τήν σήμερον εν μέσον
προδοσίας».
Ο Αρχιεπίσκοπος Άρτας Πορφΰριος, που αναφέρεται παραπάνω,
στην εποχή της Επανάστασης πήρε το μέρος του Μαυροκορδάτου
και βυσσοδομοΰσε σε βάρος του Κολοκοτρώνη και των άλλων
οπλαρχηγών. Σε μία συνάντηση που είχε με τον Κολοκοτρώνη, φαί
νεται να τον απείλησε, στηριζόμενος στις πλάτες του φίλου του Μαυ
ροκορδάτου, για να πάρει την απάντηση από το λιοντάρι του Μόριά:
«Μη μου βροντάς εμένα το πόδι παπά, γιατί βροντώ το σπαθί και
σου παίρνω το κεφάλι».*
Επίσης σύμφωνα με την μαρτυρία του Βλαχογιάννη, που την ανα
φέρει ο ιστορικός της επανάστασης Κασομούλης, διάβασε συγχωρητική ευχή στους τάφους των δολοφόνων του Καποδίστρια.
Ο Γάλλος περιηγητής Bartholdy, επισημαίνει τον ιδιαίτερα αρνητικό
ρόλο των μοναστηριών και του μοναχικού βίου στην εξέλιξη του νέ
ου ελληνισμού. «Αυτοί οι καλόγεροι καλλιεργούν κάθε δεισιδαιμο
νία, επιτρέπουν κάθε δολιότητα, καταδιώκουν τους φωτισμένους αν
θρώπους. Ό σ ες φορές βρέθηκα πλάι σε καλόγερους διαπίστωσα, με
ελάχιστες εξαιρέσεις, πως είναι ιδιοτελείς, φιλοχρήματοι, μοχθηροί,
απελέκητοι και απίθανα ρυπαροί. Είναι βδέλλες που απομυζούν το
αίμα του λαού και βρίσκουν πάντοτε τον τρόπο να αρπάζουν για λο
γαριασμό τους το καλύτερο».**

* Θ. Κολοκοτρώνη, Απομνημονεύματα, επιμ. Γ. Βαλέτα, σελ.113.
** J.L.S. Bartholdy, Voyage en Grece fa it dans les annees 1803 et 1804, Paris 1807.
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Ο ίδιος επισκέπτεται μοναστήρι της Χίου και βρίσκει τα βιβλία
στην αποθήκη ανάμεσα σε λάδια, τυριά και άλλα τρόφιμα, πνιγμένα
στη σκόνη. Στο μοναστήρι του Αγίου Ιακώβου στην Πάτμο, ρώτησε
τον ηγούμενο αν υπήρχαν στη μονή χειρόγραφα και πήρε την εξής
απάντηση: «Θεός φυλάξοι! Εμείς είμαστε ορθόδοξοι και όσα έγρα
ψαν αυτοί οι Ελληνοβριοί, όλο αιρετικά πράγματα, τα κάψαμε».
Ο κλήρος είχε εντελώς εξαχρειωθεί. Στα Γιάννενα ήταν όργανο
του πασά. Ο Αλής χρησιμοποιούσε τους δεσποτάδες για να ελέγχει
καλύτερα τους υπηκόους του. «Κι έτσι οι Έ λληνες ήταν διπλά υπο
δουλωμένοι, διπλά καταπιεσμένοι και ηθικά εξουθενωμένοι».
Αναρίθμητα τα χρονικά και αμέτρητες οι μαρτυρίες για τη στάση
του κλήρου. Εχθρικός σε κάθε προοδευτικό δάσκαλο, εχθρικός του
διαφωτισμού και της αναγέννησης. Οι δάσκαλοι που επιχειρούσαν
να φωτίσουν το Γένος, να μεταλαμπαδεύσουν τις νέες ανθρωπιστι
κές και δημοκρατικές ιδέες της Ευρώπης στην Ελλάδα, αντιμετώπι
ζαν λυσσαλέο διωγμό από την ηγεσία της Εκκλησίας. «Κάθε προο
δευτική, νεωτεριστική, εθνοπαιδευτική προσπάθεια, η εισαγωγή εκσυχρονισμένων συστημάτων και η διδασκαλία των επιστημών χαρα
κτηρίζονταν από τους φωτοσβέστες ανώτερους κληρικούς και τα όρ
γανά τους επιβουλή του Σατανά, της αθεΐας παρακίνηση...»* αφού
«ΟΙ Νεύτωνες και οί, Καρτέσιοι κα'ι τά τρίγωνα κα'ι αί φυσικα'ι έπιστήμαι κα'ι τά τοιοΰτα εφεραν άδιαφορίαν προς τά θε'ια».**
Στα Γιάννενα εμπόδια για τη λειτουργία των σχολείων παρενέβαλλε
η Εκκλησία και όχι ο Αλή Πασάς. Η διδασκαλία του Βολταίρου προκαλούσε υστερία. Τον σπουδαίο δάσκαλο της σχολής Ιωαννίνων
Ψαλλίδα, έσωσε από τον αφορισμό και την κατηγορία για αθεΐα και
τον προστάτευσε ο ίδιος ο Αλή πασάς. Δεν συνέβη, όμως, το ίδιο και
για τον νεωτεριστή και φωτισμένο δάσκαλο Γεώργιο Σουγδουρή που
πρωτοδίδαξε στα Γιάννενα, Φυσική και Φιλοσοφία, τον οποίο αφό
ρισε ο μητροπολίτης Κλήμης. Ο περίφημος Μεθόδιος Ανθρακίτης, ο

* Κυρ. Σιμόπουλος, Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα, τ. Γ1 σ.196.
** Α. Κοραή: Απαντα, επιμ. Βαλέτα, τ.1, σ.45.
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πρώτος που δίδαξε συστηματικά Γεωμετρία, Άλγεβρα και Τριγωνο
μετρία στην Ελλάδα, χαρακτηρίστηκε, εξ αυτού του λόγου άθεος,
καθαιρέθηκε -ήταν ιεροκήρυκας- και η διδασκαλία του αφορίστηκε
από τον πατριάρχη Ιερεμία F . Ο άλλος γίγαντας των ελληνικών
γραμμάτων κληρικός Ευγένιος Βούλγαρις που δίδασκε Φυσική και
έκανε πειράματα, κατηγορήθηκε για αθεΐα και υποχρεώθηκε να
ανακαλέσει.
Ο μεγάλος Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας Βολταίρος* ήταν το
κόκκινο πανί για την Εκκλησία, εξ αιτίας της διδασκαλίας του, ότι
για να γίνει ο άνθρωπος ευτυχισμένος έπρεπε να απαλλαγεί από τα
δεσμά της θρησκείας, πηγής κάθε φανατισμού, από τη μεταφυσική
θεώρηση των πραγμάτων, πηγής επίσης δυστυχίας για τον άνθρωπο,
από τα δόγματα, την κληρικοκρατία, τους λειτουργούς κάθε θρη
σκείας και τις λειτουργίες της και να αμφισβητήσει τα πολιτικά κα
θεστώτα.
Αυτόν λοιπόν τον καταξιωμένο παγκόσμια φιλόσοφο, έρχεται να
τον αντικρούσει, ποιός νομίζετε; Ο Κύπριος... γίγαντας του πνεύμα
τος καλόγερος Σέργιος! Ακούστε με ποιον τρόπο και με ποια επιχει
ρήματα αντικρούει τον Βολταίρο: «Είναι αμαθής ιστορικός, συγκε
χυμένος λογοποιός, αδιανόητος διαλεκτικός, χυδαιότατος φρονηματίας, ασυλλόγιστος γεωγράφος, χρονολογικός ταραξίας, αναιδέστα
τος ψεύτης, αδιάκριτος κριτικός, ακατάστατος συγγραφεύς, ασύνε
τος, φλύαρος, ψευδώνυμος φιλόσοφος, αηδέστατος κωμωδός και
βδελυρός αδολέσχης, πάντολμος τολμητίας, κακεντρεχέστατος άθε
ος, και των ασεβών απάντων εξωλέστατος, του σύμπαντος χρόνου
αφρονέστατον έκτρωμα, και της εσχάτης απονοίας αντάρτης του Θ ε
ού και των αγίων γραφών».**
Τώρα μάλιστα. Έ τσι μπράβο Σέργιε. Τον ξέσκισες τον Βολταίρο.
Από βρισιές σκίζεις. Δεν έχεις το ταίρι σου. Βρισιές και κατάρες. Η
ειδικότητα του κλήρου.

* 1694-1778.
** Κ. Κυρρη, Ανέκδοτος επιστολή του Σέργιου Μακραίου, Λευκωσία 1968, σ.
106.
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Το 1819 ο πατριάρχης Γρηγόριος ο Έ με εγκύκλιό του στρέφεται
ανοικτά κατά της διδασκαλίας των Θετικών Επιστημών και της Φι
λοσοφίας και το μόνο που δέχεται είναι η γνώση μίας στείρας γραμ
ματικής και των απλών πράξεων της αριθμητικής.
Ιδού η εγκύκλιος: «Επιπολάζει ενιαχού μιά καταφρόνησις περί
τά Γραμματικά μαθήματα και διόλου παράβλεψις περ'ι τάς Λογικάς
κα'ι 'Ρητορικάς τέχνας, κα'ι περ'ι αυτήν έπ'ι πάση τήν διδασκαλίαν τής
ύψηλοτάτης Θεολογίας, προερχομένη εκ τής όλοτελοϋς άφοσιώσεως
μαθητών όμου και διδασκάλων εις μόνα τά μαθηματικά και τάς έπιστήμας, και άδιαφορία εις τάς παραδεδομένας νηστείας, προκύπτουσα έκ τινών διεφθαρμένων άνδραρίων, τά όποια καθώς τά ζιζάνια
μεταξύ τοΰ καθαροΰ σίτου, οΰτω κα'ι αυτά μεταξύ τών πεπαιδευμέ
νων τοΰ Γένους άνεφύησαν, πλανώμενα ύφ’ αυτών κα'ι πλανώντα
τούς άφελεστέρους κα'ι άπεριφράκτους τήν διάνοιαν».
Η τοποθέτηση αυτή του πατριάρχη κάνει τον Κοραή να δηλώσει
ότι: «Περισσότερον ήθελε ώφελήσει τό Γένος σήμερον όστις καίει,
παρά όστις γράφει Γραμματικός».

Πατριαρχικές νουθεσίες
Δούλος του Παύλου και του σουλτάνου, ο πατριάρχης, υπακούοντας
τυφλά στις εντολές και των δύο περί απολύτου υπακοής του χριστια
νού στους “ιδίους αυτού δέσποτας”,* μόλις ξέσπασε η Επανάσταση,
αφ’ ενός μεν «....διέταξε τήν άπό τών άμβώνων τών εκκλησιών διαφώτισιν τών ραγιάδων, ότι μόνη ή ύποταγή είς τον σουλτάνον ήτο
δυνατόν νά τούς σώση και νά έπαναφέρη τήν γαλήνην διά τής
άναδημιουργίας ειρηνικής συμβιώσεως με τούς Τούρκους»,** αφ’ ετέ
ρου έστειλε στην Μεσσηνία τον Μάίο του 1828, μετά την ναυμαχία του

* Παύλος, Π ρος Κορινθίους.
** Αιον. Κόκκινου, Η Ελληνική Επανάστασις, εκδ. Μέλισα 1959, τ. ΙΑ', σ. 446.
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Ναυαρίνου, τους αρχιεπισκόπους Λάρισας, Νίκαιας, Χαλκηδόνας,
και Ιωαννίνων και τον πρωτοσύγγελο του πατριαρχείου, «να καθο
δηγήσουν τους λαούς εις υποταγήν» στον σουλτάνο. Να νουθετήσουν
το ποίμνιό τους, τα απολωλότατα πρόβατα, που είχαν ήδη ξεσηκωθεί
κατά του σφαγέα τους και πολεμούσαν για την ελευθερία τους, να
επανέλθουν στη στάνη του σουλτάνου.
Οι τύποι αυτοί ε'φθασαν στη Μεσσηνία και από εκεί, με τη βοήθεια
του Ιμπραήμ, επεχείρησαν να επισκεφθούν όλες τις επαρχίες της Π ε
λοποννήσου. «...έβοήθησε* τούς άνοήτους και ευτελείς πέντε κληρι
κούς νά είσδύσουν είς τήν Λακεδαίμονα καί διά τής έπαρχίας αυτής
εκείνοι ε'φθασαν προ τής Τριπολιτσάς». Έ ξω από την Τρίπολη,
«ένώπιον πεντακοσίων ατόμων τά όποια είχον συγκεντρωθεί γύρω
των έκ περιεργείας, ήρχισαν νά άναπτύσσουν τον σκοπόν τής
άφίξεώς των, προσθέτοντες ότι δεν συνέφερεν είς τούς 'Έλληνας να
παραμένουν είς τήν οίκτράν κατάστασιν που εύρίσκοντο κάι ότι
ώφειλαν τό ταχύτερον νά βοηθήσουν όλοι νά έπανέλθη ό τόπος υπό
τήν ευεργετικήν χεϊρα τοΰ κραταιοτάτου Σουλτάνου».**
Ακόμη και τον Κυβερνήτη Καποδίστρια επισκέφθηκαν, για να τον
πείσουν ότι το συμφέρον των Ελλήνων ήταν να παραμείνουν υπήκοοι
του σουλτάνου και ότι αυτός με τη μεγαλοθυμία που τον διέκρινε, ήταν
έτοιμος να συγχωρέσει την εξέγερση. Η Υψηλή Πύλη, βλέποντας ότι
τα στρατιωτικά μέτρα δεν ήσαν ικανά να κάμψουν τον αγώνα των Ελ
λήνων για ελευθερία, σκέφθηκε, «νά μεταχειρισθή είς υποταγήν τών
Ελλήνων τήν Μεγάλη ν Εκκλησίαν, ύπενεργήσασα να έπικαλεσθή
καί λάβη αΰτη τήν άδειαν προς επαναγωγήν τών άποπλανηθέντων
είς τήν ποίμνην. Είς πραγματοποίησιν δέ τών διαταγών τούτων άπέστειλεν ή Μεγάλη Εκκλησία είς τήν Ελλάδα...» τους παραπάνω
ιεράρχες, οι οποίοι «ένεχείρισαν τώ κυβερνήτη συνοδικήν επιστολήν
νουθετούσαν, άπειλοΰσαν καί προτρέπουσαν είς υποταγήν». ***
Δια της εν λόγω επιστολής «οί 'Έλληνες... ένουθετοϋντο, πρου-

* Ο Ιμπραήμ.
** Διον. Κόκκινου, όπ. παρ., σ. 447.
*** Σπ. Τρικούπη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, όπ. παρ., σ. 274.
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τρέποντο και έσυμβουλεΰοντο είς πιστήν υποταγήν, έξ’ άλλου δέ κα'ι
ήπειλοΰντο».*
Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας, που έλαβε την επιστολή αυτή, απά
ντησε:
«Πάμπολυ αίμα έχύθη, πάμπολλαι ούσίαι έφθάρησαν είς διάστημα
οκτώ έτών πολέμου κάί δυστυχιών, καθ’ ου ό τόπος οΰτος κατηφανίσθη, ώστε όλως διόλου αδύνατον είναι νά έπανέλθη είς όποιανδήποτε κατάστασιν πραγμάτων βάσιν έχουσαν τό παρελθόν».**
«Κα'ι οΰτω μέν άπέβη ή προς υποταγήν έκ νέου τών Ελλήνων είς
τήν Πύλην διά τοΰ Πατριαρχείου άπόπειρα...»*** Τά δέ « πέντε μεγα
λοπρεπή ράσα συρόμενα άκόμη είς τήν προέκτασιν τής λάσπης τής
δουλείας και άποδιωχθέντα άπό τόν άνεμον τής ελευθερίας, πού
επνεεν είς αύτόν τόν τόπον»,**** επέστρεψαν άπρακτα στην Κων
σταντινούπολη.
%SA

Η Ελληνική Νομαρχία
Το 1806 εκδίδεται στην Ιταλία από έναν ανώνυμο Έλληνα, ένα βιβλίο
με τον τίτλο “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ”, καινοφανές και πρωτοπό
ρο για την εποχή του, αλλά και για την εποχή μας ακόμη, γεμάτο δυ
στυχώς πικρές αλήθειες, ίσως το ριζοσπαστικότερο βιβλίο που έχει
γραφτεί ποτέ για την ελληνική πραματικότητα και τον ρόλο τον οποίο
έπαιξε ο κλήρος, στή διαμόρφωση της συνείδησης του Γένους, σε όλη
την μακραίωνη πνευματική και πραγματική δουλεία του, από την επι
κράτηση του χριστιανισμού, μέχρι την επανάσταση του ’21.
Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, δεν μπορεί να προσθέσει κανείς τί
ποτε περισσότερο, από όσα σ’ αυτό αποκαλύπτονται:

* Μ. Οικονόμου, όπ. παρ., σ. 829.
** Δ. Κόκκινος, όπ. παρ., σ. 450.
*** Σπ. Τρικοΰπης, όπ. παρ., τ. Δ', σ. 274.
**** Δ. Κόκκινος, όπ. παρ., σ. 450.
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«Άπό τότε λοιπόν έως τους 364 μετά Χριστόν, όπου διεμοιράσθη τό ρωμαϊκόν βασίλειον είς άνατολικόν κα'ι δυτικόν, οί
Έ λλη νες ύπόκειντο είς φοβεράν τυραννίαν κάί επαθον άνήκουστα
βάσανα καί ταλαιπωρίας άπό τους διαφόρους σκληροτάτους ίμπεράτορας, όπου ή 'Ρώμη τούς έπεμπεν. Δέν ήδΰναντο νά έλευθερωθώσι άπό τοιοΰτον ζυγόν... Ά πό τότε λοιπόν όπου έστερεώθη ό χρι
στιανισμός, έως τούς 1453, άντίς να αυξήσουν τά μέσα τής έλευθερώσεώς των, φεϋ! έσμικρΰνοντο. Ή δεισιδαιμονία κάί ό ψευδής καϊ
μάταιος ζήλος τών ιερέων κα'ι πατριαρχών, κατακυρίευσεν τάς
ψυχάς τών βασιλέων, οί όποιοι άντ'ι νά επιμελούντο είς τό νά διοικήσωσι τον λαόν, καθώς έπρεπε, άλλο δέν έστοχάζοντο, παρά νά
φιλονικώσι και νά κτίζωσιν έκκλησίας. Τότε είς τήν Ε λλάδα
έφάνησαν τρείς κυριότητες, ή τυραννία, τό ιερατείο κα'ι ή ευγένεια,
αί όποΐαι διά ένδεκα αιώνας σχεδόν, κατέφθειραν τούς Έ λλη να ς
κα'ι κατερήμωσαν τήν Ε λλάδα. Ή ματαιότης τών πατριαρχών και
παππών έπροξένησαν τό σχίσμα άνάμεσον ήμών κα'ι τών Λατίνων,
και ή δεισιδαιμονία ήνωσεν είς αυτό εν μίσος φοβερόν μέχρις τής
σήμερον. Άφοϋ, λέγω, τό ίερατείον ήθέλησε νά ένώση τά εκκλησια
στικά /τάλματα μέ τούς πολιτικούς νόμους, διά νά τιμάται έν
ταυτώ κα'ι νά όρίζη χωρ'ις δυσκολίαν, έκατάλαβεν, ότι άναγκαΐον
ήτο πρότερον νά τυφλώση τον λαόν μέ τήν άμάθειαν, διά νά στερεώση καλλιότερα τον σκοπόν του, κα'ι ούτως προσεπάθησε νά
έσβήση κάθε σπουδήν είς τήν Ε λλάδα, κα'ι ύπερασπίσθη τήν άμάθειαν. Α ί έπιστήμαι, όπού πρότερον ήνθιζον, ήρχισαν να μαρανθώσιν, οί διδάσκαλοι έμωράνθησαν, κα'ι ή άλήθεια μέ τήν φιλο
σοφίαν έξωρίσθησαν. Ά λλο βιβλίο δέν εύρίσκετο, είμή τά πονήμα
τα τών ιερέων. Κάθε φιλόλογος άλλο δέν ήμποροΰσε νά άναγνώση
είμή τά θαύματα κα'ι τούς βίους τών άγιων, κα'ι οί ταλαίπωροι
Έ λληνες, άγκαλιά και φιλελεύθεροι, ύστερημένοι όμως άπό τό φώς
τής φιλοσοφίας, έγιναν σχεδόν δούλοι κατά συνήθειαν, μεμεθυσμένοι δέ άπό τήν άμάθειαν και τήν δεισιδαιμονίαν, ύπήκουον κα'ι
έφοβοϋντο τούς τυράννους των, χωρ'ις νά ήξεΰρουν τό διατί. Έ ν α ς
άφορισμός τοϋ άρχιερέως έτρόμαζεν τόσα μιλλιούνια άνθρώπων.
Ώ, δεισιδαιμονία! πόσον φοβερά είσαι είς τά άνθρώπινα πάθη, κα'ι
πόσον ούτιδανώνεις τήν άνθρωπότητα, όταν κυριεύσης τάς ψυχάς
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τών άπλών καϊ άμαθών λαών, οί όποιοι τόσον άπομωρώνονται,
όπου τρέμουσιν είς τήν ψευδή λαλιά σου, καθώς τά βρέφη
φοβούνται έναν όφιν ξΰλινον, ή έναν χαλκοϋν λέοντα! ...Φεϋ! βαβαί
τής άθλιότητός μας! Οί ιεροκήρυκες άρχινοϋν άπο τήν ελεημοσύνην
κα'ι τελειώνουν είς τήν νηστείαν. Πώς θέλεις λοιπόν νά έξυπνήσουν
οι Έ λλη νες από τήν ομίχλην τής τυραννίας; Οί ιεροκήρυκες οί
όπο'ιοι ήτον είς τό χρέος νά τους άποδείξωσι τήν άλήθειαν, δεν τό
κάμνουσιν.
»Άλλά τί άποκρίνονται αύτο'ι οί φιλόζωοι κα'ι αύτόματοι ψευδοκήρυκες “Ό θεός αδελφοί, μάς έδωκε τήν τυραννίαν έξ άμαρτιών μας,
καί πρέπει, άδελφοί, να τήν ύποφέρωμεν με καλήν καρδίαν καί χωρίς
γογγυσμόν, καί να εύχαριστηθώμεν είς ό,τι κάμνει ό Θεός!” Καί υστέ
ρα άπο τέτοια ξυλολογήματα λέγουν καί τό ρητόν: “δν άγαπά κύριος,
παιδεύει”. Έσεις* φωνάζετε με άκραν ήσυχίαν καί λέγετε: “Αγαπητοί,
ό Θεός μάς έδωκεν τήν οθωμανικήν τυραννίαν, διά νά μάς τιμωρήση διά
τά άμαρτήματά μας καί παιδεΰοντάς μας είς τήν παρούσαν ζωήν, νά
μάς έλευθερώση μετά θάνατον άπο τήν αιώνιον κόλασιν “ .Ώ, έχθροί
τής άληθείας, τουτέστιν τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ! Δεν βλέπετε, όπου με
αύτην τήν κακήν σας καί άτοπον παρηγορίαν υποχρεώνετε τους
'Έλληνας άντίς νά μισήσουν τήν τυραννίαν καί νά προσπαθήσουν νά
έλευθερωθοΰν, έξ εναντίας νά τήν άγαπώσι, καί μάλιστα, νά νομίζωνται ευτυχείς πιστεΰοντες άπο άπλότητά των, ότι παιδεύονται είς τήν
παροΰσαν ζωήν, διά νά άποκτήσουν τον παράδεισον; Ίδοϋ λοιπόν, ώ
'Έλληνες, όπου άρκετώς άπεδείχθη πόσον τό σημερινόν ελληνικόν
ίερατειον έμποδίζει καί κρύπτει τήν όδόν τής έλευθερώσεως των
Ελλήνων, καί αϋτη έστίν ή πρώτη αιτία όπου μέχρι τής σήμερον εύρισκόμεθα υπό τής οθωμανικής τυραννίας».**
Έ τσι λοιπόν μας λέει το ιερατείο. Τετρακόσια χρόνια σκλάβοι
γιατί το ήθελε ο Θεός. Και να είμαστε και ευχαριστημένοι και από
πάνω. Σκλάβοι για τις αμαρτίες μας. Ποιές; Λές και έφταιγε ο λαός,
επειδή δεν συμφωνούσαν ο πατριάρχης με τον πάπα ποιος θά ’χει τα
πρωτεία και τη... μάσα, και άφησαν αβοήθητη οι Δυτικοί την Πόλη,
* Οι ιερωμένοι.
** Ελληνική Ν ομαρχία, εκδ. Κάλβος, Αθήνα 1980, σελ. 81.
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να την πάρουν οι Τούρκοι. Λες και δεν έφταιγε ο διαβόητος καλόγε
ρος την εποχή της άλωσης, Γεννάδιος, που ξεσήκωσε τους οπαδούς
του, παραμονές της άλωσης, ενάντιου μένος στην ένωση και στον αυτοκράτορα. Λες και δεν έφταιγε για την άλωση και τη σκλαβιά, «ο
καλοθρεμμένος, γδύστης και αχόρταγος στρατός των διακοσίων χι
λιάδων καλόγερων της κληρικής αυτοκρατορίας, που ανέβαζε και
κατέβαζε πατριάρχες και δεσποτάδες, που στρατοπέδευε μόνο στην
Κωνσταντινούπολη, την εποχή της άλωσης, αφήνοντάς την υπερά
σπιση της Πόλης στους επτά χιλιάδες μισθοφόρους Γεννουάτες και
στους τρεις χιλιάδες στρατιώτες του Παλαιολόγου.*

^sAs^>
Πατριαρχικοί νταβατζήδες
Ο εκάστοτε πατριάρχης διοριζόταν από τον σουλτάνο.** Για να ανε
βεί, όμως, στον πατριαρχικό θρόνο, έπρεπε να πληρώσει γενναίο
μπαξίσι, από 90.000 εως 100.000 πιάστρα. Σπάνια, όμως, παρέμενε
στη θέση του περισσότερο από τρία χρόνια. Ό λο αυτό το διάστημα
φρόντιζε να τα έχει καλά με τους αξιωματούχους της Πύλης, αν δεν
ήθελε να χάσει τον θρόνο του και επομένως ήταν υποχρεωμένος να
δωροδοκεί συνεχώς.
Την επόμενη κιόλας της ενθρονίσεως άρχιζαν οι μηχανορραφίες
από τους ανταγωνιστές του για να επιτύχουν την αποπομπή του. Και
βέβαια κανένα μέσον δεν είναι απαράδεκτο. Πρώτα πλησιάζονταν
οι κατάλληλοι άνθρωποι στο περιβάλλον του σουλτάνου, μετά άρχι
ζαν οι δωροδοκίες και οι συκοφαντίες, που δεν είχαν τελειωμό. Ξε
κινούσε ένας πραγματικός πόλεμος. Προσωπικές φιλοδοξίες, συμμαχίες -βοήθα με, να σε βοηθήσω- φατριασμοί, σκευωρίες για
πραγματικές ή φανταστικές παραβάσεις. Ακριβώς όπως και σήμερα.

* Γιάννης Κορδάτος, Τα τελευταία χρόνια της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
** Και σήμερα ακόμη, ο διορισμός του πατριάρχη επικυρώνεται από τον Ν ομάρ
χη της Κωνσταντινούπολης.
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Αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότεροι μητροπολίτες ήσαν εγκατε
στημένοι στην Κωνσταντινούπολη. Έ πρεπε να ήσαν έτοιμοι, όταν
χηρέψει ο πατριαρχικός θρόνος να κινηθούν εγκαίρως. Συνήθως
επικρατούσε αυτός που έχει το καλύτερο μέσον, τον ισχυρότερο
προστάτη. Και πάντοτε τον είχε εκείνος που πλήρωνε τα περισσότε
ρα. Αυτός ήταν ο κανόνας. Ο ανταγωνισμός των ιεραρχών και η επι
θυμία τους για την κατάκτηση της ηγεσίας είχε γίνει πηγή πλουτι
σμού για τους Τούρκους αξιωματούχους, αλλά και για τους ίδιους,
αφού η προαγωγή σε ανώτερη θέση, πέρα από το κύρος είχε ως συ
νέπεια και τη σημαντική αύξηση των εσόδων τους Η παράδοση αυ
τή, ο πόλεμος μεταξύ των δεσποτάδων για το ποιος θα καταλάβει την
πιο πλούσια μητρόπολη, έχει μείνει αναλλοίωτη αιώνες τώρα μέχρι
τις ημέρες μας. Έ χ ει γίνει πλέον δόγμα. Και ως γνωστόν τα δόγμα
τα ούτε καταργούνται, ούτε αναθεωρούνται.
Στις άθλιες αυτές διαμάχες, θλιβερό ρόλο έπαιζαν και οι λαϊκοί πα
ράγοντες της Πόλης. Φαναριώτες, έμποροι, καραβοκύρηδες, μπα
κάληδες, χασάπηδες, ψαράδες, ακόμη γουναράδες και ραφτάδες.
Ναι ραφτάδες. Ό π οιος είχε φίλο, συγγενή, κουμπάρο, συμπέθερο
του ράφτη, ή γουναρά, που πελάτης του ήταν ο Μεγάλος Βεζίρης ή
ο πασάς ή κάποιος άλλος σημαντικός Τούρκος, είχε μεγάλες πιθα
νότητες να πάρει τον θρόνο, γιατί θα μεσίτευε ο τεχνίτης και θα
προσπαθούσε να πείσει τον Τούρκο αξιωματούχο να υποστηρίξει
τον δικό του φίλο, προσφέροντας και το ανάλογο μπαξίσι. Οι γου
ναράδες, οι ραφτάδες και διάφορες άλλες επαγγελματικές κατηγο
ρίες ανέβαζαν και κατέβαζαν με τον παρά τους πατριάρχες και μη
τροπολίτες. Ή ταν οι νταβατζήδες* του κλήρου. Νταβατζήδες λοι
πόν, γιατί επρόκειτο για έναν ανελέητο αγώνα, στον οποίο σπου
δαίο ρόλο έπαιζαν οι προστάτες.
Αυτά που γράφονται δεν είναι αποκυήματα της φαντασίας μου,

*
Νταβατζής είναι τουρκική λέξη -davagi- και σημαίνει τον συνήγορο, τον υπε
ρασπιστή και γενικότερα τον προστάτη, από το ουσιαστικό dava, που σημαίνει δίκη
και την κατάληξη ςί που είναι δηλωτικό επαγγέλματος. Ομοίως σοβατζής -siva?iαπό το siva = σοβάς και το ςϊ.
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αλλά εξακριβωμένα ιστορικά γεγονότα, που αναφερόνται σε πλήθος
χρονικά της εποχής. Σε ένα από αυτά, διαβάζουμε για κάποιον γουναρά, με το όνομα Μανωλάκης, που με γενναία δωροδοκία, έκανε
πατριάχη το 1715, τον Κοσμά τον Γ \ Αλλά ο άλλος υποψήφιος πα
τριάρχης, ο μητροπολίτης Καισαρείας Ιερεμίας, πλήρωσε στον βεζί
ρη τα διπλά και έγινε εκείνος πατριάρχης, παίρνοντας τη θέση του
Κοσμά, που απολύθηκε. Τον Ιερεμία κατηγορούν για προδοσία οι
οπαδοί του καθαιρεθέντος Κοσμά και καταφέρνουν να απομακρυν
θεί από τον θρόνο. Εκείνος, όμως, δεν παραιτείται και από την ιδέα
να ανεβεί πάλι στον πατριαρχικό θρόνο. Χρησιμοποιεί άλλο καλύτε
ρο μέσον. Προσεταιρίζεται έναν Αρμένη ράφτη, ονόματι Λουκή με
δυνατές γνωριμίες στον βεζίρη, του προσφέρει 50.000 γρόσια και
επανέρχεται στον θρόνο.
«Οί οικιακοί τοϋ κυρ Ίερεμίου προσελθόντες τώ κάλφα Άρμενίω
προβάλλουσι τήν πατριαρχίαν τοΰ Ίερεμίου καί ϋπεσχοϋνται
ποσότητα χρηματικήν οϋκ όλίγην. Καί ό ’Επίτροπος* καί ό κάλφας
ήθελον άσπρα** διά τήν οικοδομήν τοΰ τζαμίου. Ό θ εν μεταπεμφθείς
ό κυρ Ιερεμίας άπο τό σπίτι τοΰ Λουκή, φορεϊ καββάδι παρά πάσαν
ειδησιν, γνώμην καί συγκατάνευσιν καί τής συνόδου καί τών
προυχόντων τοΰ έκκλησιαστικοΰ καταλόγου. Έχρεώστει ό Ιερεμίας
10.000 γρόσια».***
Θα χρειασθεί εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, νομίζω απαραίτητη,
για να εκτιμήσουμε ποιά σημερινή αξία μπορεί να είχαν τα 50.000
γρόσια, που έδωσε στον βεζίρη ο Ιερεμίας. Δεν μπορεί βέβαια να
υπολογισθεί εύκολα η ισοτιμία της σημερινής νομισματικής μονάδας
του ευρώ, με τα γρόσια της εποχής που αναφερόμαστε. Μπορούμε
όμως να υπολογίσουμε κατά προσέγγισιν, πόσα ευρώ μας κάνουν
σήμερα τα 50.000 γρόσια, με βάση άλλα στοιχεία από άλλες πηγές.
Για παράδειγμα την εποχή που αναφερόμαστε μία οκά κρέας είχε 10
παράδες και το ένα γρόσι αντιστοιχούσε σε 40 παράδες. Επομένως

* Ο Βεζίρης.
** Χρήματα.
*** Κ. Κούμας: όπ. παρ., τ. I', σ. 393.
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τα 50.000 γρόσια ήσαν 2.000.000 παράδες, με τα οποία μπορούσες να
αγοράσεις 200.000 οκάδες κρέας! Σήμερα για αγορά 200.000 οκά
δων κρέατος,* χρειάζεσαι 2.500.000 ευρώ. Αυτό ήταν το ποσό σε ευ
ρώ, που πλήρωσε ο Ιερεμίας στον βεζίρη, για να γίνει πατριάρχης!
11 πραγματικότητα όμως ξεπερνά την φαντασία. Σενάρια που μόνο ο
Φώσκολος μπορεί να γράψει. Οι συνοδικοί, που δεν τους ρώτησαν
καθόλου, διαμαρτυρόμενοι για την πραξικοπηματική εκλογή του Ιε
ρεμία καταφεύγουν στον Βεζύρη “προσκλαιόμενοι κατ’ αυτού” και
ζητούν την απόλυση του Ιερεμία. Τα καταφέρνουν. Ο Ιερεμίας απο
λύεται και στον θρόνο ανεβαίνει ο επίσκοπος Νικομήδειας Σερα
φείμ. Αλλά ο νέος πατριάρχης μαχαιρώνεται μια Κυριακή μετά την
λειτουργία έξω από την εκκλησία, από άνθρωπο του Ιερεμία. «Μια
Κυριακή μετά τήν λειτουργίαν, έξελθών τής έκκλησίας κα'ι στάς έπ'ι
τών κρηπίδων τοΰ νάρθηκος και εύλογών τόν λαόν, ώς σύνηθες,
έτραυματίσθη παρά δημότου τινός, μαχαίρι, κινηθέντος είς τούτο
παρά τών όμοφρόνων δημοτών τοΰ Ίερεμίου».**
Έ νας άλλος πατριάρχης ο Παΐσιος ο Β', κατηγορείται για “σιμωνία”, τουτέστιν για άκρατη φιλοχρηματία και ανατρέπεται. Τη θέση
του παίρνει ο Νεόφυτος ο ΣΤ . Μία γυναίκα, όμως, όνόματι Ζωή με
μεγάλες γνωριμίες στην Πύλη, με χρήματα των φίλων του Παισιου,
δωροδοκεί τον Βεζίρη, ανατρέπει τον Νεόφυτο και αποκαθιστά στον
θρόνο και πάλι τον Παΐσιο. Ο Παΐσιος για να στερωθεί στον θρόνο,
βρίσκει ισχυρό σύμμαχο στο πρόσωπο του μητροπολίτη Νικομήδειας
Κυρίλλου και με «κοινόν όρκον επί του Ευαγγελίου», μέσα στην εκ
κλησία, ορκίζονται αμοιβαία πίστη, αγάπη και αλληλοϋποστήριξη.
Μόλις, όμως, εξέρχονται της εκκλησίας «κατέφαγον τόν όρκον των,
ώς οί όνοι τά λάχανα», γράφει ο μετέπειτα πατριάρχης Καλλίνικος,
ο οποίος, τότε, ων κατώτερος κληρικός, υπήρξε μάρτυρας της ορκο
δοσίας των παραπάνω προϊσταμένων του. Σε λίγο χρόνο, ο Κύριλλος

* Μ ία οκά = 1250 γραμ.
** Κ. Κοΰμας, όπ. παρ., τ. Γ, σ. 336.
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με πολΰ χρυσάφι ανατρέπει τον Παΐσιο, αλλά τρία χρόνια αργότερα,
με τον ίδιο τρόπο επανέρχεται ο Παΐσιος και αποχωρεί ο Κύριλλος.
Ο δε παραπάνω αναφερόμενος διάκος και μετέπειτα πατριάρχης
Καλλίνικος ανατρέπεται από τη συντεχνία των μπακάληδων και των
ψαράδων της Κωνσταντινούπολης, γιατί έθιξε τα συμφέροντά τους,
επειδή θεώρησαν ότι θα τους έκλεινε τα μαγαζιά, γιατί ήθελε να πε
ριορίσει τις νηστείες: «Άλιεΐς κα'ι βακάληδες έκαμαν κατ’ αύτοϋ
συνωμοσίαν, και μίαν Κυριακήν, μετά τήν άπόλυσιν τής εκκλησίας,
ώρμησαν επάνω του, τον έδειραν άπανθρώπως κα'ι τον έδιωξαν άπό
τό Πατριαρχεΐον».*
Μέσα σε μια δεκαετία (1740-1751), ανέβηκαν και κατέβηκαν από
τον πατριαρχικό θρόνο επτά πατριάρχες. Μόνον ο παραπάνω Ιερε
μίας ανέβηκε και κατέβηκε τέσσερεις φορές. Αυτό πια κατήντησε να
είναι βίβλος ανόδου και καθόδου πατριαρχών, αφού Κοσμά, αντικα
τέστησε Ιερεμίας, Ιερεμία αντικατέστησε Σεραφείμ, Σεραφείμ αντι
κατέστησε Ιερεμίας, Ιερεμία αντικατέστησε Παΐσιος, Παΐσιο αντι
κατέστησε Νεόφυτος, Νεόφυτο αντικατέστησε Παΐσιος, Παΐσιο
αντικατέστησε Κύριλλος, Κύριλλο αντικατέστησε Παΐσιος, Παΐσιο
αντικατέστησε Καλλίνικος και πάει λέγοντας... πατριαρχίες δεκατέσσερεις!
Υπάρχει, όμως, και κάτι άλλο, πιο εξωφρενικό. Σύμφωνα με
έγκυρη μαρτυρία, κάποιοι επιτήδειοι έκαναν πατριάρχη Αντιόχειας
το 1720, ένα παιδί 17 ετών, που ανέβηκε στον θρόνο, ως Κύριλλος ο
γ ' **
Σε άλλο κείμενο της εποχής, ένας Θηβαίος γράφει για τις μεθόδους
που ακολουθούσαν, τον 18ο αιώνα, οι υποψήφιοι πατριάρχες και μη_ τροπολίτες για την κατάκτηση του οικουμενικού και του μητροπολιτικού θρόνου. Δηλαδή, για τις συναλλαγές, τις πιέσεις, μεσιτίες, δω
ροδοκίες, παρασκήνια και εκβιασμούς. «Εκείνοι όποϋ είς τούτον
τον αιώνα άνεβαίνουν είς τον βαθμόν τής άρχιερατικής άξίας είναι

* Κ. Κοΰμας, όπ. παρ., τ. Γ, σ. 393.
** Αθ. Κομνηνου Υψηλάντη, Τα μετά την άλωσιν, Κωνσταντινούπολη 1870, σ. 313.
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δοΰλοι και ύπηρέται ή τοΰ πατριάρχου ή τών προκρίτων άρχιερέων:
διάκονοι, πρωτοσΰγγελλοι έφημέριοι τοΰ πατριαρχείου, οί όποιοι
δουλεύουν τους προεστούς τους με πολλήν υπομονήν καί με τήν
έλπίδα να γίνουν ή οί διάδοχοι τοΰ ίδίου τοΰ προεστοΰ ή άλλης επα
ρχίας δεσπόται. Κα'ι όταν άποθανή καμμίας έπαρχίας δ άρχιερεΰς,
εύθΰς άρχινοΰν με βίαν τάς μεσιτείας, άλλοι είς τον πατριάρχην,
άλλοι εις προκρίτους άρχιερεΐς, άλλοι είς άρχοντας και άρχόντισσες,
πολλάκις και είς πρόσωπα τών μεγιστάνων, και άπο τους πολλούς
έπιτυγχάνει ένας και λαμβάνει τήν άξίαν αυτήν».*
Είναι απίστευτο. Διαβάζω και δεν πιστεύω τα μάτια μου. Είναι
δυνατόν το κείμενο αυτό να γράφτηκε πριν τρεις αιώνες; Μήπως
πρόκειται για φάρσα κάποιου σύγχρονου φαρσέρ, που χρησιμοποιεί
μεσσαιωνική γλώσσα για να μας ξεγελάσει; Και όμως, τίποτε δεν
συμβαίνει από όλα αυτά. Η μαρτυρία αυτή έχει όντως ηλικία 300
ετών και κάθε ομοιότητα με τη σημερινή πραγματικότα, με πρόσω
πα, καταστάσεις και γεγονότα, είναι εντελώς συμπτωματική! Μόνο
κακεντρεχείς, ανιστόρητοι και -κατά Σ έργιον- «αναιδέστατοι ψεύστες», θα μπορούσαν να αρνηθούν, το αναλλοίωτο, ανά τους αιώνες,
της εκκλησιαστικής παράδοσης, της εκλογής του σημερινού Κολοσούσα του δεσπότη, σε αυριανό μητροπολίτη και αρχιεπίσκοπο! Και
όμως έτσι γινόταν, έτσι γίνεται...
Σήμερα τους νταβατζήδες της τουρκοκρατίας έχουν αντικαταστή
σει περίεργες, σκοτεινές και αδιαφανείς παραεκκλησιαστικές οργα
νώσεις που προωθούν στον αρχιεπισκοπικό θρόνο τα δικά τους παι
διά, εσωεκκλησιαστικές ίντριγκες και μηχανορραφίες, πολιτικοί, οι
οποίοι ποντάρουν στην υποστήριξη του κλήρου, διαπλεκόμενα οικο
νομικά συμφέροντα και ένα πλήθος παρακατιανών παραγόντων της
δημόσιας ζωής, που φυσικά περιμένουν, μετά την εκλογή, το αντίδωρο από το χέρι του εκλεκτού τους.
Τότε ο παππάς ή ο διάκος για να γίνει μητροπολίτης, ξεκίναγε την

*
Σπ. Ασδραχά, Π ραγματικότητες α π ό τον ελληνικό 18ο αιώνα. Άγνωστα και
ανέκδοτα κείμενα 1790-1840, σ. 97.
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καριε'ρα του από την κουζίνα, ή από θαλαμηπόλος του δεσπότη,
όμοια και απαράλαχτα, όπως και σήμερα. Αν η διαγωγή του ήταν κα
λή και τα προσόντα του αρεστά στον δεσπότη, γινόταν τραπεζοκόμος
ή γραμματε'ας του και σιγά-σιγά διάκονος, παπάς, επίσκοπος, μητρο
πολίτης. Βλέπετε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία η παράδοση παίζει μεγά
λο ρόλο. Οι περισσότεροι κατώτεροι κληρικοί κατοικούσαν στη επι
σκοπή. Βάδιζαν πλάι στον δεσπότη, όταν έβγαινε έφιππος και του
κρατούσαν τον αναβολέα για να ανεβεί στο άλογο. Μετά έμπαιναν σε
μοναστήρι και, όσοι διέθεταν τα απαραίτητα γρόσια, μπορούσαν να
γίνουν γρήγορα επίσκοποι, αρκεί να είχαν τον κατάλληλο άνθρωπο
στο περιβάλλον του πατριάρχη. Για το πώς τώρα μπορούσε να γίνει
παππάς ένας χωριάτης, μας το αποκαλύπτει η Ελληνική Νομαρχία: «Ό
τρόπος δέ μέ τόν όποιο κρίνει άξιον τής ιεροσύνης έναν χωριάτη ό
δεσπότης, είναι ό άκόλουθος : Πρώτον τού ζητεί έκατόν ή περισσό
τερα ή λιγώτερα γρόσια κα'ι τά λαμβάνει, έπειτα τόν έρωτά άν
ήξεύρη γράμματα, ήτοι νά γράψη κα'ι νά άναγνώση, ύστερον τού
φέρει τό Ψαλτήριον και αύτός άναγιγνώσκει έν κατεβατόν καϊ εύθύς
τόν κάμνει ιερέα. Ή άμάθεια αύτή τών ιερέων είναι άκρα, καϊ άπό
αύτούς οί περισσότεροι άποκαθίστανται άρχιμανδρΐται, έπειτα
κερδίζοντες άγοράζουν έπισκοπάς καϊ έξακολούθως γίνονται
άρχιεπίσκοποι καί, όχι όλίγας φοράς, πατριάρχαι».*
Για να γίνει κανείς παππάς έπρεπε προηγουμένως να παντρευτεί
(ή μάλλον να νυμφευθεί!). Διάλεγε λοιπόν το πιό νέο, όμορφο και
γεροδεμένο κορίτσι του χωριού, για να είναι σίγουρος ότι θα ζήσει
αρκετά χρόνια, γιατί αν πέθαινε δεν μπορούσε να ξαναπαντρευτεί ο
παππάς. Τα κορίτσια πάλι προτιμούσαν τον γάμο με παππά γιατί, όχι
μόνο δεν επρόκειτο ποτέ να πεινάσουν -το ποίμνιο να είναι καλάαλλά και διότι οι παππαδιές ήσαν οι πιο αξιοσέβαστες γυναίκες του
χωριού. Ό ταν πέθαινε ο παππάς τον “θρόνιαζαν”, όπως το έλεγαν,
δηλαδή τον έθαβαν καθιστό, αφού προηγουμένως εδήλωνε η παππαδιά ότι δεν πρόκειται να παντρευτεί. Αν δήλωνε, όμως, ότι θα ξανα
παντρευτεί τότε τον έθαβαν “μακριά”, δηλαδή ξαπλωμένο, όπως
όλους τους άλλους.
* Ανωνύμου, Ελληνική. Νομαρχία, εκδ. Βαγιονάκη, σ. 134.
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Η συνήθεια αυτή είχε δώσει την αφορμή να κυκλοφορήσουν και
τα σχετικά ευτράπελα ανέκδοτα. Σε μια περίπτωση λοιπόν θανάτου
του παπά, ζήτησαν από την παπαδιά να δηλώσει αν θα μείνει χήρα ή
όχι, για να “θρονιάσουν” τον παππά, ή αναλόγως να τον θάψουν
“μακριά”. Η παππαδιά το σκέφτηκε για λίγο και αποκρίθηκε «μα
κριά και δίπλα βάλτε τον, δεν ξέρω τί με βρίσκει!».
Σε μία άλλη περίπτωση, σαν πέθανε κάποιος παππάς, ρώτησαν
την παπαδιά αν θα μείνει χήρα για να θάψουν τον παππά καθιστό
κατά το έθιμο. Η παππαδιά αρνήθηκε να δηλώσει κάτι τέτοιο. Ο
παππάς όμως είχε πάθει νεκροφάνεια και όταν σε λίγο “αναστήθη
κε” και έμαθε τα γενόμενα πλάκωσε την παπαδιά στο ξύλο.

...Τυχερά και... Υποχρεωτικά...
Υπήρχαν και τότε, όπως και σήμερα, πλούσιες και φτωχές μητροπόλεις.
Κατά μέσον όρο το εισόδημα ενός μητροπολίτη κυμαινόταν γύρω
στα 6.000 πιάστρα τον χρόνο. Τα μισά από αυτά τα έδινε στον πα
τριάρχη, μετά είχε δώρα στον πασά, στον καδή και σε άλλους Οθω
μανούς αξιωματούχους για να έχει την εύνοιά τους. Τα χρήματα αυ
τά τα κατέβαλαν στον δεσπότη οι παππάδες και αυτοί με τη σειρά
τους φορολογούσαν τους πιστούς της ενορίας τους με οκτώ παράδες
την κάθε οικογένεια. Αλλά πέρα από τις υποχρεωτικές εισφορές, εί
χαν και τα “τυχερά” τους, από την τέλεση των διαφόρων ιεροτελε
στιών. Τα δικαιώματα από τους γάμους, τα βαφτίσια, τις κηδείες,
τους αγιασμούς, τους εξορκισμούς, τους αφορισμούς και όλα τα υπό
λοιπα ήταν σημαντικά. Για κάθε μία από αυτές τις πράξεις υπήρχε
διαφορετική τιμή, όπως και σήμερα. Έ να ς γάμος λ.χ. στοίχιζε από 2
πιάστρα και πάνω και μία βάφτιση 15 με 20 παράδες, δηλαδή το δι
πλάσιο της ετήσιας εισφοράς του πιστού. Στις φτωχότερες μητροπό
λεις είχαν βρεί οι μητροπολίτες άλλον τρόπο για να καλύπτουν τη
διαφορά εσόδων από τις πλούσιες. Για παράδειγμα, στην Ικαρία και
στη Σάμο το εισόδημα του δεσπότη από εισφορές ήταν 2.000 πιά-
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στρα τον χρόνο. Αλλά στα τυχερά του πρέπει να υπολογισθούν και
το ποσόν από τις ευλογίες των υδάτων και των κοπαδιών που έκανε
στις αρχές Μαΐου κάθε χρόνου. Ό λο το τυρί και το γάλα της ημέρας
κατά τη οποία γινόταν ο αγιασμός το έπαιρνε ο δεσπότης. Επαιρνε
ακόμη δύο ζώα από κάθε κοπάδι.* Αυτοί οι αγιασμοί δεν πρέπει να
μας κάνουν εντύπωση. Εδώ σήμερα βλέπουν τα μάτια μας να ευλογούνται και οι “Μερσεντές” με ανοιχτά τα καπώ για να δεχθούν το
άγιο μύρο!
Σε κείμενο ανώνυμου Έλληνα, γραμμένο είκοσι χρόνια πριν την
επανάσταση, διαβάζουμε:
«Ό ’Επίσκοπος έχει τά κανονικά τοϋ 10 παράδες τό κάθε σπίτι, τήν
Λαμπρήν από κάθε παππά ένα άρν'ι και αυγά κατά χωρίον- άλλο 100
άλλο 200 κα'ι άλλο 300. Από τους γάμους παίρνει 45 παράδες ....κα'ι άν
είναι παραμικρά συγγένεια άνάμεσον είς τά άντρόγυνα άρχινά άπο τά
100 γρόσια διά νά πάρει 50 ή ότι ήμπορέσει, κάνοντας συγκατάβασιν
διά νά τοϋ χρωστοϋν χάριν, οί μεσΐται, όπου μεσιτεύουν. Είς κάθε έναν
όπου άποθάνει, τό αύτό κάνει. Αρχινά άπο τά 50 κα'ι κατεβαίνει έως
εκεί όπου εϋρει νά πάρει. Ά ν ΐσως κα'ι κανένας καλόγερος., έλθει είς
τήν έπαρχίαν του διά νά ζητήση ελεημοσύνην άπο τούς πτωχούς χρι
στιανούς, πρώτον πρέπει να τοϋ πάρει 50 ή 60 γρόσια και να τοϋ
δώσει άδεια να περιπατήσει τήν επαρχίαν».**
Αν κάποιος δεν πλήρωνε την εισφορά του τον παρέπεμπαν στον
πασά και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς τί επακολουθούσε. Όπως
γίνεται σήμερα που φυλακίζεται όποιος δεν πληρώνει τις εισφορές
του στο Ι.Κ.Α. ή στο Τ.Ε.Β.Ε. Ο δεσπότης, όμως, της Αθήνας ήταν κα
λύτερος από όλους. Είχε δίπλα στο σπίτι του φυλακή για όσους δεν
ήθελαν να πληρώσουν τον εκκλησιαστικό φόρο. Σήμερα οι δεσποτά
δες, έχουν μόνο δικές του πολεοδομίες, που τις λένε ναοδομίες, δικά
τους δικαστήρια, δική τους περιουσία. Δεν έχουν, όμως, και δικές τους
φυλακές. Είναι κι αυτό μία πρόοδος. Άλλωστε οι φυλακές έχουν μεγά
λο κόστος ανέγερσης και συντήρησης. Τα πράγματα έχουν αρκετά καλυτερεύσει σε σχέση με την περίοδο της οθωμανικής εποχής. Δεν
* Frieseman, Reise durch die Inseln, Berlin 1793 σ. 66.
** Σπ. Ασδραχά, Πραγματικότητες από τον ελληνικό 18ο αιώνα, όπ. παρ., σ. 110-135.
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απαιτούν πλέον τις εισφορές τους, από το ποίμνιό τους, μέσω των πα
πάδων. Γι’ αυτό φροντίζουν, με δικές μας δαπάνες, οι οικονομικές
υπηρεσίας του Κράτους, οι οποίες, τις τέως υποχρεωτικές εισφορές,
τις ονομάζουν «μισθό του κλήρου», τον οποίο, καταθέτουν πλέον κά
θε μήνα στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ανέξοδα, όμορφα και
ωραία, αγγελικά φτιαγμένα, χωρίς έννοιες, φασαρίες και τρεξίματα
των ποιμένων μας, οι οποίοι δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τέ
τοια πεζά, υλικά θέματα, γιατί μεριμνούν και προσεύχονται ημέρα και
νύχτα για τη σωτηρία της ψυχής μας και το άρμεγμα της τσέπης μας!
Έτσι πιστοί και άπιστοι, μουσουλμάνοι και βουδιστές, ταοϊστές και
τστεμιστές, δωδεκαθεϊστές και πανθεϊστές, άθεοι και αιρετικοί, νομο
ταγείς και αναρχικοί, δίκαιοι και άδικοι καταβάλλουμε ανελλιπώς τον
παρά μας για να εξασφαλίσουμε την αιώνια ζωή, πιστεύοντες και μη πιστεύοντες σ’ αυτήν, νηστεύοντες και μη νηστεύοντες! Είναι μία αναγκα
στική εισφορά του παρόντος για υποτιθέμενες, μετά θάνατον, προσφο
ρές καλών υπηρεσιών, που την πληρώνουμε όλοι μας, χωρίς ουσιαστικό
αντίκρυσμα στην παρούσα ζωή. Γιατί το να πληρώνει κανείς ασφάλι
στρα, για τις τυχόν ζημιές που θα προκαλέσει με το αυτοκίνητό του, εί
ναι απόλυτα κατανοητό. Εκείνο, όμως, που είναι απόλυτα ακατανόητο
είναι, για ποιο λόγο πρέπει να πληρώνει παπάδες και λοιπούς, ένας άν
θρωπος, ένας πολίτης, ο οποίος δεν ανήκει στο “ποίμνιο”, δεν θέλει να
έχει “ποιμένες” και στο τέλος-τέλος δεν επιθυμεί την αιώνιο ζωή και τα
τοιαύτα. Μήπως θα ’πρεπε να αναζητηθούν, όλες αυτές, οι, υπέρ του
κλήρου, κρατήσεις, από τους ενδιαφερόμενους, ως αχρεωστήτως κατα
βαλλόμενες, όπως ορίζει ο νόμος; Ή μήπως ο νόμος στην περίπτωση
του κλήρου δεν εφαρμόζεται; Φοβάμαι πως ισχύει το δεύτερο!

Οι αφορισμοί ως όργανο πολιτικής
1. Ο κατατρεγμός
Εδώ πρέπει να σταθώ λίγο για να αποκαλύψω τον επαίσχυντο ρόλο
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του Κλήρου και της Εκκλησίας στην εξόντωση των Κλεφτών του ξε
σηκωμένου γε'νους. Ό πω ς είπα, οι Κλέφτες ήταν η εθνική αντίσταση
της εποχής. Ή ταν οι ασυμβίβαστοι, οι μη προσκυνημένοι Έλληνες,
οι φτωχοί και ανέστιοι, το αντίθετο των κοτσαμπάσηδων. Και όμως,
αυτοΰς τους μόνους αγνούς και γνήσιους πατριώτες εξόντωσε μέχρις
ενός η τουρκική εξουσία, με την άμεση συνδρομή, της Εκκλησίας και
του Κλήρου. Με την κρεμάλα ο Τούρκος, με τον αφορισμό ο Δεσπό
της. Το γιαταγάνι του δυνάστη αντάμα με τον σταυρό, σύμβολο όχι
πλέον θυσίας και συγχώρησης, αλλά ρομφαία θανάτου και κατα
στροφής. Όντως, περισσότερο και από το σπαθί του Τούρκου έτρε
μαν τον αφορισμό οι υπόδουλοι ραγιάδες. Από το σπαθί υπήρχε
έστω και μία ελπίδα να γλυτώσουν. Από τον αφορισμό δεν μπορού
σε τίποτα να σε σώσει. Τρομερό και ακαταμάχητο όπλο στα χέρια
της Εκκλησίας. Ό που δεν έπιαναν οι απειλές του Τούρκου, τα κατάφερνε ο παππάς μέσα στην εκκλησία, διαβάζοντας τον αφορισμό με
τις φοβερές κατάρες, που «ερράϊζε τας πέτρας», σύμφωνα με τον
ιστορικό της επανάστασης Αμβρόσιο Φραντζή, λύγιζε και τον πλέον
σκληρό πολεμιστή και όχι μόνο τον απλό ξωμάχο και βοσκό. Το εκ
κλησιαστικό αυτό όπλο, δεν το έτρεμαν μόνον οι λαϊκοί, αλλά και οι
ίδιοι οι κληρικοί, οι οποίοι φοβούνταν τη ρομφαία του πατριάρχη
και την οργή του σουλτάνου. Με την απειλή του αφορισμού οι περισ
σότεροι κληρικοί ενσυνείδητα, άλλοι πάλι από τον φόβο για τις συ
νέπειες της ανυπακοής στις πατριαρχικές εντολές, γίνονταν πιστοί
εκτελεστές των σχετικών παραγγελιών του πατριάρχη, ότι έπρεπε να
καταδίδουν και να παραδίνουν στους Τούρκους, τους “ζορμπάδες”*
δηλαδή, τους ξεσηκωμένους κλέφτες ομοεθνείς τους.
Μετά τα Ορλωφικά (1769-1770) και ύστερα, οι Κλέφτες του Μόριά,
με αρχηγούς τον Καπετάν Ζαχαριά και τους Κολοκοτρωναίους άρ
χισαν να γίνονται απειλητικοί για τους Τούρκους. Η επανάσταση
ήταν καζάνι που άρχισε να βράζει. Έ πρεπε να ληφθούν από τους

* Τουρκ. zorba = αντάρτης.
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καταχτητές τα δέοντα μέτρα. Οι Τούρκοι, σε συνεργασία με τον κλή
ρο και τους κοτσαμπάσηδες, εκινήθηκαν κατά των Κλεφτών.
«Ό Ό σμάν Πασάς τής Τριπολιτσάς... έξήλθεν πανστρατιά κατά
τών Κλεπτών φέρων μεθ’ έαυτοΰ καί κρεμάθρας και παλούκια χρω
ματισμένα... καί έξήρχοντο απαντες άνευ τής παραμικράς άναβολής,
’Οθωμανοί τε καί 'Έλληνες κατά τών Κλεπτών... έτρεχον είς τά δρη
καί είς τά δάση καί είς τά σπήλαια, καί δσους έκ τών Κλεπτών συνελάμβανον ζώντας, τούς μεν έθανάτωνε διά τής άγχόνης, τούς δε
έψηνε είς τήν σούβλαν καί άλλους έσχιζεν είς τέσσερα τμήματα καί
έκρέμα είς τάς δημοσίας όδούς»,* ενώ παράλληλα ο Κεχαγιάμπεης
«άπεβιβάσθη τό 1805 είς Καλάμας, φέρων είκοσακισχιλίους πασσά
λους προς άνασκολοπισμόν τών Κλεπτών. Τραπείς δέ είς τά ενδότε
ρα συνέλαβε καί έσούβλισε περί τούς έξακοσίους».**
Από την άλλη μεριά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος εξαπέλυσε
αφοριστικό επιτίμιο προς όλους τους χριστιανικούς λαούς των Βαλκανί
ων, το οποίο διαβάστηκε σε όλες τις εκκλησίες της Χερσονήσου του Αί
μου, προτρέποντας τους κατοίκους να προδίδουν τους αγωνιστές στην
οθωμανική εξουσία. Ο αφορισμός «έκοινοποιήθη καθ’ όλα τά χωρία
συγχρόνως καί άνεγνώσθη συγχρόνως διά μίαν ήμέρα καθ’ όλας τάς
εκκλησίας καί τζαμιά καί έκινήθησαν διά μίαν ήμέραν πανταχοΰ,
έκαστου χωρίου νά περιπολεύη είς τήν περιφέρειάν του...»***
«Παρ’ όλην όμως τήν άγάπην πού ε'ιχεν ό λαός είς τήν παλληκαροσύνη τών κλεφτών, βρισκόταν τώρα είς την « έσχάτην ανάγκην» νά
τούς κυνηγά καταδιδόντάς τους είς τις αρχές. Τούς πήραν είς τό
κυνηγητό σε όρη, λαγκάδια καί βουνά. Οί δέ Τούρκοι πάντας αδια
κρίτως, όχι μοναχά τούς Κολοκοτρωναίους, έφόνευαν άλλά φίλους
καί συγγενείς, χωρίς μάλιστα άποδείξεις άντιστάσεως, άλλά καί με
άπλήν υποψίαν καί καταδοσίαν. Διά τούτο οί κλέφτες άπ’ όπου περ
νούσαν συναντούσαν άπο κλήρο καί λαό μέγα καί χειρότερο ύπου

* Α. Φραντζής, όπ. παρ., τ. Α", σ. 44.
** Τ. Κανδηλώρος, Η Δημητσάνα, εν Αθήναις 1897, σ. 36.
*** Α. Κοντάκης, Απομνημονεύματα, επιμ. Πρωτοψάλτη, σ. 25.
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λο κατατρεγμό. Και ό βαρύς χειμώνας κα'ι τά πολλά χιόνια εκείνης τής
χρονίας τούς έμπόδιζαν νά περπατούν, γι’ αύτό έπεφταν έπάνω σέ
προδότες. Άκομη κι ο'ι σκύλοι πού άκατάπαυστα άλυχτούσαν κα'ι οί
τρομοκρατημένες γυναίκες έκραζαν: “ Α π’ εδω πάνε οί Κολοκοτρωναΐοι!”»*
Βρήκα ένα άγνωστο μέχρι σήμερα, αλλά πολύ χαρακτηριστικό
περιστατικό προδοσίας, με θύμα τον ίδιο τον Κολοκοτρώνη που δεί
χνει όχι μόνο τον φόβο του αφορισμού πάνω σε όλους τους κατοί
κους του Μόριά, αλλά και το μεγαλείο της ψυχής του πρωτεργάτη
του Μεγάλου Ξεσηκωμού.
«Στον καιρό του φοβερού κατατρεγμού των Κλεφτών του Μό
ριά** ένας χωριάτης από την Τσερνίτσα της Αλαγονίας, ενώ κυνη
γούσε, είδε τον Θοδωράκη Κολοκοτρώνη που κρυβόταν σ’ ένα σύδενδρο μαζί με δύο παλληκάρια του. Εκτελώντας την εντολή της
τούρκικης εξουσίας, του πατριαρχείου και των κοτσαμπάσηδων σή
κωσε αμέσως το τουφέκι του και σημάδεψε κατάστηθα τον πρωτο
κλέφτη. Αλλά το καριοφίλι “ετσακμάκισε” και δεν πήρε φωτιά.
Ο Κολοκοτρώνης άκουσε τον κρότο κι αλαφιάστηκε. Ο σύντρο
φός του Καλιακούδας, λέει: “Αρχηγέ, για λαγός πέρασε και κλαρί
τσάκισε, για κάποιος μας σκραπάκισε!” Στέλνει ο Κολοκοτρώνης να
ψάξουν στα κλαριά και βρίσκουν τον χωριάτη απολιθωμένο από τον
φόβο του με το τουφέκι στα χέρια. Τα παλληκάρια είπαν να τον χα
λάσουν. Μα ο αρχηγός είχε αντίρρηση. “Ό χ ι ορέ! Αυτός δεν ξέρει τί
κάνει. Αυτό του είπαν οι προεστοί στο χωριό, αυτό έκανε. Κόφτου
μόνο το ένα αφτί για να πάει να ειπεί στους τουρκολάτρες πως προ
δοτικό βόλι τον Κολοκοτρώνη δεν τον πιάνει”.***
Έτσι, Κλέφτες και ανανήψαντες πρώην αρματολοί, απομονωμένοι
από φίλους και υποστηρικτές και κυρίως από τους χωρικούς, που
προηγουμένως τους βοηθούσαν σε κάθε περίσταση, βρέθηκαν σε

* I. Βλαχογιάννης, Απομνημονεύματα, τ. Β'.
** 1805-1806.
*** Κ. Δ. Γεωργούλη, Έ να άγνωστο περιστατικό απ ό την ζωή του Θοδωράκη Κ ο
λοκοτρώνη, Πελοποννησιακή Πραποχρονιά, τ. Δ', σ. 40.
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απελπιστική κατάσταση. Το Δοβλέτι και το Πατριαρχείο είχαν από
κοινού αποφασίσει τον αφανισμό τους.
«’Εμάθαμεν, ότι ήλθεν τό συνοδικό κα'ι τό φερμάνι. Έμάζωξα όλους
έως 150 κα'ι τούς ειπα να άναχωρήσωμεν να πάμε είς τήν Ζάκυνθο.
Αύτο'ι με άπεκρίθησαν όλοι με ένα στόμα, ότι ήμεΐς δεν πηγαίνομεν είς
τήν Φραγκιά κάί θέλομεν ν’ άποθάνωμεν επάνω είς τήν πατρίδα μας».*
Ο Κολοκοτρώνης για να σώσει το ασκέρι του, το χώρισε σε μικροομάδες, με σκοπό να μετακινηθούν στη Μάνη και από εκεί να
διεκπεραιωθούν στη Ζάκυνθο. Έ ν α από τα πρώτα θύματα αυτού του
ανελέητου κυνηγητού των επαναστατών του Μόριά ήταν και ο Γιάν
νης Κολοκοτρώνης, ο μικρότερος αδελφός του Θεόδωρου Κολοκο
τρώνη, ο οποίος σκοτώθηκε από τους Τούρκους την 1η Φεβρουάρι
ου 1806, ύστερα από προδοσία των καλόγερων του μοναστηριού
«της Παναγίας των Αιμυαλών».
Ο αδελφός του Γιάννης Κολοκοτρώνης, ο επονομαζόμενος «Ζορμπάς»,** με πέντε παλληκάρια πήγαν να διανυκτερεύσουν στη μονή
των Αιμυαλών, έξω από την Δημητσάνα. Οι καλόγεροι τους έκρυψαν
μέσα στον ληνό, στο πατητήρι των σταφυλιών, αλλά ταυτόχρονα,
εκτελώντας την πατριαρχική παραγγελία, τους πρόδωσαν τη νύχτα
στους Τούρκους. Τα χαράματα κατέφθασε από την Τρίπολη ο Ισά
πασάς με μεγάλη δύναμη και τους περικύκλωσε. Έ ριξε μέσα στον
ληνό αναμμένα στουπιά ποτισμένα με θειάφι και κερί και τους ανά
γκασε να βγούν, μέχρι που, πολεμώντας σώμα με σώμα, τους πετσό
κοψε. Έ κοψ ε τα κεφάλια τους, τα έμπηξε σε κοντάρια και τα περιέ
φερε στη Δημητσάνα, στο Ζυγοβίστι*** και τέλος στην Τρίπολη,
όπου τα κρέμασε στον μεγάλο πλάτανο της πλατείας.
Λέγεται ότι ο Κολοκοτρώνης μετά την άλωση της Τριπολιτσάς
έκοψε τον πλάτανο αυτό, «γιατί με αρκετό αίμα της γενιάς του ήταν
ποτισμένος».
Στα απομνημονεύματά του ο Γέρος του Μόριά αφηγείται:

* Θ. Κολοκοτρώνη, Απομνημονεύματα, όπ. παρ., τ. Α', σ. 180.
** Ακριβώς γιατί είχε περάσει στην αντίσταση.
*** Ιδιαίτερη πατρίδα των Κολοκοτρωναίων.
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«Τό δειλινό έφΰγαμε και έστρεψα κατά τήν Καρΰταινα, κα'ι δια
να μήν γνωρίσουν τόν τορό, άπό πέτρα σέ πέτρα έπήγαμεν είς μίαν
στάνη, και μας είπαν πώς ήτον γεμάτη Τούρκοι. Τότε άπεφάσισα νά
γίνομε είς τέσσαρα μπουλούκια κα'ι νά ύπάγομεν είς φίλους νά κρυφ
θούμε. Ο Αντώνιος ό Κολοκοτρώνης με άλλον ένα έκρΰφθηκε είς
τους συγγενείς μας, τόν Δημητράκη Κολοκοτρώνη με άλλους τρεις νά
πανε να κρυφθοϋν είς τήν Βυτίνα, όπου είχαμε συγγενείς, κα'ι τόν
άδελφό του Γιάννη μέ άλλους τέσσερους νά υπάγει άπό κάτω είς τήν
Δημητσάνα όπου είν’ ένα χωριό, διά νά τούς κρύψει ένας πιστός
φίλος όπού είχαμε. Ό Άντώνης έγλύτωσε και σώζεται έως τήν σήμε
ρον. Ό Δημητράκης έκάθησε δύο ήμερες είς τήν Βυτίνα, έφυγε άπό
εκεί. Τοΰ Δημητράκη τοΰ έκοψαν τό κεφάλι κα'ι τό χέρι, τό παρου
σίασαν ώς δικό μου, επειδή είχε γράμματα. Ό Γιάννης δεν εύρε τόν
φίλο του, έπήγε στους Αίμυαλούς, στο μοναστήρι, τοΰ έδωκε ένας
καλόγερος φαγ'ι κα'ι έπειτα έπήγε και έδωκεν εΐδησιν είς τούς Τούρ9
w
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κους, επήγαν τον πολιορκησαν εις τον ληνόν και τον εσκοτωσαν».
«Άπό τριανταέξη πρωτοξαδέλφια, μόνον οχτώ έγλύτωσαν, οί
άλλοι έχάθησαν όλοι, χωριστά τά δευτεροξαλδέφια, θειοι και λοιπο'ι
φίλοι χαμένοι...»**
Άφησε δε “ευχή και κατάρα” στα παιδιά του να κάψουν το μονα
στήρι.
Ανακάλεσε, όμως, την επιθυμία του αυτή λίγο πριν πεθάνει,***
όταν πηγαίνοντας για ύστατη φορά στο μοναστήρι αυτό της πατρί
δας, που ο ίδιος και τα αδέλφια του είχαν απελευθερώσει, δακρυσμένος, αντικρίζοντας τον ληνό, αναφώνησε «Ζορμπά, θα ανταμώ
σουμε σε λίγο» και αποχώρησε, χωρίς να μπει μέσα στην εκκλησιά.
Σήμερα στον μισογκρεμισμένο ληνό είναι εντοιχισμένη μια πλά
κα, που γράφει:
«Ληνός Κολοκοτρωναίων. Παρασκευάζοντες τόν εθνικόν άγώνα

* Θ. Κολοκοτρώνη, Απομνημονεύματα, όπ. παρ., σ. 189.
** Θ. Κολοκοτροίνη, Απομνημονεύματα., όπ. παρ., σ. 75.
*** 4-2-1843.
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επεσαν πρό τοΰ ληνοΰ τούτου τήν 1ην Φεβρουάριου 1806 έξη κλέφται Κολοκοτρωναΐοι υπό τον Γιάννη Ζορμπά».

2. Ο αφορισμός
Και να τώρα ο κατάπτυστος αφορισμός του Οικουμενικού Πατριάρ
χη Καλλίνικου:
Καλλίνικος έλέω Θ εοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέ
ας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.
«Θεοφιλέστατε άρχιεπίσκοπε Δημητζάνης, έν άγίω πνεύματι
άγαπητέ άδελφέ καϊ συλλειτουργέ τής ημών μετριότατος, κυρ Θεόφι
λε, καϊ έντιμότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι ιερείς και τίμιοι προεστώτες και δημογέροντες και κοτζαμπασίδες και πρόκριτοι και λοι
ποί άπαξάπαντες ευλογημένοι χριστιανοί τής έπαρχίας ταύτης,
τέκνα έν Κυρ ίο> ημών άγαπητά χάρις εϊη ύμΐν καϊ ειρήνη παρά θεοϋ.
Ή κραταιοτάτη και εύεργετικωτάτη εις ημάς βασιλεία, τό δικαιότατον καϊ πολυχρονιώ τατον δοβλέτι, με τό να προνοήται πάντοτε
διά τήν ησυχίαν και καλήν κατάστασιν όλω ν τών υπηκόων καϊ
ραγιάδω ν μέ τό νά έπαγρυπνή και προστάζη με πάσαν δύναμιν όλους
τους ηγεμόνας καϊ κυβερνήτας, όπόσα άρμόζουν είς έξολόθρευσι ν καϊ
τέλειον άφανισμόν τών κακοποιών άνθρώπων. Π ολλές φορές καϊ
ήμεΐς μέ υψηλήν προσκυνητήν προσταγήν έγράψαμεν καϊ εις τήν
άρχιερωσύνην σου καϊ είς τούς λοιπούς συναδέλφους άρχιερεϊς τοϋ
Μωρέως καϊ είς άλλους ηγουμένους... φανερώνοντας είς όλους
πατρικώς τά πρέποντα είς έσάς καϊ τά συμφέροντα... να έμποδίζετε
μέ κάθε τρόπον καϊ μέ όλην σας τήν δύναμιν κάθε κίνημα όπου είναι
έναντίον είς τάς βασιλικάς προσταγάς. Κ αι κατά τό παρόν έβεβαιώθη τό υψηλόν δοβλέτι, ότι πολλοί κακοποιοϊ κλέπται άπο τούς
ίδιους Μ ωραίτας παραφυλάττουν καϊ σκοτώνουν κρυφίως καϊ
αύθαδώς μέ όπλα και άρματα άντιστέκονται κατά τών σεϊμανίδων.
Δ ι’ αύτάς λο ιπ ό ν τάς προφάσεις καϊ τά κάτω όπου άκολουθοΰν....
ιδού κεφαλαιωδώς καταγράφωμεν είς τήν παρούσαν ημών επι
στολήν κα'ι άκούσατε: α) κεφάλαιον: Προστάζει ότι είς όπ οιον
χω ρίον ή τζιφλίκι ευθύς όπού φανώ σιν οί κλέπται, οί προεστώτες
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κα'ι δημογέροντες έκείνων τών χωρίων φανερώνοντες εις τους κοτζαμπασίδες τοϋ καζά... έχουν χρέος χωρίς άργοπορίαν να πιάνω σιν
τούς τοιοντονς κλέπτας... κα'ι να τους δίδωσιν είς τον βοϊβόνδα κα'ι
τον ζαπίτην... διά νά λάβουν τά έπίχειρα τής κακίας των.
β} κεφάλαιον. Ό λο ι ό κοτζαμπασίδες... έχουσι χρέος νά βάλλουν
όλους τούς ευρισκομένους ραγιάδες είς τά χωρία και τά τσιφλίκια είς
τους άναμεταξύ τους κεφιλεμέδες, ώστε νά υπόσχεται ό ένας γιά τον
άλλον... δποιος άπό τούς ραγιάδες ήθελε φανή κλέπτης και κακοποιός,
ό μητροπολίτης εκείνος όπου ορίζει τον καζά, άπό τον όπο'ιο ενγένουν
οί κλέπται, θέλει άποδιωχθεϊ άπό τήν επαρχίαν του κα'ι νά μην πέρνη
ποτέ άλλην επαρχίαν... νά προσπαθήσετε διά τήν άκριβεστάτην διαφύλαξιν τών προσταζομένων... άνίσως, όμως, καθένας άπό σάς δέν ήθελε
παύση άπό τάς τοιαύτας κακίας και πονηριάς ϋπάρχωσι ν άφωρισμένοι,
κατηραμένοι κα'ι άσυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι και τυμπανιαϊοι κα'ι πάσαις ταίς πατριαρχικαις κα'ι συνοδικαίς άραϊς υπεύθυνοι
κα'ι ένοχοι τοϋ πυρός τής γεένης κα'ι τφ αίωνίφ άναθέματι υπόδικοι».
άωε'*όκτωβρίου κε'** Ύ πεγράφη συνοδικώς έπάνωθεν τοϋ ίεροϋ
θυσιαστηρίου παρά τής ημών μετριότητος κα'ι πάντω ν τών συναδέλ
φω ν άγιω ν άρχιερέων.
Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κ αλλίνικος άποφαίνεται».
( ακολουθούν υπογραφές 22 συνοδικών αρχιερέων)
Αυτά τα καμώματα του πατριάρχη, δεν είναι έργα, δεν είναι λό
για χριστιανού, ανθρώπου του Θεού, αλλά διαταγή Γερμανού κατο
χικού, στρατιωτικού διοικητού, που απειλούσε με θάνατο όποιον δεν
κατέδιδε στις κατοχικές αρχές τους αντάρτες και με κάψιμο το χω
ριό που τους τροφοδοτούσε!
Απόλυτη λοιπόν υποταγή «εις τας βασιλικός προσταγάς» συνιστά ο
Πατριάρχης και υποχρεώνει τους κατοίκους κάθε χωριού να υπο
γράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι κάθε ένας από αυτούς, θα είναι υπεύ
θυνος και για τον διπλανό του! Με άλλα λόγια ο χαφιεδισμός σε όλο
του μεγαλείο και μάλιστα με πατριαρχική εντολή και... συγχώρεση
* 1805.
** 25.
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για το κάρφωμα! Και ο παραβάτης των εντολών αυτών; Μετά τον
θάνατον του, «άλυτος και τυμπανιαίος!» Έ λεος!
Και καλά, ας πούμε, να υποπέσεις σε θανάσιμο εκκλησιαστικό
αμάρτημα, να σε αφορίσουν, αφού έτσι το θέλουν και έτσι τους αρέ
σει, δικό τους είναι το μαγαζί και δεν σου πέφτει λόγος, μια και σε
έχουν βάλει στο μαντρί από νήπιο και δεν μπορείς να φύγεις. Αυτό
μοιάζει κάπως με τις ασφαλιστικές εταιρίες σήμερα. Δεν μπορείς να
ξεφύγεις. Είσαι υποχρεωμένος να ασφαλισθείς και να πληρώνεις.
Θέλεις δεν θέλεις. Δ εν υπάρχει δεν θέλω. Είσαι υποχρεωμένος. Δι
αφορετικά σε περιμένει η φυλακή.
Να σε αφορίζουν, όμως, γιατί ξεσηκώνεσαι να διώξεις κάποιον
κέρατά, που με το έτσι θέλω κατέκτησε την πατρίδα σου, μπήκε μέ
σα στο σπίτι σου, έκλεψε τα υπάρχοντά σου, πήρε τη γυναίκα σου
και τα παιδιά σου και σου στέρησε την ελευθερία σου, αυτό δεν
μπορεί, δεν γίνεται, να το θέλει ο Θεός, και είναι να απορείς γιατί
το θέλει ο κάθε πατριάρχης και ο κάθε αρχιεπίσκοπος και η περί
αυτούς... Ιερά Σύνοδος!
Η ερώτηση βέβαια εδώ είναι ρητορική. Ξέρουμε καλά γιατί το
θέλει και γιατί το κάνει ο κάθε πατριάρχης και ο κάθε επίσκοπος.
Ό πω ς ξέρουμε καλά και την απάντησή: “βρίσκουν και τα κάνουν”.
Αν έπαιρναν στα σοβαρά οι αγωνιστές του ’21 τις παρλαπίπες του
Καλλίνικου και του “εθνομάρτυρα” Γρηγόριου του Ε' ακόμη θα ήσαν
οι Τούρκοι στον Μόριά. Και άκουσε αναγνώστη πώς απάντησε ο Γέ
ρος του Μόριά στον Παλαιών Πατρών Γερμανό, που δεν ήθελε να ευ
λογήσει την επανάσταση,* όταν απείλησε να τον αφορίσει: «Παπά,
κοίτα να αφορίσεις και τα γουρνοτσάρουχά μου, γιατί δεν έχω άλλα».
“Ω δυστυχία των Γραικών
Γένος πεπλανημένον
Πόσα κακά υποφέρετε
εκ των ιερωμένων”
ανταπαντά ο δύστυχος ραγιάς με το δημώδες αυτό τετράστιχο.
* Υπακοΰοντας στον Γρηγόριο και στο Δοβλέτι.
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Τέτοια άκουγε και διάβαζε την εποχή εκείνη “ο Ανώνυμος”,*
που γράφει στην Ελληνική Νομαρχία·. «’Ώ σύ μιαρά σύνοδος τής
Κωνσταντινουπόλεως, είσαι γεμάτη άπό χρήματα, όπου καθημερινώς
κλέβεις τούς ταλαιπώρους χριστιανούς, ....άνθρωποι βάρβαροι και
μωροί... ή άμάθεια καί ή απειρία τών Ελλήνων έφύλαξε μέχρι τήν
σήμερον τό άνυπόφορον κράτος σου. Μέ έν κατεβατόν κατάραςόπου ή πλέον διαβολική διάθεσις δεν ήθελεν ήμπορέσει νά εφεύρει -τό
όποιον Ονομάζουν άφορισμόν-, έκδύουσιν καϊ πλουσίους καϊ
πτωχούς, διαλύοντας τόν άφορισθέντα... Ό έπίσκοπος αύτός ό βάρβα
ρος καϊ άμαθέστατος άνθρωπος, άφού τρώγη δι’ όσας ημέρας μένει είς
τό χωρίον, άφού άρπάζη όσα περισσότερα δυνηθή, τότε άφορίζει έναδυο, καϊ άλλους τόσους κάνει παππάδες καϊ έπειτα φεύγει... τόν τρό
πον που μηχανεύονται είναι άξιος γέλωτος καϊ ταύτώ δακρύων...
Έ χουσ ιν έν κιβώτιον γεμάτον άνθρώπινα κόκκαλα καϊ κρανία, τά
όποια άσημώνωσι κι έπειτα όνοματίζουσι άλλα μεν τού άγίου Χαραλάμπους καϊ άλλα τού άγίου Γρηγορίου καϊ δεν άφήνουν άγιον χωρϊς
νά έχουν μέρος τών κοκκάλων του. Οί περισσότεροι άπό αυτούς τούς
κοκκαλοπωλητές, εξέρχονται άπ’ τό όρος τοΰ Άθους όπου ονομάζουν
'Άγιον Όρος... Ιδού, ώ Έλληνες, άγαπητοί μου άδελφοϊ ή σημερινή
άθλία καϊ φοβερά κατάστασις τοΰ έλληνικοΰ ιερατείου καϊ ή πρώτη
αιτία πού άργοπορεΐ ή ελευθερία τής Ελλάδος. Δι’ αύτούς τούς
άμαθεστάτους ή έλευθερία είναι θανάσιμος».**
Σύμφωνος για τον αρνητικό ρόλο της εκκλησίας είναι και ο δεξιός,
εθνικόφρων συντηρητικός και βασιλόφρων Παν. Πιπινέλης. Γράφει:
«Ό λίγον δέ πρότερον τώ 1806, ότε ή Πύλη ήγωνίζετο νά καταστείλη τήν έν Πελοποννήσφ έξαψιν τών πνευμάτων, ό Πατριάρχης
έκδίδει σφοδράν έγκύκλιον προς πάντας τούς μητροπολίτας τής
Πελοποννήσου συνιστών τυφλήν ύποταγήν είς τόν σουλτάνον. Τότε
έγένετο έν Τριπόλει σύσκειμις προκρίτων καϊ άρχιερέων, έν ή άπεφασίσθη νά διατρανωθή ή προς τόν σουλτάνον πίστις αύτών, καταδιωκομένων, μέχρις έξοντώσεως τών οπλαρχηγών».***
* Ίσω ς ήταν ο Κοραής.
** Ομοίως, όπ. παρ., σελ. 110.
*** Παν. Πιπινέλη, Πολιτική Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήναι
1927.
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Ό ντως η Εκκλησία στάθηκε απόλυτα εχθρική στον ξεσηκωμό
του ’21. Ο τότε Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε' είχε αφορίσει και την
επανάσταση και τους επαναστάτες. Είχε αφορίσει ακόμη και τον
βάρδο του επαναστατικού αγώνα Ρήγα Φεραίο, τον Δάσκαλο του
Γένους Αδαμάντιο Κοραή, ακόμη και τον Παπαφλέσσα. Τώρα, πώς
διάολο έγινε και ο πατριάρχης αυτός που δεν ήθελε να ακούσει ού
τε λέξη για την ελευθερία των Ελλήνων και προσπάθησε πάση δυ
νάμει να την ματαιώσει, να φιγουράρει, ως “εθνομάρτυρας” στα
προπύλαια του Πανεπιστημίου της Αθήνας, μαζί με τους ανδριά
ντες αυτών που πράγματι θυσιάστηκαν για να ελευθερωθεί αυτός ο
τόπος, είναι ένα από τα παράδοξα της νεοελληνικής τραγελαφικότητας. Είναι πράγματι παγκόσμια πρωτοτυπία να βρίσκονται δίπλα-δίπλα και να τιμώνται εξίσου οι αφορισμένοι και ο αφοριστής
τους. Αυτό μόνον στην Ελλάδα μπορούσε να γίνει, και έγινε. Είναι
παράδοξο μεν, αλλά και ταυτόχρονα εμφανές. Στην Ελλάδα, 183
χρόνια μετά την έναρξη της εθνικής εθνεγερσίας υπάρχει σήμερα
τύποις μεν δημοκρατία, ουσία δε ιεροκρατία. Σε μεγάλο βαθμό η
πατρίδα μας κληρικοκρατείται, είναι μία νόθος θεοκρατικοδημοκρατική πολιτεία, στην οποία πρωτεύοντα λόγο έχουν (και θέλουν
να έχουν μεγαλύτερο), μία μηδαμινή αριθμητικά κάστα φαιοχιτώνων, μια άκρως συντηρητική συντεχνία γερόντων, τους οποίους
χρυσοπληρώνουμε, Χριστιανοί, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι και λοι
ποί αδιακρίτως, οι οποίοι απαιτούν να καθορίζουν τον τρόπο που
θέλουμε να ζήσουμε, σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες. Με την
συνεχή τους παρέμβαση στην πολιτεία, αξιώνουν, πάνω από τους
νόμους και το Σύνταγμα (επικαλούμενοι τους νόμους: του Θεού),
δίκην ανωτάτου κληρονομικού, ελέω Θεού, άρχοντος, να προσαρ
μόζεται η εκάστοτε κρατική εξουσία στα κελεύσματά τους και να
θεσμοθετεί κανόνες προσαρμοσμένους στις εντολές τους. Έτσι
από τη γέννηση μέχρι τον θάνατό μας είμαστε σε πάρα πολλά
πράγματα υποχείρια αυτής της ιεροκρατίας. Αυτοί ουσιαστικά
αποφασίζουν για τον τρόπο που θα μεγαλώσουμε, τί θα διδαχθού
με και τί δεν διδαχθούμε στο σχολείο, με ποιο τρόπο θα παντρευ
τούμε, ακόμη και πώς θα κηδευθούμε. Για καθετί που μας αφορά,
χρειαζόμαστε την... άνωθεν έγκριση των επισήμων αντιπροσώπων
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του Θεού. Δηλαδή κάποιων άγαμων, ανέραστων, ανεπάγγελτων,
χωρίς οικογένεια και παιδιά, πουριτανών γερόντων, που, ενώ δεν
έχουν δική τους οικογένεια και δικά τους παιδιά, δεν έχουν εργασθεί ποτέ και δεν έχουν ζήσει μέσα στην κοινωνία, με μόνο εφόδιο
ένα άτυπο πτυχίο της Θεολογικής Σχολής, απαιτούν να έχουν τον
πρώτο λόγο, στα κοινωνικά, πολιτικά, οικογενειακά, οικονομικά,
ακόμη βέβαια και κυρίως, στα ατομικά δικαιώματα των πολιτών.
Είναι οι “Άγιοι Πατέρες”, που θέλουν να καθοδηγούν, εις το, κατά
την άποψή τους, “δέον ”, την κοινωνία, χωρίς την εντολή της, χωρίς
καμμιά εκ μέρους της εξουσιοδότηση, και χωρίς φυσικά να διαθέ
τουν τα απαραίτητα προς τούτο προσόντα. Θα μπορούσαμε να τους
παρομοιάσουμε με εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων,
που δεν έχουν δίπλωμα ικανότητας οδηγού!

Η Εγκύκλιος του Πατριάρχη
(Εξαφανίστε το σύνταγμα του Ρήγα!)
Κωσταντινούπολη 1 Δεκεμβρίου 1797:
Γρηγόριος έλέω Θεοϋ άρχιεπίσκοπος Κωσταντινονπόλεως, Νέας
'Ρώμης καϊ οικουμενικός πατριάρχης:
« Ιερ ότα τε Μ η τ ρ ο π ο λίτ α Σ μύρνης, ύπ έρτιμε και έξα ρ χε
Ά σίας. Έ ν Ά γ ίφ πνενμ ατι άγαπητέ άδελφ ε και σ υ νλειτο υρ γε τής
ημών μετριότητος, Κ νράνθιμε, χά ρις σοι, τή άρχιερω σύνη σου
και ειρήνη άπό θεοϋ.
Δ ιά τής παρούσης ήμετέρας πατριαρχικής επιστολής δ ηλοπο ιοϋμεν τή άρχιερωσύνη σου δτι συνέπεσε είς χεϊρας ημών εν σύνταγ
μα είς μ ία ν κόλλαν χαρτί ολόκληρον μεγάλην, είς άπλήν φράσιν
'Ρωμαϊκήν, έπιγραφόμενον νέαν πολιτικήν διοίκησιν τών κατοίκων
τής'Ρούμελης, τών μικρών έν τή Μ εσογείω νήσων και της Βλαχομπογδανίας και άνεμνήσθημεν τοϋ ποιμαντικού χρέους και δια τοϋτο
γράφομεν τή άρχιερωσύνη σου νά έπαγρυπνής είς όλα τά μέρη τής
έπαρχίας σου με άκριβεΐς έρεύνας και εξετάσεις, όταν έμφανισθεΐ
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τοιοϋτον σύνταγμα ώς άνωθεν είς τύπον η χειρόγραφον, νά συνάζης
άπαντα τα διασπειρόμενα καϊ νά ξαποστέλλης εις ημάς έν τάχει μη
έπιμένων είς πλείονα άλλά άμέσως ώσάν έμπίπτωσι κατά μικρόν νά
έξαποστέλλης, και πρόσεχε άδελφέ, ινα μην φανής παραμελών είς
τοιαύτην ποιμαντορικην και ά γρ νπ νόν σου τοιαύτην άρχιερατικήν
επιστασίαν καϊ τής έπαρχίας σου έμφανισθή τοιοϋτον σύνταγμα
διασπειρόμενον καϊ δεν το φανερώσης προς ημάς και έξαποστείλης
τά τοιαϋτα, άλλά διά ά λλον τινός η σταλθή ένταϋθα η άκονστή ότι
άποδεικνύει σεαντον ά νικανον καϊ τοϋ ποιμαντικού χρέους έλλιπέστατον καϊ άγρήγορον καϊ έκ τούτου υποπίπτεις είς άνυποληψίαν
καϊ π οινήν παρά θεού καϊ τής έκκλησίας έξ άποφάσεως. "Οθενέντέλλομαι θάρσει σφοδρώς να έγρηγορής όλαις ταΐς δυνάμεσιν έν πάσι
τοίςμέρεσι τής έπαρχίας σου καϊ κώμαις καϊ χωρίοις, παραλίαις καϊ
μεσογείαις, νά μήν παραπέση τοιοϋτον σύνταγμα είς άνάγνω σιν τφ
χριστιανικφ έμπιστευθέντα σοι λα φ όπερ νά μήν έμφανισθή πρώτον
τή άρχιερωσύνη σου, ότι πλήρες υπάρχει σαθρότητος έκ τών θολε
ρών αύτοΰ έννοιώ ν τσΐς δόγμασι τής ορθοδόξου ημών πίστεως έναντιούμενσν. Οϋτως ποίησον καϊ μή άλλως έξ άποφάσεως, ϊνα καϊ τοϋ
θεοϋ ή χάρις εΐη μετά τής άρχιερωσύνης σου».*
Έτσι λοιπόν. Μην αφήσεις στεριά και θάλασσα, παραλία και βουνό,
κάμπο και βοσκοτόπι, χωριό και πόλη μήπως παραπέσει και διαβασθεί από τον χριστιανικό λαό, το ύποπτο και αντιχριστιανικό σύνταγ
μα του Ρήγα. Ψάξε παντού, ερεύνησε, ρώτησε, εξέτασε και στείλε
αμέσως στο Πατριαρχείο κάθε τέτοιο έντυπο, διαφορετικά, “αγαπη
τέ εν Χριστώ αδελφέ Κυράνθιμε” σε περιμένει η τιμωρία του Θεού,
αλλά και της Εκκλησίας, τουτέστιν η δική μου. Δεκαπέντε ημέρες
αργότερα από την κυκλοφορία της εγκυκλίου, συλλαμβάνεται και
παραδίδεται ο Ρήγας στους Τούρκους.

*
Αεβρανοΰσης, “Ιδεολογικές Ζυμώσεις και Συγκρούσεις”, ΙΕΕ, Εκδοτική Αθη
νών, τ. ΙΑ',σ.450.
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Άλυτοι και τυμπανιαίοι
Εκείνος, όμως, που ξεπέραοε κάθε όριο στους αφορισμοΰς ήταν ο
πατριάρχης την εποχή της Επανάστασης, Γρηγόριος ο Ε', ο οποίος
εξαπέλυσε τους πατριαρχικούς κεραυνούς του και το πυρ της Κολάσεως σε όλους ανεξαιρέτως τους ξεσηκωμένους Έλληνες.
Είναι πλέον γνωστό ότι ο πατριάρχης αυτός, δεν ήθελε και δεν επι
δοκίμαζε την ελληνική επανάσταση και προπαγάνδιζε με κάθε μέσον
την “υποταγή στην κραταιά βασιλεία του σουλτάνου”, αφού διεκήρυττε ότι κάθε βασιλεία και εξουσία έχει δοθεί από τον Θεό, και όποι
ος δεν υπακούει στην εξουσία αυτή, παραβαίνει την εντολή του ίδιου
του Θεού.
Σύμφωνα με τον ιστορικό της επανάστασης Σπυρίδονα Τρικούπη, ο
Γρηγόριος, «....όχι μόνον ούδόλως ένεθάρρυνε τήν ελληνικήν
Εθνεγερσίαν, άλλα καί πάντοτε άπέτρεπε τούς προς ούς διελέγετο
φιλεπαναστάτας, θεωρών έθνοφθόρον τό τοιούτον τόλμημα...»*
Πράγματι, μόλις κηρύχτηκε η επανάσταση στις Παραδουνάβιες
Ηγεμονίες, από τους Μιχαήλ Σούτσο (τον επονομαζόμενο Βόδα) και
τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, σπεύδει ο Πατριάρχης να τους αφορίσει.
Στέλνει, λοιπόν, τρεις εγκυκλίους-αφορισμούς, που διαβάστηκαν
στις εκκλησίες στις 23 Μαρτίου 1821. Οι χαρακτηρισμοί που περιέχονται σ’ αυτούς είναι βαρύτατοι, τόσο για τους ξεσηκωμένους ρα
γιάδες, όσο και για τους πρωτεργάτες της Εθνικής Επανάστασης.
Αποκαλεί τον Αλέξ. Υψηλάντη και τον Μιχ. Βόδα, «αλαζόνες, δοξομανείς ματαιόφρονες, κακοήθεις, ανόητους, αχρείους, λυμεώνες, κα
κόβουλους και κακοποιούς».
«Ό λίγον προ τής 25ης Μαρτίου έπέμφθησαν καϊ έγκύκλιοι τού
Πατριάρχου καϊ συνοδικός άφορισμός είς τούς ηγεμόνας Βλαχίας
* Σ. Τρικούπης, όπ. παρ., τ. Α', σ. 81.
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και Μολδαβίας, συστάσει τής Πΰλης προς τάς έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβείας... κα'ι κατά τοΰ Ύψηλάντου και τών ύπ’ αύτόν επανα
στατών».*
Ο δεύτερος μεγάλος αφορισμός στρέφεται εναντίον όλων πλέον των
ξεσηκωμένων Ελλήνων επαναστατών, οπουδήποτε της Ελλάδος και
διαβάζεται στον Ναό του Πατριαρχείου, την ημέρα του Πάσχα, στις 22
Απριλίου 1821. Θαυμάστε τον πατριωτισμό του, τον φανατισμό του
και τον αφορισμό του! Γρηγόριος ο Ε' Ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος
Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.
«Οί τφ κ α θ ημάς άγιωτάτω, πατριαρχικά), άποστολικφ καϊ οίκονμενικφ θρόνω υποκείμενοι ίερώτατοι μητροπολιται καϊ ύπερτιμοι καϊ
θεοφιλέστατοι άρχιεπίσκοποί τε καϊ έπίσκοποι, έν ά γίφ πνεύματι
άγαπητόί άδελφοι και συλλειτουργοί, καϊ έντιμότατοι κληρικοϊ τής
καθ' ημάς τοΰ Χ ριστού έκκλησίας καϊ έκάστης έπαρχίας.
»Ή πρώτη βάσις τής ηθικής, δτι είναι ή προς τούς εύεργετοϋντας
ευγνωμοσύνη... καϊ δστις ευεργετούμενος άχαριστεϊ είναι ό κάκιστος
τών άνθρώπων... όταν δέ ή άχαριστία ήναι συνωδευμένη καίμε πνεύμα
κακοποιόν καϊ άπσστατικόν, έναντίον τής κοινής ημών εύεργέτιδος
και τροφού, κραταιάς και άηττήτσυ βασιλείας, τότε έμφαίνει καϊ τρό
π ον άντίθεον, έπειδή οϋκ έστι βασιλεία καϊ εξουσία είμή άπό θεού
τεταγμένη Ό θ εν καϊ πας ό άντιταττόμενος τή θεόθεν, έφ ημάς τεταγμένη
κραταιά βασιλεία, τή τού θεού διαταγή άνθέστηκε Καϊ τά δύο ταύτα
ουσιώδη καϊ βάσιμα ηθικά καϊ θρησκευτικά χρέη κατεπάτησαν με άπαραδειγμάτιστον θρασύτητα καϊ αλαζονείαν ό, τέ προσδιορισθεϊς τής
Μ ολδαβίας ήγεμών Μιχαήλ, καϊ ό τού γνωστού άγνώμονος καϊ φυγάδος Ύ ψηλάντου άγνώμων υιός, Αλέξανδρος.
»Είς όλους τού ομογενείς μας είναι γνωστά τά άπειρα έλέη, όσα ή
αέναος τής βασιλείας πηγή έξέχεεν είς τόν κακόβουλον Μιχαήλ., αυτός
όμως φύσει κακόβουλος ών, έφάνη τέρας έμψυχον αχαριστίας καϊ
συνεφώνησε μετά τού Αλεξάνδρου Ύψηλάντου, υιού τοΰ δραπέτου καϊ
φυγάδος Ύψηλάντου, όστις παραλαβών μερικούς όμοιους του... έκήρυξαν τού γένους έλευθερίαν... διοργανίζοντες οί άσυνείδητοι... τόν
* I. Φιλήμων: όπ. παρ., τ. Β', σ. 309.
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κοινόν κάί γενικόν όλεθρον εναντίον παντός τοϋ γένους. Και είναι
γνωστόν ότι όσοι είναι κατηρτισμένοι εις την ευσέβειαν, όσοι νου
νεχείς και τίμιοι καϊ τών ιερών κανόνων καϊ θείων νόμων άκριβεϊς
φύλακες, δεν θέλουν δώσει εύηκοΐαν είς τάς ψευδολογίας τών αχρ
είων... έπειδή όμως είναι ένδεχόμενον να παρασυρθώσι κα'ι άλλοι...
συμβουλεύομεν, παραινοϋμεν κα'ι έντελλόμεθα κα'ι παραγγέλομεν...
να διακηρύξετε την άπάτην τών είρημένων κακοποιών και κακό
βουλω ν και να τούς στυλιτεύσετε ώς κοινούς λυμεώνας κα'ι ματαιόφρονας και νά προσέχετε είς τάς άπατας αυτών... όσα δε γράμματα
η ειδήσεις νά παρησιάσωσιν είς τούς κατά τόπους άρχιερεις κα'ι τούς
βα σιλικούς έξουσιαστάς δηλοποιοϋντες κα'ι παραδιδόντες και
έκείνους τούς άπλουστέρους, όσοι ηθελον φωραθεΐ νά ένεργοϋν τά
άνοίκεια τοϋ ραγιαδικοϋ χαρακτήρα... [ακολουθούν χαφιεδίστικες
οδηγίες με ποιον τρόπο πρέπει να παρακολουθοΰνται οι ύποπτοι για
ξεσηκωμό ραγιάδες και πώς θα καταδίδονται και θα παραδίδονται
στις τούρκικες αρχές],
» Τ ό σ ο ν ύμεϊς ο ί άρχιερεις, οί ιερωμένοι, οί προεστώτες, οί
ευκατάστατοι, ο ί π ρ όκρ ιτοι μέ την ά γρ υ π ν ο ν προσοχήν,τάς
συμβουλάς κα'ι νουθεσίας, οδη γία ς και παραινέσεις, νά διαφυλάττετε την πίστην, την υπ οτα γή ν είς την κραταιά β α σ ιλ εία ν κα'ι
να τό ά π οδεικνύετε μέ ειλικ ρ ίνεια ν , καθότι η μετ’ ευχα ρισ τία ς
υποταγή, χαρακτηρίζει κα'ι την προς τον θεόν π ίσ τιν και άγάπην.
Έ κείνους δέ τούς άσεβεϊς π ρω ταιτίους καϊ άπονενοημένους
φ υγά δ α ς καϊ άποστάτας ολέθριους, νά τούς μισητέ καϊ να τούς
ά ποστρέφ εστε και δ ιά νο ία καϊ λ ό γφ , καθότι καϊ ή εκκλησία καϊ
τό γένος τούς έχει μεμισημένους και έπισω ρεύει κατ’ αυτώ ν τάς
π α λα μ να ιοτά τα ς άράς, ώς μέλη σεσηπότα τούς έχει άποκεκομένους τής καθαράς καϊ ύγια ινο ύσ η ς χρ ισ τια νικ ή ς όλομελείας. Ώς
π α ραβά τα ι τών θείω ν νόμων καϊ άπ οστολικώ ν διατάξεω ν, ώς
κα ταφρονηταϊ τοϋ ίεροϋ χρήματος, τής προς τούς εύεργετήσαντας ευγνω μοσύνης καϊ ευχαριστίας, ώς ένά ντιο ι τών ηθικώ ν καϊ
π ο λιτικ ώ ν όρων, ώς τήν ά π ώ λεια ν τών άθώων άνευθύνω ν ομο
γενώ ν μας, άσυνειδήτω ς τεκταινόμενοι, άφω ρισμένοι ύπάρχουσι
κα'ι κατηραμένοι κα'ι άσυγχώ ρητοι κα'ι ά λυτοι μετά θ ά να τον κα'ι
τφ α ίω ν ίφ υπόδικοι άναθέματι και τυμπανιαιοι.
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»Α ί πέτραι, τά ξύλα καϊ ό σίδηρος λυθείησαν, αύτοϊ δε μηδαμώς.
Σχισθείσα ή γή καταπίοι αυτούς, ούχ' ώς τον Δαθάν καϊ Άβειρών,
άλλά τρόπο) δη τινι παραδόξφ, εις θαϋμα καϊ παράδειγμα. Πατάξαι
Κ ύριος αυτούς τη ψύχει, τώ πυρετφ, τή άνεμοφθορίςχ καϊ τη ώχρα.
Γεννηθήτω ό ουρανός, ό υπέρ την κεφαλήν αυτών χαλκούς, καϊ ί\ γή ή
υπό τους πόδας αυτών σιδηρά. Έκακοποίησαν άόρως τής παρούσης
ζωής και προσζημιωθείησαν και τήν μέλλουσαν. Έπιπεσάτωσαν έπϊ
τάς κεφαλάς αυτών κεραυνοϊ τής θείας άγανακτήσεως. Εϊησαν τά κτή
ματα αυτών εις παντελή άφανισμόν καϊ εις έξολόθρευσιν. Γενηθήτωσαν τά τέκνα αυτών ορφανά καϊ αί γυναίκες αυτών χήραι. Έν γενεά
μιζί έξαλειφθείη τό όνομα αύτών μετ’ ήχου, καϊ μή μένη αύτοίς λίθος
έπϊ λίθου. Ά γγελος Κ υρίου καταδιώξαι αυτούς έν πύρινη ρομφαία,
έχοντες κα'ι τάς άράς πάντων τών άτί αΐώνσς άγίω ν καϊ τών όσιων καϊ
θεοφόρων πατέρων, καϊ αύτοϊ καί, όσοι τοίς ίχνεσιν αύτοις κατακολούθησαν άμετακλήτως ή κατακολουθήσωσι τοϋ λοιποϋ».
Ύ πεγράφ η συνοδικώς έπι τής άγι'ας Τραπέζης αωκα'* έν μηνι
Μ αρτίφ, παρά τής ημών μετριότητος καϊ πάντω ν τών άγίω ν άρχιερέων.
Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος άποφαίνεται, ό
Ιεροσολύμω ν Π ολύκαρπος συναποφαίνεται, ό Κ αισαρείας
Ίωαννίκιος, ό Ή ρακλείας Μελέτιος ό Κυζίκου Κωνστάντιος, ό Νικομ
ήδειας Αθανάσιος, ό Ν ικαίας Μελέτιος, ό Χαλκηδόνος Γρηγόριος, ό
Δέρκων Γρηγόριος, ό Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, ό Τυρνόβου Ίωαννίκιος,
ό Άδριανουπόλεω ς Δωρόθεος, ό Προύσσης Μελέτιος, ό Διδυμοτείχου
Καλλίνικος, ό Ά γκύρας Αθανάσιος, ό Ν αξίας Γρηγόριος.
Το κείμενο αυτό είναι απίστευτο. Είναι να μην πιστεύει κανείς στα
μάτια του και να διερωτάται ποιος ή ποιοι ομολογουμένως νοσηροί
εγκέφαλοι είναι οι συντάκτες του; Αυτοί που το υπογράφουν; Η
απάντηση είναι και ναι και όχι. Τα κείμενα αυτά των αφορισμών εί
ναι τυποποιημένα και παγιωμένα από πολλά χρόνια νωρίτερα, όσον

* 1821.
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αφορά τις κατάρες και τα σχετικά, και τα προσαρμόζουν εκάστοτε
στη συγκεκριμένη περίπτωση, ανάλογα με το παράπτωμα και το
πρόσωπο που θέλουν να αφορίσουν. Αυτό το διαπιστώνει κανείς
από τις ομοιότητες όσον αφορά το τυπικό μέρος σε όλα τα εκκλη
σιαστικά αναθέματα και αφορισμούς. Τις ίδιες κατάρες περιέχουν
ο αφορισμός του Λασκαράτου, του Βενιζέλου, του Ροΐδη, του Καζαντζάκη και όλων των άλλων που τους... περιποιήθηκε δεόντως η Εκ
κλησία τα τελευταία 183 χρόνια μετά την επανάσταση του ’21. Και
εγώ νόμιζα ότι οι αφορισμοί ήταν υπόθεση του Μεσαίωνα και της
Τουρκοκρατίας που είχε λήξει οριστικά από τότε. Πάντως, όποιος ή
όποιοι και αν ήταν οι αρχικοί συντάκτες αυτού του κατάπτυστου
κειμένου, δεν είχαν... ούτε ιερό ούτε όσιο. Το πιθανότερο είναι ότι
ήσαν κάποιοι παρανοϊκοί καλόγεροι, με σοβαρότατες ψυχοπνευματικές διαταραχές. Είναι απολύτως βέβαιο ότι ήσαν σχιζοφρενείς.
Και βέβαια δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν χριστιανοί. Τί
σχέση μπορεί να έχει ο Χριστός και η διδασκαλία του με αυτούς του
άθλιους παρανοϊκούς; Πού βρήκαν στη διδασκαλία Του τόσο συ
μπυκνωμένο μίσος; Τόση κακία; Τέτοιο μένος κατά του ανθρώπου;
Και όμως, τα περισσότερα, αν όχι όλα, από αυτά τα υποκείμενα τα
έχει αγιοποιήσει η Εκκλησία, τα τιμούμε, τα ασπαζόμαστε, τα λα
τρεύουμε και τα προσκυνούμε. Ό λα είναι δυνατά σ’ αυτόν τον πα
ράλογο και παράξενο κόσμο στον οποίο ζούμε. Το χειρότερο, όμως,
από όλα, είναι ότι η εκκλησία εξακολουθεί αιώνες τώρα να διατη
ρεί απαράλλαχτα και αναλλοίωτα αυτά τα κείμενα των αφορισμών
και να τα κατατάσσει στους ιερούς της κανόνες. Μέχρις στιγμής δεν
έχει εμφανισθεί ένας άλλος μεσσίας, που θα μας απαλλάξει από αυ
τό το μεσαιωνικό και απαράδεκτο άγος. Φαίνεται ότι θα περάσουν
αιώνες για να ξαναγεννηθεί ένας νέος Επιμενίδης, σαν αυτόν τον
πανάρχαιο Κρητικό ιερέα, που απάλλαξε την πόλη των Αθηνών από
το Κυλώνειο Άγος, για να απαλλάξει και μας από το Χριστώνειο
Άγος του αφορισμού!

Τα Ψ

ιλ α
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Αφορισμοί κατά παραγγελίαν
Εκτός, όμως, από τους αφορισμούς του παραπάνω είδους, που ου
σιαστικά είχαν πολιτική χροιά και αποσκοπούσαν στη χαλιναγώγη
ση των πιστών και την υποταγή τους στην κοσμική εξουσία του σουλ
τάνου, υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες, ότι μπορούσε κανείς για προ
σωπικούς λόγους να επιτύχει τον αφορισμό του εχθρού του, κατα
βάλλοντας ένα καλό χρηματικό ποσό.
Η επιτυχία του αφορισμού οφειλόταν στην βαθειά πεποίθηση των
ραγιάδων, την οποία η Εκκλησία τούς είχε δημιουργήσει, ότι πέρα
από τις πρόσκαιρες, σε τούτη τη ζωή, σοβαρές συνέπειες της ανυπα
κοής, τα χειρότερα, με βάση τα επίγεια μέτρα, θα ακολουθούσαν με
τά θάνατον, στην αναμενόμενη αιώνια ζωή. Δεν ήταν επομένως τυ
χαίο ότι κυριολεκτικά οι Έ λληνες τα προεπαναστατικά και κατά τα
χρόνια της επανάστασης έτρεμαν τον αφορισμό, περισσότερο από
κάθε τι άλλο.
Ο Γάλλος πρόξενος στα Επτάνησα μάς περιγράφει μία τέτοια
σκηνή κατά παραγγελίαν αφορισμού:
«Αλλά η πιο αποδοτική πηγή πόρων και ταυτόχρονα πανίσχυρο
μέσο για τη διατήρηση του λαού σε μία κατάσταση γελοίας ευπιστίας, ήταν ο αφορισμός. Με ένα ασήμαντο πρόσχημα, κάθε Έλληνας
μπορούσε να πετύχη τον αφορισμό του γείτονά του. Εκείνος πάλι εί
χε τη δυνατότητα να ανταποδώση τον αφορισμό κι έτσι, ισοφαρίζο
ντας, να εξαφανίση το επιτίμιο που εξαπέλυσε εναντίον του ο εχθρός
του. Ο ίδιος παπάς πραγματοποιούσε τα αναθέματα με τον ίδιο ζήλο
και για τους δύο. Αυτοί οι κεραυνοί της εκκλησίας στοίχιζαν ακριβά
στους ανόητους που τους αποζητούσαν. Η τελετή ήταν δημόσια και
γινόταν στον δρόμο μπροστά στο σπίτι του υποψήφιου για αφορισμό.
Μεγαλύτερη ήταν η επιτυχία αν πλήρωνε κανείς αρκετά για να χωροστατήση στον αφορισμό ο ίδιος ο Πρωτοπαπάς. Σ’ αυτήν την περί
πτωση πήγαινε στον ωρισμένο τόπο με πένθιμο ράσο κρατώντας ενα
κατάμαυρο κερί στο χέρι. Μπροστά του βάδιζαν παπάδες κρατώ
ντας ένα μεγάλο σταυρό και μία μαύρη σημαία. Ακολουθούσαν άλ
λοι παπάδες βουτηγμένοι κι αυτοί στα μαύρα. Ο Πρωτόπαπας συνώδευε την απαγγελία του αφορισμού με σπασμωδικές χειρονομίες.

236

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. Π α ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ύ στερα έφευγε τινάζοντας το ράσο του. Από τη οτιγμή αυτή απαγο
ρευόταν στον αφορισμένο να πατήση το πόδι του στην εκκλησία. Για
να αποκατασταθή έπρεπε να εξακοντίση έναν αντιαφορισμό. Α ν δεν
είχε τα μέσα έφθανε στα έσχατα για να λυτρωθή. Σκότωνε τον εχθρό
του. Ο λαός επηρεαζόταν τόσο πολύ από τον αφορισμό ώστε νόμιζε
πως η γη έτρεμε τη στιγμή που ακουγόταν το ανάθεμα. Είδα ανθρώ
πους να εκδηλώνουν τον τρόμο τους με κραυγές. Είχαν καταληφθή
από πανικό, λες και γινόταν σεισμός».*
Κάποιος άλλος Δεσπότης στην Ευρυτανία, αφόρισε μέσα στην
εκκλησία κάποιον που έκλεψε μία γίδα. «Ό ποιος έκλεψε την γίδα
του τάδε αφορισμένος νάναι και να μη λειώση».
Σε μία άλλη περίπτωση δύο Μανιάτες λήστεψαν κάποιον παπά.
Επειδή, όμως, τους γνώρισε σκέφθηκαν πως θα τους αφορίσει, γι’
αυτό ξαναγύρισαν πίσω στον τόπο της ληστείας και τον σκότωσαν
για να γλυτώσουν τον αφορισμό!**
Με τον αφορισμό ο κλήρος ενίσχυε την εξουσία του πάνω στο
αγράμματο πλήθος και καλλιεργούσε τις πιο παράλογες δεισιδαιμο
νίες. Οι Βενετοί μάλιστα, πιο έξυπνοι από τους Τούρκους, κατά την
περίοδο της Βενετοκρατίας, εκμεταλλεύτηκαν έξυπνα την ηλιθιότη
τα των πιστών και υποχρέωναν τους παπάδες να αφορίζουν ολόκλη
ρα χωριά.
Ό που η χρησιμοποίηση όπλων δεν ήταν ικανή να σωφρονίσει
τους χωριάτες κατέφευγαν στον αφορισμό, έχοντας έτσι διπλό όφ ε
λος σε χρήμα και αίμα των στρατιωτών τους. Από τη στιγμή του ανα
θεματισμού το χωριό αποκοβόταν από την υπόλοιπη περιοχή και οι
κάτοικοί του θεωρούνταν σαν χολεριασμένοι, τους οποίους όλοι
απέφευγαν. Ξαναγύριζαν στην “κανονική” τάξη της εκκλησίας, με
την καταβολή του ανάλογου προς το “έγκλημά τους” επιτίμιου!

* Saint-Sauveur, Voyage historique, τ. Β', σ. 17.
** William Turner, Journal o f a tour in the Levant, London 1820, x. A', σ. 470.
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Η στάση των Καθολικών Ελλήνων
Πριν από την επανάσταση και κατά τη διάρκεια της, οι καθολικοί
κάτοικοι της Ελλάδας και κυρίως αυτοί των Κυκλάδων, κράτησαν
καθαρά αρνητική στάση απέναντι στην απελευθέρωση του Γένους
από τον τούρκικο ζυγό, και έκαναν ό, τι μπορούσαν για να μην επι
τύχει. Ό χ ι μόνο δεν πήραν μέρος στην Επανάσταση, αλλά και εύχο
νταν την αποτυχία της. Δ εν συμμετείχαν στις εναντίον των Τούρκων
πολεμικές επιχειρήσεις και στις πολιορκίες των οχυρών τους, αλλά
απεναντίας τους βοηθούσαν με κάθε τρόπο. Είτε εφοδιάζοντας τα
πολιορκούμενα φρούρια, είτε κατασκοπεύοντας και προδίδοντας τις
κινήσεις των Ελλήνων στους Τούρκους. Η αιτία αυτής της αντίθεσης
ανάγεται βασικά στις μεταξύ τους δογματικές διαφορές, που καλλι
έργησαν για χρόνια ολόκληρα οι παπάδες τους, και που στην ουσία
ήταν διαφορές για το μοίρασμα της πίτας, για τα πρωτεία του ενός ή
του άλλου των αρχηγών τους. Οι πλανεμένες και φανατισμένες μά
ζες είχαν ολοκληρωτικά πεισθεί πως οι απέναντι τους ήταν εχθροί,
που όφειλαν να τους πολεμήσουν. Ο θρησκευτικός φανατισμός -ο
χειρότερος από όλους τους φανατισμούς- είχε ως αποτέλεσμα, ένα
απίστευτο μίσος των Καθολικών Ελλήνων κατά των Ορθοδόξων
αδελφών τους και το αντίθετο. Η χρόνια πλύση του εγκεφάλου και
των μεν και των δε, από τους επιτήδειους ρασοφόρους ένθεν και
ένθεν, είχε κάνει το θαύμα του. Είχε μετατρέψει σε θανάσιμους
αντιπάλους, δυό ομάδες χριστιανών, που υποτίθεται ότι, αν μη τι άλ
λο, τους ένωνε η προς τον πλησίον αγάπη της διδασκαλίας του Χρι
στού! Οι επαναστατημένοι Ορθόδοξοι Έ λληνες κατηγορούσαν τους
Καθολικούς ομοεθνείς τους, ότι περίμεναν από αυτούς να τους απε
λευθερώσουν από τον τουρκικό ζυγό, χωρίς να υποστούν καμμιά θυ
σία. Η Γερουσία της Πελοποννήσου, έστειλε επιστολή στον Καθολι
κό Αρχιεπίσκοπο της Τήνου και τον προσκαλούσε στην Κόρινθο για
να αποφασίσουν από κοινού όλοι οι Έ λληνες χριστιανοί, ορθόδοξοι
και καθολικοί, τον τρόπο διεξαγωγής του απελευθερωτικού Αγώνα.
Αυτός απάντησε, αν και ήταν Έλληνας, ότι διαταγές δέχεται μόνο
από τον πνευματικό του αρχηγό και τον ηγεμόνα του, δηλαδή τον πά
πα και τον βασιλιά της Γαλλίας! Αργότερα, όμως, οι Καθολικοί της
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Νάξου και της Τήνου, επειδή αποτελούσαν την μειοψηφία του πλη
θυσμού, υποχρεώθηκαν να προσχωρήσουν και αυτοί στην Επανά
σταση.
« Οί μεν τοϋ άνατολικοΰ δόγματος, νησιώται έγείρονται κατά τοΰ
βαρβάρου δεσποτισμοΰ... οί δε τοΰ δυτικού άρνούμενοι πάν αίσθημα
εθνικόν, κακολογούσι μάλιστα, φρυάσσονται, άπειλοϋσιν ούτε άνθ
ρωποι ούτε χριστιανοί δεικνύμενοι, άλλά τήν δουλείαν εαυτών προτιμώντες κα'ι τούς διώκτας τής χριστιανικής θρησκείας άσπαζόμενοι...
οί έτερόδοξοι άντεβοήθουν τούς Τούρκους, εδώ μεν παρεμβάλλοντες
μύρια προσκόμματα, εκεί δέ σιτίζοντες φρούρια πολιορκούμενα, κα'ι
πανταχοϋ, κατασκοπεύοντες και προδίδοντες πάν ελληνικόν
κίνημα...»*
«Οί Καθολικοί τών Κυκλάδων προτίμησαν τήν ήμισέληνον τοϋ
σταυροΰ κα'ι τήν δουλείαν τής έλευθερίας... έξαιρουμένων πολλά
ολίγων, φανέντων άληθών Ελλήνων, έπ'ι τοΰ Άγώνος, οί λοιπο'ι
άντεΐπον κα'ι άντέπραξαν φανερά κα'ι κρυφίως κα'ι σχέσεις ελαβαν
μυστικάς προς τούς εχθρούς τοΰ έθνους και χαράν μεγάλην άσυστόλως εδειξαν έπ'ι ταΐς άποτυχίαις τών όμογενών». **
« Οί Καθολικοί, καίτοι πάντες σχεδόν Έ λληνες τό γένος κα'ι τήν
ελληνικήν γλώσσαν λαλοΰντες, λόγω μόνον τής διαφοράς τοΰ θρη
σκεύματος έκώφευσαν είς τήν φωνήν τής πατρίδος κα'ι έτήρησαν
πράγματι άντεθνικήν στάσιν καθ’ όλην τήν διαρκεια τοΰ άγώνος».***
Από όλα τα νησιά των Κυκλάδων, η Σύρος ήταν το νησί με τους
περισσότερους Καθολικούς. Σε σύνολο 5.000 κατοίκων μόνο δώδε
κα οικογένειες, πενήντα άτομα, ήσαν Ορθόδοξοι. Οι Συριανοί μι
σούσαν τους Ορθοδόξους Έλληνες και δεν ήθελαν να αναμιχθούν
στην επανάσταση. Αντίθετα «Έστελλον τροφάς εις τους Τούρκους
της Εύβοιας και της Κρήτης.**** «Οι Συριανοί αρνήθηκαν να πά
ρουν μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα. Δεν ξέρω αν τους εκτιμούν
οι άλλοι νησιώτες. Σίγουρα, όμως, τους περιφρονούσε το έθνος. Και

* I. Φιλήμων, όπ. παρ., τ. F , σ. 116.
** Σπ. Τρικοΰπης, όπ. παρ., τ. Α', σ. 156.
*** Δ. Πασχάλης, Η Ά νδ ρ ος κατά την επανάστασιν, σ. 45.
****
Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. Γ", σ. 97
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όταν απελευθερωθεί η Ελλάδα, θα είναι ανάξιοι να απολαύσουν την
ευτυχία της, αφού αρνήθηκαν να συμμερισθούν τους κινδύνους»* Ο
ιστορικός Φιλήμων ισχυρίζεται ότι η τουρκοφιλία των Καθολικών,
δεν ήταν αποτέλεσμα της γαλλικής προστασίας και των δογματικών δια
φορών, αλλά συνέπεια της διαφθοράς του πνεύματος που προκάλεσε η
παπική ιεροκρατία, οι Ιησουίτες και οι Καπουτσίνοι: «Ιδού ή αιτία, δι ήν
όλοι προετίμων τόν τουρκισμόν άντ'ι τού έλληνισμού. Οί δε ελεεινό
τεροι αύτών Συριανοί, ϊνα «μή μιανθώσι» βεβαίως, άντέκρουσαν διά
τών όπλων τήν θρησκευτικήν λατρείαν τών έν τή νήσφ καταφυγόντων ορθοδόξων τής Σμύρνης, τών Κυδωνιών, κα'ι διαφόρων άλλων
τόπων».**
Αφορμή για τις κρίσεις αυτές του ιστορικού, υπήρξε το γεγονός
ότι πολλοί Συριανοί, αντέδρασαν, ακόμη και διά των όπλων, στην
αθρόα, μετά την κήρυξη της Επανάστασης, εγκατάσταση στο νησί
Ορθοδόξων 'Ελλήνων από τη Μικρά Ασία, τους οποίους θεωρούσαν
μιάσματα, ικανά να μολύνουν την πίστη τους!
O l Καθολικοί της Σύρου, είχαν εξασφαλίσει την προστασία του
Γάλλου πρεσβευτή στην Πόλη και των γαλλικών πολεμικών της Με
σογείου. Μέχρι και οι Τούρκοι έμειναν κατάπληκτοι από τη νομιμο
φροσύνη τους και, για αντάλαγμα, τους παραχώρησαν το δικαίωμα
να εμπορεύονται απευθείας με την Κωνσταντινούπολη, την Κρήτη
και άλλα νησιά, που για τους άλλους νησιώτες απαγορευόταν. Το νη
σί είχε μετατραπεί σε σπουδαίο κέντρο διακίνησης προσώπων και
εμπορευμάτων, με μεγάλη εμπορική κίνηση και, φυσικά, με μεγάλο
οικονομικό όφελος. Ό λ α τα οθωμανικά εμπορικά καράβια περνού
σαν από το λιμάνι της Σύρου.
Η ευνοϊκή αυτή μεταχείρηση των Καθολικών της Σύρου, είχε
προκαλέσει την αντίδραση και την αντιπάθεια των άλλων Ελλήνων,
οι οποίοι ήθελαν να θεωρηθεί η Σύρος τουρκικό έδαφος και να την
καταλάβουν.
«Οι Έ λληνες απαντούσαν: Ή είναι ελληνικό νησί η Σύρα, εθνι
κό έδαφος ελεύθερο, οπότε θα συμβάλει στην κοινή υπόθεση, ή εί
* Voutier, όπ. παρ., σ. 147.
** I. Φιλήμων, όπ. παρ., τ. Γ', σ. 117.
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ναι τουρκικό έδαφος, δηλαδή εχθρική γη οπότε πρέπει να την κατα
λάβουμε με τα όπλα και να επιβάλλουμε πολεμική εισφορά».* Τον
Οκτώβριο του 1822 οι πρόκριτοι του νησιού, σε μία επίσκεψη του
οθωμανικού στόλου στο λιμάνι, ανέβηκαν στη ναυαρχίδα του αρχη
γού του στόλου, καπουδάν πασά, για να προσκυνήσουν και να δια
τρανώσουν την πίστη τους και την υποταγή τους στον σουλτάνο.
«Τον ’Οκτώβριον τοϋ 1822 οί φιλότουρκοι τής Σύρας έσπευσαν
νά προσφέρωσι τήν βαθεΐαν ύπόκλισίν των τώ καπηταμπασά, άποστείλαντες τούς προεστώτας των είς τήν ναυαρχίδα».**
Τρείς μήνες αργότερα, για να τιμωρήσουν τους Συριανούς, ελλη
νικά καράβια, με δύο χιλιάδες άνδρες αποβιβάστηκαν και έκαψαν
στο λιμάνι αποθήκες και μαγαζιά. Δεν πρόλαβαν, όμως, να συνεχίσουν τις καταστροφές και τη λεηλασία, γιατί κατέπλευσε γαλλικό
πολεμικό και τους ανάγκασε να φύγουν.

Αιρετικοί και Άθεοι
Αναρίθμητα υπήρξαν τα θύματα της αντεθνικής και σκοταδιστικής
πολιτικής της Ορθόδοξης Πατριαρχικής Εκκλησίας. Μόνο ενδεικτι
κά μπορεί κανείς να μνημονεύσει μερικά απο αυτά:

1. Θεόφιλος Καΐρης
Έ να ς από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος, Διδάσκαλος
του Γένους, που δοκίμασε στο πετσί του και πλήρωσε με τη ζωή του
τον φανατισμό και τη μισαλοδοξία του κλήρου και της επίσημης Εκ
κλησίας, ήταν και ο Θεόφιλος Καΐρης, κατά κόσμον Θωμάς Καΐρης,

* Ο. Voutier, όπ. παρ., σ. 147.
** Σπ. Τρικοΰπης: όπ.παρ. τ. Β', σ. 315.
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που μετονομάστηκε σε Θεόφιλο, όταν έγινε κληρικός. Γεννήθηκε
στην Άνδρο το 1784, σπούδασε στη σχολή των Κυδωνιών, ύστερα
στην Πάτμο και στη Χίο, στην Πίζα της Ιταλίας και στο Παρίσι κυρί
ως φυσικομαθηματικές επιστήμες και φιλοσοφία, και το 1818 έγινε
διευθυντής στη σχολή Κυδωνίων. Παραμονές της επανάστασης μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, και το 1821 ύψωσε τη σημαία της Ελευθε
ρίας στην Άνδρο. Στη συνέχεια έλαβε μέρος στους απελευθερωτι
κούς αγώνες του Γένους και τραυματίστηκε σοβαρά στον Όλυμπο.
Ίδρυσε στη γενέτειρά του Ορφανοτροφείο στο οποίο συγκέντρωσε
600 ορφανά παιδιά αγωνιστών του ’21 και τους μάθαινε γράμματα,
διδάσκοντας όλα τα μαθήματα μόνος του.
Αρνήθηκε να διορισθεί καθηγητής της φιλοσοφίας στο νεοσύστα
το Πανεπιστήμιο Αθηνών και να λάβει τον Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος που του πρόσφερε ο Ό θω νας για τις υπηρεσίες του στο Ορφα
νοτροφείο, προτιμώντας να παραμείνει στην Άνδρο και να φροντίζει
τα ορφανά του πολέμου.
Η πολιτεία, όμως, αντί για χρυσά παράσημα, για όλες αυτές τις
εθνικές του υπηρεσίες τού επεφύλαξε μεγαλύτερη τιμή, όπως θα
δούμε παρακάτω, για να τον εντάξει στο πάνθεον των ηρώων και
των Διδασκάλων του Γένους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του
στο Παρίσι, συνδέθηκε με τον Κοραή, έγινε φίλος του και επηρεά
στηκε από τη φιλοσοφία της Γαλλικής Επανάστασης και τις αρχές
του Διαφωτισμού. Ο Διαφωτισμός όμως, ως γνωστόν, ήτανε και εί
ναι το κόκκινο πανί για την Εκκλησία. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να
συγχωρήσει ποτέ το γεγονός ότι, ένας από το σώμα της, ένας κλη
ρικός, ήταν δυνατόν, να συμπορεύεται με τους άθεους -όπω ς υπο
στήριζε- της Γαλλικής Επανάστασης και επειδή “όποιος θέλει να
σκοτώσει το σκυλί, ισχυρίζεται ότι είναι λυσσασμένο”, δεν άργη
σαν να τον κατηγορήσουν για αιρετικό. Από τη μία στιγμή στην άλ
λη, τον αποσχημάτισαν, τον καθαίρεσαν και τον έκλεισαν μέσα σ’
ένα μοναστήρι στη Σκιάθο, σε ένα υγρό κελί, όπου υπήρχαν κατά
χαμα ένα στρώμα από άχυρο, μία ξύλινη καρέκλα και μία κανάτα
με νερό, σαν να ήταν λεπρός. Νηστεία και προσευχή. Έ να ξερό
κομμάτι ψωμί την ημέρα έριχνε ο φύλακας καλόγερος από το πα
ραθυράκι της πόρτας. Έ τοιμος ήταν να πεθάνει. Τον έκλεισαν εκεί

242

Θ εόδω ρός Δ η μ ο ςθ . Π αναγο π ο υλο ς

για να πεθάνει, απο την ασιτία και τις κακουχίες. Και δεν έφτανε
μόνο ο εγκλεισμός του στο αναμορφωτήριο της Ιεράς Συνόδου, αλ
λά καθημερινά του προσήπταν και νέες κατηγορίες για να αποδεί
ξουν ότι ήταν όχι μόνο αιρετικός, αλλά και άθεος. Ο Άγιος
(Π αναγία μου!), Μητροπολίτης Κυκλάδων Δανιήλ, διεμήνυσε στη
Σύνοδο ότι (άκουσον-άκουσον) η γυναίκα του αδελφού του βάφτι
σε κρυφά τα παιδια της από τον άνδρα της, καθώς και ότι ο άνδρας
της ανιψιός του, Λεωνίδας Μπίστης, δεν ήθελε να βαφτίσει τα παι
διά του, ισχυριζόμενος ότι, όταν μεγαλώσουν θα διαλέξουν τα ίδια
τη θρησκεία τους. Και για όλες αυτές τις υποτιθέμενες αμαρτίες
των τρίτων, έφταιγε χωρίς συζήτηση, όσο και αν σας φαίνεται απί
στευτο, ο γηραιός, άρρωστος και έγκλειστος στο μοναστήρι φιλό
σοφος. Την έστησε καλά ο Δανιήλ την πλεκτάνη, έβαλε και τους...
μονίμως και διαχρονικά αγανακτισμένους πιστούς να διαμαρτυρηθούν, και νά ’τος ο Καΐρης κατηγορούμενος στο ποινικό δικαστή
ριο της Σύρου, για τις πράξεις και τις παραλείψεις της νύφης του
και του άνδρα της ανιψιός του.
Η δίκη έγινε τέλος Δεκεμβρίου 1852, κεκλεισμένων των θυρών
και η απόφαση προειλημμένη. Δύο χρόνια και δέκα ημέρες φυλάκι
ση στις φυλακές της Σύρου. Δέκα ημέρες μετά την καταδίκη του πέ
θανε μέσα στις φυλακές. Τον έθαψαν στο λοιμοκαθαρτήριο, για να
μη μολύνει το νεκροταφείο και την άλλη ημέρα της ταφής άνοιξαν
τον τάφο του, έσχισαν την κοιλιά του και την γέμισαν ασβέστη! «Τήν
ύστεραίαν τής ταφής άνασκάψαντες τό μνημεΐον καϊ τήν κοιλίαν
διασχίσαντες τοΰ νεκρού, ένέπλησαν αυτήν άσβεστον...» Φαντάζομαι
ότι δεν χρειάζονται σχόλια.

2. Μεθόδιος Ανθρακίτης.
Γιαννιώτης την καταγωγή, κληρικός, που σπούδασε στην Ιταλία φι
λοσοφία, μαθηματικά και φυσική έγινε διευθυντής της περίφημης
“Καπλανείου Σχολής” των Ιωαννίνων, της οποίας υπήρξε μαθητής,
με δάσκαλο τον Γεώργιο Σουγδουρή, αλλά τον κατηγόρησε για
αθεΐα ένας άξεστος και αγράμματος καλόγερος του Αγίου Ό ρους
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ονόματι Ιερόθεος, με αποτέλεσμα να αφορισθεί και να αναγκασθεί
να δηλώσει ότι η διδασκαλία του ήταν αιρετική και να ρίξει ο ίδιος
στη φωτιά όλα του τα έργα ενώπιον της Πατριαρχικής Συνόδου, για
να γλυτώσει την ατίμωση.
Στα Γιάννενα πάλι ο σχολάρχης-κληρικός Κων. Μπαλανίδης
-απαγόρευε στους μαθητές να μαθαίνουν ξένες γλώσσες, διότι όπως
έλεγε «...αύται γέμουσιν από άθεϊστικά βιβλία καί κάνουν νά άθεΐσουν όσους τάς μανθάνουν», καί όταν κάποιοι δάσκαλοι του σχο
λείου του ηθέλησαν να μάθουν ιταλικά, «τους έξώρισεν άπο τό σχολεϊον, τους έρριψεν κακήν κακώς τά φορέματα έξω τών κελλίων,
όπου κατοικούσαν, τους ώνόμασεν άθέους καί νεωτεριστάς».*
Επίσης ο Αθανάσιος Ψαλλίδας, διευθυντής και καθηγητής της
παραπανω σχολής έπαθε τα ίδια, αλλά τον έσωσε η φιλία που είχε
με τον Αλή πασά.

3. Ευγένιος Βοΰλγαρης.
Κληρικός και αυτός, κατά κόσμον Ελευθέριος, σπούδασε στην Ευ
ρώπη φιλοσοφία, μαθηματικά, φυσική, αρχαία ελληνικά, λατινικά
και εβραϊκά και δίδαξε επίσης στη Μπαλάνειο Σχολή. Κατηγορήθηκε για αθεΐα και υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τα Γιάννενα και να
καταφΰγει στη Ρωσία, όπου πέθανε μέσα στη φτώχια, για να γλυτώ
σει τους διωγμούς και την καταδίκη του. Ο πατριάρχης Σαμουήλ
«άπεστρέφετο τά παρ’ Ευγενίου παραδιδόμενα μαθήματα ώς νεωτέρας φρενός άποκυήματα».
Τα εν λόγω βέβαια βλαβερά “αποκυήματα” ήταν η διδασκαλία
της Φυσικής και των Μαθηματικών και των πρακτικών τους εφαρμο
γών, που σε ολόκληρη την Ευρώπη είχαν πλέον μπει σε εφαρμογή.
Για τον δικό μας, όμως, τότε μεσαιωνικό κλήρο ήταν απλώς αποκυή
ματα της φαντασίας του Βούλγαρη, γιατί απλώς δεν συμφωνούσαν
σε τίποτε με την Αγία Γραφή. Αυτός είναι ένας από τους λόγους, και

* Δ. Αθανασίου, Ερμής ο Λόγιος, 1818, σ. 86.
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ίσως ο σημαντικότερος, που εδώ και εκατόν εβδομήντα και πλέον
χρόνια απο την ανεξαρτησία της Ελλάδας, δεν καταφέραμε ακόμη
να φτιάξουμε ούτε ένα εργοστάσιο για καρφίτσες, αφού σύμφωνα με
τη θρησκευτική μας παράδοση και κουλτούρα «αί φυσικά! έπιστήμαι
κα'ι τά τοιαύτα», είναι για τους άθεους και τους κουτόφραγκους και
όχι για μας τους έξυπνους, απόλυτα πιστούς, ακραιφνείς Ορθοδό
ξους χριστιανούς!
Διότι εμείς οι Έ λληνες έχουμε το κάτι άλλο που δεν το έχει κα
νένας άλλος λαός. Έ χουμε τον... Ελληνοχριστιανικό Πολιτισμό και
όλα τα υπόλοιπα μάς είναι περιττά! Το ιστορικά παράδοξο είναι ότι
όλοι οι παραπάνω καταδιωκόμενοι δάσκαλοι ήσαν και κληρικοί και
ως μαθητές είχαν παρακολουθήσει αμιγώς εκκλησιαστικά μαθήμα
τα. Άνοιξαν όμως, ως φαίνεται τα μάτια τους, όταν πήγαν για σπουδές
στις ευρωπαϊκές χώρες, όπου λόγω της Αναγέννησης και του Διαφω
τισμού επικρατούσε κλίμα ελεύθερης σκέψης και διαλογισμού. Εί
χαν έτσι την ευκαιρία στα ξένα να απαλλαγούν από την ορθόδοξη
σκοταδιστική Μεσαιωνοκρατία, αλλά δυστυχώς σαν επέστρεψαν πί
σω στην πατρίδα για να μεταφέρουν τις καινούργιες γνώσεις και ένα
άλλο είδος πολιτισμού, βρέθηκαν και πάλι στον Μεσαίωνα! Ευτυχώς
που οι νεότερες γενιές, αυτούς τους αφορεσμένους, τους κακοποιη
μένους, τους φυλακισμένους, τους βασανισμένους, τους καταδικα
σμένους από την Εκκλησία, τους αναγνώρισαν ως Δασκάλους του
Γένους, άξιους Τιμής και Ευγνωμοσύνης.
Είναι η κακή μοίρα αυτού του τόπου, να τρώει τις σάρκες του, να
σκοτώνει τα καλύτερα παιδιά του, να συκοφαντεί τους πιο άξιους, να
στήνει ψεύτικες δίκες και να καταδικάζει όσους ενδιαφέρονται
πράγματι για τον λαό και για την πατρίδα τους, και να εξυμνεί, προ
στατεύει και ηρωοποιεί τους άσημους, τους ανίκανους, τους τυχο
διώκτες, τους προδότες. Η ιστορία μας είναι γεμάτη από τέτοια φρικτά παραδείγματα.

4. Ιώσηπος Μοισιόδακας
Μέσα σ’ αυτούς που ο πατριάρχης Γρηγόριος αποκαλεί διεφθαρμέ
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να ανθρωπάκια, ανήκει και ο Ιώσηπος Μοισιόδακας, ένας από τους
Διδασκάλους του Γένους, ένας πρωτεργάτης του νεοελληνικού πολι
τισμού, της διαφώτισης και της αφύπνισης του Γένους, εις τους οποί
ους αναφερόταν ο Κολοκοτρώνης στην Ομιλία του προς τους φοιτη
τές της Αθήνας, το 1838. Γεννήθηκε στη Ρουμανία απο πολύ φτωχούς
γονείς. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, ήθελε να σπουδάσει και να βοη
θήσει τους συμπατριώτες του στην Ελλάδα. Την εποχή του και σε όλη
την εποχή, στην οποία αναφερόμαστε, για να μάθεις γράμματα ή
έπρεπε να γίνεις κληρικός και να μπείς στο κατεστημένο σύστημα
της Εκκλησίας, η οποία είχε τον τρόπο και το χρήμα για να προωθεί
τα δικά της παιδιά, -όπω ς απαράλλαχτα γίνεται και σήμερα, μόνο
που το έργο αυτό της προώθησης των “παιδιών της Εκκλησίας”
έχουν αναλάβει η “Χρυσοπηγή”, ο “Σωτήρ”, η “Ζωή” και άλλες διά
φορες τέτοιες παραεκκλησιαστικές οργανώσεις-, ή έπρεπε να είσαι
γυιός πλούσιου εμπόρου. Αυτός είναι ο λόγος που σχεδόν όλοι οι εγ
γράμματοι της εποχής ήταν ή κληρικοί ή γόνοι εμπόρων. Σπάνια ή
καθόλου, συναντάς σπουδασμένα παιδιά αγροτών ή ξωμάχων. «Του
αγρότη το παιδί, αγρότης θα γενεί», που λέει και ο Βάρναλης.
Αναγκάσθηκε, λοιπόν, να καρεί μοναχός και να πάρει το όνομα
Ιώσηπος, με το οποίο έμεινε γνωστός στην ιστορία. Φοίτησε στη
Σμύρνη, έμαθε τα κολλυβογράμματα της Εκκλησίας, τις τέσερεις
πράξεις της αριθμητικής, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και
διαίρεση, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τους Πατέρες* της
Εκκλησίας, το Οκταήχι και διάφορα τέτοια παρόμοια, και με τα εφό
δια αυτά, τον περίμενε μία λαμπρή εκκλησιαστική καριέρα. Δυστυ
χώς όμως γι’ αυτόν, αυτές οι σχολαστικές και στείρες γνώσεις, δεν
τον ικανοποιούσαν. Διψούσε για κατι το καλύτερο, που μόνο έξω
από την εκκλησιαστική εκπαίδευση μπορούσε να το βρεί. Παρεκάλεσε λοιπόν τους εφόρους της σχολής και τον διευθυντή της να τον
στείλουν για περαιτέρω σπουδές στην Ιταλία. Ο Διευθυντής Ιερόθε
ος Δενδρινός* * μόνο που το άκουσε κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό:

* Χωρίς παιδιά.
** Κληρικός και αυτός.
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«’’Ά θεΐζουσι”, κατεβόα σφαδάζω ν ό άνήρ, “όσοι σπουδάζουσιν
έν τη Φραγκίςχ, καί μετά τήν έπιστροφήν αυτών συναθεΐζουσι καί
εταίρους”».
Με άλλα λόγια: Είναι άθεοι, όσοι σπουδάζουν στην Ευρώπη και
το χειρότερο όταν επιστρέφουν κάνουν και άλλους άθεους! Κύριε
ελέησον!
Τελικά ο νεαρός καλόγηρος πήγε μόνος του στην Ιταλία, σπούδα
σε, έγινε ένας από τους σοφούς άνδρες της εποχής του* και γύρισε
στην πατρίδα του για να μεταδώσει και σε άλλους τις γνώσεις του.
Δεν κατάφερε όμως να παραμείνει για πολύ καιρό. Ή θελε ο ευλο
γημένος μέσα σε όλα τα μαθήματα να διδάξει και Μαθηματικά. Το
μάθημα του Διαβόλου, κατά την Εκκλησία. «Κατ’ εκείνους τούς χρό
νους καί μόνη ή διδασκαλία τών Μαθηματικών έθεωρεϊτο ώς πηγή
τής άθε'ιας, τής όποιας πρώτον άποτέλεσμα ήτον ή καταργησις τής
νηστείας».** Κυνηγήθηκε άγρια, έμεινε χωρίς δουλειά και αναγκά
στηκε να γυρίσει στη Βενετία και από εκεί στην Τεργέστη, άρρωστος
από φυματίωση, ψάχνοντας μία μοίρα στον ήλιο. Καλύτερα, όμως,
να σας πει ο ίδιος την συνέχεια:
«Κατήντησα άλήτης έν ταϊς άλλοδαπαΐς, έπιθυμών πολλάκις
αυτήν τήν έπιουσίαν τροφήν, γεγηρακώς παρά καιρόν, ΰπό τών
κακουχιών, καί τό δεινότατον, τέλος άνδρί αίσθητικψ, άντιπολέμων
άεί τήν άτιμίαν. Ίδοϋ τό γέρας τό όποιον άπονέμει ώς επί τό πλεΐστον
τό γένος ημών τοΐς πεπαιδευμένοις».
Δηλαδή: Γύριζα σαν αλήτης στο εξωτερικό, στερούμενος του κα
θημερινού φαγητού, από τα βάσανα γερασμένος πριν την ώρα μου
και το χειρότερο τέλος για έναν άνδρα με καθαρή συνείδηση, που
πολεμούσε πάντοτε την ατιμία. Και όλα αυτά γιατί τόλμησε να διδά
ξει Μαθηματικά! Φταις όμως και συ, Ιώσηπε. Τι τα ήθελες τα Μαθη
ματικά; Στον θεό σου, δεν σου έφτανε η γενεαλογία του Αβραάμ και
του Ιακώβ, αφού και το όνομά σου, το έκαναν εβραϊκό και δεν ξέ
ρουμε ακόμη, καίτοι Έλληνας, ποιο ήταν το πραγματικό σου όνομα;

* 1770.
** Κ. Κούμας, όπ. παρ., σ. 104.
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Α ν καθόσουν φρόνιμα θα γινόσουν σίγουρα, με το μυαλό που είχες
πατριάρχης, και αντί να ζητιανεύεις με τόσες γνώσεις στην ξενιτειά,
οι μεν σύγχρονοί σου θα φιλούσαν την άκρη από τα βαρύτιμα μετα
ξωτά σου άμφια, οι δε μεταγενέστεροι και μεις σήμερα θα ψέλναμε
μέσα στις εκκλησίες, ως άγιο πλέον, επαίνους στο όνομά σου.
Έ πρεπε να ξέρεις δυστυχισμένε Ιώσηπε, ότι το πρώτο πράγμα
που μαθαίνει κανείς στο κατηχητικό είναι ότι, όποιος βγεί από το μα
ντρί, τον τρώει ο λύκος!

5. Βενιαμίν ο Λέσβιος
Η καταγωγή του από το Πλωμάρι της Μυτιλήνης, εξ ου και το Λέσβιος. Στα δεκαεπτά του χρόνια έγινε καλόγηρος και στη συνέχεια
βρέθηκε στις Κυδωνιές* της Μικράς Ασίας, όπου σε κάποιο μονα
στήρι ήταν ηγούμενος ο θείος του. Παρακολούθησε μαθήματα στην
εκεί περίφημη σχολή και στη συνέχεια, για να συμπληρώσει τις γνώ
σεις του στάλθηκε στην Ιταλία στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Από την
Πίζα πήγε στο Παρίσι και φοίτησε στο Πολυτεχνείο του Παρισιού.
Κατά την παραμονή του στην πρωτεύουσα της Γαλλίας ήρθε σε επα
φή με τους κυριότερους εκφραστές του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού,
γνώρισε τον Κοραή και μπήκε στον στενό κύκλο των Ελλήνων δια
νοουμένων της διασποράς. Ανοιξαν τα μάτια του. Κατάλαβε ότι, πέ
ρα από τον σχολαστικισμό της Εκκλησίας και την εξ αποκαλύψεως
αλήθεια, υπήρχαν και οι θετικές επιστήμες και η έρευνα, που οδη
γούσαν σε άλλα μονοπάτια ανακάλυψης της αλήθειας. Αφού παρα
κολούθησε και μαθήματα αστρονομίας στην Αγγλία, γύρισε στις Κυ
δωνιές και άρχισε να διδάσκει τους μαθητές της σχολής, Φιλοσοφία,
Άλγεβρα, Φυσική και Αστρονομία. Γρήγορα η φήμη του εξαπλώθη
κε σε ολόκληρη την οθωμανική αυτοκρατορία. Σύντομα έγινε και
διευθυντής της σχολής την οποία μετωνόμασε σε «Ακαδημία», η
οποία πλέον εθεωρείτο το σημαντικότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της

* Αϊβαλί.
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Ανατολής. Από όλα τα Βαλκάνια και από άλλα μέρη έσπευδαν οι νέ
οι να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Βενιαμίν. Η συμβολή του
στην μόρφωση του υπόδουλου Γένους υπήρξε καταλυτική.
«Ή διδασκαλία κα'ι τά έργα τοΰ Βενιαμίν συνετέλεσαν είς τήν
άφΰπνισιν και τήν πνευματικήν προετοιμασίαν των Ελλήνων, όχι
μόνον διά τήν έπανάστασιν άλλά καϊ τήν άντιμετώπισιν τής νέας
πολιτειακής πραγματικότητος, ή όποία προέκυψε μετά τόν πολυαίμακτον άγώνα τής Εθνεγερσίας τοΰ 1821», γράφει ο Δημαράς
στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό του, για να συμπληρώσει ο Παπανούτσος στην Βασική Βιβλιοθήκη ότι «το μορφωτικό του σύστημα, εκλεκτικής επιστημονικής μορφής και η φιλοσοφία του, βαθύτατα ανθρω
πιστική, τον έφεραν στην εκπαιδευτική πρωτοπορία των λαών της
Βαλκανικής Χερσονήσου».
Τέτοιο όμως ρωμαλέο και ελεύθερο πνευματικό ανάστημα δεν
μπορούσε να το ανεχθεί η Εκκλησία. Ο λόγος που ξόδευε τα λεφτά
της και έστελνε στη “Φραγκιά”, να σπουδάσουν τα καλύτερα μυαλά
της, δεν ήταν να γυρίσουν πίσω με κενοφανείς, αθεϊστικές και αιρε
τικές ιδέες, όπως αποκαλούσαν τις νέες επιστημονικές γνώσεις και
ανακαλύψεις των θετικών επιστημών, αλλά να αποκτήσουν εκείνα
τα πνευματικά εφόδια, με τα οποία θα μπορούσαν να αναιρέσουν τις
προερχόμενες απο την Δύση νεωτεριστικές ιδέες, ικανές να μολύ
νουν το “υγιές” φρόνημα και την ορθόδοξη πίστη του ποιμνίου, όπως
αυτή είχε αποκαλυφθεί στο άνθρωπο μέσα από τις Γραφές, πράγμα
που δεν ήσαν σε θέση να κάνουν οι αγράμματοι μοναχοί, με μόνο
εφόδιο την Αγία Γραφή. Δεν έπρεπε συνεπώς να αφεθεί ο Βενιαμίν
να αλλοιώσει την ορθή πίστη των... υπηκόων του κλήρου, καίτοι και
ο ίδιος κληρικός. Το σχετικό κατηγορητήριο συνέταξε ένας άλλος
μοναχός, Έλληνας την καταγωγή και μισέλληνας στην ψυχή. Ο Α θα
νάσιος ο Πάριος. Η κατηγορία, κοινή, όπως σε όλες τις περιπτώσεις.
Αθεΐα. Παντού και πάντοτε η κατηγορία αυτή είναι η πιο σίγουρη για
την καταδίκη. Από την εποχή του Σωκράτη μέχρι σήμερα, που φαί
νεται να παρουσιάζει, προσωρινώς φαντάζομαι, ελαφρά κάμψη, για
τί προηγείται η παγκοσμιοποιημένη πλέον, εξίσου αποτελεσματική
και τελεσφόρα από απόψεως καταδικών, κατηγορία της τρομοκρα
τίας. Διαβάστε τώρα την κατηγορία για να φρίξετε:
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«Ό αγιορείτης ιερομόναχος Βενιαμίν ό Λέσβιος καταγγέλλεται έπ'ι
άθεϊστικω όρθολογισμφ, αίρέσει και κακοδοξία, διότι διδάσκει τάς
κατωτέρω πλάνας, αϊτινες τάς ψυχάς τών μαθητών δηλητηριάζουσι:
α} Ή γή κινείται, ένώ ό ήλιος παραμένει άκίνητος και β} τά ουράνια
σώματα κατοικοΰνται υπό άλλων ύπάρκτων όντων». Να δοΰμε όμως
και τι πράγματι δίδασκε ο κατηγορούμενος δάσκαλος Πρώτον :
«Δυνάμει τής έρεύνης τών συγχρόνων εισηγούμαι τήν άντικατάστασιν τοϋ άπηρχαιομένου καί άντιεπιστημονικοϋ Πτολεμαϊκού συστή
ματος, τό όποιον άπαιτε'ι άναποδείκτως τήν περιφοράν τοϋ ήλίου
περί τήν γην, διά τοϋ σωστοϋ καί έπιστημονικώς άποδεδειγμένου
Κοπερνίκειου, τό όποιον διά άστρονομικών άποδείξεων θέλει τήν
γήν νά περιστρέφεται περί τον ήλιον».
Δεύτερον : «Ούδείς άποκλείει νά ύπάρχη ζωή είς άλλους πλανή5
)
/
Λ /
C
/
/
V
V V V Λ
V
τας, εφ οσον συντρέχουν λογοι διατηρήσεως της, αρα και αλλα οντα
θά ήδύναντο νά κατοικούν έκεΐ».
Τρίτον : «Είναι δυνατόν νά ύπάρξη κατασκευαζόμενον έν άερόπλοιον διά τήν μεταφοράν τών κατοίκων τής γής είς άλλους πλανήτας, διά να κατοικήσουν έκεΐ, έφ’ όσον υπάρχουν αί φυσικαί προϋ
ποθέσεις διατηρήσεως τής άνθρωπίνης ζωής».
Αυτές ήταν οι κατηγορίες, αυτή ήταν η... αιρετική διδασκαλία.
Δ εν μπορούσαν να κατανοήσουν οι κατήγοροι ότι το απίθανο αυτό
μυαλό, προηγείτο της εποχής του κατά 200 χρόνια!
Αλλά όλα αυτά ήσαν ψιλά γράμματα για τους Άγιους Πατέρες.
Δ εν τους ενδιέφεραν αυτούς τί λένε οι επιστήμονες και οι νέες ανα
καλύψεις. Η εξ αποκαλύψεως αλήθεια δεν έπρεπε να αμφισβητηθεί,
γιατί αν αυτό γινόταν θα ερχόταν τα πάνω-κάτω, και τα κάτω-πάνω.
Το ειδικό δικαστήριο στήθηκε στα γρήγορα. Ορίστηκε μάλιστα και
ειδικός ανακριτής, ο μητροπολίτης Εφέσου Διονύσιος και πάρα πο
λύ σύντομα, ο σοφός δάσκαλος βρέθηκε στον δρόμο. Του παρήγγειλαν μάλιστα «νά μήν τολμήση είς τό έξης νά έπαναλάβη τό τοιοϋτον
σύστημα είς διδασκαλίαν έμμέσως καί άμέσως, κρυφίως ή φανερώς».
και στάλθηκαν στις Κυδωνιές, με απόφαση της Πατριαρχής Συνό
δου, δυο “ξεφτέρια” της “Μ. Εκκλησίας”, δυο φανατικοί σκοταδι
στές. Ο ιεροκήρυκας «κυρ Δωρόθεος» και ο «θεοσεβής, δόκιμος και
πεπαιδευμένος εκ των Θείων Γραφών και κανονικών Πατέρων της
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Εκκλησίας κυρ Ιάκωβος» για να διαφωτίσουν και επαναφέρουν το
σχολικό ποίμνιο, μαθητές και δασκάλους εις την “ευθείαν οδόν”,
αναιρέσουν δε, όσα ο πρώην δάσκαλος Βενιαμίν δίδασκε, περί της
περιφοράς της γης γύρω από τον Ή λιο και περί της υπάρξεως ζωής
σε άλλους πλανήτες, διότι η διδασκαλία αυτή είναι «αντιμέτωπος
στην Αγία Γραφή και στην Ιερα Παράδοση!»
Μάλιστα, έστειλαν δυο καλόγερους ιεροκήρυκες!... με άριστες
γνώσεις* της Αγίας Γραφής και των Θεοφόρων Αγίων Πατέρων, να
αντικρούσουν το επιστημονικά εξακριβωμένο πλέον, πριν από δια
κόσια εβδομήντα τρία χρόνια,** από τον Πολωνό αστρονόμο Νικό
λαο Κοπέρνικο, γεγονός, ότι όντως η γη κινείται γύρω απο τον Ή λιο,
με το επιχείρημα ότι κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή
και δεν το έγραψαν οι περιβόητοι Πατέρες τους! Απορία ψάλτου,
βήξ!
'
Ο δυστυχής Αέσβιος από τη μία ημέρα στην άλλη έχασε τη δουλειά
του και στερούμενος και των αναγκαίων προς το ζην, εγκατέλειψε τις
Κυδωνιές, πήγε στην Πόλη, όπου παρέδιδε μαθήματα κατ’ οίκον, σε
παιδιά πλουσίων οικογενειών και μετά από περιπλάνησή του στις πα
ραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου και μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, κατέ
ληξε στην Πελοπόννησο, συμμετείχε στον Αγώνα, δίδαξε, ξεσήκωσε,
ενθουσίασε, βοήθησε και πέθανε στο Ναύπλιο από τύφο το 1824. Αυ
τή είναι η ιστορία ενός αληθινού, Μεγάλου Έλληνα, υπόδειγμα και
παράδειγμα, που δικαίως καθιερώθηκε, ως ένας από τους μεγάλους
διδασκάλους του Γένους. Τους άλλους, τους Πάριους, τους κυρ-Ιάκωβους και κυρ-Δωρόθεους τους χαρίζουμε σε αυτούς που τους ανή
κουν, να τους έχουν και να τους χαίρονται έτσι αγιοποιημένους, όπως
τους έχουν καταστήσει.

* “Π επαιδευμένους”.
** 1530.

Τ α Ψ ΙΛ Α ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

251

Ορθόδοξοι Ιεροεξεταστές
1. Γεώργιος Σχολάριος
Αμέσως μετά την άλωση διορίζεται, όπως έχω αναφέρει στην αρχή,
από τον Μωάμεθ τον Πορθητή, Πατριάρχης ο Γεώργιος Σχολάριος,
με το όνομα Γεννάδιος. Ο Γεννάδιος ήταν ο μοιραίος άνθρωπος που
αποδυνάμωσε όσο κανείς άλλος τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυ
ζαντίου και συνετέλεσε αποφαστικά στην πτώση και στην κατάληψή
του από τους Τούρκους.
Δεν είναι υπερβολικό να λεχθεί ότι ο νικητής σουλτάνος, ανα
γνωρίζοντας προφανώς τις καλές του υπηρεσίες προς τους κατακτητές Τούρκους, τον διόρισε αμέσως με μεγάλες τιμές Οικουμενικό
Πατριάρχη και τον εξόπλισε με πλείστα όσα προνόμια, ορίζοντας
συνάμα οτι ο εκάστοτε πατριάρχης θα είναι και αρχηγός του “μιλέτ”
των χριστιανών. Έτσι, από τη μία ημέρα στην άλλη, το ιερατείο απέ
κτησε προνόμια, πλοΰτη, τίτλους, κύρος, διοικητική και δικαστική
εξουσία πάνω στο ποίμνιο των υπόδουλων ραγιάδων. Ο Πατριάρχης
και οι μητροπολίτες πέταξαν τον πάνινο σκούφο που φορούσαν μέ
χρι την Άλωση, έβαλαν στη θέση του, χρυσοποίκιλτη μίτρα, όμοια με
το βυζαντινό αυτοκρατορικό στέμμα, αντικατέστησαν το τρίχινο ρά
σο,* με πολυτελή μεταξωτά άμφια, ανταγωνιζόμενοι σε πολυτέλεια
τους πασάδες, έγιναν κοσμικοί άρχοντες, δεσπότες-φεουδάρχες,
ονόμασαν το στασίδι που κάθονταν στην εκκλησία “Θ ρόνο”, το σπί
τι τους, “Αρχιεπισκοπικό Μ έγαρο” και αντί για το μοναδικό άλογο
που είχαν στη διάθεσή τους για τις περιοδείες τους, απέκτησαν σή
μερα εκαντοντάδες άλογα, συσκευασμένα σε απαστράπτουσες
πόρσε και μερσεντες. Την εποχή εκείνη όλα τα χρονικά μαρτυρούν,
ότι όταν ο πατριάρχης ή ο Αρχιεπίσκοπος έβγαιναν περίπατο, προη
γούνταν τα εμβλήματα της εξουσίας τους, η αρχιερατική -βασιλική

*
Λατινικό, rasum = τραχύ ύφασμα, χαρακτηριστικό μαύρο ρούχο που φορού
σαν οι καλόγεροι και που οι βυζαντινοί το έλεγαν “ράκος”.
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ράβδος, τα διακριτικά του τίτλου τους, “τα διάσημα”, όπως τα αποκαλούσαν, συνοδευόμενοι από ραβδούχους και γενίτσαρους.
Σήμερα τους συνοδεύουν μοτοσυκλετιστές της Τροχαίας και σύγ
χρονοι δημόσιοι και ιδιωτικοί γενίτσαροι, ελληνιστί “σεκιουριτάδες
ή φουσκωτοί”!
Και τί να σου κάνει τώρα και ένας απλός καλόγηρος, που αιώνες με
τά τον πατριάρχη του, εκδηλώνει τη χαρά του, που οι πιστοί οπαδοί
του δεν είναι άθεοι Έλληνες, αλλά γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί!
«Αδελφοί μου, έμαθα πώς μέ τήν χάριν τοΰ Θεού δέν είσθε Έ λληνες
δεν εΐσθε άσεβεΐς, αιρετικοί, άθεοι, άλλ’ είσθε ορθόδοξοι χριστιανοί».*

2. Αθανάσιος ο Πάριος.
Έ να ς άλλος, από τους πιο διάσημους και πιο μισαλλόδοξους
εχθρούς του διαφωτισμού και βαθύτατα μισέλληνας, ηταν ο Α θανά
σιος ο Πάριος, ο κατά κόσμον Τούλιος, δασκαλοκαλόγερος, από την
Πάρο, εξ ου και το Πάριος. Τόχει φαίνεται η Πάρος να γεννά φανα
τικούς, όπως ο νεότερος γνωστός για τη δράση του, τεως δεσπότης
Φλώρινας Αυγουστίνος Καντιώτης, Παριανός και αυτός. Τον κυρ
Αθανάσιο, όπως τον αποκαλούσαν, η Ελλαδική Εκκλησία τον ανα
κήρυξε άγιο, επειδή, εκτός των άλλων, υπήρξε ο σφοδρότερος πολέ
μιος του Διαφωτισμού, αφού για την Εκκλησία οι νεωτεριστικές ιδέ
ες του διαφωτισμού, ήταν καθαρά έργο του διαβόλου.
Το 1798 κυκλοφόρησε απο το πατριαρχείο Ιεροσολύμων το βι
βλίο του κυρ-Αθανασίου Νέος Ραψάκης, όπου χαρακτηρίζει την πο
λιτική ελευθερία ως ανυπόστατη κατάσταση και δηλώνει ότι θεωρεί
κάθε εθνική εξέγερση κατά των Τούρκων ως ανταρσία που αντίκειται στο χριστιανικό πνεύμα. Σε ένα άλλο έργο του, στο Ά νεξίκακον
Φάρμακον, χαρακτηρίζει τους Έ λληνες μανιακούς και παράφρονες,

* Κοσμάς ο Αιτωλός.
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διότι «....τών άσεβών τούτων* δεν είναι άπλώς μωρία άλλά παραφρ
οσύνη κα'ι μανία και φρενών έκστασις».
Ο ιστορικός Κ. Κούμας,** γράφει ότι: «Είχε κηρύξει πόλεμον
άδιάλακτον κατά τών έξ’ Ευρώπης ερχομένων μαθημάτων. Ό στις
έπάτει τήν Ευρώπην, ήτο χωρ'ις άλλην έξέτασιν άθεος. Ή μαθηματική
κατ αυτόν ήτο πηγή τής αθειας, τής οποίας πρώτον αποτελεσμα ήτο
ή κατάλυσις τής νηστείας»! Τι να πω και τι να σχολιάσω, για τον μι
σάνθρωπο αυτόν καλόγηρο, που τον προσκυνούν σήμερα για άγιο.
Τον ανακήρυξαν άγιο, όπως είπα, και για τις απίστευτες βρισιές του
κατά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και κατά των Ελλήνων και
γιατί είχε αναγάγει τη νηστεία, σε Ύψιστο Ανθρώπινο Ιδανικό, που
κινδύνευε από τα Μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες!
Ό ντας βαθειά θρησκόληπτος, έτρεφε μίσος προς κάθε τι το ελλη
νικό.
Το μίσος του για την Ελλάδα και την αρχαιοελληνική παιδεία την
ομολογεί ο ίδιος. Σε ένα άλλο του βιβλίο, που κυκλοφόρησε στην Τερ
γέστη το 1802, με τον τίτλο Άντιφώνιχσις, μεταξύ άλλων γράφει:
«...Είναι τφ όντι ταλανισμοΰ άξιον τό γένος τών Ελλήνων, όχι
διατ'ι τοΰ ελειψαν οί Δημόκριτοι κα'ι οί Πλάτωνες και οί Ζήνωνες
καϊ οί Εύκλεΐδαι κα'ι οί τοιοΰτοι άλλοι μετεωρολέσχαι... όχι λέγω
διά τους λήρους κα'ι φληνάφους, άλλά διατ'ι έλλειψαν, φεϋ! οί
Βασίλειοι, οί Άθανάσιοι, οί Κύρριλλοι, οί Αύγουστΐνοι, οί Άμβρόσιοι,
οί Σωφρόνιοι, οί Δαμασκηνοί, οί ούρανόφρονες άνδρες, οί τών Α πο
στόλων ομότροποι, οί όντως κοσμοσωτήρες...»
Θα προσπαθήσω να μεταφέρω σε απλά ελληνικά, τη θεολογική
αυτή γλώσσα, για όσους δεν είναι είναι (και είμαστε οι περισσότεροι)
εγκρατείς του ξύλινου αυτού μορφώματος, που μόνον ο συντάκτης του
ίσως κατανοεί. Λέει, λοιπόν, ο σεβαστός μας σήμερα άγιος, ότι είναι
άξιοι περιφρονήσεως (ταλανισμοΰ) οι Έλληνες, όχι γιατί δεν υπάρ
χουν μεταξύ τους (σήμερα), Πλάτωνες, Δημόκριτοι, Ζήνωνες και άλ

* των Ελλήνων.
* * όπ. παρ.
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λοι τέτοιοι, ηλίθιοι και ανόητοι,* που φλυαρούν για τα ουράνια φαι
νόμενα,** άλλά γιατί δεν έχουν, αλίμονο, άνδρες σαν τον Άγιο Βα
σίλειο, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Κύριλλο, τον Αυγουστίνο κ.λ.π., που
έσωσαν τον κόσμο! Βεβαίως. Ο Πλάτωνας και ο Δημόκριτος, ο Ζήνωνας και ο Ευκλείδης, ηλίθιοι, ανόητοι, ψλύαροι, ελεεινοί, αιθεροβάμονες. Και μόνοι πάνσοφοι, ουρανόψρονες και κοσμοσωτήρες, ο
Βασίλειος, ο Αθανάσιος, ο Κύριλλος και πάει λέγοντας ολο το φανα
τικό, ανθελληνικό καλογερόσογο!
Δεν βρίσκω κατάλληλες λέξεις να κάνω σχόλια. Το προνόμιο να
βρίζουν ασύστολα το έχουν μόνο οι άγιοι πατέρες. Και μετά σας κακοφαίνετε που ο δικός μας κυρ-Χριστόδουλος, μας αποκαλεί μιά
σματα και ευρωλιγούρηδες.
Όντως μπροστά στον Πάριο ο Χριστόδουλος είναι αγγελούδι.
Πάντως, οφείλω να επιστρέψω στον κυρ-Αθανάσιο Πάριο, τις παρα
πάνω βρισιές του για τους αντιφρονούντες με έναν χαρακτηρισμό,
που χρησιμοποιεί ο ίδιος γι’ αυτούς. Τους αποκαλεί “ψυχοπαθή αν
θρωπάρια”, σε κάποιο από τα γραπτά του.
Αυτή δυστυχώς είναι η “εθνική προσφορά” των διωκτών του Ελληνι
σμού, της Ελευθερίας του Γένους και της Προόδου, την οποία προ
σφορά, η Εκκλησία της Ελλάδος έσπευσε να αναγνωρίσει, ταυτιζό
μενη με τις ιδέες τους, τηρώντας με θρησκευτική ευλάβεια την μα
κρόχρονη παράδοση της αγιοποίησης των μεγάλων σφαγέων του Ελ
ληνισμού, τους οποίους και καθιέρωσε ως “Μεγάλους”, δηλαδή τον
Κωνσταντίνο, τον Θεοδόσιο, τον Ιουστινιανό, τον καλόγηρο από την
Πάρο και άλλους παρόμοιους σκοταδιστές και σφαγείς. Μέγας Δι
δάσκαλος του Γένους και ο κυρ-Αθανάσιος, για να δείτε πώς γράφε
ται η ιστορία, αιτία που με υποχρέωσε να γράψω τα δικά μου ψιλά
και απόκρυφα γράμματά της. Κοιτάξτε τώρα τι γράφει η επίσημη
ιστορία για τον Αθανάσιο Πάριο, για να έχετε και την άλλη όψη του
νομίσματος και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα:

* Λήροι και φλήναφοι.
** Μ ετεωρολεσχοΰν.
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«Ό Αθανάσιος Πάριος άνήκει είς τήν σειράν τών μεγάλων διδασκά
λων τοΰ Γένους, οϊτινες δι’ δλου των του βίου είργάσθησαν άκαταπονήτως διά τήν μόρφωσιν αυτού»*
«Ο Αθανάσιος Πάριος, επιψανής Θεολόγος και μέγας διδάσκα
λος του Γένους».** Τα σχόλια δικά σας.

3. Οι Προστάτες
Οι Προστάτες των γραμμάτων. Οι Τρείς Ιεράρχες. Οι τρεις Τριμέγιστοι Φωστήρες της Εκκλησίας. Οι τρείς Άγιοι Πατέρες: Ιωάννης
Χρυσόστομος, Βασίλειος ο Μέγας και Γρηγόριος Ναζιανζηνός ή
Θεολόγος, κυρίαρχοι, προστάτες της ελληνικής παιδείας και του ελ
ληνικού Υπουργείου της Ορθοδοξίας! Καπελωμένη, αμέσως μετά
την επανάσταση, η ελληνική πολιτεία από την Εκκλησία, πήρε από
το πάνθεόν της, τρεις ιερωμένους, τρεις πρώην φανατικούς μονα
χούς και τους όρισε, με το έτσι θέλω, επικεφαλής, προστάτες και άρ
χοντες των Ελληνικών Γραμμάτων και συλλήβδην της Ελληνικής
Παιδείας, οι οποίοι ακόμη και σήμερα καθορίζουν εν πολλοίς τη δι
δακτέα ύλη στα σχολεία. Λες και δεν είχαμε, έναν Σωκράτη, έναν
Πλάτωνα, έναν Αριστοτέλη, έναν Πυθαγόρα, έναν Δημόκριτο και
δεκάδες άλλους δικούς μας Έ λληνες σοφούς -μοναδικής και παγκό
σμιας εμβέλειας- που μπορούσαμε να τους αποκαταστήσουμε και ως
πατέρες και ως προστάτες και ως πρότυπα της Ελληνικής Παιδείας
και των Γραμμάτων και χρειάστηκε να κάνουμε εισαγωγή τριών αλ
λοδαπών, ενός Παλαιστίνιου, ενός Σύρου και ενός Καππαδόκη! Και
θέλουμε ύστερα να μη μας ελεεινολογούν οι άλλοι λαοί για την κα
τάντια στην οποία έχουμε περιέλθει. Ό λοι οι λαοί του κόσμου να
σέβονται, να αναγνωρίζουν και να μελετούν τους προγόνους μας,
ως τους αριστείς και πρωτοπόρους της φιλοσοφίας, της επιστήμης

* Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του Π. Δρανδάκη.
** Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαροΰς.
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και της τέχνης και μεις να μυρηκάζουμε και να αναπαράγουμε σκοταδιστικές καλογερίστικες αντιλήψεις, μεσαιωνικά θεολογικά φληναφλήματα, που δεν έχουν καμμιά απολύτως αξία και σε τίποτε δεν
προάγουν τη γνώση και την επιστήμη. Είναι τόσο μεγάλη η σοφία
που μας παρέχουν οι περιβόητες ορθόδοξες και πατερικές διδα
σκαλίες που, όταν τελειώσουν τα παιδιά μας τα σχολεία, το μόνο
γνωστικό αντικείμενο, το οποίο γνωρίζουν καλά, είναι η γενεαλο
γία του Αβραάμ και του Ισαάκ, τα διάφορα τροπάρια και απολυτί
κια των πιο επώνυμων αγίων!
Και φυσικά κάτω από τέτοιες θεοκρατικές παιδαγωγικές συνθή
κες, δεν είναι απορίας άξιον πως, εκτός ελάχιστων εξιδικευμένων
περιπτώσεων, το σύνολο των Ελλήνων, που έχουν αποφοιτήσει από
τα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης, δεν έχει καμμιά απολύτως γνώ
ση του ουσιαστικού περιεχομένου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμμα
τείας και εν γένει Παιδείας.
Και πώς μπορεί να έχει, όταν οι “Κυρίαρχοι” και προστάτες της
παιδείας* “άγιοι πατέρες”, παλαιοί και νεότεροι, και σήμερα που
χαράσσονται αυτές οι γραμμές, εν έτει 2007, διαμαρτύρονται, γιατί
τα νέα σχολικά βιβλία δεν «έχουν κατηχητικό, εκκλησιολογικό και
ορθόδοξο χαρακτήρα», διότι προφανώς θέλουν να μας γυρίσουν πί
σω στη δεκαετία του ’50, όπου πρωτεύον μάθημα ήταν τα θρησκευτι
κά, με τέσσερεις ή πέντε ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Και άλ
λες τόσες ώρες, γράμματα, κολυβογράμματα, του θεού τα πράγμα
τα!... Πάσχω, έπασχον... ηέπονθα και πεπονθώς... ο κακός μας ο και
ρός! Και την έβδομη ημέρα, που ακόμη και ο Παντοδύναμος ξεκου
ράστηκε, αφού δημιούργησε τον κόσμο, Κατηχητικό... αλληλούια, αλ
ληλούια, αλληλούια και Άγιος ο Θεός! Γι’ αυτό και οι απόφοιτοι των
Γυμνασίων μας εκείνης της εποχής δεν ήσαν σε θέση να φτιάξουν
μια βρύση που έτρεχε στο σπίτι τους και κατέληξαν οι περισσότεροι
ανειδίκευτοι εργάτες στη Γερμανία και στην Αυστραλία, να σκουπί
ζουν δρόμους, μιας και τα απολυτίκια, που είχαν μάθει, δεν τους
χρησίμευαν σε τίποτε.

* Α πό τι άραγε την προστατεύουν; Μήπως από το αφορισμένο ελληνικό πνεύμα;
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Επιστροφή λοιπόν εδώ και τώρα στις ρίζες της ορθοδοξίας και
στα πατερικά κείμενα των τριών Ιεραρχών, μοναδικές πηγές σοφίας
και ελληνικότητας! Να μερικά δείγματα Ιεραρχικής, πατερικής σο
φίας, χριστιανικής αγάπης,* ηθικής και ήθους: «Εαν κοιτάξεις στα
ενδότερα των Ελλήνων θα δείς στάχτη και σκόνη και τίποτε υγιές,
αλλά σαν τάφος ανοιγμένος είναι ο λάρυγγας αυτών, γεμάτος ακα
θαρσίες και πΰον και τα δόγματα τους γεμάτα σκουλήκια.**
«Και όπως ο πολΰς σίελος, που εξέρχεται απο παιδικό στόμα,
πολλές φορές λερώνει τροφή και ποτό, έτσι και οι λόγοι, που απορ
ρέουν απο το στόμα των Ελλήνων είναι μάταιοι και ακάθαρτοι... και
όπως τα παιδιά γυμνώνονται χωρίς συναίσθηση και δεν κοκκινίζουν,
έτσι και οι Έ λληνες κυλιούνται μαζί με πόρνους και μοιχούς και πα
ραβαίνουν τους νόμους της φύσεως και επινοούν παράνομες μί
ξεις.***
«Έτσι ας πολεμήσουμε τους Έλληνες, έτσι ας τους αιχμαλωτίσουμε,
με αιχμαλωσία που είναι καλύτερη από την ελευθερία».**** «Αλλά
γιατί δεν λέω στον Έλληνα, θα πει κάποιος, ότι τρώω ειδωλόθυτα
[είναι τα κρέατα απο τις θυσίες των αρχαίων Ελλήνων] και δεν βλά
πτομαι καθόλου, και το κάνω όχι γιατί αγαπώ τους δαίμονες; Γιατί
δεν μπορείς να τον πείσεις, ακόμη και να το λες μύριες φορές, επει
δή είναι ασθενής και εχθρός. Γιατί εαν τον αδελφό σου δεν έπεισες
ακόμη, πολύ περισσότερο τον εχθρό Έλληνα».**"***
Μάλιστα. Και ποιός τα γράφει αυτά; Ο από την Αντιόχεια της Συρί
ας καταγόμενος, Γιοχάναν ή Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτός με το
χρυσό στόμα, πρώην καλόγερος, πρώην επίσκοπος, πρώην πατριάρ
χης,... φιλέλληνας μέχρι το κόκκαλο, που αποκαλεί τους Έλληνες

* ....αγαπάτε τους εχθρούς ημών...
** Ε ίς τόν Ά γιον Ίωάννην, 59,370,7-11.
*** Ομιλία Π ρος Κορινθίους, Γ , 114,5.
**** Ομιλία ΣΤ' 166, 10.
***** Λ όγος Κ Ε ' 117, 10.
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«εχθρούς» και μετά βδελυγμίας αποστρέφεται την ελληνική φιλοσο
φία, που είναι γεμάτη περιττώματα, σκουλήκια και πύον! Βλε'πετε τί
βγαίνει από αυτό το χρυσό στόμα! Αυτόν τον ιεράρχη επιλέξαμε
-επ έλεξα ν άλλοι για μας- ως δάσκαλο της σοφίας και της αρετής και
ως προστάτη της Ελληνικής Παιδείας. Της Παιδείας των Αρχαίων
Ελλήνων που τους αποκαλεί «εχθρούς» του και διδάσκει ότι πρε'πει
«να τους πολεμήσουμε και να τους αιχμαλωτίσουμε, γιατί είναι ακά
θαρτοι, πόρνοι, μοιχοί» και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας.
Ο δεύτερος μεγάλος του στερεώματος της ορθοδοξίας αστέρας, από
την Νεοκαισάρεια του Πόντου, είναι Βασίλειος ο Μέγας(!) του οποί
ου το όνομα ήταν Μαζέτας, που έγραψε για τους Έλληνες ότι: «Είναι
εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν καταβροχθίζοντας με ορθά
νοιχτο στόμα το Ισραήλ».* Αυτόν πάλι τον μεγάλο προστάτη των ελ
ληνικών γραμμάτων, τον πείραξε που οι Έλληνες δεν συμπαθούσαν,
απ’ ό,τι γράφει, τους φίλους του Ισραηλίτες. Ή μήπως ήταν και αυτός
Εβραίος και δεν το ξέρουμε; Και, βέβαια, πού να ξέρουμε από πού
κρατάει η σκούφια του; Τρίτος της παρέας των προστατών, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ή Ναζιανζηνός, δηλαδή από τη Ναζιανζό της Καπ
παδοκίας, φίλος και προστατευόμενος του Βασιλείου -βλέπετε ότι
και μέχρι σήμερα τηρείται η παράδοση, οι παντός είδους ιεράρχες να
έχουν κοντά τους νεαρότερους κληρικούς που τους προστατεύουν και
τους προωθούν- με τον οποίο συνυπήρξαν ως καλόγεροι σε κάποιο
μοναστήρι και ασχολήθηκαν με τη σύνταξη κανόνων της μοναχικής
ζωής. Οι σπουδαίοι αυτοί... “φιλέλληνες” ορίστηκαν “προστάτες” της
Ελληνικής Παιδείας, όχι μόνο για τα παραπάνω καλά τους λόγια για
τους Έλληνες γενικώς και τους αρχαίους μας φιλοσόφους, αλλά...
«ενεκα τοΰ γεγονότος ότι οί τρεις ούτοι πατέρες συνέδεσαν άρρήκτως τό χριστιανικόν ιδεώδες μετά τοΰ άρχαίου ελληνικού».
Γι’ αυτό υποστηρίζω ότι σ’ αυτόν τον τόπο, υπερισχύει το ψεύδος
και περισσεύει η υποκρισία. Σύμφωνος με τους... προστάτες και ένας
άλλος “Μ εγάλος”, ο Αιθίοπας, Άγιος Αθανάσιος, που έγραψε: «Δεν

* Ε ίς Προφήτην Ήααΐαν 9.230.8.
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είχε αποκαλυφθεί η μωρία της ελληνικής φιλοσοφίας, παρά μόνον
όταν η αληθινή σοφία του θεού φανέρωσε τον εαυτό της στη γη»* και
από κοντά, από άλλη οπτική γωνία, ο περιβόητος πατέρας Κοσμάς ο
Αιτωλός: «... Ή ξερεν ό θεός πώς τά άλλα ρηγάτα μάς βλάπτουν εις
τήν πίστιν. Κα'ι διά να μή κολασθοϋμεν, τό έδωσε [τό Βυζάντιο] τοΰ
Τούρκου, κα'ι τον έχει ό Θεός τον Τούρκον, ώσάν σκΰλον νά μάς
φυλάη». Δηλαδή για να μη γίνουμε Καθολικοί, γίναμε ραγιάδες με
το θέλημα του Θεού. Αυτά και παρόμοια θέλουν να μάθουν τα παι
διά μας στο σχολείο.

Οι Αναθεματισμοί κατά των Ελλήνων
Μετά τον βίαιο εκχριστιανισμό των «αλιτήριων και μιαρών Ελλήνων»,
ακολούθησε ένας χωρίς προηγούμενο διωγμός προς κάθε τι το ελληνι
κό. Το όνομα “Έ λλην” απαγορεύτηκε. Η δίωξη «έπ'ι έλληνισμω» επέ
συρε την εσχάτη των ποινών.** Ό λες οι φιλοσοφικές σχολές έκλεισαν,
οι ναοί και τα θέατρα των αρχαίων Ελλήνων γκρεμίστηκαν και στη θέ
ση τους κτίστηκαν εκκλησίες. Σήμερα που δεν υπάρχουν αρχαίοι ναοί
για να γκρεμίσουν, περιορίζονται σε αναθεματισμούς:
Δεκάδες είναι οι αναθεματισμοί που ψέλνονται κάθε χρόνο, μέ
σα στις εκκλησίες, κυρίως την Κυριακή της Ορθοδοξίας, σε βάρος
των Ελλήνων.
Σταχυολογώ μερικούς από αυτούς:
« ΤοΙς τά ελληνικά διεξιοΰσι μαθήματα κ.λπ. άνάθεμα τρίς».
«Τοΐς μετά τών άλλων μυθικών πλασμάτων κα'ι τάς πλατωνικάς
ιδέας ώς άληθε'ις δεχομένοις, άνάθεμα τρίς».

* Κ. Αιτωλός, Π ερί ένανθρωπίσεως, 46.17-19.
** Ιουστινιάνειος Κώδικας, 1.11.10.
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«ΤοΧς δεχομένοις, και παραδιδούσι τά μάταια ελληνικά ρήματα, άνάθεμα τρις».
«Τοΐς εύσεβεΐν μέν έπαγγελομένοις τά τών Ελλήνων δε δυσσεβή δόγ
ματα, άνάθεμα τρίς».
«ΤοΧς τήν μωράν τών έξωθεν φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, άνάθεμα τρίς»
«ΤοΧς λέγουσιν ότι ο'ι τών Ελλήνων σοφοϊ και πρώτοι τών αίρεσιαρχών, άνάθεμα τρίς».
Αυτοί οι αναθεματισμοί και άλλοι πολλοί, ψέλνονται όπως είπα κά
θε χρόνο την Κυριακή της Ορθοδοξίας, στον Καθεδρικό Ναό των
Αθηνών, παρουσία όλης της ηγεσίας της Χώρας. Και κανείς, μα κα
νείς δεν έχει τολμήσει να διαμαρτυρηθεί. Και δεν είναι μόνον αυτό.
Υποχρεώνουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να απαγγείλει το Σύμ
βολο της Πίστεως, σε ανάμνηση του γεγονότος ότι νίκησαν οι Εικο
νολάτρες τους Εικονομάχους πριν από 1.300 χρόνια και έτσι τελείω
σε, ο μεταξύ αυτών των δυο καλογερίστικων φατριών εμφύλιος πό
λεμος της εικονομαχίας και της εικονολατρείας. Διατηρούν αιώνες
τώρα αυτές τις γιορτές και εξακοντίζουν τις κατάρες τους, όχι μόνον
εναντίον των Ελλήνων, αλλά και εναντίον των “αδελφών” τους, ορ
θοδόξων χριστιανών που έτυχε να έχουν άλλη άποψη για τις εικόνες.
Με τη λογική τους, γιατί όχι, να μην γιορτάζουν σήμερα οι Σπαρτιά
τες τη νίκη τους επί των Αθηναίων κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο;
Και γιατί καταργήθηκαν οι “γιορτές του μίσους”, του τελευταίου ελληνι
κού εμφυλίου πολέμου; Είναι, λοιπόν, άδικος ο χαρακτηρισμός ότι είμα
στε το τελευταίο θεοκρατικό κράτος της Ευρώπης; Αυτό, όμως, που πα
ραλείπει σύσσωμη η Ελληνική Ηγεσία να κάνει, δηλαδή να διαμαρτυρηθεί και να απαιτήσει, να σταματήσουν αμέσως αυτοί οι αφορισμοί σε βά
ρος των Ελλήνων, το έκανε ένας απλός πολίτης, αλλά γενναίος και αξιο
πρεπής Έλληνας, ομογενής από τη Γερμανία, που διαμαρτυρήθηκε με
επιστολή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για το αίσχος αυτό και την
κοινοποίησε και στον Αρχιεπίσκοπο. Ο Πρόεδρος απάντησε. Ο λαλί-
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(πάτος αρχιεπίσκοπος θεώρησε την επιστολή προφανώς ανάξια απαντήσεως. Ιδού, όμως, πώς απάντησε ο Πρόεδρος:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑΣ
Αθήνα 29 Μαρτίου 2002
Κύριε X...
Έ λαβα την από 26.3.2002 επιστολήν σας. Οι αναθεματι
σμοί κ.λπ. κατά των Ελλήνων εγράφησαν προ αιώνων
και θα έπρεπε νυν να παραλείπονται. Η Εκκλησία, ως
φαίνεται, διστάζει να προβείσε μεταβολές χάριν της παραόόσεως.
Με χαιρετισμούς
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛ ΟΣ*
Λυπάμαι πρόεδρε. Τι πάει να πει χάριν της παραδόσεως; Πρέπει να
μας βρίζουν στον αιώνα τον άπαντα, γιατί αυτό θέλει η παράδοσή
τους; Γιατί δεν αποχωρείτε την ημέρα αυτή από την εκκλησία; Γιατί
πηγαίνετε; Τί φοβάστε; Ποιός επί τέλους κυβερνά αυτόν τον τόπο;

Εικόνες της καθημερινής ζωής
Έ χουν γραφεί εκατοντάδες σελίδες, για την καθημερινή ζωή των
Ελλήνω ν την εποχή της Επανάστασης. Για τα ήθη και τα έθιμα, τις
συνήθειες, τα ρούχα τους, την τροφή τους και γενικά τον καθημερι

* βλ. Π εριοδ. ΔΑ Υ ΛΟ Σ, τευχ. 247, Ιούλιος 2002, σ. 1599-16004.
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νό τρόπο ζωής τους. Πολλοί ξένοι επισκέπτες έχουν αποτυπώσει σε
χρονικά και ημερολόγια τις εντυπώσεις τους από την παραμονή τους
ή την περιοδεία τους στην Ελλάδα. Από τις προσωπικές αυτές μαρ
τυρίες, μαθαίνουμε πολύ σημαντικά πράγματα για πρόσωπα και γ ε
γονότα, για τις συνθήκες διαβίωσης, για τα ήθη και τα έθιμα των
επαναστατημένων Ελλήνων. Από όλες αυτές τις γραπτές μαρτυρίες,
για να σχηματίσουμε σήμερα μία συνοπτική εικόνα του θέματος, ξε
χώρισα τα χρονικά δυο Άγγλων γιατρών, που ήρθαν στην Ελλάδα,
έζησαν από κοντά διάφορα γεγονότα, γνώρισαν πρόσωπα, επισκέφθηκαν αρκετά μέρη και οι αναμνήσεις τους, αποτελούν, για τον
ιστοριοδίφη, πολύτιμο ιστορικό υλικό.
Ο πρώτος είναι ο γιατρός Julius Millingen, ή Μιλλιγκένης, όπως τον
αποκαλούσαν οι Έλληνες, που βρέθηκε κοντά στον λόρδο Μπάϋρον,
τον υπηρέτησε ως γιατρός και του παραστάθηκε κατά τις τελευταίες
στιγμές. Λένε, μάλιστα, πως μετά τον θάνατο του ποιητή έστειλε τον
λογαριασμό στους κληρονόμους του, ζητώντας μία υπέρογκη αμοιβή
από 200 γκινέες. Και επειδή σχολιάστηκε ο κυνισμός του από άλλον
συνάδελφό του, γιατρό του Μπάϋρον, απάντησε: «Ξέρω τη δουλειά
μου, λόρδοι δεν πεθαίνουν κάθε ημέρα».
Ο νεαρός αυτός γιατρός, σε ηλικία 23 ετών έφθασε στην Κεφαλονιά τον Νοέμβριο του 1823. Ή θελε, λέει, να βοηθήσει τους Έ λλη
νες, στην πραγματικότητα όμως γύρευε ευκαιρία για πρακτική άσκη
ση της ιατρικής του “στου κασίδι το κεφάλι” και για να πλουτίσει.
Από την Κεφαλονιά, σύντομα βρέθηκε στο Μεσολόγγι, έγινε,
όπως είπα, γιατρός του Μπάϋρον, έζησε την εισβολή του Ιμπραήμ
στην Πελοπόννησο και γνώρισε πρόσωπα και πράγματα.
Μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τα γεγονότα των ετών
1824-1825. Μετά τον θάνατο του Μπάϋρον κατέβηκε από το Μεσολόγ
γι στον Μόριά. Βρισκόταν μέσα στο κάστρο του Ναυαρίνου, όταν αυ
τό έπεσε στα χέρια του Ιμπραήμ. Εκεί πλέον διαπραγματεύτηκε την τύ
χη του. Από “αγνός φιλέλληνας”, αυτομόλησε στους Τούρκους, για να
σώσει το τομάρι του, όπως έγραψε, ενώ η αλήθεια ήταν ότι ο Ιμπραήμ
του πρόσφερε 100 τάλληρα δώρο και 60 τάλληρα μισθό τον μήνα για να
μπεί στην υπηρεσία του, ως γιατρός των αιγυπτιακών στρατευμάτων.
Έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη άλλαξε στρατόπεδο.
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«Ο δόκτωρ Millingen ήταν μεταξύ των αιχμαλώτων. Ο Ιμπραήμ
του πρόσφερε 60 τάλληρα τον μήνα και 100 τάλληρα έκτακτο δώρο.
Ή ταν αρκετά ευτελής για να δεχθεί, εξευτελίζοντας έτσι το όνομα
του φιλέλληνα και ατιμάζοντας τον εαυτό του... Ή ταν ο άνθρωπος
που οι Έλληνες είχαν περιβάλει με αγάπη και σεβασμό...»*
«Είχαμε έναν γιατρόν Άγγλον. Τον πλερώσαμεν κι’ αύτόν έγώ και
ό Μπεηζαντές άπό πεντακόσια γρόσια τον μήνα, καί μάς πέθαινε τούς
συντρόφους. Καί μαρτύρησε όλη τήν έλλειψη όπούχαμε στο κάστρο,
τήν ειπε μέ τήν γλώσσα του εις τον Φραντζέζο όταν ήλθε μέ τον
Χατζηχρήστον. Ή θελα νά τον σκοτώσω τον άτιμο! Δεν μέ άφησαν.
'Ύστερα πήγε μέ τον Ιμπραήμ».**
«Από τους 3.000 αιχμαλώτους του Ναυαρίνου ένας μόνο υπήρξε
αρκετά ταπεινός, ώστε να εγκαταλείψει την υπόθεση που υπηρετού
σε και πληρωνόταν γι’ αυτό και να λιποτακτήσει στον εχθρό. Αυτός
ήταν ο Millingen. Από τότε το όνομά του μνημονεύεται στην Ελλάδα
με γενικό αποτροπιασμό».***
Ο τυχοδιώκτης αυτός και μισθοφόρος γιατρός, αλλαξοπίστησε, έζησε 50 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, έγινε γιατρός πέντε σουλτάνων,
παντρεύτηκε τέσσερεις γυναίκες και πέθανε στην Πόλη, το 1878.
Το 1831 κυκλοφόρησαν στο Λονδίνο οι αναμνήσεις του από την
Ελλάδα, με το τίτλο Memoirs o f the Affairs o f Greece.
Από το χρονικό αυτό, προέρχονται και τα παρακάτω αποσπά
σματα: θυμάται όταν συνόδευσε τον άρρωστο Καραϊσκάκη στην Ιθά
κη το 1823 και τον περιγράφει: «Τα σπινθηροβόλα μάτια του, είχαν
το ίδιο βλέμμα, ενώ το κορμί του έλιωνε.**** Το κίτρινο μαντήλι που
τύλιγε το κεφάλι του και το πρόσωπό του, τού έδιναν μία όψη σκυ
θρωπή. Φορούσε μία γούνα και το δαχτυλίδι ενός τούρκου αγά τον
οποίο σκότωσε στη Λάρισα. Το δαχτυλίδι είχε αξία περισσότερο
από 1.500 τάλληρα. Έ λεγε πως ήταν νόθος και καμάρωνε γι’ αυτό».
Η μάνα του Ζωή από τη Σκουληκαριά της Άρτας, όταν έμεινε χήρα

* Letters and Journals o f Samuel Gridley Howe, London 1907.
** I. Μ ακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, όπ. παρ., τ. Α', σ. 244.
*** Letters o f E dward Trelawny, London 1910, σ. 154.
**** Qg γνωστόν ο Καραϊσκάκης ήταν φυματικός.
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«συνέλαβε τον Καραϊσκάκη, κατ’ έρωτα, καλογραία γενομένη, από
τον καπετάνιο του Βάλτου Καράίσκο, εξ ου και το βρέφος Καραϊσκάκης. Ή ταν πανέξυπνος και αστείος».
Γνώρισε και τον Νότη Μπότσαρη, 60 χρόνων. Ο πιο ψηλός και
επιβλητικός από τους Σουλιώτες. Στη φυσιογνωμία του διέκρινες την
πονηριά, την υποκρισία και την υπερηφάνεια.
Στις 17 Δεκεμβρίου 1823 πήγε στο Μεσολόγγι, όπου βρήκε μία γε
νική ευφορία για την εξέλιξη της επανάστασης. Περιγράφει τα μεσολογγίτικα σπίτια. Ούτε τραπέζια, ούτε κρεβάτια, ούτε καρέκλες. Έ να
στρώμα πάνω στο ανυψωμένο τμήμα του δωματίου και μαξιλάρια χρη
σιμεύουν για όλες τις δουλειές. Την ημέρα στον σοφά* ένοικοι και επι
σκέπτες κάθονται σταυροπόδι, πίνουν καφέδες, συζητούν, καπνίζουν, ή
παίζουν το κομπολόι τους. Την ώρα του φαγητού ο σοφάς γίνεται τρα
πέζι. Τα φαγητά σερβίρονται σε έναν χαλκωματένιο δίσκο. Τα πηρούνια είναι άγνωστα. Το βράδυ ο σοφάς μεταβάλλεται σε κρεβάτι, όπου
ολόκληρη η οικογένεια κοιμάται με τα ρούχα, ο ένας δίπλα στον άλλο.
Στα σπίτια δεν υπάρχουν τζάμια, αλλά υπάρχουν παντού τζάκια.**
Στο Μεσολόγγι γνώρισε και τον Μαυροκορδάτο. Είχε μεγάλο κεφά
λι σε αναλογία με το σώμα του. Ανάκατα ριγμένα μαλλιά και φαβο
ρίτες. Παχιά φρύδια και μεγάλο μουστάκι έδιναν μία άγρια όψη στα
χαρακτηρστικά του. Έ δειχνε ευφυής και φιλόδοξος. Δεν κοιτούσε
τον άλλον κατά πρόσωπο. Το βλέμμα του πάντως δεν αποκάλυπτε
ευθύτητα. Ή ταν κοντός με διόλου επιβλητική εμφάνιση. Γνώριζε πο
λύ καλά τα τουρκικά, τα αραβικά, τα περσικά. Μιλούσε άριστα τα
γαλλικά και ήξερε αρκετά τα αγγλικά και τα ιταλικά. Διατηρούσε τη
φαναριώτικη παιδεία του. Δεν ήταν ικανός για απλή, ειλικρινή και
ανοιχτή συζήτηση και προτιμούσε να επιτύχει τον σκοπό του με πο
νηριά και δόλο. Έ να βράδυ ο Μαυροκορδάτος πήγε να επισκεφθεί
τον Μπάυρον. Μόλις ο τελευταίος τον είδε να μπαίνει μέσα στο σπί
τι, είπε στους φίλους του: «Μη φεύγετε γιατί αυτός ο φίλος ήρθε για

* Α πό το τουρκ. sofa = χαμηλό κρεβάτι ή ξύλινη εξέδρα μέσα στο δωμάτιο.
** Α πό το μεσαιωνικό, οτζάκιον και το τουρκικό, ocak.
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να με βασανίσει να του δώσω χρήματα. Του έχω δώσει κιόλας 1.000
τάλληρα και δεν πρόκειται να πάρει άλλα». Κάποιος του ψιθύρισε
ότι ο Μαυροκορδάτος καταλαβαίνει αγγλικά. «Τόσο το καλύτερο»,
απάντησε ο Μπάϋρον. «Θα καταλάβει και θα φύγει».
Διαπιστώνει ότι στο Μ εσολόγγι οι καπεταναίοι της Ρούμελης φέ
ρονταν δεσποτικά στους πολίτες και αξίωναν υποταγή, όπως έκαναν
οι Τούρκοι. Στις δημόσιες εμφανίσεις τους συμπεριφέρονταν σαν
πασάδες. Μπροστά πήγαιναν δυο τσαούσηδες* και άνοιγαν τον δρό
μο. Ακολουθούσε το πρωτοπαλλήκαρο του Καπετάνιου. Ύ στερα έρ
χονταν οι ψυχογιοί, τρία ή περισσότερα αγόρια πλουσιοντυμένα, με
μακριά μαλλιά που κυμάτιζαν στους ώμους. Κρατούσαν τα τσιμπού
κια και τις καπνοσακούλες του αρχηγού. Μετά ερχόταν ο Καπετά
νιος με μεγαλοπρεπή στολή. Βελούδινη και χρυσοστόλιστη. Το δεξί
χέρι ακουμπισμένο στην ασημένια λαβή της πιστόλας. Στον αριστε
ρό ώμο κρεμόταν η φλοκάτη.** Σε αρκετή απόσταση ακολουθούσε η
συνοδεία του, το λιγότερο πενήντα παλληκάρια. Ή ταν οι περίφημες
“ουρές”, που συνόδευαν τους καπεταναίους.
Η τακτική αυτή δεν ήταν ο κανόνας. Ή ταν η εξαίρεση. Οι πραγ
ματικοί αγωνιστές, δεν είχαν αυτή τη ματαιοδοξία. Η επίδειξη χαρα
κτήριζε κυρίως διάφορους κομπλεξικούς δευτεροκαπετάνιους οι
οποίοι πάσχιζαν έτσι να προκαλέσουν εντυπώσεις και να αποκτή
σουν το κύρος που τους έλειπε.
Τα άρματα ενός παλληκαριού ήταν ένα ντουφέκι,*** ένα ζευγάρι πι
στόλες, ένα ζευγάρι παλάσκες, ένα φυσεκλίκι, ένα μεδουλάρι,****
το σελάχι, το γιαταγάνι, το χαρμπ,***** το μαχαίρι με ασημένια αλυ
σίδα, το χαϊμαλί,****** ένα σπαθί με ασημένια λαβή, οκτώ θηλύ
κια,******* για τα γόνατα, και τέσσερα για τα τσαρούχια.

* Τουρκ. (javus = Τούρκος υπαξιωματικός, λοχίας.
** Χοντρό μάλλινο πανωφόρι με πολλά χνούδια, από το λατινικό, floccus.
*** Μ ακρύκαννο πυροβόλο όπλο από το τουρκικό, tufek.
**** Μεταλλικό μπουκαλάκι με λίπος για να αλείφονται τα όπλα.
***** Μικρό μαχαιρίδιο για τρύπες και ακόνισμα.
****** Φυλακτό που κρεμόταν από τον λαιμό, τουρκικά, hamayli.
******* Κουμπότρυπες, από το μεσαιωνικό, θηλύκιον, αρχ. θηλυκός.
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Συνολική αξία της αρματωσιάς 300 περίπου τάλιρα και της φορε
σιάς από 100 μέχρι 300 τάλιρα.
Ως γιατρός, ο Millingen, είχε την ευκαιρία να μπαίνει σε όλα τα σπί
τια, να παρατηρεί και να μαθαίνει. Μόλις έμπαινε στο σπίτι ενός αρ
ρώστου, όλα τα ανύπανδρα κορίτσια έτρεχαν να κρυφτούν στη δι
πλανή κάμαρα. Ο άρρωστος ήταν ξαπλωμένος κατάχαμα στη μέση
της κάμαρας, πάνω σε ένα στρώμα. Οι επισκέπτες κάθονταν σταυρο
πόδι στον σοφά. Η οικοδέσποινα πρόσφερε γλυκό και καφέ και μέ
χρι να τον πιει ο επισκέπτης στεκόταν όρθια μπροστά του, με τα χέ
ρια σταυρωμένα, προφανώς έτοιμη να ικανοποιήσει τυχόν επιθυμία
του.
Η παράδοση επέβαλε τα κορίτσια να παντρεύονται πολύ ενωρίς,
από την ηλικία ακόμη των δώδεκα ετών, με άντρες πολύ μεγαλύτε
ρους. Μόλις το κορίτσι άρχιζε να σχηματίζεται σε γυναίκα και να
προδίδει την ομορφιά και τη χάρη της, έσπευδαν οι γονείς της να την
παντρέψουν -όπω ς-όπω ς- για να αποφύγουν την αρπαγή του, από
τους Τούρκους.
Ό ταν η διαφορά στο ανάστημα της νύφης και του γαμπρού, λόγω
της ηλικίας, ήταν μεγάλη, τοποθετούσαν στην εκκλησία ένα σκαμνί,
όπου ανέβαινε η νύφη για να αλλάξει ο παπάς τα στέφανα.
Οι σχέσεις μεταξύ των αρραβωνιασμένων ήταν εντελώς ελεύθε
ρες. Δεν υπήρχε κανένας περιορισμός. Και αυτό το έθιμο -όπω ς και
ο πρόωρος γάμος- είχε την εξήγησή του και εξυπηρετούσε την προ
στασία του ανήλικου και άγαμου κοριτσιού. Οι Τούρκοι, βλέπετε
ήθελαν για τα χαρέμια τους μόνο παρθένες. Στη Ρούμελη, πιο ωραί
οι άνδρες θεωρούνταν οι καταγόμενοι από τις περιοχές των Άγράφων και του Παρνασσού, ενώ οι ωραιότερες γυναίκες ήσαν o l Μεσολογγίτισσες. Το παράξενο ήταν ότι οι άνδρες φορούσαν φουστα
νέλα, ενώ οι γυναίκες παντελόνια δεμένα χαμηλά στους αστραγά
λους. Δεν ήταν δε άγνωστο, στις γυναίκες του Μεσολογγίου, το βά
ψιμο των μαλλιών του προσώπου και των νυχιών.
Ολοι οι Έλληνες τηρούσαν με φοβερή σχολαστικότητα τις ημέρες
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νηστείας. Δ εν έτρωγαν παρά λίγο ψωμί από καλαμπόκι,* χόρτα βρα
στά, κρεμμύδια και πέντε-έξι ελιές. Η θρησκευτική δεισιδαιμονία
τους είχε πείσει ότι το πρώτο πράγμα που εξασφαλίζει τη σωτηρία
της ψυχής, ήταν η νηστεία. Η παραβίαση της νηστείας αποτελούσε
μεγάλο αμάρτημα. Διατηρούσαν ακόμη και κάποιες εβραϊκές συνή
θειες. Δεν έτρωγαν ποτέ κρέας από ζώο ή πουλί πνιγμένο.
Ο δεύτερος χρονικογράφος, είναι και αυτός Άγγλος γιατρός· ο Wil
liam Black, που ήρθε στην Ελλάδα και μας δίνει διάφορες ενδιαφέ
ρουσες πληροφορίες από την εποχή εκείνη, με βάση το ημερολόγιο
που κρατούσε από το 1822 μέχρι το 1826, το οποίο εδημοσίευσε στο
Εδιμβούργο το 1900. Να, μερικές από αυτές: Στην Κόρινθο το 1822
συνάντησε για πρώτη φορά Έ λληνες αγωνιστές. Στο κεφάλι φορού
σαν κόκκινο φέσι τυλιγμένο σε πολύχρωμο σάλι. Τα κεφάλια τους
ξυρισμένα μπροστά. Τα μαλλιά τους, μακριά, δένονταν πίσω από το
φέσι. Η φορεσιά τους ήταν ελαφριά. Φορούσαν μία πουκαμίσα που
έσφιγγε στη μέση και ένα σελάχι ή ζουνάρι τυλιγμένο πολλές φορές.
Έ να γελέκι κεντημένο, χωρίς κουμπιά. Η φουστανέλα,** το βρακί
και τα τσαρούχια,*** συμπλήρωναν τη στολή τους.
Ο οπλισμός τους ήταν: ένα ζευγάρι μπιστόλες,**** όπλο του ’21
με κοντή κάννη***** και ένα γιαταγάνι,****** στερεωμένα στο σε
λάχι,******* δύο μικρές παλάσκες******** και το μουσκέ* ********

Σύμφωνα με μία άλλη περιγραφή, οι αγωνιστές είναι οπλισμένοι με
ένα μακρύ τουφέκι, με πλήθος δαχτυλίδια πάνω του, του οποίου η

* Μπομπότα, από το Βενετσιάνικο. bobota.
** Πολύπτυχη φούστα, από το” φουστάνι “, ιταλικό. fustagno= σκληρό ύφασμα, τσόχα.
*** Χαμηλά παπούτσια από ακατέργαστο δέρμα, με φούντα στην άκρη, τουρκικό, carik.
**** Α πό το ιταλικό, pistola = καλάμι, πίπα.
***** Κάννη, από το αρχ. ελληνικό. κ ά ννα = καλάμι.
****** Μακρύ τούρκικο σπαθί καμπύλο στην άκρη, από το .τουρκικό, yatagan.
******* Δερμάτινη ζώνη όπου τοποθετούσαν τα όπλα, από το τουρκικό, silah.
******** Θήκη φυσιγγίων, από το τουρκικό, palaska.
********* Εμπροσθογεμές πυροβόλο όπλο, από το Βενετσιάνικο. ιηοβοΐιε^^μύγα.
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κάννη καταλήγει στο ίσο κοντάκι* που η άκρη του έχει σχήμα ημισε
λήνου. Κατά τον πυροβολισμό το κοντάκι δεν στηρίζεται στον ώμο,
αλλά στο μπράτσο. Ό ποιος είχε ασημένια, ή μαλαμοκαπνισμένα
όπλα, ή φορεσιά χρυσοκέντητη, τον θεωρούσαν σπουδαίο, γιατί θε
ωρούσαν ότι τα κέρδισε με το σπαθί του.
Ό λοι τους κάπνιζαν. Ο καπετάνιος ξεχώριζε από τους στρατιώ
τες, γιατί τον ακολουθούσε ένα παιδί, που του κρατούσε το τσιμπού
κι.** Οι νησιώτες, γράφει, είναι πιο μελαχρινοί και πιο γεροδεμένοι
από τους στεριανούς, με μεγάλα μαύρα μάτια, αλλά μεγάλα αφτιά.Τα μαλλιά τους είναι μαύρα και μακριά. Το μπροστινό μέρος του
κεφαλιού το ξύριζαν και έτρεφαν μεγάλο μουστάκι. Γενειάδες είχαν
μόνο οι παπάδες, οι αξιωματούχοι και οι κοτσαμπάσηδες. Οι γυναί
κες πάλι υστερούσαν γενικά σε ομορφιά και χάρη. Ηταν κατά κανό
να κοντές με δέρμα ωχρό και από πολύ μικρές αποκτούσαν μια πλαδαρότητα. Αυτός ήταν και ένας άλλος λόγος που τις πάντρευαν απο
12 χρόνων. Μετά τα 25 τους ήταν παχιές και δυσκίνητες. Η σκλαβιά
δεν τις εμπόδιζε να βάφουν καστανόξανθα τα μαλλιά τους με χένα,
τα μάγουλα και τα χείλη, και να τονίζουν με χρώματα τα μάτια.
Πάντως ένας ξένος εκείνη την εποχή δύσκολα μπορούσε να ξεχωρί
σει από το ντύσιμο τους Έ λληνες νησιώτες από τους Τούρκους. Βέ
βαια αλλιώς ντύνονταν οι επίσημοι ή πλούσιοι Έ λληνες και Τούρ
κοι, από τους απλούς ανθρώπους του λαού. Την ανδρική ενδυμασία
αποτελούσε μία βαμβακερή πουκαμίσα, βαμβακερά σώβρακα, φαρ
δύ βρακί που το έδεναν στα πόδια και κοντές κάλτσες. Είχαν ακόμη
μία πάνινη ζακέτα και τύλιγαν τη μέση τους με ένα μεγάλο μαντήλι.
Βέβαια η ζακέτα και η μαντήλα για τους εύπορους ήταν μεταξωτή.
Στην άκρη της μαντήλας έδεναν σε κόμπο τα λεφτά τους. Έ να φαρδομάνικο μπισίνι συμπλήρωνε τη φορεσιά. Και πάλι για τους πλού
σιους το μπισίνι ήταν μεταξωτό το καλοκαίρι και μάλλινο τον χειμώ

*
Το πίσω ξύλινο τμήμα του όπλου από το μεσαιωνικό, κοντάκισν, υποκοριστικό
του αρχ. ελληνικού, κόνταξ = κοντάρι.
** Α πό το τουρκικό, (jubuk = πίπα.
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να. Στο κεφάλι έδεναν γύρω-γύρω ένα μάλλινο ή κίτρινο βαμβακερό
πανί και στην κορφή ενα φέσι κόκκινο ή γαλάζιο. Τα μαλλιά λυτά
και ελεύθερα. Το στήθος πάντοτε γυμνό..
Μ όνο οι Έ λληνες προεστοί είχαν το δικαίωμα να φορούν χρωμα
τιστά μπισίνια, εκτός από πράσινο χρώμα, που ήταν το χρώμα του
προφήτη Μωάμεθ και απαγορεύονταν να το φορούν οι άπιστοι.
Φορούσαν και μαύρα παπούτσια. Τα κίτρινα παπούτσια δεν επι
τρεπόταν να τα φοράει ο χριστιανός, αν δεν ήθελε να τον κρεμά
σουν. Οι Έλληνες, οι Αρμένιοι και οι Εβραίοι συνήθιζαν να φορούν
γαλάζια χρώματα που οι Τούρκοι το θεωρούσαν ταπεινωτικό χρώμα.
Οι φτωχοί φορούσαν βράκες που έφθαναν λίγο κάτω από τα γό
νατα, με γυμνές τις γάμπες και τσαρούχια ανασηκωμένα και μυτερά.
Οι ναυτικοί πάλι φορούσαν ένα κοντό γελεκάκι και στο κεφάλι
μία μικρή κόκκινη αρβανίτικη σκούφια.
Οι γυναίκες ντύνονταν όπως και οι Τουρκάλες. Έ να σφιχτό ζι
πούνι στο στήθος, φαρδύ κάτω από τη μέση. Μακρύ φαρδύ φουστά
νι, τα μανίκια του οποίου φάρδαιναν και άνοιγαν προς τη μέση, ήταν
πιο μακριά από τα χέρια και τα ανασήκωναν κατά την περίσταση.
Στο κεφάλι μαντήλι. Σουλτανικό φιρμάνι του 1806 καθόριζε με αυ
στηρότητα τί επιτρέπεται και τί απαγορεύεται να φορούν οι ραγιά
δες. Τους χώριζε μάλιστα σε τρεις τάξεις. Ό σοι λ.χ. ανήκαν στην τρί
τη τάξη δεν μπορούσαν να φορέσουν παπούτσια και κάλτσες, εκτός
αν προάγονταν στη δεύτερη τάξη, πληρώνοντας ετήσιο φόρο 75 μέ
χρι 100 γρόσια. Πριν από το φιρμάνι αυτό, απαγορεύονταν σε Έ λ 
ληνες, Εβραίους και Αρμένιους να φορούν χρωματιστά ρούχα, κίτρι
να παπούτσια και γούνες. Ό ταν παρουσιάζονταν σε κάποιον επίση
μο έσκυβαν το κεφάλι μέχρι το στήθος, τυλίγονταν στο μπισίνι, έκρυ
βαν τα χέρια μέσα στα μανίκια και τα σταύρωναν σεμνά κάτω από
τη μέση.
Α ν ο επίσημος ήταν πασάς, «αφού υποκλίνονταν τρεις-τέσσερεις
φορές, προχωρούσαν, γονάτιζαν μπροστά του και ασπάζονταν το
πόδι του και την άκρη του καφτανιού του».
Πάντως, σύμφωνα με τον Κανέλλο Δεληγιάννη, μετά την επανά
σταση, τουλάχιστον οι προεστοί πέταξαν τα τουρκικά ρούχα και φό
ρεσαν κάπες και τσαρούχια. «Εβγάλαμε αμέσως τα ασιατικά εκείνα
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ενδύματα της πολυτέλειας, αντεριά, γούνας καλπάκια και εβάλαμε
τα τζαρούχια και την τραγόκαπαν».*
Διαβάζουμε ακόμη στο ίδιο ημερολόγιο, ότι τον Φεβρουάριο του
1824 ολα τα οθωμανικά κτήρια στο Ναύπλιο είχαν ισοπεδωθεί. Ό λα
τα τζαμιά,** τα οθωμανικά μνημεία και τα νεκροταφεία είχαν μετα
βληθεί σε σκουπιδότοπους. Πάνω σε έναν ψηλό μιναρέ,*** είχαν
κρεμάσει μία καμπάνα. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι από αρματωμένους
Μοραΐτες. Στους δρόμους πουλούσαν μαύρο ψωμί, όπλα και καπνό.
Πολλά καφενεία ήταν γεμάτα στρατιώτες.
Η Αθήνα επίσης τον ίδιο χρόνο ήταν ερειπωμένη. Μόνο στρατιώτες
κυκλοφορούσαν στους δρόμους. Πού και πού έβλεπες καμμιά γριά ή
καμμιά γυναίκα με το παιδί της. Παντού υπήρχε θλίψη και σιγή. Διοι
κητής ο Γκούρας. Το σπίτι του ήταν πάνω στην Ακρόπολη. Η κάμαρά
του στρωμένη με τουρκικά χαλιά, με γύρω-γύρω μαξιλάρια. Στους
τοίχους πιστόλες και σπαθιά. Ο ίδιος ξαπλωμένος στον οντά.**** Η
ηλικία του γύρω στα 38. Μυώδης και αθλητικός, αλλά όχι ψηλός. Επι
βλητικός από φυσική κατασκευή. Ύ φ ος απότομο, αποφασιστικό και
ατρόμητο.
Σεπτέμβριος 1824. Γεύμα σ’ ένα καφενείο των Αθηνών. Το τρα
πέζι πάνω σε ένα ξύλινο παλιό χαγιάτι.***** Το φαγητό: σούπα φι
δές με λεμόνι, βραστό πρόβατο, ψάρι τηγανητό, αγγούρι σαλάτα με
λάδι και ξίδι, ομελέτα, τυρί, σταφύλια και σύκα.
Στο ισόγειο του καφενείου-ταβέρνας χοντροκομμένα τραπέζια
και χαμηλά πατάρια με χαλιά ή μαξιλάρια. Στρατιώτες κάπνιζαν ή
έπαιζαν χαρτιά, φωνασκώντας δυνατά.

* Κ. Δεληγιάννης, Απομνημονεύματα, τ. Α', σ. 143.
** Από το τουρκικό, garni = μουσουλμανικός ναός.
*** Τουρκικό, minare = ο ψηλός και λεπτός πύργος του μουσουλμανικού ναού,
από όπου ο Χότζας -α π ό το τουρκικό, hoga = Τούρκος ιερω μένος- καλεί τους πι
στούς σε προσευχή.
**** χ ουρκικό. oda = το δωμάτιο.
***** Α πό το τουρκικό, hayat = σκεπαστός ανοιχτός εξώστης του σπιτιού.
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Το παζάρι της Αθήνας ήταν γεμάτο από κάθε λογής εμπορεύμα
τα. Βαμβακερά, μετάξια, ελληνικές και ξένες φορεσιές, μπαχαρικά,
καπνός, παστόψαρα και πολλά σιδηρικά. Ή ταν εποχή του τρύγου.
Μεγάλη κίνηση στην πόλη. Οι περισσότεροι πήγαιναν στα αμπέλια.
Το Ερεχθείο πάνω στην Ακρόπολη είχε γίνει αποθήκη πολεμοφοδί
ων. Το τζαμί που υπήρχε στο κέντρο του Παρθενώνα ήταν αποθήκη
σταριού. Το Θησείο στέγαζε πρόσφυγες από την Εύβοια.

Η μοιχεία διαχρονικά
Μ πορεί στην χώρα να είχε ξεσπάσει η επανάσταση, αλλά η κοκετα
ρία δεν έλειπε από τις ωραίες Μυκονιάτισες. Φορούσαν ένα χρωμα
τιστό φουστάνι, που έφθανε πάνω από τα γόνατα, με πολύ φαρδιά
μανίκια και από πάνω ένα είδος τιράντες που έδεναν σταυρωτά πί
σω μ’ έναν μεγάλο κόμπο. Στο κεφάλι σαρίκι από κόκκινο μεταξωτό
και στα πόδια παντόφλες διαφόρων χρωμάτων και πανύψηλα ξύλινα
τακούνια. Κάλτσες κόκκινες, γαλάζιες ή μαύρες. Βλέπετε οι άνδρες
τους ήταν όλοι ναυτικοί και ήθελαν, σαν θα γύριζαν από τα ταξίδια
τους, να τους υποδέχονται όμορφες και περιποιημένες οι γυναίκες
τους. Η πολύμηνη, όμως, απουσία των ανδρών είχε και τα μειονεκτήματά της. Μ όνες οι γυναίκες, πειρασμοί πολλοί -Μ ύκονος είναι αυ
τή, κοίτα τί γίνεται σήμερα- παραστρατούσαν και καμμιά φορά. Τώ
ρα γίνεται εδώ μία δίκη για μοιχεία. Κατηγορούμενος ένας νεαρός
που είχε συνάψει ερωτικές σχέσεις με μία παντρεμένη. Κρίνεται
ένοχος και καταδικάζεται σε εκατό ραβδισμούς στις πατούσες. Η
εκτέλεση της ποινής έγινε μπροστά στους δικαστές. Στο τέλος τον
οδήγησαν έξω από το δικαστήριο με φορείο.Ύ στερα έφεραν μέσα
τη γυναίκα, μία κοπέλα 16 χρονών, που έκλαιγε κατά τη διάρκεια της
δίκης. Την καταδίκασαν και αυτήν σε ισόβια εξορία από το νησί. Η
απόφαση εκτελέστηκε αμέσως. Η όμορφη μοιχαλίδα οδηγήθηκε σε
ένα καΐκι για αναχώρηση. Στον δρόμο πέρασε ανάμεσα από το πλή
θος που τη γιουχάϊζε και της πετούσε ακαθαρσίες. Στη διαμπόπευση
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αυτή, πρωτοστατούσαν κυρίως οι γυναίκες. Πάντως ο τρόπος αυτός
τιμωρίας της μοιχείας, ήταν σχεδόν πανομοιότυπος σε όλη την Ελλά
δα. Στην Αθήνα, π.χ. «Ό τε γυνή τις συνελαμβάνετο μοιχευομένη,
ετίθετο μετά τοϋ μοιχοϋ επί όνου, τό πρόσωπον εχοντες έστραμμένον
προς τά όπισθεν τοϋ κτήνους οΰτινος έκράτουν τήν ουράν. Έ πι τής
κεφαλής και τοϋ τραχήλου έφερον τά σπλάχνα ζώων,* παρακολουθοΰμενοι δε υπό πάσης σχεδόν τής πόλεως, τών παίδων μάλιστα κραυγαζόντων είρος,** κα'ι διά τής πόλεως όλης πομπευόμενοι έφέροντο
υπό τήν εκκλησίαν τής Παναγίας τής Χρυσοκαστριώτισσας, εις τήν
κορυφήν τοϋ Διονυσιακού θεάτρου, όπου έξετίθεντο έπ'ι 24 ώρας είς
τάς επισκέψεις κα'ι τά σκώμματα τών πολιτών».***
Στην Άνδρο πάλι έβαζαν τη μοιχαλίδα πάνω σ’ έναν γάιδαρο και
την περιέφεραν στις ρούγες του χωριού, ενώ μπροστά βάδιζε ένας
ντελάλης κρατώντας το βρακί της γυναίκας πάνω σ’ ένα ψηλό κοντά
ρι.****
Στην Ύ δρα γύριζαν τη γυναίκα στους δρόμους και στα σοκάκια
του χωριού, καθισμένη πάνω σ’ έναν γάιδαρο, βαμμένη στο πρόσω
πο με καπνιά, ενώ την ακολουθούσε και τη σκυλόβριζε ένα πλήθος
αληταριό, που της πετούσε σάπια λεμόνια.
«Εί δέ ποτε γυνή τις έφωράτο ώς μοιχαλίς, τοϋθ’ όπερ σπανιώτατα συνέβαινεν, έτιμωρεϊτο παραδειγματικώς κατά τον επόμενον
άξιοπερίεργον τρόπον: Άναβιβαζομένη έπ'ι όνου, κατ’ άρχάς μεν
περιήγετο μελαίνη βαφή τό πρόσωπο μεμολυσμένη, είς τάς διαφόρο
υς τής πόλεως άγυιάς, παρακολουθουμένη ύπ’ άπειραρίθμων μοσχο
μαγκών, διαπρυσίως γιουχαϊζόντων καί σαπροΧς λεμονίοις τυπτόντων αυτήν, άκολούθως δέ παρεδίδετο ώς άτιμος τοΧς γονεϋσιν, ή έν
έλλείψει τούτων, τοις έγγυτέροις συγγενέσιν αύτοϊς, οίτινες ώφειλον
να τήν δεχθώσι».*****

* Κοιλιές και άντερα.
** Α πό το εΐρω = ομιλώ περιπεκτικά, ειρωνικά, γιούχα.
*** Δημ. Καμποΰρογλου, Μνημεία της ιστορίας των Αθηνών, εν Αθήναις 1889, τ.
Α'. σ. 312.
**** Δ. Πασχάλη, Η Άνδρος..., εν Αθήναις 1927, τ. Δ', σ. 338.
***** Α. Μιαουλη, Απομνημονεύματα, έκδ. Τσουκαλά, σ. 105.
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Στην Ικαρία, προηγείτο ο ξυλοδαρμός πριν από τη δημόσια δια
πόμπευση. Στη βυζαντινή εποχή είχε θεσπισθεί με νόμο και η ποινή
της μαστίγωσης η οποία συνεχίσθηκε και στα χρόνια της βενετοκρατίας και της τουρκοκρατίας, καθώς και το κόψιμο της μΰτης. «Οί
μοιχο'ι τυπτόμενοι... υπανδρος γυνή μοιχευθεΐσα.... αυτη μέν τυπτό
μενη ρινοκοπείσθω...»* Στη βενετοκρατούμενη Κρήτη η μαστίγωση
γινόταν από δημόσιο υπηρέτη, τον λεγόμενο “φουτρή”, ενώ στη
Σμύρνη έδεναν τη γυναίκα πάνω σε μία σκάλα, περνώντας τα χέρια
της μέσα σ’ ένα σκαλοπάτι, για να την ακινητοποιήσουν, και ο καδής
καπνίζοντας το τσιμπούκι του, τη χτυπούσε με βέργες λυγαριάς.
«Δυο υπηρέτες του καδή έφεραν μια ντουζίνα βέργες λυγαριάς.
Έ δεσαν την Κατερίνα πάνω σε μία ξύλινη σκάλα, περνώντας τα χέ
ρια της σ ’ ένα σκαλοπάτι για να την ακινητοποιήσουν. Ο καδής με
τρούσε καπνίζοντας τα χτυπήματα. Επειδή δεν μπορούσε να σταθή
όρθια από τον ξυλοδαρμό έμεινε όλη την ημέρα στο κονάκι του κα
δή».**
Στα Γιάννενα, ο Αλή πασάς εμφανιζόταν ως αμείλικτος προστά
της των χρηστών ηθών, καίτοι ο ίδιος ήταν το πρότυπο κάθε αισχρό
τητας και ατιμίας. Καταδίωκε ανελέητα τη μοιχεία. Μπορούσε να
συγχωρέσει τον κλέφτη, τον ληστή και τον φονιά. Ή ταν, όμως, ανε
λέητος με τον μοιχό και κυρίως με τη μοιχαλίδα. Σύμφωνα με τον
μουσουλμανικό νόμο, σε περίπτωση μοιχείας, αν και οι δυο μοιχοί
ήταν παντρεμένοι καταδικάζονταν σε θάνατο με λιθοβολισμό, μόνο
που προηγουμένως έπρεπε να δώσουν στη γυναίκα σαράντα ραβδισμούς στα οπίσθια και να τοποθετήσουν μία γάτα μέσα στο εσώρου
χό της. Α ν ο ένας ήταν παντρεμένος αυτός καταδικαζόταν σε λιθο
βολισμό. Α ν μία μουσουλμάνα δημιουργούσε ερωτικό δεσμό με χρι
στιανό, έπρεπε να πεθάνει με λιθοβολισμό. Για την καταδίκη τους
αρκούσε η μαρτυρία δυο ευυπόληπτων πολιτών, που θα ορκίζονταν
ότι συνέλαβαν το ζευγάρι επ’ αυτοφώρω.
Υπήρχε, όμως, και η θανατική καταδίκη της μοιχαλίδας με πνιγ

* Π. Ζέπου, Ν ομικόν Π ρόχειρον, Αθήναι 1959 σ. 200.
** A. Β. D., Voyage en Orient, Paris 1801 σ. 49.
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μό, μέσα σε σακί μαζί με μία γάτα. Αναφέρεται στα χρονικά ότι μία
μουσουλμάνα Γιαννιώτισσα τα ’φτιάξε με κάποιον Ιταλό. Σαν το ’μά
θε ο Αλής πρόσταξε να την θάψουν ζωντανή ως τον λαιμό. Έ πειτα
άλειψαν το κεφάλι της με μέλι και την άφησαν έτσι στο έλεος των
εντόμων. Ύ στερα από 48 ώρες κάλεσε τις Γιαννιώτισσες να τη λιθο
βολήσουν.
Αυτές τις δρακόντιες ποινές και τον βάρβαρο νόμο αξιοποιοΰσε
πολλές φορές ο τύραννος της Ηπείρου για το συμφέρον του. Συχνά
σκηνοθετούσε μοιχείες για να ενοχοποιήσει ή να εξοντώσει τους
εχθρούς του. Τη βρόμικη δουλειά την έκανε ο περιβόητος Ταχήρ
Αμπάζης, αρχηγός της αστυνομίας του, ο οποίος έστελνε στο σπίτι
του θύματος μία πόρνη με κάποιο πρόσχημα, ή την έκρυβε σε κάποιο
μέρος του σπιτιού και σε λίγο έσπευδε να τη συλλάβει για να ακο
λουθήσουν τα περαιτέρω και το ανύπτοπτο και αθώο θύμα οδηγού
νταν στην κρεμάλα, αφού προηγουμένως φρόντιζε να πνίξουν την
πόρνη στη λίμνη, ώστε να μην υπάρχει μάρτυρας. Μάλιστα θύμα μί
ας τέτοιας πλεκτάνης έπεσε και ένας απεσταλμένος της Υψηλής Πύ
λης, οικονομικός επιθεωρητής, που είχε σταλεί να διερευνήσει οικο
νομικές ατασθαλίες του Αλή. Επρόκειτο για αδέκαστο και αυστηρό
υπάλληλο, που ήταν αποφασισμένος να αποκαλύψει την αλήθεια.
Μία ημέρα έγινε καταγγελία στον Αλή ότι μέσα στο σπίτι του απε
σταλμένου βρισκόταν μία γυναίκα. Έ τρεξαν οι μυστικοί του μπρά
βοι και ανεκάλυψαν την γυναίκα κρυμμένη στο κατώι (όπου την εί
χαν οι ίδιοι κρύψει) του σπιτιού. Αμέσως έπνιξαν τη γυναίκα στη λί
μνη, για να μην αποκαλυφθεί η πλεκτάνη και ο απεσταλμένος του
σουλτάνου ρίχτηκε στη φυλακή. Στο μεταξύ κατέοχεσαντα έγγραφα
των ανακρίσεων και έμαθαν τον σκοπό της αποστολής του θύματος
και τί στοιχεία είχε συγκεντρώσει σε βάρος του Αλή. Σε λίγες ημέ
ρες διαμπόμπευσε τον δύστυχο υπάλληλο στους δρόμους της πόλης,
μισόγυμνο και με συνοδεία μουσικών. Τέλος τον έστειλε στην Πόλη
με έγγραφη διαμαρτυρία, για το πώς είναι δυνατόν να αναθέτουν σε
ένα τέτοιο άτομο τόσο σπουδαία αποστολή!
Μια και θίγουμε, όμως, το θέμα αυτό, ελάτε να παρακολουθή
σουμε και τη διαπόμπευση της Φιλιώς, που τούτη την φορά δεν γίνε
ται στην Ύ δρα, στη Μύκονο, στα Γιάννενα ή στη Σμύρνη του 1821,
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αλλά στη Σιάτιστα της Μ ακεδονίας εξήντα χρόνια αργότερα. Την
περιγραφή δανείζομαι από το εξαίρετο βιβλίο του Νίκου Θέμελη
“Ανατροπή”* και σας τη μεταφέρω αυτούσια: «Θα’ ταν το δεύτερο ή
τρίτο θέρος αφ’ ότου αποφοίτησαν από το Παρθεναγωγείο και ήρθε
η συμφορά που χάραξε όχι μόναχα την Φιλιώ, αλλά βαθιά και την
Ελένη. Καταμεσήμερο, ο ήλιος έκαινε ολόγυρα την πέτρα κι αυτή
ολούθε έψηνε την πόλη. Έ ρριξε κάποια στιγμή από το ντηλιακό το
βλέμμα της προς την πλατεία και είδε τον κόσμο μαζεμένο. Έτσι
όπως συνήθιζαν να συναθροίζονται οι Σιατιστινοί για να αποδώσου
νε όλοι μαζί δικαιοσύνη, σύμφωνα με την κρίση τους, με όσα πί
στευαν για το δίκαιο και το άδικο, μακριά από γραπτά θεσπίσματα,
φετφάδες ή αποφάσεις του καδή τους. Προχώρησε μέχρι το σαχνισί
και διέκρινε καταμεσής σε κύκλο τη Φιλιώ, γονατισμένη με το ’να χέ
ρι να στηρίζεται κατάχαμα, με τ’ άλλο να κρύβει το σκυμμένο της κε
φάλι και ένας-ένας οι από πάνω της να παίρνουνε τον λόγο, να την
κατηγορούν και να την ατιμάζουν, να την προπηλακίζουν. Άνδρες,
γυναίκες, αφιονισμένα σκολιαρόπαιδα κι εκείνη τσιμουδιά, χαμένη
στον πάτο ενός λάκκου, περιζωσμένη από ύβρεις, κατάρες κι απει
λές. Τι δεν της έλεγαν και πώς δεν την εφώναζαν: απαλομουνίδα,
δώσα και ντώσα, ζούζα, κατέλω, κουλέντω, κρυφαγκαλιασμένη,
μπαζαρκάνα, μπουμπά, ορθοκατουρίστρα, ξεβγαλμένη, τελέσα,
κούρβα, εννιαγωνιούσω. Τα πλούτη όλα της γλώσσας τους ταμένα
στον εξευτελισμό μια άμοιρης γυναίκας. Σήμερα της Φιλιώς, αύριο
μιας άλλης. Για τον συναίτιο κουβέντα. Τα λόγια κάποια στιγμή γινήκαν πράξη. Μια μαυροφορεμένη, που μέχρι τότε μαγουλοσερνότανε λίγο πιο δίπλα, όρμησε πάνω της κι άρχισε να την ξεμαλλιάζει.
Κάποια να της ξεσκίζει το ρουτί, να της ξεμασχαλιάζει το σεγγούνι,
μια άλλη απ’ τα μαλλιά να την κωλοσβαρνίζει. Χωρίς χρονοτριβή τη
φόρτωσαν καβάλα πάνω σ’ ένα γάιδαρο, ανάποδα, στα πίσω να κοι
τά. Έ να ς χοντρός σχεδόν σκαρφάλωσε επάνω της και της καρφίτσω-

* Ν. Θέμελης, Ανατροπή, εκδ. Κέδρος, σ. 98-100.
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σε στην πλάτη ένα χαρτί, που από την μεγάλη απόσταση της ήτανε
αδύνατον να δει την κατηγορία. Τότε όλοι μαζί, σαν να ’δωσε το σύν
θημα μια λάμια, αρχίσαν με μανία να την φτύνουν. Ανάμεσά τους ο
νεωκόρος πήρε κάποια στιγμή το χαλινάρι του γαϊδάρου κι άρχισε
να το σέρνει στης αγοράς τον δρόμο. Ό σοι τυχαία βρίσκονταν εκεί,
παραταχθήκαν από την μια κι από την άλλη, γυναίκες βγήκαν στα
παράθυρα, άνδρες από τα μαγαζιά κι από τους καφενέδες, τα γιούχα το ένα πίσω από το άλλο. Και καθώς η Φιλιώ διέσχιζε το παρα
ταγμένο πλήθος κρύβοντας στα χέρια το πρόσωπό της κι ο αέρας
έπαιρνε κι ανέμιζε το χαρτί που ήτανε καρφιτσωμένο με την καταδί
κη, ένας μετά τον άλλον συνέχιζαν να φτύνουν διαδοχικά, δίνοντας
τον οβολό τους στην διαπόμπευσή της. Κάποιοι ακολουθούσαν πίσω
απ’ το γαϊδούρι και αφιόνιζαν τον κόσμο, να συνεχίσει το ανάθεμα,
επαναλαμβάνοντας και τις ίδιες πάλι κατάρες. Προγκίξανε σε μια
στιγμή τον νεωκόρο που αρνήθηκε να συνεχίσει την πομπή στην άλ
λη γειτονιά, τον κάναν κατά μέρος, του πήραν τα γκέμια από τα χέ
ρια και προχώρησαν για τον κάτω μαχαλά, όπου στην είσοδό του περιμέναν άλλοι...» Τι να προσθέσω τώρα εγώ; Homo hominis lupus. Ο
άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος!
Όλη αυτή η βαρβαρότητα των βυζαντινών και μεταβυζαντινών
χρόνων, όπως παραπάνω περιγράφεται, σχετικά με την τιμωρία της
μοιχείας, ήταν κατάλοιπο και εκβλάστημα του πρωτόγονου λιθοβο
λισμού της Παλαιάς Διαθήκης, τον οποίο ρητά αποδοκίμασε ο Χρι
στός, με τη γνωστή ρήση “ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω”,
αλλά δυστυχώς την τακτική αυτή παραλλαγμένη, με διαφορετικούς
τρόπους, όχι μόνο διατήρησε, αλλά και επέβαλε η χριστιανική Εκ
κλησία δια μέσου όλων των αιώνων, μέχρι την εποχή μας, αδιαφορώ
ντας για τη σαφή και ρητή εντολή του Ιδρυτού της. Ποιός δεν θυμά
ται, τη διαμπόμπευση των ερωτικών ζευγαριών, να οδηγούνται στα
αστυνομικά τμήματα τυλιγμένα μέσα στα σεντόνια, μέχρι τη δεκαε
τία του 1980, προς δόξαν της δημοκρατίας και του σεβασμού των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων;
Γιατί αν ήθελε η Εκκλησία να εκλείψει αυτή η ταπείνωση της γυ
ναίκας, δεν είχε παρά να κουνήσει το μικρό της δαχτυλάκι για να
σταματήσει δια παντός αυτήν την κτηνωδία. Έ φτανε μόνο να απει
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λήσει, ότι “θα ξεραθεί το χέρι όποιου το απλώσει πάνω σ’ αυτήν την
γυναίκα”, αντί αυτό να λέγεται για τις ταυτότητες, την περιουσία και
τα προνόμιά της.
Ο ιδρυτής της Εκκλησίας, με πέντε μόνο λέξεις καταδίκασε και
σταμάτησε τη δολοφονία εκείνης της γυναίκας. Να σας θυμίσω για
λίγο αυτήν την ιστορία και μετά να ρωτήσω το Ιερατείο, γιατί δεν
συμμορφώνονται με τη διδασκαλία του Ιησοΰ και δεν τηρούν τις
εντολές του; «Ο Χριστός βρίσκεται στο όρος των Ελαιών. Εκεί οι
Γραμματείς και οι Φαρισαίοι του φέρνουν μία γυναίκα κατηγορου
μένη για μοιχεία και για να τον δοκιμάσουν και να τον κατηγορή
σουν στη συνέχεια ότι δεν σέβεται τον νόμο, τον ρωτάνε: “Δάσκαλε
αυτή η γυναίκα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω για μοιχεία και ο Μωσαϊκός Νόμος επιβάλλει να τη λιθοβολήσουμε. Εσύ τι λές;” Ο Χριστός
είχε σκύψει κάτω στο έδαφος και κάτι έγραφε με το δάκτυλό του,
χωρίς να απαντάει. Και επειδή εκείνοι επέμεναν, σήκωσε το κεφάλι
του και τους είπε: “Ο αναμάρτητος από σας, ας ρίξη πρώτος την πέ
τρα εναντίον της” και συνέχισε να γράφει στο έδαφος. Ό ταν άκουσαν αυτήν την απάντηση οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι, έφυγαν ο
ένας ύστερα από τον άλλο, πρώτοι οι γεροντότεροι, και έμεινε μόνος
ο Ιησούς με τη γυναίκα. Σήκωσε τότε το κεφάλι του και της είπε: “Γυ
ναίκα πού είναι αυτοί; Κανένας δεν σε καταδίκασε;” Αυτή απάντη
σε: “Κανείς, Κύριε”. Τότε είπε ο Ιησούς: “Ούτε εγώ σε καταδικάζω.
Φύγε και μην αμαρτήσεις πάλι”».
«Ίησοϋς δέ έπορεύθη είς τό όρος τών Έλαιών. Άγουσι δέ οί γραμμα
τείς κα'ι οί Φαρισαίοι γυναίκα έπ'ι μοιχεία κατειλημμένην, καί στήσαντες αυτήν έν μέσφ, λέγουσιν αύτψ. Διδάσκαλε, αΰτη ή γυνή κατείληπται έπ’ αυτοφώρω μοιχευομένη. Έ ν δέ τώ νόμφ ημών Μωϋσής ένετείλατο τάς τοιαύτας λιθάζειν. Σύ συν τι λέγεις τοϋτο δέ είπον έκπειράζοντες αύτόν, ϊνα έχωσι κατηγορεΐν αύτοϋ. Ό δέ Ιησούς κάτω
κύψας τφ δακτύλφ εγραφεν είς τήν γήν. Ώ ς δέ έπέμενον έρωτώντες
αύτόν, άνακύψας είπε προς αυτούς. Ό άναμάρτητος υμών πρώτος
βαλέτω λίθον έπ’ αυτήν. Κα'ι πάλιν κάτω κύψας εγραφεν είς τήν γήν.
Οί δέ άκούσαντες έξήρχοντο εις καθ’ εις, άρξάμενοι άπό τών πρε
σβυτέρων έως τών έσχάτων. Και κατελήφθη μόνος ό Ίησοϋς, καϊ ή
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γυνή έν μέσω οΰσα. Άνακύψας δέ ό Ίησοΰς είπεν αυτή. Γύναι, ποϋ
είσιν; ούδείς σε κατέκρινεν; Ή δέ είπεν: Ούδείς, Κύριε. Είπε δέ ό
Ίησοϋς Ουδέ εγώ σέ κατακρίνω. Πορεύου κα'ι άπό τοΰ νΰν μηκέτι
άμάρτανε».*
Αυτά είπε και έπραξε ο Χριστός. Ούτε λιθοβολισμό, ούτε ραβδι
σμό της γυναίκας επέτρεψε, όπως ήθελαν ο Μωϋσής και οι Φαρισαί
οι, ούτε εξορία, ούτε ρινοκοπία και διαπόμπευση καβάλα στον γάι
δαρο, όπως καθιέρωσαν μεταγενέστερα οι διάδοχοι και οι επί της
γής αντιπρόσωποί Του. Και λέω καθιέρωσαν, γιατί χωρίς τη θέλησή
τους και την έγκρισή τους δεν μπορούσε να ευδοκιμήσει η φρικτή
αυτή ατίμωση της γυναίκας. Και αν μου πουν ότι δεν την καθιέρω
σαν, θα τους απαντήσω ότι την ανέχθηκαν, που είναι το ίδιο ακριβώς
πράγμα. Γιατί δεν ήταν δυνατόν να μην μπορούσαν να εμποδίσουν
τον εξευτελισμό και τη δολοφονία της ένοχης γυναίκας, αυτοί που
ισχυρίζονται ότι εκφράζουν τη βούληση του Ιησού και καθοδηγού
νται από το Άγιο Πνεύμα Του. Επομένως, και ήθελαν και αποδέχο
νταν αυτήν την εγκληματική πράξη. Άλλωστε ο θεωρητικός εμπνευστής της άποψης ότι η γυναίκα είναι κατώτερη από τον άνδρα, είναι
ο Πρώτος των Αποστόλων Παύλος, για να ακολουθήσουν υστερότερα τα βήματά του, όλοι οι επιγενόμενοι διάδοχοί του. Καθαρά λοι
πόν και ξάστερα διδάσκει ο Παύλος ότι, «ο άνδρας είναι εικόνα και
δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι εικόνα και δόξα του άνδρα, δι
ότι δεν έγινε ο άνδρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άν
δρα και δεν εδημιουργήθηκε ο άνδρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναί
κα δια τον άνδρα και ότι η γυναίκα δεν εξουσιάζει το δικό της σώ
μα. Το εξουσιάζει ο άνδρας».
«Άνήρ μέν... είκών καί δόξα Θεοϋ ύπάρχων, γυνή δέ δόξα άνδρός
έστίν. Ού γάρ έστιν άνήρ έκ γυναικός, άλλά γυνή εξ άνδρός κα'ι γάρ
ούκ έκτίσθη άνήρ διά τήν γυναίκα, άλλά γυνή διά τον άνδρα... Ή
γυνή τοΰ ίδίου σώματος ούκ έξουσιάζει, άλλ’ ό άνήρ».** Με τέτοιες
λοιπόν θεωρίες και διδασκαλίες, ότι η γυναίκα είναι η τιμή και η υπό

* Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, 8. 8.11.
** Προς Κορινθίονς Α', 7. 4 και 11. 7-10.
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ληψη* που αποδίδουν οι άλλοι στον άνδρα, γιατί ακριβώς δημιουργήθηκε για τον άνδρα, ο οποίος εξουσιάζει το σώμα της, πέρασαν στην
κοινωνία την αντίληψη ότι κάθε πράξη της παντρεμένης γυναίκας
αντανακλά ευθέως στο πρόσωπο του άνδρα της και, κατά συνέπεια,
η μοιχεία είναι προσβολή της τιμής, της προσωπικότητας του άνδρα
και, σαν τέτοια, είναι αμαρτία βαρύτερη και από τον φόνο, γιατί σύμ
φωνα με τη θέση αυτή, όταν προσβάλλεις την τιμή και την υπόληψή
του, στο πρόσωπο της γυναίκας του, είναι σαν να διαπράττεις διπλό
φόνο, αφού τον καθιστάς δια βίου άτιμο και ανυπόλυπτο κέρατά, λες
και η υπόληψή του είναι γραμμένη στα απόκρυφα θέλγητρα της γυ
ναίκας του! Η κάθαρση, επομένως, του τραγικού συμβάντος, είναι η
αποκατάσταση της τιμής του θύματος, δηλαδή του θίγόμενου άνδρα,
με τη θυσία του θηράματος, που είναι η γυναίκα, της οποίας το σώμα
πρέπει να νέμεται και να κατέχει,** αποκλειστικά, κατά Παύλον και
λοιπούς, ο κυρίαρχος άνδρας, εικόνα και δόξα του Θεού!
Αυτή η αλλόκοτη, θηριώδης και συνάμα εγκληματική αντίληψη
της Παλαιάς Διαθήκης των Εβραίων, ρετουσαρισμένη και στρογγυλοποιημένη από τον Παύλο, διατηρείται μέχρι τις ημέρες μας, με τη
μορφή των καθημερινών εγκλημάτων τιμής, προσφορά αίματος σ’
έναν βάρβαρο Ιεχωβά, προς δόξαν του Χριστιανισμού, αλλά και του
ακραίου Ισλαμισμού, παραφυάδας του Ιουδαϊσμού, που λιθοβολεί
δημόσια τις μοιχαλίδες, θαμμένες μέχρι τον λαιμό μέσα στο έδαφος
και τις υποχρεώνει να αποδείξουν, σύμφωνα με το δίκαιο της σαρίας τον τυχόν βιασμό τους, με τη μαρτυρία τεσσάρων ενήλικων αν
δρών, αυτοπτών μαρτύρων, διαφορετικά θα κατηγορηθούν, χωρίς
άλλο για μοιχεία, γιά δόξα του Αλλάχ και του Προφήτη του!
Και έρχεται κατόπιν όλων αυτών να μας πείσει το ιερατείο, ότι ο
Χριστιανισμός απελευθέρωσε -α π ό τί;- και εξύψωσε τη γυναίκα,
υπονοώντας τη θέση της στις παλαιότερες κοινωνίες. Αυτό είναι με
γάλο ψέμα. Το ακριβώς αντίθετο συνέβη. Οι γυναίκες μέσα στον

* Η δόξα.
** Σαν να είναι πράγμα και όχι πρόσωπο.
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Ιούδαιοχριστιανικό κόσμο υποβιβάστηκαν, τέθηκαν στην κλίμακα
των ανθρωπίνων αξιών κάτω από τον άνδρα, υποχείριό του, κατά τα
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/
δόγματα της Εκκλησίας και κατα φυση κατώτερες, σύμφωνα με τις
χριστιανικές Πατερικές διδασκαλίες, υποκείμενες σε μία κατάστα
σης μόνιμης τιμωρίας για το εφευρεθέν προπατορικό αμάρτημα. Εί
ναι, βλέπετε, τμήμα της σάρκας του Αδάμ, δούλες του άνδρα, δούλες
του Θεού. Μύρια χίλια πράγματα δεν τους επιτρέπονται, άλλα τόσα
τους απαγορεύονται. Και ό,τι κατέκτησαν στο διάβα των αιώνων, το
κατάφεραν μόνες τους, χωρίς τη βοήθεια της θρησκείας, ίσως και με
τη βοήθεια μερικών φωτισμένων ανδρών και πάντοτε με την Εκκλη
σία απέναντι. Σε αντίθεση με τον Ιουδαιοχριστιανισμό, οι γυναίκες
της αρχαιότητας, μπορεί να μην απολάμβαναν τα ίδια ακριβώς πολι
τικά και ατομικά δικαιώματα με τους άνδρες τους, ζώντας μέσα σε
μία κοινωνία αυστηρά πατριαρχική, αλλά ποτέ και σε καμμιά περί
πτωση δεν θεωρήθηκαν κατώτερες των ανδρών τους. Η θέση της γυ
ναίκας στην αρχαία Ελλάδα, που υπήρξε το πρότυπο των άλλων πο
λιτισμένων λαών, βρισκόταν πολύ ψηλά στην κλίμακα των κοινωνι
κών αξιών. Οι Έλληνες ήσαν οι πρώτοι που είχαν ανυψώσει τη γυ
ναίκα σε θεά. Γυναίκα, η θεά της Σοφίας, γυναίκα, η θεά της Αρετής,
γυναίκα, η θεά της Φύσης, γυναίκα, η θεά της Ομορφιάς, της Αγάπης,
του Έρωτα. Χάριτες, Μούσες, Νύμφες, Νηρηΐδες, Μοίρες. Θεές
προστάτιδες του τοκετού, θεές της σποράς, του θερισμού, της νύχτας,
της αυγής. Και στους ναούς ιέρειες πολλές. Παντού θεϊκές γυναικείες
μορφές. Ανεξάρτητες, ελεύθερες, μαχητικές, ισότιμες με τους άρρενες θεούς, έπαιζαν τον ρόλο τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι των θνη
τών, συμμετέχοντας στον βίο τους ή καθορίζοντας την τύχη τους, σύμ
φωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα.
Και οι κοινές θνητές, δούλες κανενός. Ούτε των θεών, ούτε των
ανδρών.
Γυναίκες αυτόνομες. Γυναίκες σημαντικές. Γυναίκες μητέρες, γυ
ναίκες παρθένες, γυναίκες σύζυγοι, γυναίκες αδελφές, γυναίκες θυ
γατέρες, έγραψαν ιστορία, επηρέασαν την ιστορία, δίδαξαν ιστορία,
άφησαν ιστορία. Ασχολήθηκαν μαζί τους φιλόσοφοι, ιστορικοί, ποι
ητές, ρήτορες, συγγραφείς, κωμωδιογράφοι, δραματουργοί. Η προ
σωπικότητα και το έργο τους, χιλιάδες χρόνια τώρα, εξακολουθεί να
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βρίσκεται στην επικαιρότητα. Μας μαγεύει, μας εντυπωσιάζει, μας
παραμυθιάζει, μας συγκινεί, μας προβληματίζει, μας σοκάρει, μας
διασκεδάζει, μας προτρέπει, μας αποτρέπει, μας υπενθυμίζει, μας
νουθετεί.
Και αν τυχόν συνέβαινε καμμιά φορά, αυτές οι καταπληκτικές
γυναίκες, να παραβιάσουν τις ηθικές αρχές της κοινωνίας και τη συ
ζυγική τους πίστη, δεν τις εξόριζαν, δεν τις λιθοβολούσαν, δεν τις ξυλοκοπούσαν, δεν τις γαϊδουροφόρτωναν ανάποδα, δεν δολοφονού
σαν την ψυχή τους, πριν τους αφαιρέσουν τη ζωή.
Ό λ α αυτά τα τερπνά και ωφέλιμα,* είναι καμώματα και δόγματα
των μονοθεϊστικών θρησκειών, που μισούν και φοβούνται τη γυναί
κα, γιατί, «...μία γυναίκα, αν λάβουμε υπ’ όψιν ποια είναι η φύση της,
πρέπει να ντρέπεται γι’ αυτήν»,** ενώ σύμφωνα με τον δικό μας Ιω
άννη Χρυσόστομο*** «...η γυναίκα είναι ένα σκουλίκι που σέρνε
ται... κόρη του ψεύδους... φλύαρη, ακόλαστη, ελαφρόμυαλη» και συ
νεχίζει με ένα κατεβατό απίστευτων ύβρεων και χακτηρισμών.****
Και οι Άγιοι Πατέρες -πουθενά δεν υπάρχουν Μητέρες- πέρα
σαν, με την πάροδο των χρόνων, όταν πια εδραιώθηκε για καλά η
εξουσία τους, από τα λόγια στην πράξη. Έ ν α μόνο παράδειγμα αυ
τής της στάσης τους απέναντι στη γυναίκα θα σας υπενθυμίσω. Τη δο
λοφονία της φιλοσόφου Υπατίας. Η Υπατία, κόρη τού Θέωνα, μαθη
ματικού και αστρονόμου, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Πήρε τα
πρώτα μαθήματα εκεί και στη συνέχεια σπούδασε φιλοσοφία, μαθη
ματικά, αστρονομία και μηχανική στην Αθήνα και στην Ιταλία. Αργό
τερα γύρισε στον τόπο της και διορίστηκε καθηγήτρια φιλοσοφίας,
«φορώντας τον μανδύα του φιλοσόφου και διατρέχοντας την πόλη,
εξηγούσε δημόσια τα γραπτά του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη ή
οποιουδήποτε άλλου φιλοσόφου, σε όσους ήθελαν να την ακούσουν...
Οι δικαστές συνήθιζαν να τη συμβουλεύονται, πρώτη απ’ όλους, στη

* Για τους άντρες και το ιερατείο.
** Κλήμης Αλεξάνδρειάς, “Παιδαγωγός 2.33.
*** Χρυσό στόμα!
**** Ιωάννης Χρυσόστομος. Διδασκαλία και Έλεγχος·. Προς τους έχοντας Συνεισάκτους.
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διαχείριση των κοινών της πόλης».* Δυστυχώς όμως γεννήθηκε τον
4ο μ. X. αιώνα, μία εποχή δύσκολη για φιλοσόφους. Ή ταν η εποχή
κατά την οποία η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία προσηλυτιζόταν στον Χρι
στιανισμό. Οι τότε χριστιανοί, θύματα προηγουμένως των διωγμών,
είχαν μεταβληθεί από θύματα σε θύτες, από πρόβατα σε λυσσασμέ
νους λύκους, επιχειρώντας να εδραιώσουν την ιδεολογία τους διά
πυρός και σιδήρου. Πίστευαν φανατικά σε ό, τι η Αγία Γραφή δίδα
σκε για τη δημιουργία του κόσμου και κάθε αντίθετη άποψη ήταν αί
ρεση και αμαρτία. Για τους ζηλωτές χριστιανούς η γη ήταν επίπεδη,
ακίνητη και το συμπαν είχε σχήμα ναού! Οι μαθηματικοί και οι
αστρονόμοι, που υποστήριζαν το αντίθετο «έπρεπε να κατασπαραχθούν από τα θηρία ή να καούν ζωντανοί».** Κάτω από αυτό το κλί
μα του φανατισμού, της άγνοιας και της ανοησίας, το να διδάσκει
κανείς φιλοσοφία, αστρονομία και μαθηματικά στην Αλεξάνδρεια
του 4ου αιώνα, ήταν τουλάχιστον ηρωικό, πολύ περισσότερο όταν τα
μαθήματα αυτά τα δίδασκε γυναίκα, Ελληνίδα, νέα, όμορφη και
“εθνική”, δηλαδή ειδωλολάτρισσα, που αρνιόταν πεισματικά να
ασπασθεί τη νέα θρησκεία. Στις αρχές του 412 πατριάρχης Α λεξαν
δρείας έγινε ένας αιμοβόρος, φανατικός, μισαλόδοξος καλόγερος, ο
Κύριλλος, που θέλησε να απαλλάξει την πόλη από όλους τους νεοπλατωνιστές φιλοσόφους, αρχίζοντας τους διωγμούς. Το κόλπο είναι
παλιό και δοκιμασμένο. Οργανώθηκαν συμμορίες “αγανακτισμένων
ορθοδόξων πιστών”, ομάδες χριστιανών χούλιγκανς, που έργο τους
ήταν να επαναφέρουν στην “ορθοδοξία” με κάθε μέσον όλους τους
αντιφρονούντας. Βασικός πυρήνας αυτών των συμμοριών ήταν οι λε
γόμενοι “Παραβολάνοι”. Οι Παραβολάνοι ήταν φανατικοί καλόγε
ροι από το μοναστήρι του Αγίου Κυρίλλου της Ιερουσαλήμ, που ήσαν
επιφορτισμένοι με την ταφή των νεκρών, με δυο λόγια ήταν νεκρο
θάφτες... και άμα έλαχε και δεν είχαν νεκρούς για θάψιμο, καθάρι
ζαν οι ίδιοι μερικούς, για να μη χάσουν το μεροκάματο!

* Η Κληρονομιά της Υπατίας, εκδ. ΕΚΑΤΗ, 1992, σ. 61.
** όπ. παρ., σ. 58.
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Πήραν λοιπόν σβάρνα τους δρόμους της πόλης αυτοί οι ηλίθιοι
ανεγκέφαλοι και όποιον πάρει ο Χάρος! Ο Κύριλλος έτριβε τα χέ
ρια του για τα πνευματικά του παιδιά. Τώρα πώς βρέθηκαν οι Παραβολάνοι στην Αλεξάνδρεια από την Ιερουσαλήμ, ποιος πλήρωσε τα
εισιτήρια, τα ξενοδοχεία, τη διατροφή τους, τα εκτός έδρας και τις
υπερωρίες τους, αφήστε το, μην το ψάχνετε και, αν επιμένετε, ακού
στε τον δικό μας αρχαίο Ισοκράτη: «Τά γάρ άφανή, έκ τών φανερών
ταχίστην έχουσιν διάγνωσιν», ό εστι μεθερμηνευόμενον, όπως γρά
φεται και στα ευαγγέλια, ότι όσα δεν φαίνονται, αποκαλύπτονται
γρήγορα, από εκείνα που φαίνονται.
Πάντως, ένα είναι γεγονός, ότι κύριος στόχος του... Ιεροσολημιτικού εκστρατευτικού σώματος των Παραβολάνων και των ντόπιων
χούλιγκανς, των οποίων αρχηγός ήταν ο Πέτρος, ο ψάλτης, ο Κου
τσός, ήταν η αμετανόητη Υπατία. Να διακόψω, όμως, εδώ τη διήγη
σή μου και να δώσω τον λόγο, σ’ έναν πιο αξιόπιστο από εμένα μάρ
τυρα. Τον χριστιανό ιστορικό Σωκράτη τον Σχολαστικό, που θα μας
περιγράψει με δικά του λόγια τη συνέχεια της ιστορίας και το τέλος
της Υπατίας: «...Ό λοι οι άνδρες τη σέβονταν και τη θαύμαζαν για τη
μοναδική μετριοφροσύνη του μυαλού της. Αυτός ήταν και ο λόγος
που πολλοί τη φθονούσαν και την εχθρεύονταν. Επειδή συζητούσε
ανοιχτά με τον Ορέστη* και είχε μεγάλη οικειότητα μαζί του, ο κό
σμος την κατηγόρησε ότι ήταν αιτία που ο επίσκοπος και ο Ορέστης
δεν είχαν γίνει ποτέ φίλοι. Με λίγα λόγια, μερικοί κοκορόμυαλοι, με
αρχηγό τον Πέτρο, ένα αναγνώστη της χριστιανικής εκκλησίας, πα
ραφύλαξαν αυτή τη γυναίκα, καθώς γύριζε σπίτι της, και την έσυραν
έξω από την άμαξά της, την έσυραν μέσα σε μία εκκλησία που λεγό
ταν Καισάρειον, την ξεγύμνωσαν, με κοφτερά κοχύλια έγδαραν το
δέρμα και ξέσκισαν τις σάρκες του κορμιού της μέχρι που σταμάτη
σε ν ’ αναπνέει. Έ κοψ αν το σώμα της στα τέσσερα, το πήγαν σε μια
τοποθεσία που την αποκαλούσαν Σίναρον και εκεί το έκαψαν».**
Αυτοί δεν ήταν άνθρωποι, δεν ήταν καννίβαλοι. Ή ταν κάτι πα

* σ.σ. τον Ρωμαίο Έ π α ρ χο της Αίγυπτου.
** Εκκλησιαστική Ιστορία, σ. 380.
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ραπάνω. Ή ταν χριστιανοί του 4ου αιώνα, που, μετά τον θάνατό τους
πήγαν κατ’ ευθείαν στον παράδεισο, για την καλή τους πράξη και
την προσφορά τους στην επικράτηση της θρησκείας τους! Και ο
πνευματικός τους Πατέρας, πατριάρχης Κύριλλος, για τους ίδιους
λόγους ανακηρΰχτηκε άγιος και γιορτάζεται στις 18 Ιανουαρίου, για
όσους ενδιαφέρονται να τον τιμήσουν. Μεγάλη του η Χάρη!

Η φυλακή του Αρχιεπισκόπου
Η Αθήνα στις προπαραμονές της Επανάστασης έμοιαζε με ένα μεγά
λο χωριό. Δρόμοι στενοί και βρόμικοι. Σε πολλά σοκάκια στη μέση του
δρόμου έτρεχαν τα βρόμικα νερά των σπιτιών. Μια επίσκεψη στην
Ακρόπολη στοίχιζε σημαντικό μπαξίσι, συνοδευόμενο από δεματάκια
με τσάϊ και ζάχαρη. Από τους Τούρκους πήραν οι Νεοέλληνες το εισι
τήριο εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους. Χωρίς αυτά τα δοσίμα
τα, κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει την πύλη της Ακροπόλεως. Από
τους 12.000 κατοίκους της, 2.500 ήσαν Τούρκοι και οι υπόλοιποι Έλλη
νες, Αρβανίτες και λίγες οικογένειες Φράγκων. Οι Έλληνες κάτοικοι
ήσαν γεωργοί, κτηνοτρόφοι και έμποροι. Οι Αρβανίτες γεωργοί. Οι
Φράγκοι τοκογλύφοι. Δάνειζαν τους Έλληνες, αλλά και τους Τούρ
κους, με 20-30% τόκο. Το σύνολο των Αθηναϊκών σπιτιών ήταν γύρω
στα 1.200-1.300. Από αυτά τα μισά τουλάχιστον ήταν ελληνικά, 400
τούρκικα και 300 αρβανίτικα. Υπήρχαν ακόμη 8 με 10 οικογένειες
Φράγκων που τελούσαν υπό την προστασία του Γάλλου προξένου. Πιο
πάνω από την Αθήνα ήταν η Κηφισιά, ένα χωριό με 200 σπίτια, τόπος
κατοικίας -όπως και σήμερα- των πλούσιων Ελλήνων και Τούρκων
και το μοναδικό χωριό της Αττικής, που είχε τζαμί, με μία μεγάλη πλα
τεία, στη μέση της οποίας υπήρχαν δυο βρύσες και ένα πελώριο πλατά
νι. Στην άλλη άκρη της Αττικής, η Ελευσίνα, ήταν ένα βρομοχώρι με 30
καλύβια και Αρβανίτες κατοίκους.
Και γύρω-γύρω άλλα μικρά χωριά. Το τυπικό χωριάτικο σπίτι
ήταν μία μακρόστενη οικοδομή, χωρισμένη στα δύο. Στο ένα μέρος
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ο στάβλος για τα ζώα, στο άλλο μία κάμαρα για όλη την οικογένεια.
Για τους περισσότερο εύπορούς, το σπίτι ήταν δίπατο. Κάτω ο στάβ
λος, επάνω η οικογένεια. Και η βασική διατροφή των χωρικών, απο
τελείτο από καλαμποκένιο ψωμί, λιγοστό κρέας, αβγά, γάλα, ελιές,
ξερά σύκα και μέλι.
Τη διοίκηση του τόπου ασκούσαν 8 προεστοί-κοτσαμπάσηδες
που κύριο έργο τους ήταν η είσπραξη των φόρων. Ο κανονικός ετή
σιος φόρος για την Πύλη ήταν 700-750 πουγγιά. Οι προεστοί, όμως,
εισέπρατταν από τον λαό 1.500 πουγγιά με διάφορες προφάσεις και
εκβιασμούς. Τυπικά οι προεστοί έδιναν λόγο στον βοεβόδα, τον
Τούρκο διοικητή, ο οποίος στην ουσία ήταν δικό τους πειθήνιο όργα
νο, χάρις στη δωροδοκία και στα μπαξίσια. Στο πλευρό των κοτζα
μπάσηδων βρίσκονταν ο επίσκοπος και οι παππάδες που αποτελού
σαν ένα πανίσχυρο σώμα.
Τα παραγόμενα προϊόντα ήταν κυρίως λάδι, βούτυρο, τυρί, μέλι,
μετάξι, ρετσίνι. Οι Τούρκοι μιλούσαν και ελληνικά. Πολλοί δεν ήξε
ραν καθόλου τουρκικά. Είχαν εξοικειωθεί με τον τρόπο ζωής και τα
έθιμα των Ελλήνων, ώστε μερικοί ετοιμοθάνατοι καλούσαν Έλληνες
ιερείς να τους διαβάσουν ευχές, ελπίζοντας ότι θα ωφεληθούν. Ο βοεβόδας και ο καδής απέφευγαν κάθε ανάμειξη στις διαφορές μεταξύ
των Ελλήνων. Αυτές τις δίκαζε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, του οποί
ου η τοπική αρμοδιότητα, έφθανε μέχρι τη Βοιωτία και την Κόρινθο*
και ο οποίος είχε στη δικαιοδοσία του 36 εκκλησίες και 200 εξωκκλήσια, το καλύτερο και μεγαλύτερο σπίτι στην Αθήνα, με μεγάλη
αυλή και μεγάλο περιβόλι και... μία φυλακή, για να φυλακίζει όσους
καθυστερούσαν την καταβολή της εκκλησιαστικής εισφοράς, όπως
φυλακίζονται σήμερα οι οφειλέτες του ΙΚΑ και του ΤΕΒΕ για υπε
ξαίρεση ασφαλιστικών εισφορών.
«Πλάι στην κατοικία του υπήρχε φυλακή για τον εγκλεισμό των
παραβατών. Μπορούσε να τους τιμωρήση με ξυλοδαρμό και σε ορι
σμένες περιπτώσεις να τους καταδικάση σε θάνατο».** Έτσι μπρά

* Το “και πάσης Ελλάδος” είναι μεταγενέστερη εφεύρεση.
** John Hobhouse, Recollections o f a long life, London 1909, τ.1, σ. 248.
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βο. Να μην μπορεί να σφάξει ο τσοπάνος ένα αρνί από το κοπάδι
του; Από πότε μπορεί να ισχύει μία τέτοια απαγόρευση; Για να σο
βαρευτούμε όμως, τα δικαιώματα αυτά δεν ήταν φανταστικά, αλλά
απόρροια των προνομίων που παραχώρησε ο σουλτάνος στον κλήρο.
Σύμψωνα με τα σουλτανικά διατάγματα, τα πατριαρχικά και επισκο
πικά δικαστήρια είχαν πολιτική και ποινική δικαιοδοσία και αρμο
διότητα. Ειδικά ο Πατριάρχης «έδικαιοΰτο χάριν τών τής εκκλησίας
άναγκών, κα'ι νά φορολογή ού μόνον τόν κλήρον, άλλα και τούς
λαϊκούς και νά συντηρή άστυνομικούς στρατιώτας ή γενιτσάρους*
έν τή υπηρεσία αύτοΰ, όπως διευκολύνει μεν τήν εΐσπραξιν, έκτελεΐ
δ’ απευθείας τάς άποφάσεις αύτοΰ, έξ’ ού κα'ι ιδίας φυλακάς εδι
καιούτο νά έχη.**
Σήμερα τέτοιες αρχιεπισκοπικές φυλακές δεν χρειάζονται. Κρά
τος και Εκκλησία είναι το ίδιο πράγμα στη σημερινή Ελλάδα. Άλλω
στε ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών δεν δικάζει τώρα ο ίδιος.
Απλώς επηρεάζει. Είναι σαν να δικάζει. Έ χει τον τρόπο του. Δεν
έχει δική του κυβέρνηση. Είναι η κυβέρνηση. Η εκκλησιαστική εξου
σία επί του ποιμνίου, συνεχίζεται να ασκείται, όπως και επί Οθωμα
νικής κατοχής και τα σουλτανικά προνόμια εξακολουθούν να ισχύ
ουν, περιβεβλημένα με την ισχύ νόμων της ελληνικής πολιτείας. Μ ό
νο που η φορολογία υπέρ της Εκκλησίας δεν εισπράττεται πλέον
απευθείας από την ίδια, με δικούς της γενίτσαρους, όπως συνέβαινε
στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα. Δεν υπάρχει τώρα τέτοια ανάγκη.
Γι’ αυτό φροντίζει το κράτος. Οι αστυνομικές δυνάμεις της πολιτείας
είναι, κατά πάντα και εν παντί, ταυτοχρόνους και αστυνομικές δυνά
μεις της Εκκλησίας. Ο φορολογούμενος πολίτης καταβάλλει σήμερα
υποχρεωτικά τον οβολόν του στην εφορία για να πληρωθεί το ιερατείο
και να καλυφθούν γενικότερα οι απροσδιόριστες ανάγκες της Εκκλη
σίας. Απο την άλλη μεριά, Εκκλησία, μοναστήρια, ευαγή και μη ευα
γή ιδρύματα της Εκκλησίας, ποικιλώνυμες οργανώσεις, επιχειρήσεις,
ανώνυμες και μη εταιρείες, εκκλησιαστικές ομάδες, ξενοδοχεία κ.λπ.

* Που τους πλήρωνε το ποίμνιο.
** Νικ. Μοσχοβάκη: Το έν Έλλάδι Δημόσιον Δίκαιον έπϊ Τουρκοκρατίας; Έν
Άθήναις 1882, σ. 53-54.
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που για ιερούς(;)* σκοπούς έχουν συστήσει και κατασκευάσει, η Εκ
κλησία και τα μοναστήρια, ενώ σωρεύουν απεριόριστο πλούτο και
διαθέτουν τεράστια κινητή και ακίνητη περιουσία, εξαιρούνται της
φορολογίας, παρά τη ρητή, συνταγματική επιταγή, ότι όλοι οι Έλλη
νες συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
Σύμφωνα με μία αναλογιστική μελέτη, η φοροαπαλλαγή της Εκ
κλησίας σήμερα υπολογίζεται σε 800.000 ευρώ τον χρόνο!
Η φορολογία εισοδήματος υπάρχει και εφαρμόζεται αυστηρά
και απαρέγκλιτα, σύμφωνα με τον νόμο, μόνο για τους μικροσυνταξιούχους, των οποίων τα έσοδα απο τη σύνταξή τους, δεν καλύπτουν
τις καθημερινές τους ανάγκες. Η Εκκλησία είναι πάνω από τον Νό
μο, πάνω από το Κράτος, πάνω από τους πολίτες, πάνω από τον λαό.
Και αφού είναι πάνω από όλους και όλα, δεν γίνεται να τυγχάνει της
ίδιας μεταχείρισης με το ποίμνιό της. Δεν μπορεί να εξομοιωθεί με
τα πρόβατά της. Ρωτήσαμε, όμως, ποτέ τα πρόβατα, αν θέλουν να τα
σφάζουμε; Πού ακούστηκε λοιπόν να πληρώνει φόρους η Εκκλησία,
που κατέχει το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τραπέζης, που οι καταθέσεις της, όπως εκτιμάται, ξεπερνούν τα 40 δίς ευ
ρώ, που η ακίνητη περιουσία της ανέρχεται σε 20 δις ευρώ, οι ανα
γνωρισμένες εκτάσεις της ξεπερνούν το 1.300.000 στρέμματα,** που
έχει στην κατοχή της νησιά, νησάκια και βραχονησίδες στις Σπορά
δες και στις Κυκλάδες, που έχει 800 περίπου κτήρια,*** από τα
οποία τα 155 στο κέντρο της Αθήνας,**** που έχει αμύθητα ποσά
απο τα ενοίκια των πιο πάνω ακινήτων, που έχει τεράστια έσοδα
από το “παγκάρι”, από τους εράνους, τα κεριά, τους πολυελαίους,
από τους γάμους, τις βαπτίσεις, τις κηδείες τα εγκαίνια, τα ευχέλαια, τους εξορκισμούς και τις ευλογίες ακόμη και των αυτοκινή
των^) που τα 2.500 μοναστήρια και οι ενοριακοί ναοί της, πέρα
από τα παραπάνω, έχουν τεράστιες, ανυπολόγιστης αξίας, περιου

* Διάβαζε κερδοσκοπικούς.
** Χώρια οι λεγάμενες “διακατεχόμενες εκτάσεις” για τις οποίες δεν ε'χει τί
τλους και είναι άγνωστος ο αριθμός τους.
*** Γραφεία, καταστήματα, νυκτερινά κέντρα, ξενοδοχεία, βενζινάδικα κ.λπ.
**** Δικά της το κτήριο τσυ Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας.
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σίες, που μόνο η Μονή Πεντέλης έχει 29.108 στρέμματα και όλη
σχεδόν την περιοχή γΰρω από τη λίμνη της Βουλιαγμένης, η Μονή
Πετράκη έχει 21.249 στρέμματα, η Μονή Φανερωμένης 1.800
στρέμματα, η Μονή Βατοπεδίου λίμνες και παραλίμνιες εκτάσεις,
οικόπεδα, δάση, Ολυμπιακά ακίνητα, όλα σχεδόν τα νέα κτήρια της
λεωφόρου Κηφισίας μέχρι το ύψος της Κηφισιάς, ενώ άλλες διάφο
ρες μονές λυμαίνονται πολλά κεντρικά καταστήματα, πολυκατοικί
ες, ακόμη και ολόκληρα τετράγωνα, όπως τα 11 στρέμματα στο Κολωνάκι, στην πλατεία Κυψέλης, στο Γουδί, στα Πατήσια, στην Π α
νεπιστημίου, στο Σύνταγμα κ.ά. Το μοναστήρι της Φανερωμένης
στην Κρήτη παραχώρησε έκταση 25.000 στρεμμάτων για τη δη
μιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων με 7.000 κλίνες, αξίας 1,2
δισ. ευρώ, ενώ στη Μητρόπολη Καλαβρύτων υπάρχει η εταιρεία
“Μετόχι Α .Ε .” η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ξενοδο
χείων, συνεδριακών κέντρων κ.λπ. συνολικής επενδύσης 250 εκ. ευ
ρώ. Η Εκκλησία ζήτησε άδεια να κτίσει τρία τεράστια ξενοδοχεία
στον νομό Αττικής, το πρώτο στο κέντρο της Αθήνας, όπου η Ριζάρειος Σχολή, σε οικόπεδο 11.000 στρεμμάτων, δυναμικότητας 1.400
κλινών, το δεύτερο στο Καβούρι, σε οικόπεδο 44.000 στρεμμάτων
και 400 κλινών και το τρίτο γύρω στη λίμνη της Βουλιαγμένης, σε
οικόπεδο 17.000 στρεμμάτων και 300 κλινών. Στη Θεσαλονίκη σχε
διάζεται η ανέγερση υπερπολυτελούς ξενοδοχείου στην οδό Τσιμισκή, αξίας πολλών εκ. ευρώ.
Πρόσφατα αγόρασε ένα τεράστιο κτήριο στο κέντρο των Βρυξελ
λών, αξίας πολλών εκ. ευρώ, για να μπορεί μέσα από την πρωτεύου
σα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις
ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Επέτυχε και πήρε από τη... θεάρεστη κυ
βέρνησή μας,* μερίδιο 250 εκ. ευρώ, από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης, δηλαδή από τους “ευρωλιγούρηδες” και σε λίγο έρχεται
και το 4ο με ανάλογα ποσά.**
Σε όλα αυτά τα έσοδα, πρέπει να προσθέσουμε και τις πάσης φύσεως δωρεές από πιστούς και απίστους, πλούσιους και φτωχούς χο
* Δ όξα τω Θεώ, που μας απήλλαξε από τους προηγούμενους.
** Πηγή: Περιοδ. ΔΑΥ ΛΟ Σ, τ. 299, Φεβρουάριος 2007, σ. 20649-20658.
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ρηγούς, οι οποίες φυσικά και αυτές δεν φορολογούνται, αν και ο δωρεοδόχος, δηλαδή η Εκκλησία γίνεται πλουσιότερη.
Α ν τώρα, εσύ ο δύστυχος σύγχρονος ραγιάς, θελήσεις να κάνεις
μία δωρεά στο παιδί σου, εκείνο φορολογείται κανονικά, πέρα ενός
μικρού ποσού, για την αξία της δωρεάς. Αν, όμως, κάνεις τη δωρεά
σε εκκλησία, ή σε άλλο... ιερό ίδρυμα, τότε οι επωφελούμενοι της
δωρεάς, απαλλάσσονται από κάθε φορολογία ανεξαρτήτως ποσού.
Πρόστυχη μεθόδευση, πρόστυχο κίνητρο, πρόστυχης πολιτείας, κλο
πή του δημόσιου πλούτου, αθέμιτος πλουτισμός ενός θεσμού του
οποίου τα έσοδα, γνωρίζουμε πλέον σήμερα πού πηγαίνουν. Πακτω
λός χρημάτων στα ταμεία της Εκκλησίας. Χρήματα που θα μπορού
σαν να λύσουν τα χρόνια προβλήματα της παιδείας, της υγείας, της
κοινωνικής πρόνοιας, της φτώχιας των πενομένων συνανθρώπων
μας. Χρήματα που προέρχονται από τον άνθρωπο και έπρεπε να
διατίθενται για τον άνθρωπο. Δυστυχώς, όμως, χρησιμοποιούνται
για κερδοσκοπία και μόνον. Παντού ακούς και διαβάζεις για “ιερές”
μπίζνες. Για επιχειρήσεις, για εγκαταστάσεις, για ξενοδοχεία, για
εταιρείες όλων των ειδών, ανώνυμες, επώνυμες, ομμόρυθμες, περιο
ρισμένης ευθύνης, εταιρίες off-shore. Η Εκκλησία του Χριστού κατήντησε σήμερα μία μεγάλη αγορά. Και οι λειτουργοί της πλούσιοι
διαχειριστές, που όλο και περισσότερο προσπαθούν να αντιγράψουν
τον τρόπο ζωής των οικονονομικών μεγιστάνων του καιρού μας. Κα
τοικούν σε Μέγαρα και Παλάτια, μετακινούνται με υπερπολυτελή αυ
τοκίνητα, έχουν σωματοφύλακες, ντύνονται, όπως ήταν ντυμένος ο
Δαρείος στην εποχή της παντοδυναμίας του, ταξιδεύουν με πολυτελή
ιδιωτικά αεροπλάνα, κάνουν κάθε τρεις και τόσο διακοπές σε διάση
μα θέρετρα και σε νησιά και διαμένουν σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία,
περνούν ζωή και κότα και σε μας συνιστούν νηστεία, προσευχή και
υπακοή, για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή, μιας και τούτη την άθλια,
πρόσκαιρη, επίγεια, αμαρτωλή ζωή δεν αξίζει να τη ζήσουμε. Αυτή
ανήκει στους πρώην μοναχούς, που έδωσαν όρκο αγαμίας, νηστείας,
πενίας και, όπως βλέπουμε, τον τηρούν... απαρέγκλιτα.
Μα το χειρότερο, από όλα αυτά, όλοι εμείς ανεξαιρέτως, το βουβό
ποίμνιο τους, και κυρίως οι φτωχοί, είμαστε υποχρεωμένοι και με
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τον νόμο, που λένε, να τους ταΐζουμε, να τους ντύνουμε, να τους πο
δένουμε, να τους σπουδάζουμε, να τους συντηρούμε, να πληρώνου
με με δύο λόγια τον λογαριασμό, γιατί τα δικά τους χρήματα είναι
“ιερά” και όποιος τα αγγίξει “θα του ξεραθεί το χέρι”.
Έτσι πληρώνουμε κάθε χρόνο για τη μισθοδοσία τους 200 εκ. ευ
ρώ, για τις συντάξεις τους 60 εκ. ευρώ, για τα “εφάπαξ” τους υπέρο«
/
γκα κονδύλια, για τα ξένα πατριαρχεία 100 εκ. ευρω, και για να κτισθούν παντού εκκλησίες, άγνωστα ποσά.* Και από πάνω επιδοτού
με, με τεράστια ποσά, τις κρουαζιέρες τους, όχι με τα πλοία της
γραμμής, μα με υπερπολυτελή κρουαζιερόπλοια, στα “Βήματα του
Αποστόλου Παύλου”, τρώγοντας, πίνοντας και γλεντώντας, εις
“υγείαν” των κορόϊδων που τους πληρώνουν και τους ανέχονται.

Παλλακίδες
Τα κοινωνικά ήθη είχαν χαλαρώσει λόγω του πολέμου. Καπεταναίοι και προεστοί είχαν σε μεγάλο βαθμό αφομοιώσει τις τουρκικές
συνήθειες κυρίως στα ερωτικά ζητήματα. Οι περισσότεροι, εκτός
από τη νόμιμη σύζυγο είχαν μία ή και περισσότερες παλλακίδες. Ο
Κολοκοτρώνης είχε για παλλακίδα μία καλόγρια που του συμπαρα
στάθηκε μέχρι τον θάνατό του. Ο Καραϊσκάκης είχε μια Τουρκάλα,
βαφτισμένη χριστιανή που την έλεγαν Μαριώ - ο ίδιος, όμως, τη φώ
ναζε Ζαφείρη- γιατί ήταν πάντοτε ντυμένη αντρικά και ήταν στο
πλευρό του μέρα-νύχτα. Της άφησε μάλιστα με την διαθήκη του πέ
ντε χιλιάδες γρόσια. Παράλληλα είχε τη φήμη μεγάλου γυναικά και
ήταν παροιμιώδης, όπως είπαμε, η αθυροστομία του. Στη δίκη του
για προδοσία, που έγινε στο Μεσολόγγι,** ένας από τους προεστούς-δικαστές του, ο ογδοντάρης Γαλάνης Μεγαπάνος, παρατήρη

* βλ. όπ. παρ., ΔΑΥΛΟ Σ, σ. 20655.
** 1 Απριλίου 1824.
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σε τον Καραϊσκάκη για τις δικαιολογίες τις οποίες συνεχώς προέβαλλε κατά τη δίκη και του είπε: «“Βρε, ήξεΰρομεν, Καραϊσκάκη, δπου
λέγεις δλο λόγια, μά γιατϊ τά λέγεις έτζι;” “Τόχω χοΰϊ κύρ Πάνο”,
άπάντησε ό Καραϊσκάκης. “Μά γιατϊ τό έχεις αυτό τό χοΰϊ ενώ είσαι
50 χρόνων;” “Άμ’ δεν ήμπορώ να τό κόψω τώρα, κυρ -Πάνο. Κ’ έσΰ
κυρ-Πάνο είσαι ογδόντα χρόνων, μά τό χοΰϊ να γαμης δεν τ’ αφήνεις
καϊ δεν μέ άκους!”»*
Ο Κωλέττης, αυτός ο περιβόητος Αληπασαλής και μηχανορράφος,
είχε ολόκληρο χαρέμι την εποχή της παντοδυναμίας του. Κατά την ει
σβολή του Δράμαλη, έσπευσε να επιβιβασθεί στα πλοία με 200 οπλο
φόρους δια να «συνοδεύσουν τάς τρεις Όθωμανίδας παλλακίδας
του καϊ τήν εταίρα του, γυναίκα τοΰ φονευθέντος Χρ. Παλάσκα τάς
όποιας όλας εΐχεν ένδεδυμένας μέ φορέματα ευρωπαϊκά καϊ διά
τοΰτο έλάνθανον τους στρατιώτας». Ο ίδιος συνοδευόταν από μεγά
λη φρουρά Ε λλήνω ν στρατιωτών ντυμένων ευρωπαϊκά και από σα
ράντα φιλέλληνες. Ό ταν μάλιστα ρωτήθηκε, αν ανησυχεί για την
ασφάλειά του, απάντησε: «Μη φοβάσαι. Με προστατεύουν οι μπα
γιονέτες** των Φράγκων».***
Ο Ρουμελιώτης καπετάνιος Βαρνακιώτης, κάποτε που αρρώστησε,
τον ακολούθησαν στο μοναστήρι όπου πήγε για ανάρρωση και οι
τρεις παλλακίδες του, από τις οποίες η ομορφότερη πήγαινε μπρο
στά οπλισμένη, και είχε πάρει τη θέση του πρωτοπαλλήκαρου. «...ων
ή κορωνϊς 'Ρίνα ή Κουτζουμποπούλα, ήτις και τοΰ πρωτοπαλληκαρίου τοΰ τόπον εχουσα, όπλοφοροΰσα έπροπορεΰετο» ****
Ο οπλαρχηγός Βάσος Μαυροβουνιώτης, τον Μάρτιο του 1826, π ε
ραστικός από τη Τζιά, κλέβει την πανέμορφη 19χρονη γυναίκα
του προξένου της Γαλλίας, Μιχ. Παγκάλου, Λενιώ, τη μεταφέρει
στην Ά νδρο και την περιορίζει στον Πύργο του Δημ. Γιαννούλη,

* Ν. Κασομσυλης, όπ. παρ., t. Α', σ. 383.
** Ξιφολόγχες.
*** Voutier Ο, όπ. παρ., τ. Β', σ. 104.
**** Ιστορικόν Α ρχείον Αλ. Μ αυροκορδάτου, όπ. παρ., τ. IV, σ. 585.
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κτίζει την πόρτα και τοποθετεί από έξω φρουρά από 15 παλληκά
ρια του.
Ο Σουλιώτης καπετάνιος Γιάννης Τζαβέλλας τα ’χει φτιάξει με μία
άστατη νεαρή χήρα στο Αιτωλικό και μία μέρα που πήγε να την επισκεφθεί βρήκε στην πόρτα της δυο φρουρούς, του νέου της εραστή,
του απαγόρευσαν την είσοδο. Τότε οργίστηκε και θέλησε να μπει με
τη βία, οπότε ο ένας φρουρός τον πυροβόλησε και τον σκότωσε.
Έ τρεξαν οι δικοί του να εκδικηθούν τον θάνατό του, αλλά ο φονιάς
φρουρός πρόλαβε να αυτοκτονήσει, γιατί ήξερε τί τον περίμενε, ενώ
ο άλλος εξαφανίστηκε από προσώπου γης.
Ο καπετάν Τσόγκας, αν και παντρεμένος συζούσε με μία μικρή
όμορφη Τουρκάλα. Η γυναίκα του ζήτησε τη βοήθεια του Δεσπότη,
για να επαναφέρει τον άπιστο στον σωστό δρόμο. Τον κάλεσε ο Δ ε
σπότης και του υπέδειξε ότι αυτό που κάνει είναι άσχημο. Το ζήτη
μα τακτοποιήθηκε με 200 ρουπιέδες, που τις μέτρησε ο καπετάνιος
στον Δεσπότη, με τον όρο να βαφτισθεί η Τουρκοπούλα χριστιανή
και έτσι ο γερο-Τσόγκας είχε τώρα δύο νόμιμες γυναίκες και με την
άδεια της Εκκλησίας.*
Στο Ναύπλιο το 1824 έγινε ο γάμος του περιβόητου Βούλγαρου
μισθοφόρου, καπετάν-Χατζηχρήστου, άθλιου οργάνου των κυβερνη
τικών, με μία Τουρκάλα. Για τον Χατζηχρήστο, ο Κασομούλης γρά
φει ότι τα μόνα ελληνικά που ήξερε ήταν «Χριστός, Παναγία, Κουντουριώτης, και τίποτες άλλο».**
Στο γλέντι παραβρέθηκε όλη η κυβέρνηση με χαρές και πανηγύ
ρια. «Με την ευκαιρία αυτού του γάμου, η κυβέρνηση, αναβάλλο
ντας “ες αύριον” τις κρατικές υποθέσεις, πέρασε ολόκληρη την ημέ
ρα και ένα μέρος της νύχτας σε χορούς και πανηγύρια... Πρώτος και
καλύτερος στο γλέντι και ο “εξολέστατος” αρχιμανδρίτης Παπα
φλέσσας «....που πολλές φορές είχαμε επισημάνει στον χαρακτήρα

* Voutier, όπ. παρ., σ. 61.
** Voutier, όπ. παρ., τ. Β', σ. 12.
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του, την αναίδεια, την πανουργία και την αδυναμία του για την πολυ
τέλεια... ξαπλωμένος σε μία πολυθρόνα και λαμπροφορεμένος σαν
σουλτάνος».*

,

Η Μικρά Αγγλία

“Μικρά Αγγλία” ονόμαζαν την εποχή του ’21 την "Υδρα. Η ονομα
σία αυτή οφείλεται στον μεγάλο πλούτο που είχε συγκεντρωθεί εκεί
στα χρόνια της Επανάστασης. Ή ταν από τα πιο πυκνοκατοικημένα
νησιά της χώρας, με τριάντα χιλιάδες περίπου κατοίκους και έδρα
των πλουσιότερων οικογενειών της Ελλάδας. Το σύνολο των ναυτι
κών της υπολογίζεται σε εξι χιλιάδες. Είχε εκατό καράβια εξοπλι
σμένα με δυο χιλιάδες κανόνια. Διέθετε τον μεγαλύτερο ελληνικό
στόλο της εποχής, δηλαδή τον μισό στόλο από το σύνολο του εθνικού
στόλου, που αριθμούσε διακόσια καράβια με δεκαπέντε χιλιάδες
ναύτες και τέσσερεις χιλιάδες κανόνια.
Οι Υδραίοι ναυπηγούσαν τα καράβια τους κυρίως στην Ιταλία
και ήταν οι πιο έμπειροι Έ λληνες ναυτικοί. Συγκέντρωσαν πολύ
πλούτο και είχαν εξαγοράσει μόνο αυτοί το δικαίωμα να εκλέγουν
ελεύθερα τη διοίκηση τους. Τα καράβια τους ήταν οπλισμένα με 10
12 μικρά κανόνια και με μουσκέτα για το πλήρωμα. Αυτόν τον μεγά
λο πλούτο τον κατείχαν ελάχιστοι μεγάλοι καραβοκύρηδες, εφοπλι
στές της εποχής εκείνης, όπως ήσαν ο Λάζαρος και Γεώργιος Κουντουριώτης, ο Τομπάζης, ο Μιαούλης, ο Ορλάνδος και μερικοί πιο
παρακατιανοί. Η πρώτη, όμως, και πλουσιότερη οικογένεια ήταν οι
Κουντουριώτηδες, που είχαν στην ιδιοκτησία τους οκτώ καράβια και
τεράστια εισοδήματα. Οι Κουντουριώτηδες ήταν αρβανίτικης κατα
γωγής και κάποιος πρόγονός τους, ο Χατζή-Γιώργης Ζέρβας ήρθε
και εγκαταστάθηκε στην Ύ δρα, από το χωριό Κούντουρα των Μ ε

* Voutier, όπ. παρ., p. 104.
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γάρων και έτσι πήραν οι απόγονοί του το επώνυμο Κουντουριώτης.
Ή ταν πολύ συνηθισμένο την εποχή εκείνη να δίνεται και ένα δεύτε
ρο όνομα* κοντά στο γνωστό, κανονικό όνομα ή επώνυμο, με βάση
είτε διάφορα χαρακτηριστικά του ατόμου, είτε του τόπου καταγωγής
του, είτε απο άλλη αιτία, και με τον καιρό το δεύτερο αυτό όνομα
ακύρωνε και αντικαθιστούσε το πρώτο. Τόσο ο Μιαούλης, όσο και ο
Τομπάζης, είχαν πάρει το επώνυμό τους από τα καράβια τους. Ο
ναύαρχος Μιαούλης, που τον περιγράφουν, ως έναν κοντόχοντρο
ηλικιωμένο, γύρω στα 60, με καλοσυνάτη έκφραση, έντονα χαρακτη
ριστικά και πολύ πλατιά μύτη, λεγόταν Ανδρέας Βώκος και το Μια
ούλης ήταν το όνομα ενός καραβιού του, που τελικά εκτόπισε το Βώ
κος και έμεινε στην ιστορία με το Μιαούλης. Ο Τομπάζης πάλι ονο
μάστηκε έτσι από τις μαούνες, που είχε, γιατί στα τούρκικα “τομπάζ”
σημαίνει μαούνα.
Επόμενο ήταν αυτή η οικονομική άνεση να δημιουργήσει μία έπαρ
ση στους κατόχους της, οι οποίοι πίστευαν, και όχι άδικα, ότι με τα
λεφτά τους μπορούσαν να επιτύχουν τα πάντα. Αυτή η αντίληψη εί
χε διαβρώσει και τα κατώτερα στρώματα του νησιώτικου πληθυ
σμού, ο οποίος, σε σχέση με τους υπόλοιπους Έλληνες και κυρίως με
τους στεριανούς, είχε ασύγκριτα ανώτερο βιοτικό επίπεδο. Το εμπό
ριο, οι πειρατείες, η διάσπαση εκ μέρους τους των αποκλεισμών κα
τά τους Ναπολεόντειους πολέμους, η λαφυραγωγία που μοιράζονταν
μεταξύ του πλοιοκτήτη και του πληρώματος, συνετέλεσαν στο να συ
γκεντρωθούν αγαθά και εισοδήματα τα οποία δεν υπήρχαν σε κανέ
να άλλο μέρος της Ελλάδας. Στην Ύ δρα μπορούσες να βρείς σπίτια
με μεγάλες αίθουσες, με πατώματα από μάρμαρο, αλάβαστρο, μω
σαϊκό, με έπιπλα από Ανατολή και Δύση και καθετί που θα μπορού
σε να στολίσει το σπίτι και να προσφέρει ανέσεις στην καθημερινή
ζωή. Η διαφορά αυτή του βιοτικού επιπέδου είχε καταστήσει τους
Υ δρα ίους αλαζόνες, φιλοχρήματους και αφιλόξενους. Πίστευαν ότι
οι στεριανοί είναι σίγουρα παρακατιανοί. Έ λεγαν ότι ο τόπος τους

* Παρατσούκλι.
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“βγάζει μόνο πέτρες και ανθρώπους” και φυσικά εννοούσαν σπου
δαίους ανθρώπους!
Το περίεργο είναι ότι περισσότερο από όλους τους άλλους αντι
παθούσαν οι 'Υδραίοι τους γείτονες τους Μοραΐτες, ίσως επειδή ο
Μοριάς ήταν το πιο παραγωγικό μέρος της χώρας και με σημαντικό
εμπόριο, και τους θεωρούσαν ανταγωνιστές τους. Η αντιζηλία αυτή
κορυφώθηκε, όταν ο Γεώργιος Κουντουριώτης, χάρις και μόνο στον
πλούτο του, έγινε αρχηγός της Κυβέρνησης του επαναστατημένου
Γένους. Με συμβούλους, συνεργούς και συμπαραστάτες τον Μαυροίιορδάτο και τον Κωλέττη, θέλησε να υποτάξει όλη την Πελοπόννη
σο και να εκμηδενίσει την πρωτοκαθεδρία της στον αγώνα, εξουδε
τερώνοντας τον έναν μετά τον άλλον τους φυσικούς αρχηγούς της.
Αυτό, όμως, δεν ήταν εύκολο εγχείρημα, γιατί ο Μοριάς διέθετε ικα
νές και έμπειρες στρατιωτικές δυνάμεις, πράγμα που δεν είχε η
Ύ δρα. Η λύση βρέθηκε με την κινητοποίηση από τον Κωλέττη και
δευτερευόντως από τον Μαυροκορδάτο των Ρουμελιωτών, για την
καθυπόταξη των απείθαρχων καπεταναίων, γεγονός με όλες τις πε
ραιτέρω συνέπειες που έχουν ήδη εκτεθεί. Να σημειώσω ότι η Ύ δρα
δεν είχε κανενός είδους παραγωγή και όλη η οικονομία της στηρίζο
νταν στη ναυτιλία της. Επίσης στο νησί δεν υπήρχαν καθόλου Τούρ
κοι και τη μόνη υποχρέωση που είχαν απέναντι της Τουρκίας ήταν
να πληρώνουν έναν ετήσιο φόρο και να στέλνουν κάθε χρόνο έναν
αριθμό ναυτών για τις ανάγκες του οθωμανικού ναυτικού. Είχαν κα
ταφέρει με τον πλούτο τους να εξαγοράσουν από τον σουλτάνο το δι
καίωμα νε εκλέγουν οι ίδιοι τη διοίκησή τους. Στην πραγματικότητα
τους προεστούς που κυβερνούσαν το νησί δεν τους εξέλεγε ο λαός,
αλλά τους διόριζαν οι πλούσιοι καραβοκύρηδες, με τη συμμετοχή
των καπεταναίων, οι οποίοι όμως ήταν εξαρτημένοι από τους πλοιο
κτήτες και δεν μπορούσαν να επηρεάσουν τις εκλογές. Πάντως τα
τελευταία πριν απο την επανάσταση χρόνια, το δικαίωμα αυτό της
αυτοδιοίκησης είχε καταργηθεί και είχε ανατεθεί από την Πύλη σε
διορισμένο κοτσάμπαση.
Ουσιαστικός, όμως, κυβερνήτης ήταν ο Λάζαρος Κουντουριώτης,
τον οποίο υπάκουαν οι πάντες, ακόμη και ο Πρόεδρος αδελφός του,
ο οποίος δεν έκανε τίποτε, χωρίς προηγουμένως να πάρει την έγκρι
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ση του Λαζάρου. Κατά την εισβολή του Ιμπραήμ, όταν ετέθη θέμα
για την αποφυλάκιση του Κολοκοτρώνη, όλη η κυβέρνηση ήταν αντί
θετη στην ιδέα της απελευθέρωσης του φυλακισμένου αρχηγού. Ο
Λάζαρος, όμως, διορατικός και έξυπνος, ουσιαστικά την επέβαλε,
βλέποντας ότι υπήρχε λαϊκή οργή και για τον πρόσθετο λόγο ότι, με
τά την τυχόν κατάληψη της Πελοποννήσου από τα αιγυπτιακά στρα
τεύματα, σειρά θα είχε η "Υδρα, που τα πλούτη της, ήταν μαγνήτης
για λαφυραγωγία από τους Αιγύπτιους.
Έ να στιγμιότυπο από την "Υδρα διαβάζουμε στο χρονικό του
Γάλλου ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Pierre Lebrun, που επισκέφθηκε το 1820 την Ύ δρα, φιλοξενούμενος του Ιάκωβου Τομπάζη,
προκρίτου, μεγαλοκαραβοκύρη και πρώτου αρχηγού του υδραίίκου
στόλου, στο σπίτι του οποίου έμεινε αρκετές μέρες.
«Οι επισκέπτες» γράφει, «αφού χαιρετίσουν με το χέρι στην καρ
διά, κάθονται. Ο οικοδεσπότης καλεί πλάι του στον σοφά εκείνους
που θέλει να τιμήσει ιδιαίτερα. Οι άλλοι βολεύονται σε καθίσματα.
Αρχίζουν τα τραταρίσματα. Γλυκό τριαντάφυλλο και ποτήρια με νερό.
Έ νας υπηρέτης προσφέρει με σεβασμό τσιμπούκια. Ακολουθεί ο κα
φές. Μερικοί τρώνε το γλυκό, πίνουν τον καφέ, καπνίζουν και φεύ
γουν χωρίς να ανοίξουν διόλου το στόμα τους. Για κάθε καινούργιο
επισκέπτη επαναλαμβάνονται τα ίδια. Ακόμη και αν επισκεφθείς το
ίδιο σπίτι δέκα φορές την ίδια ημέρα, η καθιερωμένη αυτή τελετουρ
γία θα επαναληφθεί δέκα φορές. Οι γυναίκες είναι εντελώς παραμε
ρισμένες. Τα τουρκικά ήθη, σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, κυριαρχούν
στην Ύ δρα περισσότερο από κάθε άλλη ελληνική περιοχή. Οι Υ δ ρ α 
ίες ζουν καθιστική, απομονωμένη και εντελώς υπηρετική ζωή. Στο
τραπέζι κάθονται τελευταίες. Σπάνια μετέχουν στη συζήτηση και είναι
μεγάλο θράσος να μιλήσουν πρώτες. "Εξω από τα σπίτια οι άνθρωποι
είναι γενικά ζωηροί και εύθυμοι, με εξαίρεση την ώρα του φαγητού.
Τότε γίνονται πολύ σοβαροί. Στρώνονται σταυροπόδι γύρω από τη σα
νίδα, όπου απιθώνεται το τσουκάλι* με το ρύζι, το παστό κρέας ή το

* Πήλινο δοχείο μαγειρικής, από το ιταλικό, zucca.
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ψάρι, παίρνουν ύφος σοβαρό και χαμηλώνουν τα μάτια και, αν τους
ρωτήσεις κάτι, σου απαντούν: “Ό ταν τρώνε δεν μιλάνε”*». Το ίδιο
συμβαίνει και σήμερα. Πήγαινε σε μία ταβέρνα και θα το διαπιστώ
σεις!
Σχεδόν σε όλα τα νησιά η υποδοχή του φιλοξενούμενου ήταν παρό
μοια με εκείνην που περιγράφεται παραπάνω. Κάποιος Άγγλος παππάς, που φιλοξενήθηκε σε Σπετσιώτικο σπίτι, μας περιγράφει τη σκη
νή: «Μπαίνοντας βγάζουμε τα παπούτσια μας, τα αφήνουμε σιην άκρη
ενός χαλιού, αγγίζουμε με το δεξί χέρι την καρδιά, υποκλινόμαστε, λέ
με “καλημέρα σας” και καθόμαστε σταυροπόδι στον σοφά. Ο νοικοκύ
ρης του σπιτιού λέει: “χαρά μου που σας βλέπω, ελπίζω να είσθε καλά”.
Σε λίγο παρουσιάζεται η νοικοκυρά με τις κόρες της. Η υπηρέτρια ή
παραμάνα, η θυγατέρα ή η σύζυγος, φέρνει έναν δίσκο με δύο ή τρία
ποτήρια νερό, ένα δισκάκι με γλυκό λεμόνι, αχλάδι, ροδάκινο ή άλ
λο φρούτο και μερικά κουταλάκια. Οι επισκέπτες παίρνουν με το
κουταλάκι λίγο γλυκό, καθώς η νοικοκυρά το προσφέρει ευγενικά
γύρω-γύρω και πίνουν λίγο νερό. Καλύτερα όλα αυτά από το αιώνιο
αλκοόλ των Άγγλων! Σε λίγο μπαίνει ένας υπηρέτης κρατώντας στο
δεξί του χέρι ένα δεμάτι τσιμπούκια, συνήθως μισή ντουζίνα. Το κα
θένα έχει μάκρος τέσσερα με πέντε πόδια. Η πίπα είναι από ξύλο
κερασιάς και η χοάνη από ψημένο πηλό, στιλβωμένη και συχνά επι
χρυσωμένη. Το επιστόμιο είναι γενικά από κεχριμπάρι, μερικές φορές
από κεχριμπάρι και αχάτη. Ο υπηρέτης προσφέρει το τσιμπούκι με το
δεξί του χέρι και αγγίζοντας με το αριστερό, το στήθος του, λέει: “της
υγείας σου”. Αρχίζεις τώρα να τραβάς ρουφηξιές, αλλά δεν φτύνεις
ποτέ. Κρατάς το τσιμπούκι ψηλά, κάθετα στο στόμα. Μερικές φορές
υπάρχει ένα πιατάκι χαλκωματένιο στο χαλί για να ακουμπάς τη χοά
νη του τσιμπουκιού. Οι Έλληνες καπνιστές δεν μοιάζουν με τους σιω
πηλούς Γερμανούς που μιλάνε όσο τα άλογα στον σταύλο. Στην Ελλά
δα φουμάρεις και κουβεντιάζεις. Συζήτηση χωρίς τσιμπούκι ή τσιμπού
κι χωρίς κουβέντα είναι κάτι το αδιανόητο. Ύστερα από δέκα λεπτά

*
Pierre Lebrun, N otes itineraires, ecrites d ’ apres nature, chaque jo u r en parcourant la Grece et les iles.
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περίπου μπαίνει η νοικοκυρά με μία υπηρέτρια, φέρνοντας τα φλιτζά
νια με τους καφέδες. Τα φλιτζάνια είναι από πορσελάνη, σαν μισό τσό
φλι αβγού, είναι γεμάτα και ο καφές γλυκός σαν μέλι. Δεν συνηθίζουν
ούτε κρέμα, ούτε γάλα. Κάθε φλιτζάνι τοποθετείται σε χρυσή ή ασημέ
νια υποδοχή, γιατί δεν έχουν βάση και είναι αδύνατον να στερεωθούν
αλλιώς.* «Καπνίζουμε, πίνουμε ένα φλιτζάνι καφέ ίσως και δύο, κου
βεντιάζουμε και σε μισή ώρα η επίσκεψη τελειώνει. Σηκωνόμαστε από
τον σοφά, φοράμε τα παπούτσια μας -όχι το καπέλο, γιατί δεν το βγά
ζουμε ποτέ- ανταλλάσουμε μερικά φιλικά λόγια και φεύγουμε. Αυτή
είναι η ελληνική βίζιτα ή το κάλεσμα, όπως το λένε».**

Και με τον χωροφΰλαξ καί με τον αστυφΰλαξ
Την οικονομική άνθηση της Ύ δρας ευνόησαν ωρισμένα γεγονότα.
Ή ταν σχεδόν το μόνο νησί του Αιγαίου που έμεινε άθικτο από τις
συνέπειες του ρωσοτουρκικού πολέμου του 1770. Κατά την έναρξη
του πολέμου ο Ρώσος ναύαρχος Ορλώφ κάλεσε τους Υδραίους να
επαναστατήσουν, όπως έκαναν οι Μοραΐτες, και να θέσουν τον στό
λο τους υπό τις διαταγές του. Αυτοί αρνήθηκαν και τότε οι Ρώσοι άρ
χισαν να αιχμαλωτίζουν τα υδραίίκα καράβια. Τρομοκρατημένοι οι
Υδραίοι έστειλαν αντιπροσωπεία στην Πάρο, όπου ναυλοχούσε η
ναυτική διοίκηση του Ορλώφ, και ζητούσαν πίσω τα πλοία τους, υποκρινόμενοι ότι θα βγούν στον πόλεμο, στο πλευρό των Ρώσων και
έτσι πήραν πίσω τα καράβια τους. Ταυτόχρονα, όμως, σαν γύρισαν

*
σημ. σ. αυτή η χρυσή ή ασημένια βάση, όπου στερέωναν τα κύπελλα του καφέ,
λέγεται στα τούρκικα ίίΙςΒΠ-φιλτζάν, και μετεφέρθηκε στα ελληνικά ως “φλιτζάνι “,
για να αλλάξει όμως έννοια και να προσδιορίσει όχι πλέον τη βάση, αλλά το κύπελ
λο, όπου βάζουμε τον καφέ, τσάι κ.λπ. Στην κυριολεξία φλιτζάνι είναι το τασάκι της
κούπας και όχι αυτή καθεαυτή η ίδια η κούπα, αλλά επικράτησε το αντίθετο.
** Sam. Wilson, A Narrative o f the Greece M ission, London 1839, σ. 296.
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στην "Υδρα, έστειλαν μυστικό μήνυμα στους Τούρκους ότι η συμμαχία τους με τους Ρώσους ήταν εικονική και ότι δεν επρόκειτο στην
πραγματικότητα να τους πολεμήσουν. Καί εδώ τα κατάφεραν. Έτσι
υπηρετούσαν και τον ρωσικό και τον τουρκικό στόλο. Εφοδιάστηκαν
με διπλά πιστοποιητικά και τροφοδοτούσαν άφοβα καί τους δυο
αντιπάλους. Ό ταν συναντούσαν τουρκικά πολεμικά έδειχναν το
τουρκικό πιστοποιητικό ότι ήταν δικοί τους, όταν συναντούσαν ρω
σικό, έκαναν το αντίθετο και κατάφεραν με τον τρόπο αυτό να περι
σώσουν και να διατηρήσουν ακέραιο το ναυτικό τους. Αντίθετα τα
καράβια των άλλων νησιών, που δεν είχαν κάνει τις δόλιες αυτές
συμφωνίες με τους εμπολέμους, αφανίστηκαν κυριολεκτικά.
Πέρα, όμως, από τις παραπάνω συμφωνίες, ολόκληρο, τον προη
γούμενο, πριν την Επανάσταση, αιώνα, οι σχέσεις τους με τους
Τούρκους, ήταν, θα έλεγα, αρμονικές. Σχέσεις συνεργασίας και εκα
τέρωθεν ωφελειών. Ή σ α ν μόνο υποχρεωμένοι να στέλνουν κάθε
χρόνο και για δώδεκα μήνες εκατό ναύτες για να υπηρετήσουν στον
οθωμανικό στόλο, ανάλογα με τις πολεμικές ανάγκες των Τούρκων.
Αν, όμως, υπήρχε έκτακτη ανάγκη ο αριθμός αυτός μπορούσε να αυ
ξηθεί σε 400 και 500. Οι ναύτες αυτοί ονομάζονταν “μελλάχηδες”.
Η ειδική αυτή σχέση της "Υδρας με την τουρκική εξουσία, της πα
ρείχε τη δυνατότητα να εμπορεύεται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, να
ανταγωνίζεται κυρίως το γαλλικό εμπορικό ναυτικό και να αποκομί
ζει τεράστια κέρδη, όταν όλα τα άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της
υπόδουλης πατρίδας λιμοκτονούσαν. Εκμεταλλεύτηκε ακόμη τον
Αγγλογαλλικό πόλεμο και μετέφερε στα αποκλεισμένα από τους Ά γ
γλους γαλλικά λιμάνια, φορτία με στάρι και πλήθος άλλων εφοδίων,
σπάζοντας το εμπάργκο των Άγγλων και αυξάνοντας έτσι στο έπα
κρο τα εισοδήματά της.

Προφήτης Ηλίας: Φυλακή Υψίστης Ασφαλείας
Σε όλον τον κόσμο η εκάστοτε εξουσία χρησιμοποιείτο νησιά ως φυ-
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λακές των πιο επικίνδυνων αντιπάλων της. Βλέπετε, από ένα νησί εί
ναι δύσκολο να δραπετεύσουν ή να αποτολμηθεί η απελευθέρωσή
τους. Τέτοια νησιά-φυλακές υψίστης ασφαλείας -υπήρξαν και υπάρ
χουν πολλά. Μερικά, όμως, πέρασαν στην ιστορία και έγιναν μύθοι.
Ο Μέγας Ναπολέων φυλακίστηκε στην Αγία Ελένη. Ο περιβόητος
δραπέτης Πεταλούδας στο νησί του Διαβόλου, ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν στις ημέρες μας στο Ιμραλί και οι ύποπτοι για τρομοκρατία των
Αμερικανών στο Γκουαντάναμο της Κούβας, για να μην αναφερθώ
στη δική μας νεότερη ιστορία της Μακρονήσου, του Άη-Στράτη, της
Ικαρίας και δεκάδων άλλων νησιών του Αιγαίου.
Έ τσι έγινε και το 1825. Ο εμφύλιος τελείωσε με νικητές τους κυ
βερνητικούς και τις αγγλικές λίρες. Οι παραδοθέντες “αντάρτες”,
δηλαδή ο Κολοκοτρώνης, οι τέσσερεις Δεληγιανναίοι, οι δυο Νοταράδες, ο Μ. Αναστασόπουλος, ο Μητροπέτροβας, ο Δη μ. Παπατσώνης, ο Θεόδ. Γρίβας, ο Γ. Γκρίτζαλης, ο Α. Κατσαρός, ο Γεώργιος Σι
σίνης ο γυιός του Χρύσανθος και τρεις υπηρέτες, οδηγούνται στο
Ναύπλιο, για να τους στείλουν από εκεί στην Ύ δρα. Θα τους φυλα
κίσουν στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Το νησί ήταν σχεδόν
απόρθητο. Κάθε κίνηση για απόπειρα αποφυλάκισης των ανταρτών
ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία. Από τη θάλασσα το προστάτευαν
τα καράβια των Κουντουριωταίων και στη στεριά υπήρχαν οι τρείς
χιλιάδες μισθοφόροι Ρουμελιώτες. Πριν επιβασθούν στο πλοίο που
θα τους μετέφερε στην Ύ δρα, ο μεγάλος διώκτης τους Παπαφλέσ
σας, υπουργός των Εσωτερικών, ζητάει τα όπλα των Δεληγιανναίων.
Εκείνοι αρνούνται να τα παραδώσουν σ’ αυτόν και τα παραδίδουν
στον Γιατράκο, που ήταν με το μέρος των κυβερνητικών, λέγοντάς
του ότι του τα εμπιστεύονται γιατί τον θεωρούν έντιμο στρατιωτικό.
«Είς σε έμπιστευόμεθα τά όπλα μας και άν σοΰ συγχωρεϊ ό στρα
τιωτικός σου χαρακτήρ, δώσ’ τα είς όποιον θέλεις»*
Ο Γιατράκος κολακεύεται για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του.
«Φιλοτιμηθέίς δ’ αυτός άνέστη ώς μαινόμενος κα'ι λέγει είς τον
Παπαφλέσιαν: Βρε καλόγερε! εσύ εύρέθης νά πάρης τά έδικά μας

* Κ. Δεληγιάννης, όπ. παρ., τ. Β', σ. 219.
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οπλα; Τά οπλα έκεΐνα τά όποια δεν ήδυνήθησαν νά τά πάρουν
λεγεώνες Τούρκων;»*
Ό ταν πήγαν να επιβασθούν στο πλοίο, ο συγκεντρωμένος κό
σμος στο λιμάνι φώναζε: « Άδικον, άδικον είς τούς προμάχους κα'ι
εύεργέτας τής πατρίδος μας!»** Στο ταξίδι για την Ύ δρα, μερικοί
από τους κρατούμενους απεφάσισαν να εξουδετερώσουν και να
αφοπλίσουν τους τέσσερεις ναύτες-φρουρούς, που τους φύλαγαν,
και να οδηγήσουν το καράβι στην Τσακωνιά. Δεν συμφώνησαν όμως
όλοι και κυρίως ο Κολοκοτρώνης, διότι δεν ήθελε να χυθεί αδελφι
κό αίμα και διότι πίστευε, όπως έρχονταν τα πράγματα, ότι «ήθελε
τόν άνακαλέσουν όγλήγορα», όπως και πράγματι έγινε, μόλις οι κυ
βερνητικοί στριμώχτηκαν από τον Ιμπραήμ. Σαν έφθασαν στην
Ύ δρα, τους φυλάκισαν στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία, και τοπο
θέτησαν φρουρά από σαράντα έμπιστους στρατιώτες του Κουντουριώ
τη, αφού πρώτα έφραξαν τα παράθυρα και τις πόρτες με σιδεριές και
τους φυλάγανε «ώς λέοντες είς τό κλουβί ήμερονυκτίως».***
Τους φυλακισμένους λίγο καιρό αργότερα επισκέφθηκε με
άδεια του Λαζάρου Κουντουριώτη, ο Ιταλός κόμης Giuseppe
Pecchio, που γνώρισε τον Κολοκοτρώνη, μίλησε μαζί του και μας
περιγράφει τη σκηνή: «...Είδα τον Κολοκοτρώνη καθισμένο ανάμε
σα στους συντρόφους του και τους φρουρούς να τον περιβάλλουν
με σεβασμό. Τα ατημέλητα ψαρά μαλλιά του έπεφταν στους φαρδείς ώμους του κι ανακατεύονταν με τα τραχιά του γένια που τα εί
χε αφήσει αξούριστα από την ημέρα του εγκλεισμού του, σημάδι
πένθους και εκδίκησης. Η κοψιά του σκληρή και στιβαρή, η πολε
μική και άγρια μορφή του, θύμιζε κάτι κοφτερούς και γκρίζους
βράχους του Αιγαίου. Σε κάποια χειρονομία του, πρόσεξα στο μέ
τωπό του μία ουλή απο σπαθιά. Τον ρώτησα πού απέκτησε αυτό το
τιμητικό παράσημο: “Δ εν είναι το μοναδικό” μου απάντησε. Και
μου έδειξε ακόμη μία λαβωματιά από βόλι στο αριστερό του χέρι,
μία στο δεξί μέρος του στέρνου και μία τέταρτη στον μηρό. Ενώ μι

* Κ. Δεληγιάννης, όπ. παρ., %. Β', σ. 220.
** Ομοίως, όπ. παρ., τ. Β' σ. 220
*** Ομοίως, όπ. παρ., τ. Β' σ. 220
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λούσε έπαιζε με γρηγοράδα τις χάντρες του κομπολογιού του. Τα
μάτια του στριφογύριζαν γρήγορα και άγρια. Σηκωνόταν και ξανακαθόταν ανήσυχος, λες και ήταν ακόμη Κλέφτης και φοβόταν ενέδρες ή επιθέσεις του εχθρού».
Τα νέα για την εισβολή του Ιμπραήμ είχαν κιόλας φθάσει στη φυ
λακή. Ο Κολοκοτρώνης ρώτησε τον ξένο τί ακριβώς γίνεται στο μέ
τωπο του πολέμου. Ακούγοντας ότι ο αιγυπτιακός στρατός είναι πα
νίσχυρος με πολύ ιππικό, απάντησε στον κόμη ότι ο ίδιος θα μπορού
σε να νικήσει τον Ιμπραήμ, αρκεί να είχε στρατιώτες. «Ξέρω τις θέ
σεις όπου η τακτική τους και το ιππικό τους είναι άχρηστα. Οι νίκες
των Αιγυπτίων οφείλονται αποκλειστικά στην ενιαία διοίκηση, ενώ
οι Έ λληνες καταστρέφονται από τη μανία που έχουν όλοι να διοι
κούν κι ας μην έχουν πείρα». Και συμπεραίνει ο Ιταλός: «Σίγουρα
δεν είναι άνθρωπος στα κοινά μέτρα».*

Ράφτες - Ναύτες Στρατηγοί
Στις 11 Φεβρουαρίου 1825 ο Ιμπραήμ εισβάλλει στην Πελοπόννησο,
με μία τεράστια για την εποχή αρμάδα, όπως την περιγράφει ο Λ ά
ζαρος Κουντουριώτης, αδελφός του “προέδρου” της Κυβέρνησης Γ.
Κουντουριώτη, σε επιστολή που στέλνει στον Λονδίνο, στον γαμπρό
του Ορλάνδο, ο οποίος είχε πάει εκεί να διαπραγματευθεί το δάνειο.
Έ γραφ ε λοιπόν ο Λάζαρος Κουντουριώτης στις 17 Ιουνίου 1824:
«Ό αιγυπτιακός στόλος, κατά τάς οποίας εχομεν ειδήσεις, εκπλέει
προς τά τέλη τοΰ ένεστώτος.** Συνίσταται δέ άπό 54 βυζαντινά πολε
μικά πλοία, αιγυπτιακά κα'ι τουνέζικα, άπό 120 εύρωπαϊκά κα'ι άπό
τούρκικα φορτηγά 80. Επιφέρει στρατεύματα 12.000 τακτικούς
Άραβας, 3.000 Αλβανούς, 2.000 ιππείς κα'ι 4.000 δούλους. Η γείται είς

* Count Pecchio, A picture o f Greece in 1825, London 1826.
** Μηνός.
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τήν εκστρατείαν αυτήν ό Ιμπραήμ πασάς, υιός τοΰ σατράπου τής
Αίγυπτου. Σκοπεύει διά τήν Πελοπόννησον καϊ διά τήν νήσον μας,
άδηλον όμως που θέλει πρότερον όρμήσει. Ήμεΐς έχομεν τήν νήσον
μας καλώς όχυρωμένην άπο 4 έως 5 χιλιάδας Αλβανούς καϊ άλλους
'Ρουμελιώτας».*
Και η Κυβέρνηση Κουντουριώτη τί έκανε; αφού “καθάρισε” με
τους Ρουμελιώτες εισβολείς τον Μόριά, άφησε μία χώρα ρημαγμένη
από τον εμφΰλιο, χωρίς αγωνιστές, χωρίς φρόνημα, με τους ηγέτες
της, άλλους φυλακισμένους στην Ύ δρα και άλλους αυτοεξόριστους
στη Ζάκυνθο, στη Ροΰμελη, στα Γιάννενα και στα νησιά, κατατρεγ
μένους, επικηρυγμένους και ανήμπορους να βοηθήσουν, εγκαταλείποντας την Πελοπόννησο στην τΰχη της και στην μανία του Ιμπραήμ.
Για το μόνο που μερίμνησε ήταν να οργανώσει την άμυνα της
Ύ δρας, με Αλβανούς και Ρουμελιώτες μισθοφόρους που πλήρωνε
από το αγγλικό δάνειο και περίμενε πότε θα φέρει στην Ελλάδα την
επόμενη δόση του δανείου, ο γαμπρός του Κουντουριώτη, ο Ορλάνδος, για να μοιρασθούν μεταξΰ τους τις αγγλικές λίρες. Και όλα αυ
τά, όταν ο Ιμπραήμ ήταν προ των πυλών. «Η άμοιβαία άντίκρουσις
τών μελών τοϋ Εκτελεστικού, έφερνεν τήν μεγαλυτέραν άδράνειαν
είς ταύτην τήν εποχήν, όπου ή Ε λλάς έπρεπε νά σωθή ή νά χαθή άπο
τάς προετοιμασίας τοΰ Σουλτάνου καϊ Μεχμετνταλή, διά θαλάσσης
καϊ ξηράς».** Και ο αγωνιστής Φωτάκος : «Ή δέ ναυτική μας δύναμις δεν ήδυνήθη νά κάμη κανέν έργον, διότι έμποδίζετο άπο τούς
δυνατούς, οιτινες και αύτοϊ ήσαν διηρημένοι και έτρώγοντο μεταξύ
των, διά τό δάνειον φιλονικοΰσαι οί τρεις νήσοι, ή 'Ύδρα, αί Σπέτσαι
καϊ τά Ψαρά, ποια έξ’ αυτών είχεν είς τον άγώνα πλειότατα
δικαιώματα. Ή 'Ύδρα καταφρονεί τάς άλλας νήσους καϊ ό Μαυροκο
ρδάτος έβοήθει τούς Υδραίους καϊ διά τούτο ή άντιζηλίά αύξησε καϊ
έφερε τήν λιποταξίαν τών ναυτών καϊ πολλοϊ τότε νησιώται ναΰται ειχον
έβγει έξω είς τήν ξηράν, κα'ι γενόμενοι στρατιώται, έγύριζαν καϊ αύτοϊ
είς τήν Πελοπόννησον λαβόντες μέρος είς τον εμφύλιον πόλεμον καϊ

* Αρχεία Κουντονριώτον, τ. Β, σελ. 44-45.
** Ν. Κασομουλης, όπ. παρ., τ. Β'σ. 26.
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άκολουθοϋντες τά στρατεύματα τής Διοικήσεως».* Ο δε μεγάλος
Άγγλος ιστορικός Mendelssohn-Bartholdy γράψει ότι: «Ή Κυβέρνησις, χαίρουσα έπ'ι τα'ις νίκαις αύτής κατά τών εσωτερικών εχθρών,
ούδ’ έπ’ έλάχιστον είχεν μεριμνήσει περϊ παρασκευών, οΰτε πλοία
εΐχεν διατάξει νά περιπλέωσι μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης».**
Ο Μοριάς, με την εισβολή του Ιμπραήμ, κινδύνευε με ολοκληρω
τική καταστροφή και η επανάσταση εθεωρείτο τελειωμένη. Οι Μοραίτες ήταν τόσο εξαγριωμένοι από τις ωμότητες των ρουμελιώτικων
στρατευμάτων που δήλωναν ότι δεν πρόκειται να πολεμήσουν τον
Ιμπραήμ, αν δεν ελευθερώνονταν οι φυλακισμένοι αρχηγοί τους και
αν δεν έφευγαν οι Ρουμελιώτες από τον τόπο τους. Οι τελευταίοι δε,
αφού έκαναν ό,τι έκαναν και πήραν ό,τι πήραν, δεν είχαν καμμιά
διάθεση να μείνουν στον Μόριά και να πολεμήσουν τον εισβολέα.
Σαν κατάλαβαν τα σκούρα, ζητούσαν επιμόνως τον “λουφέ” τους,
την πληρωμή τους, για να αναχωρήσουν πλούσιοι και ευτυχείς για
τον τόπο τους. Εν τω μεταξύ, μερικοί από τους αυτοεξόριστους Μοραΐτες αρχηγούς, όπως ο Ζαΐμης, ο Λόντος και ο Τουρκοφάγος Νικηταράς, γύρισαν στον Μόριά, βλέποντας τη θύελλα των Αιγυπτίων
να καταφθάνει, για να βοηθήσουν την πατρίδα που κινδύνευε και να
οργανώσουν την άμυνά της. Και η απάντηση του... πατριώτη Κου
ντουριώτη: Τους χαρακτήρισε προδότες και διέταξε τη σύλληψή
τους. «... είς οίονδήποτε μέρος τής έπικρατείας εύρεθώσι, νά τούς
συλλάβωσιν αί τοπικοί άρχαί, καί νά τούς διευθύνωσιν άσφαλώς είς
τήν Διοίκησιν...», εκφράζοντας ταυτόχρονα την ευγνωμοσύνη του
προς τον Άγγλο Αρμοστή των Επτανήσων Adam «διότι άπεβλήθησαν οί ταραχοποιοί άπό τήν Επτάνησον, ότε ζώντες είς εκείνα τά
μέρη ήθελον ταράττει και τήν Ε λλάδα κα'ι τήν Κυβέρνησίν της».***
Αρνούμενος ο ανόητος πρόεδρος τη βοήθεια των εμπειροπόλεμων
καπεταναίων του Αγώνα και έχοντας στη φυλακή τον Κολοκοτρώνη
και τους άλλους, νόμιζε ο ηλίθιος ότι θα αντιμετώπιζε τα φουσάτα
του Ιμπραήμ με τους κολλητούς του ναυτικούς.

* Ν. Κασομούλης, όπ. παρ., τ. Α', σ. 364.
** Mendelssohn-Bartholdy, όπ. παρ., τ. Α', σ. 490-491.
*** Νικ. Σπηλιάδης, όπ. παρ., %. Β', σ. 262.
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Η βλακεία του, η ανοησία του και η ασχετοσύνη του, τον οδήγη
σε στο να προβιβάσει τους ναύτες σε συνταγματάρχες, να διορίσει
Διοικητή του πολιορκημένου Ναυαρίνου τον καπετάν Σαχτούρη
και αρχιστράτηγο όλων των κατά ξηράν δυνάμεων τον "Υδραίο
πλοίαρχο Κυριάκο Σκοΰρτη. Και το πιο εξωφρενικό απ’ όλα. Έ κ α 
νε αντιστράτηγο έναν ράφτη (!) ονόματι Μποτάΐτη: «Ούτος ήτον
άρχιρράπτης είς τήν υπηρεσίαν τοΰ Βεκ'ιρ πασά, θείου τοϋ Κιαμήλ
μπέη και έλειπεν είς τήν Τουρκίαν. Προ έτους ειχεν έπιστρέψει είς
Τριπολιτσάν... και ή Κυβέρνησις τον έχειροτόνησεν άντιστράτηγον...»* Ακούστε τώρα τι γράφουν οι αγωνιστές και οι ιστορικοί που
έζησαν τότε τα πρωτοφανή αυτά γεγονότα: « Ά λλ’ ό Πρόεδρος εταξεν επ’ αύτών** τον φίλον του καί συμπολίτην Κυριάκον Σκούρτη,
έμπειρον ναύτην, άλλά άπειρον τών κατά ξηράν πολέμων. Ό διορι
σμός ούτος δυσηρέστησεν είς άκρον κα'ι τούς οπλαρχηγούς κα'ι τούς
στρατιώτας κα'ι έθεσεν είς κίνδυνον όλην τήν εκστρατείαν».***
«Ύπερίσχυσεν [ο Κουντουριώτης] κα'ι κατά τοΰτο καϊ έκλέχθη διά
άρχηγός τών στρατευμάτων ό Κυριάκός Σκούρτης. “Όλα κι’ όλα”, έλεγον οί "Ελληνες,’’τώρα ό πρόεδρος πάτησε μέσα είς τήν πίτταν”.
Έγόγγυζεν ό κόσμος άπό αύτήν τήν άνάρμοστον εκλογήν και
ώμίλησεν, πλήν κύριος οΐδε τι ύψηλοϊ λόγοι [συγγενικοί ή Υδραιώτικοι]
άναγκάσαν τον Πρόεδρον να βάλη ναύτην να διοικεί πεζούς»****
«Αγαθός μεν ναύτης και ικανός νά διοικήση πλοία είς τήν θάλασσαν,
άλλά όχι και στρατεύματα πολεμοΰντα είς τήν ξηράν... Άνθρωπος,
όστις ούδεμίαν ύπόληψιν έχει ώς στρατιωτικός, ήμπορεϊ νά έφελκύση
είς έαυτόν τό σέβας τών έξοχων πολεμιστών κα'ι στρατηγών τής
Ελλάδος, ώς τοϋ Καραϊσκάκη, τοϋ Ντσιαβέλλα και τών άλλων και
νά συνεννοήται με αύτοϋς διά πολεμικά σχέδια και επιχειρήμα
τα;»*****

* Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. Β', σ. 261.
** Των οπλαρχηγών.
*** Σπ. Τρικοΰπης, όπ. παρ., τ. Γ , σ. 190.
**** Ν. Κασομουλης, όπ. παρ., σ. 37.
***** Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., σ. 256.
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«Έ νεκα δε τοϋ διορισμού τούτου ώς αρχιστρατήγου, δλοι οί στρα
τιωτικοί τής ξηράς, ώς ήτον έπόμενον, έθεώρησαν τήν τιμήν των προσβεβλημένην. Επειδή δμως ό χρυσός τότε ήτο άφθονος, ύπέφεραν
τήν καταισχύνην ταύτην, τον άναγνώρισαν και όλοι έξεστράτευσαν
υπό τάς διαταγάς του... Πολλά δε τότε έλέγοντο περί τής άπειρίας
τοϋ αρχιστρατήγου Σκούρτη, κα'ι μεταξύ άλλων έλέγετο και τοϋτο:
Ό τ ι κατά τήν μάχην, έν τή άμηχανία του, έφώναζεν «“πόντσα“, διότι
τοϋ έφάνη, ότι ήτο είς τό καράβι κα'ι είς τήν φυσικήν του τέχνην».*
Και ένας από τους ανθρώπους του Κουντουριώτη, ο Μακρυγιάννης
γράφει: «Διορίζεται ό Κουντουργιώτης, διορίζει και τον Σκούρτη
τον ΝυδραΙον, άρχιστράτηγόν του, και όσο ήξερε ό ένας ήξερε κα'ι ό
άλλος από πόλεμον. Τότε μπήκαν σε δυσαρέσκεια δλοι οί σημαντικοί
άρχηγοί όποΰταν έκεΐ όποϋ είδανε τον Σκούρτη άρχιστράτηγο άπάνω
είς τον Καρατάσιον, είς τον Καραϊσκάκη, είς τον Χατζηχρήστο, είς τον
Τζαβέλλα καί είς τούς άλλους.** Ό Κουντουριώτης κουτός, άφοϋ είδε
όποΰναι αυτός αμαθής άπο αυτά, άντ'ι νά βάλη άρχηγόν νά σώση
τήν πατρίδα και αύτός νά δοξαστή, κατά δυστυχίαν άπο τό
“δμως” δεν ξέρει άλλο, κι έβαλε τον Σκούρτην νά διοικήση και νά
όδηγήση καί τούς άρχηγούς τής ξηράς ό θαλασσινός. Έ λ εγ ε τών
στεργιανών “Ό ρτζα -π ότζα ”. Ε κ είνοι έλεγαν: “Τί λέγει αύτός,
γαμώ τό καυλΐ τ’;»***
Και ο Μ. Οικονόμου προσθέτει: «Ταϋτα μανθάνων και ό Κολο
κοτρώνης παρήγγειλε έκ τής φυλακής είρωνικώς είς τον Λάζαρον
Κουντουριώτην κα'ι τούς λοιπούς τής Ύ δρ α ς προκρίτους ότι «τώρα
όπου διωρίσθη ό κύρ. Γ. Κουντουριώτης άρχιστράτηγος, καί ό Κυρ
ιάκος Σκούρτης στρατηγός έπϊ τών κατά ξηράν στρατευμάτων, καλά
πάν τά πράγματα. Έ ν έτι λείπεται σωστικόν έκ τοϋ προκειμένου
μεγάλου κινδύνου, να διορίσουν καί εμέ [δηλ. τον Κολοκοτρώνη]
ναύαρχον έπϊ τοϋ ελληνικού στόλου και ούτως έκεΐνοι μεν διά ξηράς,

* Φ. Φωτάκος, όπ. παρ., σ. 364-370.
** Π αραλείπει να μιλήσει για τον εαυτό του.
*** Μ. Οικονόμου όπ. παρ., τ. Α', σ. 234.
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έγώ δέ άπό θαλάσσης, καταστρέψωμεν τόν Ιμπραήμ καϊ πάσας τάς
τουρκικάς δυνάμεις, κα'ι σώσωμεν τήν Ελλάδα».*
Αυτή είναι η γελοία ιστορία του και το ηρωικό τέλος του ναΰτηαρχιστρατήγσυ, ο οποίος σε κάποια αψιμαχία με τα αιγυπτιακά
στρατεύματα κόντεψε να αιχμαλωτιστεί, αλλά τον έσωσε ο Κρητικός
αγωνιστής Γεώργιος Κοζόνης. Μετά από αυτό το ’βαλε στα πόδια,
κατέφυγε στην Σκάλα της Λακωνίας και «τρΰπωσεν υπό τόν Πρόε
δρον νά μήν τόν ξεσχίσουν οί στρατιώται».**

Χάσου και συ
Ο Ιμπραήμ αλωνίζει στον Μόριά. Η Κυβέρνηση προσπαθεί να τον
αναχαιτίσει στη στεριά, με τον καπετάν-Σκοΰρτη, που τα έχει βρεί
σκούρα και το ’σκάσε στα πλοία. Οι Αιγύπτιοι πολιορκούν το Ναυαρίνο. Η κατάσταση των πολιορκημένων είναι απελπιστική. «Άφού ό
Μπράίμης κυρίεψε όλες τις θέσεις τότε εβγαλε καϊ κανόνια άπό τά
καράβια... κα'ι άρχισε ό πόλεμος Ό κανονιοβολισμός κα'ι ή γρανάτα
μάς άφάνισαν... άρχισαν οί φεργάδες τέσσερεις-τέσσερεις κα'ι μάς
βαροϋσαν. Ή τον σάπιο τό κάστρο και τόκαναν κόσκινο. Και μάς
άφάνισαν είς τόν σκοτωμόν οί φεργάδες καϊ οί άλλοι Τούρκοι άπ’
όξω, τής στεργιάς. Δεν είχαμεν πού νά σταθοϋμεν. Μάς πολέμαγαν
άπό τήν αυγή ώς τό δειλινό. Θέλησε ό καιρός και πήρε ένας άγέρας
καϊ πάψαν τά κανόνια τών φεργάδων, κα'ι ηύραμεν καιρόν και
θάψαμε τούς σκοτωμένους».***
Οι εκκλήσεις τους για βοήθεια από την κυβέρνηση Κουντουριώ
τη πέφτουν στο κενό. «Μόλις εχομεν εξ ή έπτά ημερών ψωμόν καϊ
νερόν κα'ι σάς στέλνομεν τήν εΐδησιν καϊ μή μάς άφήσετε νά χαθώμεν.
Α ν μας παραιτήσετε, νά δώσετε λόγον είς τόν φοβερόν κριτήν κα'ι τό

* Μ. Οικονόμου, όπ. παρ., τ. Β', σ. 50.
** Ν. Κασομούλης, όπ. παρ., τ. Β', σ. 49.
*** Μ ακρυγιάννης, όπ. παρ., σ. 243.
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αίμα μας στον λαιμόν σας».* Σιγά να μην συγκινηθεί και στείλει βο
ήθεια η κυβέρνηση των “πατριωτών” στους έγκλειστους αγωνιστές
του Ναυαρίνου! Αυτή είχε άλλα σοβαρότερα πράγματα να φροντί
σει. Έ χοντας εξουδετερώσει και φυλακίσει στην "Υδρα τους σημα
ντικότερους πολίτικους της αντιπάλους, κοίταζε τώρα πώς θα
απαλλαγεί και από τους υπόλοιπους που είχαν καταφύγει στη Στε
ρεά Ελλάδα και στα νησιά. Αντί να μεριμνήσει για την εθνική ομο
ψυχία και τον κοινό αγώνα εναντίον του Ιμπραήμ, έψαχνε να βρεί
και να συλλάβει τους “αντάρτες” Νικηταρά, Ανδρέα Ζαΐμη και Ανδρέα Λόντο, που είχαν καταφύγει στη Ρούμελη την εποχή του εμ
φυλίου και είχαν επιστρέψει στον Μόριά, για να αγωνιστούν κατά
του Ιμπραήμ. Στις 17 Απριλίου 1825 γράφει ο αντιπρόεδρος Μπότασης στον Λάζαρο Κουντουριώτη: «Τώρα ήρθε γράμμα άπό τον
έπαρχο Καλαβρύτων προς τήν Διοίκησιν καϊ φανερώνει ότι οί
Άνδρέϊδες [Ζάίμης- Λόντος], ένεργούν στρατολογίαν κατά τών έχθρών είς βοήθειαν κατά τοΰ Νεοκαστρου. Έδόθησαν περϊ τούτου
άνάλογοι διαταγαϊ διά νά κυνηγηθοΰν πανταχόθεν».** Και ο Λ άζα
ρος στον πρόεδρο αφελφό του: «Δεν μέ φοβίζει άλλο τι όσο ή
ένδυνάμωσις τών άνταρτών... Προθυμηθήτε νά συλληφθώσι κα'ι
αυτοί».*** Δυο ημέρες αργότερα παραδόθηκε το Ναυαρίνο. Εντε
λώς μόνοι, αβοήθητοι και ανυπεράσπιστοι, οι υπερασπιστές του
φρουρίου είχαν χάσει κάθε ελπίδα βοήθειας από την κυβέρνηση.
Μόνη τους απαντοχή, ο Θεός, η Παναγιά, οι Αγιοι. Γράφει ένας
Ιταλός συνταγματάρχης που ήταν μαζί με τους πολιορκημένους του
Νιόκαστρου: «Οι τρεις παππάδες που είχαμε στη φρουρά, έφεραν
όλες τις εικόνες των αγίων, αρσενικών και θηλυκών, και άρχισαν
την περιφορά τους εν πομπή γύρω-γύρω στα μπεντένια. Αλλά τόσο
κουφοί ήταν αυτοί οι άγιοι του παραδείσου στην έρρινη λιτανεία
των ορθόδοξων παππάδων, ώστε ο παππά-Τζαβέλλας που κρατού
σε την εικόνα της Παναγίας, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι

* Ν. Σπηλιάδη, όπ. παρ., τ. Β', σ. 285.
* * Α ρχεία Κονντονριώτον, όπ. παρ., τ. Α', σ. 364.
*** Α ρχεία Κουντουριώτου, όπ. παρ., σ. 391.
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από μπάλα κανονιού. Η μπάλα έπεσε ανάμεσα στην πομπή και δια
σκόρπισε τους πιστούς. Ο πόνος έκανε τον παππά να ξεχάσει την
ευλάβεια προς την Παναγία. Έ ρ ιξε κάτω την εικόνα και φώναξε
μανιασμένος: “Χάσου και συ αφού δεν μπόρεσες ούτε τον παππά
σου να σώσεις τούτη την κακιά ώρα”.*
Έ να παρόμοιο περιστατικό αφηγείται ο Φωτάκος: «Είς δε τό
σώμα τοΰ Κανέλλου Δεληγιάννη έπαρακολουθοϋσεν ό μοναχός
Καλλίνικος παππα-Κουλουράς η Φλεσσάκος έπονομαζόμενος. Αύτός
τότε είχε μαζί του μίαν εικόνα τής Θεοτόκου καϊ έπήγαινε μπροστά
άπο τους στρατιώτας, κα'ι κοντά είς την σημαίαν. Επειδή δέ τον
έκυνηγοΰσαν οί Τούρκοι, επέταξε κι’ αύτός σ’ ένα βάτο τήν εικόνα
καϊ τής είπ ε: «Πήγαινε καϊ σύ με τους Τούρκους, σάν τούς θέλεις. Δεν
\
/
W
Ο
C
/
V
Λ
/ ___
'
σε παίρνω αν δεν δυναμώσεις τους Ελληνας να κυνηγήσουν τους
Τούρκους».**

Ιμπραήμ: Ο επιληπτικός πασάς
Ούτε οι εικόνες, όμως, οΰτε οι Άγιοι μπόρεσαν να τους σώσουν από
τον Ιμπραήμ. Δεν απέμεινε άλλη λύση από το να παραδοθοΰν. Έτσι
άρχισαν διαπραγματεύσεις παράδοσης. Την 1η Μαϊου ο Μάκρυγιάννης πήγε στη σκηνή του Ιμπραήμ για να ζητήσει ανακωχή. «Απο
φάσισαν όλοι του κάστρου να πάγω εγώ εις τον Μπράΐμη κι ο Καράπαυλος κι ο Σαλβαράς να κάνωμεν συνθήκες.*** Μαζί του είχε και
τον παραπάνω Ιταλό συνταγματάρχη που αναφέρει το περιστατικό
με την εικόνα της Παναγίας, ο οποίος μας περιγράφει τον Ιμπραήμ:
«Μέτριο μπόϊ, παχύς, βλογιοκομένος, με πυκνά γένια και μουστά
κια. Η πρώτη εντύπωση είναι πως βρίσκεσαι μπροστά σε έναν καλο
συνάτο άνθρωπο. Αλλά αν προσέξεις καλύτερα, καταλαβαίνεις πως

* Ciacinto Colegno, D iario dell Assedio di Navarino, σ. 312.
* * Φ. Φωτάκος, όπ. παρ., τ. Α', σ. 205.
*** I. Μ ακρυγιάννης, όπ. παρ., %. Α', σ. 245.
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είναι η καλοσύνη που πηγάζει από την αίσθηση της δύναμης».*
Υπάρχει, όμως, και μία άλλη περιγραφή παρισταμένου στις δια
πραγματεύσεις προσώπου: «Φορούσε έναν φαρδύ πράσινο μανδύα
ασημοκεντημένο, βέστα εφαρμοστή του ίδιου χρώματος, μαύρα σαλ
βάρια και χρωματιστό μεταξωτό μαντήλι στη μέση, πράσινα μεταξω
τά κεντημένα πέδιλα, άσπρες κάλτσες και παντούφλες από κόκκινο
μαροκίνι. Στο κεφάλι επιβλητικό σαρίκι, άσπρο και πράσινο. Τα
μουστάκια και τα γένια πλούσια και μαύρα. Μοναδικό όπλο του, ένα
υπέροχο, αλλά απλό σπαθί, κρεμασμένο με μεταξωτό κορδόνι από
τον δεξί του ώμο. Ύ ψ ος πέντε πόδια και έξι ίντζες** περίπου, πολύ
στιβαρός, μάλλον ανοιχτόχρωμος, βλογιοκομμένος».***
Και μία τρίτη περιγραφή από Γάλλο ναυτικό: «Ύ ψος κάτω από
το μέτριο. Πολύ παχύσαρκος. Οι κινήσεις του λίγο κωμικές. Η εμφά
νισή του δεν φανερώνει τίποτε σοβαρό ή εξαιρετικό. Αρχικά η όψη
του δείχνει γλυκό και εύθυμο χαρακτήρα που σε παραξενεύει. Επι
δερμίδα σημαδεμένη από φακίδες. Παρά τις πρόωρες ρυτίδες του,
δεν είναι παρά 37 χρόνων. Τίποτε επάνω του δεν φανερώνει μία
ανώτερη προσωπικότητα ή σημαντικές αρετές».**** Σύμφωνα με
αυτόν τον μάρτυρα, έπασχε από κάποια εγκεφαλική αρρώστια, που
εκδηλωνόταν με έντονους σπασμούς και μεταπτώσεις απόλυτης
αδράνειας. Ό ταν τον έπιανε η κρίση, βυθιζόταν σε απόλυτη σιωπή.
Ή ταν εντελώς αναλφάβητος, όπως ο πατέρας του. Δεν είχε σπουδά
σει τίποτε, λόγω της γυναικομανίας του. Στο πάθος του για τις γυναί
κες οφειλόταν και η αρρώστια, που τον βασάνιζε. Περιφρονούσε και
υποπτευόταν τους ανθρώπους, που τον περιστοίχιζαν. Ή ταν, όμως,
γενναίος, θαρραλέος, παράτολμος και πεισματάρης, ικανός να θυ
σιάσει ολόκληρο το στράτευμα για να επιτύχει τον σκοπό του. Αντιμέτωπιζε χωρίς φόβο τους κινδύνους από το μοράιτικο αντάρτικο,
αλλά δεν είχε τα προσόντα ούτε ενός μέτριου στρατηγού. Αυτός ο
επιληπτικός πασάς, θετός γυιός του σατράπη της Αιγύπτου Μεχμέτ

* Giac. Collegno. όπ. παρ., σ. 320.
** 1.65 μ.
*** William Black, Narrative o f Cruises in the Mediterranean, Edinburgh 1900, σ. 214.
**** H. Lauvergne, Souvenirs de la Grece, Paris 1826, σ. 81-84.
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Αλή, μπορεί, σύμφωνα με τον ιστορικό Gordon, «να καταλεηλάτησε,
έκαψε, αιχμαλώτισε, συγκέντρωσε δημητριακά και ζώα, αλλά δεν
μπόρεσε να κατακτήσει μόνιμα ούτε μία σπιθαμή εδάφους, δεν μπό
ρεσε να επιτύχει την υποταγή ούτε ενός χωριού. Οι Πελοποννήσιοι,
συνηθισμένοι πια στις επιδρομές του, αποσύρονταν με τις οικογένει
ες και τα κινητά τους αγαθά σε σπήλαια και μοναστήρια κι από εκεί
τον προκαλούσαν».* Ενώ αυτός αλώνιζε τη χώρα, αντάρτικες ομά
δες Ελλήνων περιφέρονταν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, συνέχι
ζαν την ένοπλη αντίσταση με επίμονο, μεθοδικό και καθημερινό κλε
φτοπόλεμο. Οι επιδρομές του αντιμετωπίζονταν με αιματηρές ενέδρες και αιφνιδιασμούς. Γράφει ο Φωτάκος: «Οί χωσιες τον έζάλισαν... προσέβαλλον καθ’ έκάστην αυτόν. Δέν έ'φευγον πλέον καθώς
καϊ πρότερον, άλλά καταλαμβάνοντας κατά διαστήματα θέσεις
όχυράς έκρύπτοντο, καϊ έκεΐθεν έρρίπτοντο κατά τών Τούρκων.
’Έπειτα δέ πάλιν ύποχωροΰντες έχάνοντο μέσα είς τά πλησιέστερα
σπήλαια. Τοιουτοτρόπως οί Έ λληνες έβοηθοϋντο μεταξύ των είς
ταις χωσιαΐς και ό εχθρός έπολεμεϊτο παντού και πάντοτε, ημέραν
καϊ νύκταν».** Φυσικά πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης του ανταρτο
πολέμου αυτού ο Κολοκοτρώνης και από κοντά ο Γενναίος, ο Κολιόπουλος, ο Νικηταράς και οι υπόλοιποι... “αντιπατριώτες!”, οι οποίοι
«.... και καταστρεφόμενοι άντιπολεμοϋσι καϊ καταστρέφουσιν άμοιβαίως τόν εχθρόν όσον δύνανται».***
Την τακτική αυτή του Κολοκοτρώνη, εξαίρει και ο Κων.
Παπαρρηγόπουλος, γράφοντας ότι «....ό Κολοκοτρώνης διά τής άκαταβλήτου αύτοϋ δραστηριότητος κατεκόπωσε τήν επιμονήν τοϋ
πείσμονος εκείνου άντιπάλου καϊ πολλάκις περιήγαγεν αυτόν είς
άμηχανίαν. Ά λλ’ όσον σωτήρια καϊ άν υπήρξαν τά τοϋ Κολοκο
τρώνη έργα, ή μάλλον δι’ αυτό τοϋτο ότι υπήρξαν σωτήρια, ή έν
Ναυπλίφ κυβέρνησις έταπεινώθη οίκτρώς. Α π α ν τό οικοδόμημα
όπερ ήγειρεν προ ολίγων μηνών έπϊ τή βάσει τής έξοντώσεως τοϋ τής
Πελοποννήσου πολεμάρχου κατέπεσεν έγερθέντος και ειπερ ποτέ

* Tomas Gordon, History o f the Greece Revolution, London 1832.
** Ομοίως ως άνω, όπ. παρ., σ. 560.
*** Νικ. Σπηλιάδη, όπ. παρ., τ. Γ., σ. 29.
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ίσχυροτέρου άποβάντος τοΰ πολεμάρχου εκείνου... Ένώ ή κυβέρνησις
αΰτη έκάθητο όπισθεν τών τοίχων τοΰ Ναυπλίου, τής Πελοποννήσου
ήρχον άφ’ ίνός ό ’Ιμβραήμ πασάς, άφ’ ετέρου ό Κολοκοτρώνης..»* Και
αυτά τα γράφει ο Παπαρρηγόπουλος, που δεν μπορεί να κατηγορηθεί ως
φιλοκολοκοτρωνικός. Το αντίθετο μάλιστα. Μέσα, λοιπόν, από επτά
γραμμές αποδίδει την πεμπτουσία του προβλήματος για τον πατριωτισμό
και τον αντιπατριωτισμό των αγωνιστών του ’21.

Ο θάνατος της Μπουμπουλίνας
Στις 23 Μαϊου 1825 η πιο γνωστή γυναίκα του Αγώνα σκοτώνεται στις
Σπέτσες. Να πώς περιγράφει στο ημερολόγιό του ο Ιταλός συνταγμα
τάρχης Colegno τον θάνατό της: «Η Μπουμπουλίνα, η περίφημη γυ
ναίκα που μεταμορφώθηκε σε ρομαντική ηρωϊδα από τους Ευρωπαί
ους φιλέλληνες σκοτώθηκε χθες στις Σπέτσες. Και να πώς έγινε:
Έ νας από τους γυιοΰς της είχε ερωτευθεί την κόρη κάποιου ψαρά και
ήθελε να τη στεφανωθεί, παρά τις σφοδρές αντιρρήσεις της μάνας
του. Τι κάνει, όμως, η Μπουμπουλίνα; Βρίσκει ευκαιρία που ο γυιός
της έλειπε σε εκστρατεία καπετάνιος σε καράβι και καλεί την κοπέ
λα στο σπίτι της, για να της πεί δήθεν ότι είναι σύμφωνη με τον γάμο.
Αλλά μόλις μπήκε μέσα η κοπελιά, αμπαρώνει την πόρτα και απειλεί
το κορίτσι με θάνατο, αν δεν παντρευτεί αμέσως έναν από τους υπη
ρέτες της. Εκείνη αρχίζει να κλαίει και να φωνάζει απελπισμένα.
Ακούει ο κόσμος τις φωνές, τρέχει και πολιορκεί το σπίτι. Ανάμεσα
στο πλήθος και ένας αδελφός του κοριτσιού, που οπλισμένος απειλεί
να σπάσει την πόρτα, αν δεν αφήσουν ελεύθερη την αδελφή του. Τό
τε η Μπουμπουλίνα αγριεμένη προβάλλει στο παράθυρο και λέει ότι
στο σπίτι της αυτή είναι αφεντικό και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο
αδελφός πυροβολεί και η Μπουμπουλίνα πέφτει νεκρή».**
* Ομοίως όπ. παρ., τ. Σ τ, σ. 127.
** Giacinto Collegno, Diario d e ll’assedio di Navarino.
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Θάνατος στον Κολοκοτρώνη!
Ο Αμερικανός γιατρός Samuel Howe ήρθε εθελοντής στην Ελλάδα
τον Γενάρη του 1825. Κατά την παραμονή του εδώ κρατούσε ημερο
λόγιο, με όλα τα συμβάντα που ε'γιναν και για όλα τα πρόσωπα τα
οποία γνώρισε. Γυρίζοντας στην Αμερική έγραψε μία ιστορία του
Ελληνικού Απελευθερωτικού Αγώνα ως το 1827, που, μετά τον θά
νατό του, δημοσιεΰθηκε από την κόρη του. Το υλικό αυτό περιέχει
για τον ιστορικό και ερευνητή πολύτιμες πληροφορίες για την εποχή
που εξιστορεί. Μερικές είναι αντικειμενικές, άλλες, όμως, κατάφορα μεροληπτικές, σχηματισμένες κυρίως από την κυβερνητική προ
παγάνδα, που παρουσίαζε τους στρατιωτικούς ηγέτες του Μόριά, ως
αντάρτες αντιπατριώτες. Είναι λογικό λοιπόν, εκ πρώτης όψεως, να
έχει επηρεασθεί η κρίση του παραπάνω χρονικογράφου, κυρίως από
το γεγονός ότι, οι “αντάρτες, οι αντιπατριώτες, οι αντικυβερνητικοί”,
όπως τους αποκαλούσαν, διαφωνούσαν με την Κυβέρνηση και την
πολιτική της, και για τον λόγο αυτόν, είχαν φυλακισθεί, εξορισθεί,
εξοντωθεί. Κατά τη γνώμη συνεπώς του Αμερικανού, με την προφα
νώς δημοκρατική παιδεία, οι αντίπαλοι της κυβέρνησης ήταν παρά
νομοι και το δίχως άλλο ένοχοι. Αυτό, όμως, προϋποθέτει πράγματι
δημοκρατική, αντικειμενική και αμερόληπτη διακυβέρνηση, πράγμα
που κάθε άλλο συνέβαινε τότε. Δεν μπορούσε να φανταστεί τί ακρι
βώς ρόλο έπαιζαν στα εσωτερικά ελληνικά πράγματα οι νικητές κυ
βερνητικοί του εμφυλίου πολέμου, Μαυροκορδάτος, Κωλέττης και οι
υπόλοιποι. Άλλωστε, όπως ήταν εύλογο, με αυτούς και τους υποτα
κτικούς τους συζητούσε, και μόνο τις δικές τους απόψεις άκουγε.
Πού να βρεί τους Μοραΐτες καπεταναίους και αρχηγούς οι οποίοι
σάπιζαν, κλεισμένοι στις φυλακές! Έτσι μόνο μπορεί να δικαιολογη
θεί η αντιπάθειά του για τον Κολοκοτρώνη, αφού μόνο τις απόψεις
της μίας πλευράς γνώριζε. Αλλά φίλε, Αμερικάνε, “μηδενί δίκην δι
κάσεις, πριν αμφοίν μύθον ακούσεις” έλεγαν οι δικοί μας αρχαίοι
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πρόγονοι. Βιάστηκες επομένως πολύ, να δικάσεις και να καταδικά
σεις μάλιστα σε θάνατο τον Κολοκοτρώνη! Μετά την παράδοση του
Ναυαρίνου στον Ιμπραήμ, ο Μοριάς είναι καζάνι έτοιμο να εκραγεί.
Να τι γράφει ο Howe: «Τρείς χιλιάδες στρατιώτες πέρασαν από την
Καλαμάτα μέσα σε αταξία και σύγχυση, κατηγορώντας ανοιχτά την
Κυβέρνηση και αξιώνοντας την αποφυλάκιση του Κολοκοτρώνη για
να αναλάβει τη διεύθυνση των επιχειρήσεων». Και για τον ίδιο τον
Κολοκοτρώνη, λέει, ότι είναι «ένας από τους καλύτερους στρατιωτι
κούς του κόσμου. Ως στρατιώτης είναι άφθαστος, γενναίος, αυστη
ρός στην πειθαρχία, άγρυπνος στην αναζήτηση ευκαιριών και την
κατάλληλη αξιοποίησή τους. Εκείνο, όμως, που ξεχωρίζει τον Κολο
κοτρώνη είναι η ικανότητά του να εξασφαλίζει την αφοσίωση των
στρατιωτών του. Γνωρίζει όλους τους άνδρες του στρατού του. Και
όλοι τον αγαπούν και τον θαυμάζουν, αλλά και τον φοβούνται. Τώ
ρα βρίσκεται φυλακισμένος στην Ύ δρα. Ο Κολοκοτρώνης, όσο μπο
ρεί κανείς να κρίνει από την ιστορία του κόμματός του, υπήρξε ένο
χος προδοσίας και του αξίζει οπωσδήποτε θάνατος».*
Έ νοχος προδοσίας ο Κολοκοτρώνης! Που τον αποφυλάκισαν
εσπευσμένα για να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα του Ιμπραήμ! Που
όταν ο τελευταίος έκαιγε τη Μεσσηνία και την Αρκαδία, πυρπολώ
ντας, στο πέρασμά του, όλα τα σπίτια στα χωριά, κόβοντας όλα τα
δένδρα, πάνω από 30.000 χιλιάδες ελιές και 60.000 συκιές, εκείνος
έτρεχε δεξιά και αριστερά για να εμψυχώσει τον λαό και να συγκε
ντρώσει πολεμιστές, ενώ την ίδια ώρα, η υπεύθυνη κυβέρνηση, τό ’χε
βάλει στα πόδια και κρυβόταν. Που όταν ο Ιμπραήμ έστειλε μήνυμα,
με τον κεχαγιά του,** «...να έλθετε να προσκυνήσετε... να παραιτη
θείτε από τα της αποστασίας φερσίματα... γιατί ήλθα εις τα ενταύθα
δια να κατακόψω, κατακαύσω και, σχεδόν, να αφανίσω όλα τα δέν
δρα σας, όσα είναι χρήσιμα και αναγκαία προς τροφήν σας...», ήταν
εκείνος και ο μόνος, που απάντησε στον Ιμπραήμ: « Αύτό όπου μάς
φοβερίζεις, νά μάς κόψεις καϊ κάψεις τά καρποφόρα δένδρα μας., όχι

* Howe Sam. An H istorical Sketch o f the Greece Revolution, N. York 1828.
** Υπασπιστή του.
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τά κλάρια νά μας κόψεις, όχι τά δένδρα, όχι τά σπίτια που μάς έκα
ψες, μόνο πέτρα πάνω στην πέτρα νά μή μείνη, ημείς δεν προσ
κυνούμε. Τι τά δένδρα μας άν τά κόψεις κα'ι τά κάψεις, τήν γήν δεν
θέλει τήν σηκώσεις και ή ίδια ή γης πού τά έθρεψε, αυτή ή Γδια γή
μένει δική μας κα'ι θά μετακάνει. Μόνο ένας 'Έλληνας νά μείνει,
πάντα θά πολεμούμε και μήν ελπίζεις πώς τήν γήν μας θά τήν κάνεις
δική σου, βγάλ’ντο άπό τόν νοΰ σου».*
Δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία τέτοιο προηγούμενο, καμμιά παρόμοια απάντηση σε εχθρό!** Και όμως, μας δίκασε και μας
καταδίκασε αναπολόγητους, ο, αν μη τι άλλο, επιπόλαιος Αμερικάνος. Είχε μόνο τρεις μήνες παραμονή στον Μόριά, όταν έγραφε τις
πιο πάνω κρίσεις του για τον Κολοκοτρώνη και έβγαλε αμέσως την
απόφασή του: Έ νοχος προδοσίας ο Κολοκοτρώνης. Και ποινή; Θά
νατος! Σιγά ρε Ούβε. Ψυχραιμία. Τί μας λες; Πότε πρόλαβες και
έμαθες ποιος ήταν ο Κολοκοτρώνης και τί έκανε για την πατρίδα
του, και χωρίς αιδώ, χωρίς ντροπή, τον αποκαλείς προδότη; Ποιος
σου τα ’πε να τα πείς; Ο Μαυροκορδάτος και η παρέα του; Αυτοί ρε
φίλε ήσαν οι προδότες της πατρίδας και του Αγώνα της και όχι ο Κο
λοκοτρώνης. Αυτοί τον φυλάκισαν στις 6 Φεβρουάριου 1825 στην
Ύ δρα, στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία, ενώ πέντε ημέρες μετά,
στις 11 Φεβρουάριου, αποβιβαζόταν ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο.
Δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα, κόπανε. Μεταφέρεις ό,τι οι πραγ
ματικοί προδότες ήθελαν να σου μεταδώσουν. Ό λα αυτά τα καθάρ
ματα, από γεννησιμιού τους εξουσιομανείς, μισούσαν τον Μεγάλο
Άνδρα. Συ ο ίδιος τον αποκαλείς “ως έναν από τους καλύτερους
στρατιωτικούς του κόσμου”. Ποιος νουνεχής και σώφρων, φυλακίζει
“τον καλύτερο στρατιωτικό του αρχηγό”, όταν ο εχθρός του έθνους
είναι, όχι προ των πυλών, αλλά εντός των τειχών; Αυτός λοιπόν είναι
ο προδότης; Ο φυλακισμένος, καταξιωμένος αρχηγός του στρατού;
Αυτόν, που πάλι εσύ μας λες, ότι τον λάτρευαν οι άνδρες του; Δ εν
καταλαβαίνεις πως με τέτοιους άνδρες, τέτοια παλληκάρια στο πλευ
ρό του, που τα έτρεμαν οι Τούρκοι, που κατέλαβαν την απόρθητη
* Απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη, όπ. παρ., σ. 161.
** Πλην αυτής του Λεωνίδα.
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οχυρωμένη Τριπολιτσά, που εξόντωσαν την τεράστια στρατιά του
Δράμαλη, θα ήταν παιγνίδι γι’ αυτόν να διαλύσει τη συμμορία που
κυβερνούσε τον τόπο; Δεν είχε παρά να κάνει έναν μόνο περίπατο
μέχρι το Ναύπλιο για να εξαφανισθούν, από εκεί που ήρθαν, οι μέτοικοι της τότε Νέας Τάξης πραγμάτων. Και όμως δεν το έκανε. Δεν
θέλησε να συνεχίσει τον εμφύλιο σπαραγμό και να χύσει το πολύτι
μο αίμα των Ελλήνων και των παλληκαριών του και να βυθίσει τον
τόπο στο χάος, για να υπηρετήσει τον προσωπικό του εγωισμό και τις
φιλοδοξίες του. Προτίμησε να διαλύσει το ασκέρι του και μόνος του
να παραδοθεί στους ηγεμονίσκους της ξενοκίνητης κάστας, που
ελέω Αγγλίας και αγγλικών λιρών, κυβερνούσε το έθνος. Ό χι προ
δότης, φίλε, και άξιος θανάτου, το ίνδαλμα τότε των Ελλήνων. Είναι
λάθος η κρίση σου. Μεταφέρεις άκριτα και επιπόλαια ό,τι τα τότε
τσιράκια, τα φερέφωνα, οι μισθοφόροι των Άγγλων, σου σφύριξαν
επιτήδεια στο αφτί. Αυτοί και οι πάτρωνές τους Άγγλοι ήταν που
ήθελαν την εξόντωση του Μεγάλου Ή ρωα, γιατί ήταν εμπόδιο στα
σκοτεινά σχέδιά τους, γιατί κυρίως ήταν αντίθετος στο αγγλικό δά
νειο, το οποίο υποδούλωσε οικονομικά την Ελλάδα στην Αγγλία.
Ό λοι οι Άγγλοι, σε όλα τα επίσημα κλιμάκια είχαν ταχθεί εναντίον
του και βυσσοδομούσαν σε βάρος του, σχεδιάζοντας τη δολοφονία
του. Άκουσε, λοιπόν, τώρα από μένα κάτι, που δεν το έμαθες, δεν το
διάβασες και δεν σου το είπαν τότε, που τόλμησες χωρίς αιδώ να
γράψεις τα παραπάνω:
Ο I. Ορλάνδος, γυναικάδελφος του προέδρου Κουντουριώτη, που
είχε πάει στο Λονδίνο για να “τσεπώσει” ως πληρεξούσιος της ελλη
νικής πολιτείας, το δάνειο με τις λίρες, γράφει από το Λονδίνο στον
πρόεδρο και αδελφό της γυναίκας του, στις 15 Φεβρουάριου 1825:
«Ά ν ή Διοίκησις ένίκησε τούς άποστάτας αυτούς ώς άκούωμεν κα'ι
δεν τούς έκρινε και νά τούς θανατώση, διά νά παστρεύση τήν
Ε λλάδα άπο τέτοιες βρώμαις, άλλά τούς έσυγχώρησεν, ώς άλλοτε,
τότε όλη ή Ευρώπη θέλει στοχαστεί ότι ή 'Ελληνική Διοίκησις, δεν
είναι Διοίκησις, άλλά σκιά κα'ι ούτε δύναταί ποτέ νά στερεωθεί».*
Αυτά τα ανήκουστα, τα προδοτικά και άθλια γράφει το καθοίκι
* Αρχεία Κονντουριώτον, όπ. παρ., τ. Α', σ. 113.
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αυτό. Έ ριχνε μάλιστα και λάδι στη φωτιά, γιατί συνέδεε την θανατι
κή καταδίκη του Κολοκοτρώνη, με την εξέλιξη και την έγκριση από
μέρους της Αγγλίας του δανείου, που ζητούσε η επαναστατημένη πα
τρίδα. Με άλλα λόγια εκβίαζε την κυβέρνηση, γράφοντας ότι για να
μας δοθεί το δάνειο, έπρεπε πρώτα να θανατωθεί ο Κολοκοτρώνης,
γιατί αυτή ήταν επιθυμία “Άγγλων υψηλά ισταμένων”.* Επιζητούσαν
οι Άγγλοι τη διαιώνιση του εμφυλίου για να επιτύχουν τους σκοπούς
τους. «Ό λοι έχάρησαν εδώ άκούσαντες τον θάνατον τοϋ υίοϋ Κολο
κοτρώνη καϊ είπαν, ή Ε λλάς έχει τώρα Διοίκησιν».** Ποιός τα γρά
φει αυτά; Ο Ορλάνδος. Το σκατόπαιδο αυτό από την Ύ δρα, γυιός μεγαλοκαραβοκύρη του νησιού, που χάρις στον κουνιάδο του Γεώργιο
Κουντουριώτη, πήγε στην Αγγλία, μαζί με ένα άλλο τομάρι, τον Ανδρέα Λουριώτη, Ηπειρώτη, φίλο και κολλητό του βρομερού Κωλέττη,
όπου τρωγώπιναν εκεί από το 1822, “εις υγείαν των κορόιδων” και
βυσσοδομούσαν εις βάρος των αγωνιστών του ’21, ενώ στον Μόριά
έχυναν το αίμα τους. Τον Απρίλιο του 1825, την ίδια στιγμή που ο
Ιμπραήμ αλωνίζει και πυρπολεί την Πελοπόννησο, οι Ορλάνδος και
Λουριώτης, επανέρχονται και πάλι με νέο γράμμα στον Κουντουριώ
τη: « Δέν άμφιβάλλομεν ότι τούς άντάρτας, τώρα όπου τούς έχετε στο
χέρι, θά τους έκρίνατε διά πολεμικού κριτηρίου καϊ κατεδικάσθησαν
είς θάνατον».*** Και τρεις μήνες αργότερα ξαναθυμίζουν ότι κατά
την γνώμη των Άγγλων, «άπό τον μεγαλύτερο ν έως τον μικρότερον,
οί άντάρτες, έπρεπε νά έκτελεσθοϋν μέσα σε 24 ώρες».****
Να εκτελεσθούν λοιπόν, μέσα σε 24 ώρες και από στρατοδικείο,
γιατί έτσι, λέει, το ήθελαν οι Άγγλοι. Μάλιστα. Βρετανική βασιλική
διαταγή και τα σκυλιά δεμένα. Γιατί ήταν, έλεγαν οι Άγγλοι, ρωσό
φιλος ο Κολοκοτρώνης και εμπόδιο στα σχέδια τους. Αλλά “ανάγκα
και θεοί πείθονται”. Αντί να κρεμάσουν τον Κολοκοτρώνη και τους
υπόλοιπους αντάρτες, υποχρεώθηκαν να τους αποφυλακίσουν, για
να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ.

* Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. Β', σ. 213.
** Α ρχεία Κονντονρκύτον, τ. Δ', σ. 146.
*** Ομοίως ως άνω, όπ. παρ., τ. Δ', α. 345.
**** Ομοίως ως άνω, όπ. παρ., τ. Ε', σ. 42-43.
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Να σημειώσω εδώ, ότι τον όρο “αντάρτες”, που ήταν μία καθιε
ρωμένη έκφραση της Οθωμανικής εξουσίας, για τον χαρακτηρισμό
των ξεσηκωμένων ραγιάδων, τον χρησιμοποίησε πρώτος ο Μαυρο
κορδάτος από πλευράς κυβέρνησης εναντίον των πολιτικών της αντι
πάλων. Ως και αυτό δανείστηκε από τους Τούρκους ο άθλιος Φαναριώτης.

“Είμεθα έτοιμοι να τους κρεμάσωμεν”
Μπροστά στην κατακραυγή του κόσμου και στον αφανισμό του
Μόριά από τον Ιμπραήμ, στις 18-5-1825 αποφυλακίζεται ο Κολοκο
τρώνης και ρίχνεται στον αγώνα για να περισώσει την τελευταία
στιγμή ό,τι μπορούσε από τον ρημαγμένο τόπο. Η απελευθέρωσή
του ήταν πολιτικοσυμφεροντολογική επιλογή της Κυβέρνησης, για
τί έβλεπε ότι όχι μόνον δεν είχε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει
πολεμικά τον εχθρό, αφοΰ το μόνο στρατιωτικό σώμα που διέθετε
ήταν οι Ρουμελιώτες μισθοφόροι του Γκούρα, οι οποίοι με την ει
σβολή του Ιμπραήμ στον Μόριά γύρισαν αμέσως στον τόπο τους,
αλλά και διότι είχε απέναντι της και εναντίον της όλους τους Μοράΐτες, οι οποίοι δήλωναν απερίφραστα ότι: «Ό ταν ο Κολοκοτρώ
νης θα ξαναβρεθεί μαζί μας, θα πάρουμε όλοι τα άρματα. Αν,
όμως, η Κυβέρνηση θελήσει να κρατήσει ακόμη αιχμάλωτο τον μό
νο αρχηγό που εμπιστευόμαστε, θα υποταχθούμε χωρίς αντίσταση
στον Ιμπραήμ... Και οι πέτρες ακόμη ήξεραν στον Μόριά ότι οι Μοράίτες, όσο λάτρευαν τον Κολοκοτρώνη, άλλο τόσο σιχαίνονται την
Κυβέρνηση των Υ δραίω ν»*
Και όμως, κάτω από αυτές τις πολιτικοστρατιωτικές συνθήκες,
αμετανόητος, ακάθεκτος, άθλιος, προδότης του κέρατά, ο Ορλάνδος, ξαναχτυπά από το Λονδίνο, έναν μήνα μετά την απελευθέρωση

* C. Collegno, όπ. παρ., σ.
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των φυλακισμένων της Ύ δρας, με νέο γράμμα στον Κουντουριώτη:
«Αδελφέ. Τέτοια σκυλιά τά φυλάττετε άκόμη; Κρίσιν θέλουν
αυτοί; Καί τί κακόν άφησαν νά μήν τό κάνουν; ’Ά ν τά πράγματα τής
Ε λλάδος έμειναν πίσω, αύτο'ι είναι οι μυριάκις χειρότεροι τών Τούρ
κων, ή αίτια. Είκοσι μουρτάτες,* βρωμόσκυλα δέν μπορείτε νά κομ
ματιάσετε; Είδες τί έγραφε ό βρωμο-Ύψηλάντης ε’ις τά Παρίσια; Τι
τον φυλάττετε άδελφέ; Δέν καθαρίζετε τήν Ε λλάδα άπο τέτοιες
βρώμαις;»**
Δ εν ήταν, όμως, μόνον ο Ορλάνδος και ο Λουριώτης που έδιναν
από το εξωτερικό τέτοιες συμβουλές. Υπήρξαν και άλλοι, όπως ο
Φαναριώτης Καρατζάς και ο μητροπολίτης Ιταλίας Ιγνάτιος: «Έ διδον γνώμην» γράφει ο ιστορικός Σπηλιάδης, «....νά σταλή ό
Κολοκοτρώνης άπο τήν Ύ δ ρ α είς τήν Εύβοιαν καί έκεΐ νά δολοφονηθή και νά διαδοθή είς τον κόσμον ότι έπεσε μαχόμενος προς
τους Τοΰρκους».***
Δεσπότης να σου πετύχει! Έτρωγε, έπινε στην Ιταλία, ντυμένος
στα χρυσά και στα μαλάματα και άλλη δουλειά δεν είχε παρά πώς να
απεργάζεται και να συμβουλεύει τη δολοφονία του πρωτεργάτη του
Ξεσηκωμού του Γένους. Σαν να μην έφθανε ο πνευματικός θάνατος
του Αρχηγού, με τον αφορισμό του Πατριάρχη το 1806, που τον ανά
γκασε να αυτοεξορισθεί στη Ζάκυνθο, τούτος εδώ ο ανεκδιήγητος
δεσπότης ζητούσε τώρα και τη φυσική του εξόντωση, στην πιο κρίσι
μη φάση της Επανάστασης. Ο εσμός αυτών των προσώπων δεν ήταν
κυβέρνηση των επαναστατημένων Ελλήνων, αλλά ένα παρακράτος,
μία εγκληματική οργάνωση, μία συμμορία, μία κακέκτυπη C.I.A. ma
de in USA, που σκοπό είχε να οργανώνει και να πραγματοποιεί δο
λοφονίες. Ακούστε τί είχαν σκεφθεί και τί είχαν σχεδιάσει: Θα βούλιαζαν σκοπίμως το πλοίο που θα μετέφερε τους κρατούμενους ηγέ
τες στην Ύ δρα και θα το παρουσίαζαν ως ατύχημα. Στο σχέδιο,
όμως, αυτό αντέδρασε ο Παπαφλέσσας,**** γιατί, λέει, θα τον κα* Αντάρτες.
* * Αρχεία Κονντουριώτου, τ. Δ', σ. 583.
*** Νικ. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. Β', σ. 213.
* * * * Έ να ς από τους πρωτεργάτες της σύλληψης και της φυλάκισης των αρχηγών,
που είχε και την ευθΰνη της μεταφοράς τους.
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τηγορούσαν ως δολοφόνο και αντιπρότεινε κάτι καλύτερο. Να τους
αφήσουν να αποβιβασθούν στην Ύ δρα και εκεί να τους σκοτώσουν,
και ο θάνατός τους να αποδοθεί στον εξεγερθέντα δήθεν όχλο.
Διαβάστε τον Νικ. Σπηλιάδη: «Λέγεται ότι ή Κυβέρνησις ήθελε νά
πνιγώσι πλέοντες είς τήν 'Ύδραν, καταποντιζομένου τοϋ πλοίου έπ'ι
τούτω, πλήν ό άρχιμανδρίτης Δίκαιος παρέστησεν ότι ήθελε κατηγορηθεϊ ώς δολοφόνος κα'ι έγνωμοδότησεν νά εύοδοθώσιν είς τήν
'Ύδραν καϊ νά φονευθώσιν έκεΐ, κα'ι ό θάνατός των νά άποδοθεΐ είς
τον άγανακτήσαντα, δήθεν, όχλον».*
Το μεγαλοφυές αυτό σχέδιο δεν πραγματοποιήθηκε τότε, αλλά ού
τε καταστράφηκε. Καταχωνιάστηκε στα αρχεία του τότε Υπουργείου
Εσωτερικών** και χρησιμοποιήθηκε μετά από 138 χρόνια, από το
Υπουργείο Εσωτερικών της ελεύθερης πλέον Ελλάδας και τις υπηρε
σίες της*** για να πραγματοιηθεί το έτος 1963, η αυθόρμητη (!) αντισυγκέντρωση των αντιφρονούντων πολιτών και να δολοφονηθεί ο
βουλευτής Λαμπράκης.
Άλλο ένα κάθαρμα του ’21, ο άθλιος μισθοφόρος και παραδόπιστος
Γκούρας, ο δολοφόνος του Οδυσσέα Ανδρούτσου, γράφει, οργισμένος,
στις 29-12-1824, στον πρόεδρο Κουντουριώτη και τον μέμφεται γιατί και
πώς δεν έχει εκτελέσει ακόμη τους “κακοπατριώτας”. «Γερο-Κουντουριώτη. Εσύ μέ έβαλες είς τούτον τόν χορον! Ξέροντας ότι υπερα
σπίζεσαι τους νόμους κα'ι παιδεύεις τούς κακούς, καϊ ότι κυνηγάς
τούς κακοπατριώτας. Κύτταξε καλά. ’Εσύ αϋριον πηγαίνεις στό νησί
σου, καϊ δεν σε μέλει! Έ μενα, όμως, άφού άλλην μίαν φοράν ζήση ό
Κολοκοτρώνης, ό Ντεληγιάννης, ό Ζάίμης καϊ οί λοιποί, θά μοϋ
δώσουν τό κεφάλι στό χέρι μου. Διά τοϋτο καρτερώ νά μάθω, θά παιδευθοΰν, θά έξορισθοϋν, θά χαλάσουν τό βίος τους όσοι έκίνησαν
τόν πόλεμον τούτον κατά τής Διοικήσεως, διά ρέγουλάν μου;» Και
σαν δεν ικανοποιείται άμεσα το αίτημά του, επανέρχεται με νεότερη

* Ν. Σπηλιάδης, όπ. παρ., %. Β", σ. 212.
** Υπουργός Παπαφλέσσας.
*** Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.
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επιστολή, μία εβδομάδα αργότερα, στις 7 Ιανουαρίου 1825, στον
Κουντουριώτη, στον Κωλέττη και στον Παπαφλέσσα, στη συμμορία
των τριών εργοδοτών του και τους γράφει: « Ά λλ’ ενώ έπερίμενον νά
ίδφ έξωλοθρεμένους κα'ι κρεμασμένους τους πιασθέντες κα'ι άποκηρυγμένους τους φευγάτους εις όλην τους τήν ζωήν, καθώς διορίζουν
οι νόμοι τής δικαιοσύνης, βλέπω παρά πάσαν έλπίδα να ζητήτε να
τους γλυτώσητε... Μέ παρακαλέϊ ή Κυβέρνησις νά εΰρω τόν άποστάτη Νικήταν, ό όποιος είναι άξιος μυρίων θανάτων... Μ’ έβάλατε
άπόστα σε τοϋτον τόν χορόν, διά νά μέ κάνετε έχθρόν μέ τούς καλούς
μου φίλους. Κα'ι άφοΰ τούς έκανα τόσα κακά, καθώς τό γνωρίζετε,
κα'ι έγώ κα'ι οί περ'ι εμέ δικαίως, τώρα άρχινάτε κα'ι εσείς νά τούς
συγχωράτε κα'ι επομένως νά τούς κάνετε φίλους. Άρχισα καϊ έγώ νά
παίρνω μέτρα νά σιγουράρω τήν φαμίλιαν μου είς τής Ευρώπης
κανένα μέρος καϊ νά φυλάξω τό κεφάλι μου, διατ'ι άφοΰ Κολοκο
τρώνης, Ντεληγιάννης, Ζαΐμης, Λόντος, Νοταράς, Σισίνης, καϊ οί
όπαδοϊ του ζήσουν...»* Θράσος, όμως, ο άθλιος! Αφού ως μίσθαρνο
όργανο των Κουντουριώτη, Κωλέττη, Μαυροκορδάτου, λήστεψε και
έκαψε την Πελοπόννησο, επικεφαλής των ορδών των συμπατριωτών
του, παραπονείται τώρα γιατί οι πάτρωνές του δεν έχουν εξοντώσει
ακόμη τους “κακοπατριώτας”. Ποιός, αυτός ο “καλοπατριώτης”, που
ομολογεί ανερυθρίαστα πόσο κακό έκανε στους φυλακισμένους ηγέ
τες του Μόριά και τρέμει τώρα για τη ζωούλα του, μην τυχόν ζήσει ο
Κολοκοτρώνης και οι άλλοι, φροντίζοντας να εξασφαλίσει καταφύ
γιο στην Ευρώπη για το υπόλοιπο του βίου του, χάρις στα αργύρια
της προδοσίας που εισέπραξε για τις “εθνικές του υπηρεσίες”. Τ έ
τοιου είδους καθάρματα, όπως οι παραπάνω απαιτούσαν τη φυσική
εξόντωση των φυλακισμένων στην Ύ δρα “ανταρτών”.
Από άλλη επίσης, έγγραφη πηγή, μαθαίνουμε ότι υπήρχε πρότα
ση να δηλητηριάσουν τους παραπάνω κρατούμενους μέσα στη φυλα
κή, αλλά δεν έγινε δεκτή.**
Είναι προφανές ότι φοβόντουσαν τις αντιδράσεις του κόσμου.

* Α ρχεία Κονντονριώτου, τ. Γ, σελ. 528.
** Count Alerino Palma, Greece Vindicated, in two Letters, London 1826.
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Θα έβρισκαν όμως τον τρόπο οι υποψήφιοι φυσικοί και ηθικοί αυ
τουργοί αυτού του εγκλήματος να παρακάμψουν αυτό το εμπόδιο.
Δεν βιάζονταν καθόλου να πάρουν αποφάσεις. Είχαν όλο τον καιρό
δικό τους. Προσωρινά μόνο τους χάλασε τα σχέδια η άφιξη στον Μό
ριά του Ιμπραήμ. Άλλωστε μόνο τρεις μήνες είχαν στη φυλακή οι
αντάρτες. Σιγά μην ήταν δύσκολο για έναν ειδικό στις μηχανορραφί
ες Φαναριώτη, όπως ο Μαυροκορδάτος, και ε'ναν άριστο μαθητή τοΰ
Αλή πασά σαν τον Κωλέττη, “να καθαρίσουν” με τους φυλακισμέ
νους, χωρίς να προκληθεί καμμιά αντίδραση. Το δοκίμασαν άλλωστε
με επιτυχία με τον Οδυσσέα Ανδροΰτσο στην Ακρόπολη. Τον πέταξαν κάτω από τα τείχη και διέδωσαν ότι αυτοκτόνησε. Έτσι έκανε
και στα σημερινά δικά μας χρόνια η βασιλοχουντική Ασφάλεια της
οδοΰ Μπουμπουλίνας. Πέταγε από το παράθυρο του 5ου ορόφου
τους αντιστασιακούς αγωνιστές και εξέδιδε δελτίο τύπου ότι έπεσαν
μόνοι τους, γιατί ήθελαν να αυτοκτονήσουν. Και κοίτα να δεις ιστο
ρική σημειολογική συγκυρία. Η Μπουμπουλίνα “πήγε” από παράθυ
ρο, όπως είδαμε παραπάνω. Και από ένα παράθυρο, μιας οδού των
Αθηνών, με το όνομά της, φύγανε πολλοί νεότεροι αγωνιστές της
ελευθερίας.
Τα καθάρματα, όμως, του κέρατά, οι αμετανόητοι προδότες, ήθε
λαν να εξοντώσουν τους “αντάρτες” οπλαρχηγούς, πριν τους φυλα
κίσουν στην Ύ δρα. Γράφει, λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
Γκίκας Μπότασης -που τον ήξερε μόνο η μάνα του- ένας γλοιώδης
εσχατόγερος πλούσιος κοτσάμπασης από τις Σπέτσες, στον Γεώργιο.
Κουντουριώτη: «Μέρος τών αποστατών ήλθε ένταϋθα Νοταρόπουλος, Κολοκοτρώνης κα'ι έτεροι. Ήμεΐς λοιπόν οί τρεις οί συγκροτοΰντες τό Εκτελεστικόν Σώμα παρεσκευάσαμεν τήν αγχόνην καϊ
εΐμεθα πρόθυμοι καϊ σύμφωνοι νά τους κρεμάσφμεν. Περιμένομεν
όμως τήν συγκατάθεσιν κα'ι άπόφασιν τής Έκλαμπρότητός σου».*
Είναι να τρελαίνεσαι. Ο Ιμπραήμ εισβάλλει στην Πελοπόννησο
και ο κύριος αντιπρόεδρος έχει στήσει την κρεμάλα και την έχει
έτοιμη, περιμένοντας το “ναι” του Προέδρου. Και θα έλεγε σίγουρα

* Αρχεία Κουντουριώτου, όπ. παρ., τ. Τ', σ. 458.
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το φοβερό “Ναι” ο Κουντουριώτης, αν δεν φοβόταν, ότι μετά την κα
ταστροφή του Μόριά από τον Ιμπραήμ, σειρά θα είχε η Ύ δρα,* τα
πλούτη του και τα καράβια του, καθώς και τα υπόλοιπα νησιά, που
δεν θα μπορούσαν με τίποτε να αντιμετωπίσουν την αήτητη αιγυ
πτιακή αρμάδα. Την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος ο πρόεδρος,
δεν υποχώρησε στο αίτημα της κυβέρνησής του. Έτσι, στην ουσία,
όχι αυτός, αλλά ο Ιμπραήμ, ε'σωσε την τιμή του έθνους! Δεν θα άντεχαν οι Έλληνες μία δεύτερη ντροπή, ένα αιώνιο όνειδος, μία δεύτε
ρη καταδίκη, μετά από εκείνην του Σωκράτη. Δ εν θα μας το συγχω
ρούσε ποτέ ο πολιτισμένος κόσμος.
Από την άλλη πλευρά οι φυλακισμένοι πλέον στην Ύ δρα καπεταναίοι, μόλις πληροφορήθηκαν τις επιτυχίες του Ιμπραήμ στον Μόριά, ζήτη
σαν να τους αποφυλακίσουν για να πολεμήσουν τον Τούρκο εισβολέα.
Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης ζήτησε να γίνει σύντομα η δίκη του για να μπο
ρέσει ελεύθερος πια να πολεμήσει τους εχθρούς της πατρίδας. Γράφει
στις 27-2-1825 από την Ύδρα ο Λάζαρος Κουντουριώτης στον αδελφό
του: «Μέ παρεκάλεσε** νά σάς γράψω διά νά γίνη ή διαδικασία του
τό συντομώτερον επειδή δέν υποφέρει ν’ άκούη ότι οί εχθροί έπάτησαν τό έδαφος τής Πελοποννήσου κα'ι αυτός νά κάθηται άμέριμνος
ενταύθα».*** Την 1-3-1825 έρχεται η απάντηση του προέδρου
Κουντουριώτη, στο γράμμα αυτό του αδελφού του. «’Ά ν έπεθύμει
ούτος μέ ειλικρίνειαν τό συμφέρον τής πατρίδος και έγνώριζεν τά
χρέη του, δέν ήθελε βέβαια κινήση όπλα κατά τής Διοικήσεως».****
Βλέπετε δεν είχαν αποφασίσει ακόμη οριστικά, αν θα τον δολοφο
νήσουν ή όχι, και δεν ήθελαν να τον αφήσουν ελεύθερο. Ο Γερο-Καπετάνιος επιμένει να ζητάει την απελευθέρωσή του για να πολεμή
σει, όπως εκείνος ήξερε να πολεμά και να νικάει. Αλλά εις μάτην.
Φωνή εις ώτα μη ακουόντων. Γράφει ο κυρ-Λάζαρος και πάλι στον
αδελφό του για την επιμονή του Κολοκοτρώνη στο αίτημά του αυτό:

* Η ιδιαίτερη πατρίδα του.
** Ο Κολοκοτρώνης.
*** Α ρχεία Κονντουριώτον, όπ. παρ., τ. Α', σ. 185.
**** Ομοίως ως άνω, όπ. παρ., τ. Δ', σ. 187.
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«ΟΙ λόγοι του άπό τό εν αυτί μας έμβαίνουν καϊ άπό το άλλο
βγαίνουν».* Ό ταν, όμως, ο Ιμπραήμ τους στρίμωξε για τα καλά, τότε
η Κυβέρνηση, απεφάσισε την απελευθέρωση των φυλακισμένων.
Ενημερώνει πάλι ο γνωστός αντιπρόεδρος Μπότασης -που πριν δυο
μήνες είχε έτοιμη την κρεμάλα- τον Λάζαρο Κουντουριώτη: «Τά
περισσότερα μέλη τής Διοικήσεως έστοχάστηκαν ώς μόνον σωτήριον
είς τήν τωρινήν περίστασιν τήν άπελευθέρωσιν τών αύτοϋσε φυλα
κισμένων οπλαρχηγών, έλπίζοντες ότι ή παρουσία τους δΰναται νά
κινήση τα άρματα τής Πελοποννήσου. Πολλάκις έπροβλήθη αυτό
κα'ι πάντοτε άπερρίφθη. Σήμερον όμως υπερισχύει ή γνώμη αυτή».**
Φαίνεται όμως ότι και ο λαός της Ύ δρας αξίωνε την απελευθέρωση
των κρατουμένων, γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι, αν δεν γίνει αυτό,
θα επακολουθήσει εξέγερση. Γράφουν οι πρόκριτοι της Ύ δρας στον
Κουντουριώτη: «Οί λίγοι αύτο'ι ήρχισαν τέλος νά ενεργούν κα'ι εις τά
πνεύματα τοΰ λαοΰ μας, ώστε φοβούμεθα καμμίαν εσωτερικήν ταρα
χήν... διασπείρουν λόγους έδώ, ότι εάν δεν μεταβώσιν εις Πελοπόν
νησον ό Κολοκοτρώνης κα'ι οί μετ’ αύτοΰ, τό Πελοποννησιακόν δέν
κινείται κατά τών Τούρκων».*** Παρ’ όλα αυτά και παρά την ληφθείσα απόφαση να αποφυλακισθούν οι κρατούμενοι αρχηγοί, μόνον ο
ανόητος πρόεδρος Κουντουριώτης αντιδρά και εκβιάζοντας τους άλ
λους, απειλεί να υποβάλει παραίτηση. Γράφει στον αδελφό του: «Τό
νά έβγουν οί άντάρται τό βλέπω τόσον δεινόν, τόσον όλέθριον διά
τής πατρίδος τά συμφέροντα, ώστε μέ τό έβγαλμά των είμαι βέβαιος
ότι δέν θέλει υπάρξει Διοίκησις. Έ ν τούτοις τό βουλευτικόν επιμένει...
έγώ δέ είμαι άποφασισμένος είμή είς τοΰ Κολοκοτρώνη και τών δυο
Άρκαδίων οπλαρχηγών τήν έξοδον τό πολύ κα'ι αν έπιμείνουν και
διά τούς άλλους, έχω σκοπόν νά παραιτηθώ, νά άναχωρήσω επειδή
βλέπω ότι και ούτως και άλλως χάνεται ή πατρίς».**** Θαυμάστε το
ήθος και την υπευθυνότητα του ανδρός. Ας όψονται αυτοί που τον εξέ
λεξαν σ’ αυτή τη θέση. Τόσο Μεγάλη για έναν τόσο Μικρό!

* Α ρχεία Κονντονριώτου, όπ. παρ., τ. Α', σ. 314.
** Ομοίως ως άνω, όπ. παρ., τ. Δ', σ. 413.
*** Ομοίως ως άνω, όπ. παρ., τ. Δ', σ. 423.
**** Ομοίως ως άνω, όπ. παρ., τ. Δ', σ. 433.
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Το ότι ο Ιμπραήμ έκαιγε και ερήμωνε την χώρα και η Επανάστα
ση έπνεε τα λοίσθια, δεν ήταν για τον αρχηγό του κράτους, “ούτε
δεινόν, ούτε ολέθριον”. Ολέθριο και απαράδεκτο ήταν να αφεθούν
ελεύθεροι οι οπλαρχηγοί, που δεν ήθελαν τίποτε άλλο, παρά να πο
λεμήσουν τον εχθρό. Αλλά, αφού κατά την εκτίμηση του προέδρου,
η πατρίδα έτσι και αλλιώς χάνεται, είτε με την αποφυλάκιση των
οπλαρχηγών, είτε με νίκη του Ιμπραήμ, τότε “εγώ” γράφει, “λέω να
πηγαίνω”!! Και συμπληρώνω εγώ τώρα. Α ν τότε υπήρχε “Γουδί”,
εκεί έπρεπε να σε πάνε, εκεί έπρεπε να σε στείλει ο Κολοκοτρώνης.
Ουδέν κακόν αμιγές καλού, μας παρέδωσαν οι αρχαίοι. Και να
που στην περίπτωσή μας επιβεβαιώνεται. Τον Κολοκοτρώνη και τους
λοιπούς έσωσε κυριολεκτικά ο Ιμπραήμ. Η εισβολή και η προέλαση
των Αιγυπτίων στον Μόριά και η αδυναμία της ανίκανης, ασυντόνιστης και πανικόβλητης Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τον προελαύνοντα εχθρό, με αρχιστράτηγο των χερσαίων δυνάμεων τον καπετάνιο
-πλοίαρχο- κουμπάρο του Προέδρου Κουντουριώτη, την ανάγκασε
να ζητήσει τη βοήθεια του “αρχιληστή” Κολοκοτρώνη, που λίγες ημέ
ρες πριν αναζητούσαν τρόπο να απαλλαγούν από αυτόν. Κυκλοφόρη
σε μάλιστα και ένα ανέκδοτο του Κολοκοτρώνη σχετικά με το ζήτημα
της αποφυλάκισής του. Κάποιος τον ρώτησε: «Γιατί, στρατηγέ, δεν βα
ρείς τον Μπραΐμη; Γιατί δεν τονε χαλάς, όπως χάλασες και του Δρά
μαλη τ’ ασκέρι;» Κι ο αμίμητος Κολοκοτρώνης αποκρίθηκε: «Βρε τί
λέτε; Τον κουμπάρο μου θα βαρέσω; Αυτός μ’ έβγαλε από την φυλα
κή». Και ένα δεύτερο ανέκδοτο: Σε κάποια μάχη Κολοκοτρώνης και
Ιμπραήμ βρέθηκαν ο ένας απέναντι στον άλλο, ανάμεσα σε μία χαρά
δρα. «Παραδώσου», του φώναξε ο Ιμπραήμ «και θα σε φορτώσω
πλούτη». «Η ελευθερία της πατρίδας μου είναι πιο ακριβή από τους
θησαυρούς σου», απάντησε ο υπερήφανος πολέμαρχος. «Αυτά είπε κι
έριξε μια ντουφεκιά, σκότωσε έναν Άραβα της συνοδείας τού πασά
και εξαφανίστηκε».*
Χάρις λοιπόν στον Ιμπραήμ οι “αντάρτες” απελευθερώνονται για
να σώσουν την πατρίδα.

* Deval Charles, Deux Annees a Constantinople et M oree 1825-1826, Paris 1828.
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«Τοιουτοτρόπως», γράφει ο Σπ. Τρικούπης, «οί μεν προ ολίγου
άποκηρυχθέντες και μέχρι θανάτου καταδιωχθέντες ώς ολετήρες τής
πατρίδος έθεωρήθησαν ώς σωτήραι αυτής, οί δέ καταδιώκται αύτών
νομοτελεσταί, οί διά τής σπατάλης τοϋ δημοσίου πλοΰτου ύπερισχΰσαντες, κατησχΰνθησαν».*
Και να σκεφθείτε ότι ο Τρικούπης, που γράφει αυτά τα πράγμα
τα, ήταν γαμπρός του Μαυροκορδάτου. Την 1η Ιουνίου 1825 φθάνει
ο Κολοκοτρώνης στην Τριπολιτσά. Κατά το ταξίδι του από το Ναύ
πλιο, μέχρι την Τρίπολη, έχει βγεί στον δρόμο όλος ο κόσμος, άν
δρες, γυναίκες, γέροι, παιδιά για να υποδεχθούν, τον “γέρο τους”,
όπως τον αποκαλούσαν και έλεγαν ότι, αν ήταν ελεύθερος, δεν θα
πατούσε το πόδι του στον Μόριά ο Ιμπραήμ.
«Μπήκε όχι σαν πρώην φυλακισμένος, αλλά σαν θριαμβευτής ύστε
ρα από νικηφόρα μάχη. Απερίγραπτος ο ενθουσιασμός της υποδοχής.
Άνδρες, γυναίκες, παιδιά βγήκαν να τον προϋπαντήσουν. Τον κα
λωσόρισαν με χαρούμενες κραυγές, επευφημίες, τουφεκιές και κανο
νιοβολισμούς. Μίλησε στον λαό διαβεβαιώνοντάς τον για τον πατριω
τισμό του και δίνοντας την υπόσχεση πως θα διώξει τους εχθρούς από
τον Μόριά. Μία κραυγή κυριαρχούσε παντού. Δεν θέλουμε τον Μαυροκορδάτο, δεν θέλουμε τους Ρουμελιώτες για να υπερασπίσουμε την
πατρίδα μας, θέλουμε τον αγαπημένο μας συμπατριώτη. Δώστε μας τον
Κολοκοτρώνη και θα τον ακολουθήσουμε ως τον θάνατο».**
Και όντως τον ακολούθησαν στη δόξα, στο μεγαλείο και στον θά
νατο. Και τους δικαίωσε απόλυτα. Με τα έργα του και τα λόγια του,
έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία του έθνους και τη στιγμή που οι
νάνοι αντίπαλοί του απεργάζονταν τον θάνατο του, εκείνος, πολεμώ
ντας τον Ιμπραήμ, απάντησε στις απειλές του τελευταίου, με τρόπο
που θύμιζε ηρωικές μορφές της κλασικής αρχαιότητας: Είναι το “μολών λαβέ” του ’21, είναι ο Μαραθώνας, είναι οι Πλαταιές, είναι η
Σαλαμίνα, και τί δεν είναι, και θέλω ακόμη μια φορά να επαναλάβω
τα αθάνατα λόγια, για να καταδειχθεί πώς πολεμούν, πώς απαντούν,

* Σ. Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Α', σ. 208.
** S. Howe, όπ. παρ., σ. 69.
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οι όντως ήρωες και οι πραγματικοί Έ λληνες και Πατριώτες. ΓεροΚολοκοτρώνη ζείς και Συ πρέπει να μας καθοδηγείς!
«Αυτό όπου μας φοβερίζεις, να μάς κόψεις και κάψεις τά καρποφ
όρα δένδρα μας, δέν είναι της πολεμικής εργον γιατί τά άψυχα δένδρα
δέν έναντιώνονται είς κανέναν, μόνον οί άνθρωποι όπου εναντιώνον
ται, έχουνε στρατεύματα κα'ι σκλαβώνεις κα'ι έτσι είναι τό δίκαιο τού
πολέμου. Μέ τούς άνθρώπους κα'ι όχι μέ τά άψυχα δένδρα, όχι τά
κλάρια νά μάς κόψεις, όχι τά δένδρα, όχι τά σπίτια που μας έκαψες,
μόνον πέτρα έπάνω στην πέτρα νά μήν μείνει, έμε'ις δέν προσκυνούμε.
»Τί, τά δένδρα μας αν κόψεις κα'ι τά κάψεις, τήν γήν δέν θέλει τήν
σηκώσεις κα'ι ή ϊδια ή γής πού τά έθρεψε, αυτή ή ΐδια γή μένει δική
μας και θά μετακάνει. Μόνο ένας 'Έλληνας νά μείνει, πάντα θά πολε
μούμε και μήν έλπίζρις πώς τήν γήν μας θά τήν κάνεις δική σου,
βγάλ’το άπό τόν νοΰ σου».*

Τα δικά μας παιδιά
Ο Howe γνώρισε τον Κουντουριώτη και τον περιγράφει: «Η γνώμη
μου είναι ότι επηρεάζει τα ελληνικά πράγματα όσο και εγώ. Είναι
θλιβερό, ο ανώτατος Άρχων της χώρας να μην είναι κατάλληλος ού
τε για χωροφύλακας και σε μία εποχή που χρειάζεται τόσο τάλαντο,
τόση σταθερότητα και πολιτική ικανότητα, να έχουν οι Έλληνες
πρόεδρο έναν άνθρωπο που άγεται και φέρεται από το περιβάλλον
του. Ξέρω καλά ότι ο Μαυροκορδάτος επί τέσσερεις μήνες ασκούσε
πάνω του επιβολή διδασκάλου προς μαθητή. Είναι άνθρωπος πει
σματάρης σαν μουλάρι, ο μόνος που μπορεί να τον χαλιναγωγήσει
είναι ο Μαυροκορδάτος. Είναι ο πλουσιότερος Έ λληνας και έχει γε
μίσει κάθε δημόσια υπηρεσία με συγγενείς ή οπαδούς του. Σπάνια

* Απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη, όπ. παρ., σ. 161.
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θα βρεις κυβερνητικό αξιωματούχο που να μην είναι Υδραίος. Δεν
υπάρχει τελωνείο, δεν υπάρχει επιτροπή, δεν υπάρχει σημαντική πό
λη που να μην εξουσιάζεται από δικό του άνθρωπο. Αλλά δεν έβλα
ψε μόνο γι’ αυτό την Ελλάδα ο Κουντουριώτης. Η πολιτική του είναι
στενοκέφαλη και ανελεύθερη. Μπορεί να θέλει την ελευθερία της
πατρίδος του, αλλά δεν ακολουθεί τον σωστό δρόμο για την πραγμα
τοποίησή της».*
Με τη διαπίστωση αυτή συμφωνούν όλοι οι ξένοι που γνώρισαν
τον Κουντουριώτη. Ή ταν πράγματι όργανο στα χέρια του περιβάλ
λοντος του. Συμφωνούν όλοι, επίσης, ότι ήταν εντελώς ακατάλληλος
για το αξίωμα του προέδρου του Εκτελεστικού. Αντλούσε, όμως, όλη
την πολιτική του δύναμη από το αγγλικό δάνειο, το οποίο διαχειρι
ζόταν ανεξέλεγκτα. Άλλωστε όλη τη διαδικασία της χορήγησης του
δανείου, την είχαν αναλάβει αποκλειστικά δικοί του άνθρωποι, ο γα
μπρός του Ορλάνδος και ο φίλος του Ανδρέας Λουριώτης, Ηπειρώτης, έμπιστος άνθρωπος του Κωλέττη. Επόμενο, λοιπόν, ήταν να
έχουν εδώ όλοι ανάγκη τις λίρες του Κουντουριώτη και να αποζη
τούν την εύνοιά του.

Τα πυρπολικά
Πώς ήταν και πώς λειτουργούσε ένα πυρπολικό; Μας το περιγράφει,
κάποιος που το είδε να φτιάχνεται και πληροφορήθηκε πώς λειτουρ
γεί: «Φανταστείτε ένα άδειο σκάφος 50-80 τόννων. Στο εσωτερικό
του τοποθετούνται έξη βαρέλια μπαρούτη μαζί με πολλά βαρέλια
πίσσα. Ό λα τα βαρέλια σκεπάζονται με ξερά ξύλα, παλιοκαραβόπα
να κατραμωμένα και άλλες εύφλεκτες ύλες. Στο μέσον του αμπαριού
υπάρχει, από πλώρη σε πρύμνη, ένα λούκι, γεμάτο με μπαρούτη. Η

* S. Howe, όπ. παρ., σ. 152.
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αρματωσιά τού πυρπολικού πάνω στο κατάστρωμα είναι χοντροκομ
μένη, αλλά το σκάφος πλέει με ευκολία, ακόμη και αν έχει φουρτού
να. Τα ξάρτια, τα σκοινιά, τα άρμπουρα και τα παραπέτα είναι όλα
αλειμμένα με πίσσα και στις άκρες στερεώνονται οι γάντζοι, για να
γαντζωθεί το πυρπολικό στο καράβι, που θα πλευρίσει. Το πλήρωμά
του είναι ο καπετάνιος και τέσσερεις ναύτες. Το πυρπολικό ρυμουλ
κεί και μία βάρκα για τη διαφυγή των πυρπολητών... Έ τσι σελωμέ
νος ο τρομερός θαλάσσιος ίππος, αυτή η μηχανή της κόλασης, τριγυ
ρίζει τις νύχτες αναζητώντας τουρκικά καράβια. Μόλις φανεί ο
εχθρικός στόλος, το πυρπολικό βάζει πλώρη ολόισια πάνω σε ένα
μεγάλο πολεμικό που θα διαλέξει για θύμα του. Ο ένας από τους
ναύτες στέκεται στο τιμόνι, οι άλλοι μένουν στη βάρκα πίσω από την
πρύμνη με ένα μαγκάλι κάρβουνα δίπλα τους. Το μπουρλότο ορμάει
εναντίον του εχθρικού καραβιού. Οι γάντζοι μπήγονται στα πλευρά
του. Ο τιμονιέρης πηδάει στη βάρκα. Βάζουν φωτιά με τα κάρβουνα
στο λούκι με τη μπαρούτη και απομακρύνονται γρήγορα. Σε μισό λε
πτό το αμπάρι έχει μεταβληθεί σε καμίνι. Οι φλόγες τινάζονται στα
ξάρτια και σε πέντε λεπτά το πυρπολικό είναι μία πυρακτωμένη μά
ζα. Το εχθρικό πλοίο παίρνει αμέσως φωτιά. Το πλήρωμά του τρέχει
να σωθεί. Άλλοι πέφτουν στη θάλασσα, άλλοι καίγονται μαζί με το
καράβι. Ο τρόμος και η σύγχυση είναι τόσο μεγάλος, που ελάχιστοι
Τούρκοι κατορθώνουν να σωθούν σε άλλο καράβι ή να κολυμπή
σουν ως τη στεριά».*

Οι Αμερικανοί τότε και σήμερα
Οι ΗΠΑ ήταν από τις τελευταίες χώρες που αναγνώρισαν την ελευ
θερία της Ελλάδος. Η πολιτική τους, όπως ακριβώς συμβαίνει και
σήμερα, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ήταν φιλοτουρκική. Διατη

* Samuel Sheridan Wilson, A Narrative, o f the Greek Mission, London 1839.
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ρούσαν άριστες σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και επεδίωκαν μανιωδώς τη σύναψη εμπορικών σχέσεων μαζί της, για να
ανταγωνισθούν τις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις. Από το 1804 είχαν θέσει
υπό τον έλεγχό τους το εμπόριο του οπίου στην Τουρκία, μία από τις
μεγαλύτερες τότε χώρες παραγωγούς οπίου. Το όπιο το μετέφεραν
οι Αμερικανοί μέσω Γιβραλτάρ στην τεράστια αγορά της Κίνας και
θησαύριζαν. Η μεταφορά του γινόταν μυστικά, ενώ οι Τούρκοι πί
στευαν ότι τα φορτία των πλοίων προορίζονταν για την Αμερική.
Επιζητούσαν να επιτύχουν και αυτοί το ειδικό καθεστώς των διομο
λογήσεων, που ίσχυε για τους Ευρωπαίους, ώστε να επεκτείνουν τις
αγορές και την πώληση του οπίου προς τις χώρες της Βαλτικής και
της Ρωσίας. Μόλις το 1830 κατάφεραν να συνάψουν τέτοια συμφω
νία και -ακούστε το καταπληκτικό- με αντάλλαγμα την χωρίς κανέναν περιορισμό αγορά από τις ΗΠΑ πολεμικών σκαφών.
Κατά τη διάρκεια του ελληνικού αγώνα, η αμερικανική κυβέρνη
ση, εν όψει των παραπάνω οικονομικών στόχων της, απέφυγε να χα
ρακτηρίσει τους Έλληνες, ως εμπόλεμους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Για την κυβέρνηση της Αμερικής οι ξεσηκωμένοι για την ελευθερία
τους Έλληνες, ήσαν τρομοκράτες και όχι επαναστάτες. Κατά τον δι
κό τους όμως πόλεμο ανεξαρτησίας κατά των Άγγλων είχαν ζητήσει
και είχαν επιτύχει από όλους τους Ευρωπαίους, να αναγνωρισθούν
ως επαναστάτες και όχι ως τρομοκράτες.
Πρόταση φιλελλήνων βουλευτών στην Αμερική να εκδοθεί ένα
απλό ψήφισμα συμπάθειας προς τον αγωνιζόμενο ελληνικό λαό,
απερρίφθη μετ’ επαίνων από το Κογκρέσο. Με την άνοδο, το 1824,
στην προεδρία του μέχρι τότε υπουργού Εξωτερικών Adams εγκαι
νιάζεται μία πολιτική ωμού ρεαλισμού. Τον νέο πρόεδρο δεν τον εν
διαφέρουν οι διάφορες διακηρύξεις για ελευθερία, ανθρώπινα δι
καιώματα κ.λπ., ούτε τα όντως φιλελληνικά αισθήματα της αμερικα
νικής κοινής γνώμης, αλλά προτεραιότητα για την αμερικανική πο
λιτική έχουν τα οικονομικά τους συμφέροντα και μόνο, απαράλλα
χτα, όπως γίνεται και σήμερα! Για να καταλάβει κανείς το πόσο κυνικοί ήσαν οι πολιτικοί τους, αρκεί να σημειώσω, ότι ο βουλευτής
που πήρε τη θέση του υπουργού των Εξωτερικών, όταν ο Άνταμς
έγινε πρόεδρος, ενώ ως βουλευτής υποστήριζε με πάθος τα ελληνι
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κά δίκαια, όταν έγινε υπουργός Εξωτερικών, έκανε στροφή 180 μοι
ρών και ξέχασε τί υποστήριζε μέχρι προ τίνος. Οι Αμερικανοί στην
κυριολεξία ικετεύουν, παρακαλούν και εξευτελίζονται για να επιτύ
χουν την περιβόητη συμφωνία των διομολογήσεων, μία συνθήκη
“φιλίας και εμπορίου”, με τους Τούρκους. Την εντολή για τις σχετι
κές βολιδοσκοπήσεις -η επίσημη Τουρκία τους αγνοεί, ούτε που κα
ταδέχεται να συζητήσει με τους Αμερικανούς- έχει λάβει ο ναύαρ
χος της αμερικανικής ναυτικής μοίρας στο Αιγαίο Rodgers, ο οποί
ος προσπαθεί να έλθει σε επαφή με τον Καπουδάν Πασά, τον αρχιναύαρχο του οθωμανικού στόλου. Ηταν ένα είδος μυστικής διπλω
ματίας. Θα συναντούσε ο Αμερικανός τον Τούρκο στόλαρχο, δήθεν
εθιμοτυπικά, συναδελφικά, να πιούν τάχατες μία ρακή πάνω στη
ναυαρχίδα και να μιλήσουν για καράβια και για θάλασσα, ενώ η
πραγματικότητα ήταν να προσπαθήσει ο Αμερικανός να πληροφορηθεί ποιες ήταν οι προθέσεις του Τούρκου αξιωματούχου, τον
οποίο οι φήμες έφερναν ότι σύντομα θα γινόταν Μ εγάλος Βεζίρης
της Υψηλής Πύλης.
Οι Έ λληνες από την πλευρά τους, βλέποντας τον αμερικάνικο
στόλο - ο 6ος στόλος της εποχής- να κόβει βόλτες στα νερά του Α ι
γαίου, πίστευαν αφελώς ότι οι Αμερικανοί ήλθαν να βοηθήσουν τη
δική τους επανάσταση. Που να ξέρουν οι δύσμοιροι, ότι το αμερι
κανικό ναυτικό προσπαθούσε εναγωνίως να έλθει σε επαφή, με τον
Τούρκο ναύαρχο, ο οποίος βέβαια το είχε πάρει είδηση, αλλά στην
κυριολεξία τους σνόμπαρε και τους απέφευγε. Σε αυτό το σημείο
αναξιοπρέπειας είχαν ξεπέσει οι Αμερικανοί. Αφού στάθηκε αδύ
νατον να γίνει η συνάντηση αυτή, ο Αμερικανός ναύαρχος έστειλε
γράμμα στον Καπουδάν Πασά (μέσω του Αμερικανού προξένου
στην Σμύρνη, που ειρήσθω, ήταν ο διακινητής της αγοράς και της
μεταφοράς του οπίου στην Κίνα), ζητώντας του να διαμεσολαβήσει
στον Σουλτάνο, για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας φιλίας και
εμπορίου, δηλαδή στην ουσία να επιτρέψουν οι Τούρκοι στα αμε
ρικανικά πλοία να περνούν τα Στενά, όπως γινόταν με τα εμπορι
κά καράβια της Αγγλίας και της Γαλλίας, για να μπορέσουν οι Α με
ρικανοί να επεκτείνουν τις εμπορικές τους συναλλαγές με την απέ
ραντη αγορά της Ρωσίας και της Τουρκίας και να πουλήσουν μαζί
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με το όπιο και τα αμερικάνικα βιομηχανικά προϊόντα. Κάθε τυχόν
ομοιότητα με τα σήμερον κρατούντα, οφείλεται σε τυχαία και μόνο
σύμπτωση!
Δεν παραλείπει βέβαια ο Αμερικανός ναύαρχος, στο τέλος της
επιστολής του να σημειώσει προς τον Τούρκο συνάδελφό του «Άν
πετύχετε ευνοϊκή απάντηση προς την Κυβέρνησή μου, μπορείτε να
είσαστε βέβαιος ότι θα λάβετε επαρκείς αποδείξεις των υποχρεώσεών της».*
Αφού δεν μπορούσε να βομβαρδίσει την Κωνσταντινούπολη και
τη Σμύρνη κατέφευγε στο μπαξίσι. Ό χι παίζουμε. Για αναλογιστείτε
τί προμήθειες πληρώνουν σήμερα οι Αμερικανοί για να αγοράσουν
τα θύματα τους το πολεμικό υλικό που τους πουλάνε; Παντού και πά
ντοτε ίδιοι οι Αμερικανοί. Επιστολές, υποσχέσεις, διαβήματα, και
παρακλήσεις δεν έπιασαν τόπο. Έ να ν χρόνο περίμενε άπρακτος ο
ναύαρχος της Αμερικής στο Αιγαίο. Εν τω μεταξύ περιμένοντας δεν
έχανε και τον καιρό του. Μάζεψε από την Αττική έναν μεγάλο αριθ
μό αγαλμάτων. Στη Μήλο πάλι τα πληρώματά του έκαναν κανονικές
ανασκαφές, άνοιγαν αρχαίους τάφους και αφαιρούσαν ό,τι έβρι
σκαν. Τέλος, μετά από εννιά μήνες εξευτελιστικής αναμονής ευαρε
στείται ο Καπουδάν Πασάς να επισκεφθεί την αμερικάνικη ναυαρχί
δα. Η υποδοχή του Τούρκου ξεσήκωσε σάλο στις Ηνωμένες Πολιτεί
ες, όταν μαθεύτηκε.
Ό λες σχεδόν οι αμερικανικές εφημερίδες καυτηρίαζαν τη δουλοπρεπή συμπεριφορά της αμερικανικής ναυτικής μοίρας απέναντι
στον Καπουδάν Πασά και στον τουρκικό στόλο. Στιγμάτιζαν τον
Αμερικανό ναύαρχο και τους αξιωματικούς του για την υποταγή
τους στους Τούρκους. Η εφημερίδα Statesman της Ν. Υόρκης έγρα
φε: «Ή ταν ανεπίτρεπτο να κηλιδωθεί η αμερικανική σημαία. Ο ναύ
αρχος εξευτέλισε τους αξιωματικούς του, μεταβάλλοντάς τους σε
υπηρέτες του Καπουδάν Πασά. Φαίνεται πως οι αξιωματικοί του

*
Γ. Κάλλια, Α ί Ηνωμέναι Πολιτείαι της Α μερικής εις την Μ εσόγειον 1775-1830,
Αθήναι 1960.
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αμερικανικού ναυτικού νόμισαν πως ήταν μεγάλη τιμή γι’ αυτούς να
υποδεχθούν στο κατάστρωμα τον βάρβαρο ναύαρχο μιας βάρβαρης
χώρας και κολακεύθηκαν, γιατί κάθισαν στα σκαμνιά λες και ήταν
ραφτάδες και κάπνιζαν το τσιμπούκι τους και έπιναν τον καφέ τους,
συντροφιά με τους μακελλάρηδες της Χίου και του Μεσολογγίου,
τριγυρισμένοι από ένα τσούρμο από Τούρκους, Αιγύπτιους, Φράγκους, Ευρωπαίους, Αρμένηδες και Αραπάδες».
Δεν ήξερε η αφελής αμερικανική κοινή γνώμη -όπω ς ακριβώς
και σήμερα- ότι όλα αυτά γίνονταν με τις ευλογίες της κυβέρνησής
τους και ότι η πολιτική της ήταν άκρως φιλότουρκη. Η συνάντηση
έγινε στις 6 Ιουνίου 1826. Πρώτα επισκέφθηκαν οι Αμερικανοί την
τούρκικη ναυαρχίδα και μετά ανέβηκε ο Τούρκος στόλαρχος στην
αμερικανική. Η υποδοχή του ήταν λαμπρή, αλλά γελοιοποιούσε τη
χώρα τους. Τον υποδέχτηκαν με 21 κανονιοβολισμούς ντυμένο όλο
το πλήρωμα στα άσπρα. Μετά την αναχώρησή του η αμερικανική
μοίρα πέρασε ανάμεσα ή από τον τουρκικό στόλο. Τα αμερικανικά
πληρώματα, με τις επίσημες στολές, παραταγμένα στο κατάστρωμα
ζητωκραύγαζαν τον πασά, ενώ η μπάντα έπαιζε τον εθνικό ύμνο της
Αμερικής. Ξεφτίλα!

Μπαξίσι
Κατά την επίσκεψή του στην αμερικανική ναυαρχίδα, ο διερμηνέας
του Τούρκου ναυάρχου, είπε στον Αμερικανό, ότι επιθυμία του αφέ
ντη του ήταν να έχει «μερικά πράγματα αμερικανικής κατασκευής».
Του δώρισαν τσιμπούκια, σάλια, μεταξωτά φορέματα, ένα δαχτυλίδι με διαμάντια, μία αδαμαντοκόλλητη ταμπακέρα, ένα τουφέκι με ξι
φολόγχη, μία ζώνη, μία φυσιγγιοθήκη και γλυκίσματα για το χαρέμι
του. Δεν του αρκούσαν όμως αυτά. Ζήτησε και 1.000 όπλα. Θυμηθείτε
τώρα τι ζήτησαν οι σύγχρονοι πασάδες της Άγκυρας, για να αφήσουν
τους Αμερικανούς να περάσουν τα στρατεύματά τους για το Ιράκ.
Άδικα, όμως, όλα αυτά τα προσκυνήματα και οι εξευτελισμοί των
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Αμερικανών. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση από τον σουλτάνο για το ζή
τημα που τους απασχολούσε. Μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα, όταν
είχαν πλέον αλλάξει οι γεωπολιτικές συνθήκες στην περιοχή, λόγω
της Ελληνικής Επανάστασης, καταδέχτηκαν οι Τούρκοι να υπογρά
ψουν την περιβόητη συμφωνία με τους Αμερικανούς. Μέχρι τότε η
αμερικανική κυβέρνηση αγνοούσε τον ελληνικό απελευθερωτικό
αγώνα και απέφευγε κάθε έμπρακτη φιλελληνική εκδήλωση, για να
μη δυσαρεστήσει την Πύλη. Από την άλλη πάλι πλευρά δεν έλειπαν
οι τυπικές διακηρύξεις και ευχές για ειρήνη, ανεξαρτησία και οι
σχετικές πομπώδεις μεγαλοστομίες. Η Αμερικανική πολιτική στα
χρόνια του Αγώνα συναγωνιζόταν και ξεπερνούσε σε κυνισμό και
υποκρισία, την πολιτική των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, που δεν ήσαν
δημοκρατίες, όπως η Αμερική, αλλά απολυταρχικά καθεστώτα και
είχαν κάθε λόγο και ειδικά συμφέροντα να υποστηρίζουν την Οθω
μανική Αυτοκρατορία.

Γαλλική υποκρισία
Από την άλλη πλευρά και η Γαλλία δεν υστερούσε σε ανθελληνική
πολιτική και έβλαψε την υπόθεση της ανεξαρτησίας, όσο τουλάχι
στον και η Αγγλία. Ομολογουμένως η γαλλική πολιτική απέναντι
στην Ελλάδα, ξεπερνούσε σε κυνισμό τόσο την αγγλική όσο και την
αυστριακή. Βασικός υποστηρικτής και εμψυχωτής αυτής της πολιτι
κής ήταν ο περιβόητος υπουργός των Εξωτερικών της Γαλλίας Cha
teaubriand,* στον οποίο οι γραικύλοι των Αθηνών έσπευσαν να του
αφιερώσουν κεντρική οδό. Υπηρετούσε πιστά τη δυναστεία των
Βουρβώνων, μετά την Παλινόρθωση της μοναρχίας, η οποία ακολου
θούσε άκρως φιλοτουρκική πολιτική. Έ τσι το φθινόπωρο του 1824

* Σατωμπριάν.
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μεγάλη στρατιωτική αποστολή πήγε στην Αίγυπτο για να διοργανώσει και να εκπαιδεύσει στα ευρωπαϊκά δεδομένα, τον στρατό του
σατράπη της Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή. Ή δη, όμως, από την προηγού
μενη τριετία είχαν εγκατασταθεί στην Αίγυπτο εκατοντάδες Γάλλοι
αξιωματικοί, στρατολογημένοι ειδικά για την οργάνωση και την εκ
παίδευση εκσυγχρονισμένων αιγυπτιακών μονάδων. Η γαλλική πο
λεμική μοίρα στο Αιγαίο -όπω ς η αγγλική και η αυστριακή- έπαιζε
τον ρόλο του πληροφοριοδότη των Τούρκων. Το 1825-1826, ενώ ο
Ιμπραήμ αφάνιζε τον Μόριά και τη Ρούμελη, οι Γάλλοι συνέχιζαν
τον ανεφοδιασμό των Αιγυπτίων με πολεμικό υλικό και πλοία και
τους πρόσφεραν κάθε είδους τεχνική και οικονομική βοήθεια, ενώ
παράλληλα συνεχιζόταν η αποστολή αξιωματικών στην Α λεξάν
δρεια. Η Γαλλική Κυβέρνηση προσπαθούσε να συμβιβάσει τα ασυμ
βίβαστα. Καί τον θεό να λατρεύεις καί με τον Διάβολο να τα έχεις
καλά. Καί με τον Χριστό καί με τον Αλλάχ. Να εξοπλίζει δηλαδή τον
θύτη και να θωπεύει το θύμα, φροντίζοντας να κρατάει μυστική τη
συναλλαγή με τους τυράννους από τον γαλλικό λαό, φιλελληνικό
στην πλειοψηφία του. Η κοινή γνώμη της Γαλλίας αγνοούσε ολότελα
το διπλό παιγνίδι της κυβέρνησής της. Θεωρούσε ότι οι Γάλλοι αξιω
ματικοί που υπηρετούσαν τον Μεχμέτ Αλή και τον βοηθούσαν στην
εξόντωση των Ελλήνων, ήταν προδότες, εξωμότες, ελεεινοί μισθοφό
ροι. Για την Κυβέρνηση, όμως, οι αξιωματικοί αυτοί ήσαν ήρωες που
υπηρετούσαν πιστά την πατρίδα τους και τα γαλλικά συμφέροντα.
Αδιαφορώντας για τις εσωτερικές αντιδράσεις η γαλλική Κυβέρνη
ση, τρεις μήνες πριν από την εισβολή του Ιμπραήμ στην Ελλάδα, υπέ
κυψε στις αξιώσεις του Μεχμέτ Αλή και έδωσε εντολή στα ναυπη
γεία της Μασσαλίας να ναυπηγηθούν πολεμικά καράβια όμοια με τα
γαλλικά για το αιγυπτιακό ναυτικό. Το μυστικό, όμως, προδόθηκε
και έγινε απόπειρα εμπρησμού των πολεμικών, από την εξαγριωμέ
νη κοινή γνώμη. Οι αρχές αναστατώθηκαν και έλαβαν δρακόντεια
μέτρα ασφαλείας, αλλά παρ’ όλα αυτά, όταν τον Αύγουστο του 1826
γινόταν η καθέλκυση της δεύτερης Αιγυπτιακής φρεγάτας, το πλοίο
κατακάθισε στον βυθό και ματαιώθηκε η αποστολή του στην Αίγυ
πτο. Ό λα έδειχναν πως επρόκειτο για σαμποτάζ. Προσπάθησαν να
ανελκύσουν το πλοίο, μάταια όμως, γιατί τελικά βούλιαξε. Αυτή η δι
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πρόσωπη πολιτική υπαγορευόταν από τον κρυφό και λυσσαλέο άγγλογαλλικό ανταγωνισμό. Η Γαλλική Κυβέρνηση πίστευε ότι υποστη
ρίζοντας τον Μεχμέτ Αλή στις πολιτικές επιδιώξεις του να αποσχισθεί
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα εξασφάλιζε για το εμπόριό της
τη δυνατότητα του στρατηγικού δρόμου προς την Ινδία και την Κίνα.
Έπαιζε, όμως, και σε άλλο ταμπλό τότε η γαλλική διπλωματία. Επειδή
ο ελληνικός Αγώνας ήταν αβέβαιος και η επιρροή των Άγγλων στην
Ελλάδα δεδομένη, λόγω του δανείου, εξωθούσε τη Ρωσία ακόμη και σε
πόλεμο εναντίον της Τουρκίας, πίσω από τις πλάτες των Άγγλων. Την
ίδια, όμως, στιγμή βοηθούσε τον Μεχμέτ Αλή τον πιο ισχυρό και επι
κίνδυνο, μαζί με τον Αλή πασά της Ηπείρου, υποτελή του Σουλτάνου.
Το βρόμικο παιχνίδι τους εξυπηρετούσε περισσότερους από έναν στό
χους. Στην περίπτωση που κατέρρεε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στη
σύγκρουσή της με τη Ρωσία, οι Γάλλοι θα είχαν μερίδιο από τον διαμελισμό της. Αν επικρατούσε ο Μεχμέτ Αλή θα εξασφάλιζαν προνόμια
και βάσεις στην Αίγυπτο. Αν νικούσαν οι Έλληνες περίμεναν να αυξή
σουν την επιρροή τους στην Ελλάδα. Αν νικούσαν οι Τούρκοι θα είχαν
την ευγνωμοσύνη του Σουλτάνου.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, η Γαλλική Κυβέρνηση, ανέχθηκε,
επέτρεψε και στη συνέχεια χρησιμοποίησε για τους δικούς της σκο
πούς, το λεγόμενο “Φιλελληνικό Κομιτάτο του Παρισιού”, στο οποίο
συμμετείχαν πολλές προσωπικότητες της γαλλικής κοινωνίας. Πρώτος
και καλύτερος ο τέως υπουργός εξωτερικών Σατωμπριάν.
Ο τύπος αυτός, υπουργός Εξωτερικών του Λουδοβίκου ΙΗ', μετά
τον θάνατο του τελευταίου διώχθηκε από την Κυβέρνηση από τον
επόμενο βασιλιά Κάρολο τον Γ και, ως διά μαγείας, από απολογητής
της ανθελληνικής πολιτικής, έγινε φιλέλληνας(!) και... μάλιστα δημο
σίευσε και ένα υπόμνημά του υπέρ των ελληνικών θέσεων, στο οποίο
απάντησε κάποιος πραγματικός φιλέλληνας, με ψευδώνυμο, εμφανι
ζόμενος ως Τούρκος, για να υπενθυμίσει στον Σατωμπριάν την πολι
τική του και τα έργα του, όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών, και τον
ρωτούσε, γιατί όσα σήμερα έγραφε υπέρ των Ελλήνων, δεν τα υπο
στήριζε τότε, αλλά έπραττε τα ακριβώς αντίθετα.
Στην πραγματικότητα ο Σατωμπριάν δεν είχε αλλάξει, αλλά συ
νέχιζε την πολιτική του με άλλα μέσα, όχι από ενδιαφέρον για τον

Τ Α Ψ ΙΛ Α ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

337

ελληνικό Αγώνα, αλλά για να υπονομεύσει την επιρροή των Άγγλων.
Ή ταν πιστός σύμβουλος και υπηρέτης της γαλλικής μοναρχίας και
με δική του εισήγηση η Γαλλία πολέμησε το φιλελεύθερο κίνημα της
Ισπανίας, για λογαριασμό της Ιεράς Συμμαχίας, προκειμένου να σώ
σει τον θρόνο του Ισπανού βασιλιά, Φερδινάνδου Ζ . Ο Αντρέ Μωρουά, χαρακτηρίζει τον Σατωμπριάν, ως έναν από τους πλέον αδί
στακτους πολιτικούς της εποχής του. Έ γινε σκόπιμα μέλος του Φι
λελληνικού Κομιτάτου του Παρισιού, το οποίο στην πραγματικότητα
ήταν όργανο της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής και στάχτη στα μά
τια της φιλελληνικής γαλλικής κοινής γνώμης. Το Κομιτάτο στο προ
σκήνιο και η Γαλλική Κυβέρνηση στο παρασκήνιο, ο πρωθυπουργός
και ο Σατωμπριάν προσπαθούσαν να πείσουν την ελληνική ηγεσία
να δεχθούν ως βασιλιά της Ελλάδας έναν Γάλλο πρίγκιπα, με αντάλ
λαγμα οικονομική και στρατιωτική βοήθεια. Για τον σκοπό αυτό ήρ
θε στην Ελλάδα, ο στρατηγός Roche, ο Ρόσχης, όπως τον αποκαλούσαν οι Έλληνες, επίσημα ως εκπρόσωπος του Κομιτάτου, στην πραγ
ματικότητα όμως απεσταλμένος του δούκα της Ορλεάνης, του μετέπειτα βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου-Φίλιππου, τον γυιό του οποί
ου ήθελαν να προωθήσουν στον σχεδιαζόμενο ελληνικό θρόνο. Ο
υποψήφιος βασιλιάς, ηταν τότε ένα παιδί μόλις ένδεκα χρόνων και
φυσικά ως ανήλικος θα χρειαζόταν αντιβασιλέα, που δεν θα ήταν
άλλος από κάποιο μέλος της γαλλικής βασιλικής οικογένειας, η
οποία πλέον θα ερύθμιζε τα πράγματα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα
γαλλικά συμφέροντα. Και για να μη μένει καμμιά αμφιβολία, καθό
ρισαν εξαρχής και τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, αφού «ό
έπιθέμενος μονάρχης, θέλει διοικήσει υπό τήν αιγίδα κα'ι τάς πολι
τικός άρχάς (!) τής Ίεράς Συμμαχίας».»* Το “επιθέμενος” είναι μετο
χή του “επιθέτω” που σημαίνει βάζω κάτι πάνω σε κάτι άλλο. Με άλ
λα λόγια, θα έβαζαν πάνω στον σβέρκο των αγωνιζομένων Ελλήνων,
ένα μέλος της περιβόητης αντιδραστικής Ιεράς Συμμαχίας. Αυτό το
παιδάκι, που, όπως διέδιδαν οι Γάλλοι, το ανέτρεφαν «ελληνοπρεπώς» για να διοικήσει τους Έλληνες, τόσο πολύ είχε αγαπήσει την

* Ιστορικόν Α ρχείον Αλ. Μ αυροκορδάτου, τεύχος Ε', σ. 96.
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Ελλάδα, που όταν ενηλικιώθηκε, υποδέχθηκε στο Παρίσι τον Ιμπρα
ήμ με βασιλικές τιμές και παρήλασε προς τιμήν του, επικεφαλής της
τιμητικής φρουράς.*
Και τί δεν έκανε λοιπόν ο στρατηγός Ρόσχης για να πείσει τους
Έλληνες να δεχθούν Γάλλο βασιλιά. Περιόδευσε όλον τον Μόριά
και όλη την Ελλάδα το 1825, τις ημέρες που ο Ιμπραήμ έκαιγε την
Πελοπόννησο και μοίραζε ανέξοδα υποσχέσεις, λαγούς με πετραχή
λια, χρυσάφι, αλλά και καθρεφτάκια, πολύχρωμες χάντρες, ρολόγια,
τσιμπούκια, κομπολόγια, πορτοφόλια και καπνοσακούλες στους
αφελείς και ανυποψίαστους ιθαγενείς, οι οποίοι δεν ήσαν σε θέση
φαίνεται να καταλάβουν πώς γίνεται να θέλει η κραταιά τότε Γαλλία
το καλό τους, όταν την ίδια στιγμή και εποχή, τα κανόνια του Ιμπρα
ήμ τα χειρίζονταν Γάλλοι, τα όπλα του ήταν γαλλικά και τους στρα
τιώτες του είχαν εκπαιδεύσει και διοικούσαν Γάλλοι αξιωματικοί.
Δυστυχισμένοι ραγιάδες τί παιγνίδια παίζονταν πίσω από την πλάτη
σας και με τί αίμα πληρώσατε τις ίντριγκες και τα συμφέροντα των
ισχυρών! Προπαγάνδα και παλιανθρωπιά του κέρατά, μέχρι να κά
νουν τη δουλειά τους, να πετύχουν τον σκοπό τους: «Γενναίοι εθελο
ντές από όλα τα έθνη του κόσμου θα πυκνώσουν τις ατρόμητες φάλλαγγές σας. Με τους θησαυρούς του πρίγκιπα θα συγκροτηθούν αμέ
σως συντάγματα ιππικού με ικανούς αξιωματικούς...
»Σε λίγους μήνες θα κυριευθούν η Λάρισα και η Θεσσαλονίκη
και ύστερα ολοταχώς για την Κωνσταντινούπολη, όπου θα υψώσετε
στους πύργους της τις νικηφόρες σημαίες σας».**
Υπόσχεται ότι η Γαλλία θα έστελνε αμέσως στην Ελλάδα 12.000
στρατιώτες και εκατομμύρια φράγκα. «Υποσχόταν νά μάς φέρη άπό
τήν Γαλλίαν 12 χιλιάδες στρατιώτας καϊ 40 μιλλιούνια φράγκα
εύθύς, τά δέ λοιπά 40 μιλλιούνια ακολούθως»*** Μαζί με τις δήθεν
σοβαροφανείς υποσχέσεις μοίραζε παντός είδους μπιχλιμπίδια: στον
πρόεδρο Κουντουριώτη μια πολύτιμη ταμπακέρα, στον Νικηταρά

* Κων. Ράδου, Π ερί το στέμμα της Ελλάδος, σ. 194.
** Ιστορικόν Α ρχείον Αλ. Μαυροκορδάτου, όπ. παρ., τευχ. 4ο, σ. 118-122.
*** Α ρχεία Κουντουριώτον, όπ. παρ., τ. Δ', σ. 589.
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ένα ζευγάρι πιστόλια, στους Ρουμελιώτες οπλαρχηγούς, εικόνες του
πρίγκιπα με φουστανέλλες, στον επίσκοπο Βρεσθένης χρυσό σταυ
ρό. Στον Κανάρη χάρισε μια καπνοσακούλα! «Ό στρατηγός Τος ενε
ργούσε διά διαφόρων μέσων, δίδων μάλιστα και δώρα ώστε νά
προσκληθή άπό τούς 'Έλληνας ό υιός τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου
Όρλεάνς».* «’Έδωσε δέ κα'ι δώρα προς όσους ένόμιζε συντελεστικοΰς είς τόν σκοπόν τής άποστολής του, οίον ωρολόγια χρυσά,
πιστόλια, εικόνας τοΰ δουκός κα'ι άλλα τοιαϋτα. Έ δω κε τόν επίσκο
πον Βρεσθένης χρυσοΰν σταυρόν κα'ι τόν Γεώργιον Α ίνιάνα χρυσοϋν ώρολόγιον, εν πορτοφόλιον κα'ι έν τηλεσκόπιον κα'ι είς άλλους
άλλα τοιαΰτα ...»** «Ό 'Ρός δέν έφείδετο χρυσών κα'ι άργυρών ώρολογίων εικόνων τών πριγκήπων κα'ι χρήματος ικανού».***
«Ό 'Ρόσχης έφερε και πολυειδή δώρα, έξ ων διένειμε και εις
τινας».****
Παράλληλα μοίραζε γαλλικούς τίτλους ευγενείας σε όσους δέχο
νταν να υποστηρίξουν τη γαλλική πρόταση. Η μεγαλύτερη επιτυχία
του, ήταν ο προσηλυτισμός του Παπαφλέσσα, που έγινε ένας από
τους σπουδαιότερους συνεργάτες του. Επιδιώκει με κάθε μέσο να
συγκληθεί σύντομα Εθνική Συνέλευση για την ανακήρυξη του ανήλι
κου δούκα σε βασιλιά της Ελλάδας. Κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει
τους Έλληνες ότι η σωτηρία τους εξαρτάται από τον υποψήφιο βα
σιλιά. Πολλοί έχουν ήδη τσιμπήσει το δόλωμα. Πρώτος και καλύτερος
ο τυχοδιώκτης Γκουρας, που καλεί τους Ρουμελιώτες να ταχθούν με το
πλευρό της Γαλλίας «Τό έθνος μας, άδελφοί, διά τό οποίον έχύσαμεν
ποταμηδόν τά αΐματα μας, τό πωλοΰν σήμερον μερικο'ι κοιλιόδουλοι
κα'ι άκαμάται διά τά ιδιά των συμφέροντα είς τούς Εγγλέζους, χωρ'ις
νά έχωμεν κα'ι ήμεις κανένα δικαίωμα εϊτε πολιτικόν, είτε πολεμικόν.
Υπέγραψαν λοιπόν μερικο'ι ένα πωλητήριον γράμμα κα'ι τό στέλνουν
κα'ι είς όλας τάς επαρχίας τώρα να τό υπογράψουν όλοι οί 'Έλληνες
διά νά λάβη τέλος αυτή ή ύπόθεσις, ενώ άπό τό άλλο μέρος ή αυλή τής

* Γ. Κολοκοτρώνη, Ελληνικά Υπομνήματα, σ. 198.
** Α ρχεία Κουντουριώτου, όπ. παρ., τ. Δ', σ. 590.
*** Ομοίως ως άνω, όπ. παρ., τ. Α', σ. 561.
**** Σ. Τρικούπης, όπ. παρ., τ. F , σ. 194.
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Φράντζας έχει σταλμένον τόν Γενεράλ 'Ρος είς τό Ναύπλιο πληρε
ξούσιον είς τά ελληνικά πράγματα γιά νά διαπραγματευθεΐ με ημάς
κάθε ώφέλειά μας. Αύτός λοιπόν προτείνει ότι ή Φράντζα μάς δίδει
βασιλιά τόν υιόν τοϋ Άρλεκούζ με εκατόν μελεώνια γρόσια κα'ι είκοσιπέντε χιλιάδες τακτικόν κα'ι δώδεκα φρεγάδες και υπόσχεται με
ένέχυρον τοϋ ίδίου έμαυτοϋ του ότι θά φθάσουν εντός δυο μηνών, ώς
διά τό παρόν έβγάνει 1.500 τακτικούς από τά βασιλικά καράβια είς
Πελοπόννησον κα'ι τήν περικυκλώνει καί με καράβια του διά νά μήν
έμβουν άλλοι έχθρο'ι κα'ι προσέτι ειπη τοϋ Ιμπραήμ πασά νά κάνει
άνακωχή κάί νά μή σειστή [να μην μετακινηθεί] άπο όποιον μέρος
εύρίσκεται έως ότου ό Βασιλεύς τών Ελλήνων [ο ενδεκάχρονος
πιτσιρικάς!] νά είσακουσθεΐ [να διαπραγματευθεΐ] με τόν πατέρα του
[τον Μεχμέτ Αλή], Ό λ α ταϋτα είναι άληθέστατα... Μ’ όλον τοϋτο μερ
ικοί όλα αύτά τά άπορρίπτουν κα'ι ένεργοΰν νά μάς πωλήσουν είς
τους Εγγλέζους χωρ'ις νά έχωμεν κανένα προβελέγγιον [προνόμιο] κα'ι
ημείς. Αύτά φίλοι κάμνουν κα'ι κατορθώνουν τά ταξίματα τών λιρών
τής Έγγλιτέρας,,.κάί τά ταξίματα τά μεγάλα...»,* ενώ τα ταξίματα τα
μεγάλα της Φράντζας είναι όλα «αληθέστατα»! Ακόυσαν διάφοροι
ανόητοι το κήρυγμα του Γκούρα και ξεσηκώθηκαν «αί έπαρχίαι τής
άνατολικής Ελλάδος διά πληρεξουσίου των... κάί άναγόρευσαν διά
μονάρχην κα'ι βασιλέα τής Ε λλάδος τόν δοΰκα Νεμοϋρ, δεύτερον
υιόν τοΰ ύψηλοτάτου Ό ρλεάν κα'ι άνεψιοϋ τοΰ βασιλέως τής Φράν
τζας, πλούσιον με τετρακοσίας χιλιάδας πουγγία, μέ δεκατέσσερα
καράβια μεγάλα και δώδεκα χιλιάδας τακτικόν στράτευμα».**
Εδώ Ρος, εδώ Ρος! Σας μιλάει με το στόμα του Γκούρα. Σας μιλά
ει για πατριωτισμό ο Γκούρας, ο... μεγάλος πατριώτης, που εισπράττοντας τις αγγλικές λίρες αιματοκύλισε τον Μόριά και ορκιζόταν να
πεθάνει για τον Κουντουριώτη. Σήμερα έχει αλλάξει στρατόπεδο.
Χθες πέθαινε για τους Άγγλους, σήμερα θέλει να πεθάνει Γάλλος.
Χρειάζεται τα γαλλικά φράγκα, που του προσφέρει ο Ρος.
«Ό στρατηγός Τόσης έν Ναυπλίφ διένειμε δεξιά και άριστερά

* Ιστορικόν Α ρχείον Μ ανρικορδάτου, όπ. παρ., τευχ. 5ο, σ. 249-250.
** Α ρχεία Κονντον-ριώτον, όπ. παρ., τ. Ε', α. 202.
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δώρα είς πολλούς τών βουλευτών και άλλων γνωρίμων έκει
Ελλήνων, ώς και είς τόν έν Αθήναις Στρατηγόν Γούραν,* τόν οποίον
δ Σοφιανόπουλος** δεν άφηνεν ούδέ στιγμήν άδίδακτον περ'ι τής
ανάγκης τής έκτελέσεως τοϋ άνωτέρω σχεδίου... Ό Γούρας έπιτέλους
μοι λέγει: “Άκουσον... άν πρόκειται νά προτιμήσω μεταξύ Γαλλίας
κα'ι Αγγλίας, έγώ είμαι έτοιμος νά άποθάνω Γάλλος”».***
Από κοντά ο Πετρόμπεης, ο Λόντος, ο Ζαΐμης καθώς και ο Κω
λέττης, ταυτίζονται με την άποψη του Γκούρα. Αυτός ο τελευταίος με
όλους και με όλα. Και με τις λίρες και με τα φράγκα. Ό που λίρες και
φράγκα πρώτος και καλύτερος.
Μέχρι τη φυλακή της Ύ δρας έφθασε η χάρη του Ρος. Ειδοποίη
σε τον Κολοκοτρώνη και τους συγκρατουμένους του, ότι θα φροντί
σει για την άμεση αποφυλάκισή τους, αν δεχόταν το σχέδιό του.
Υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Αρκεί να ανακηρύξουν οι Έ λλη
νες εδώ και τώρα βασιλιά τους τον δούκα του Nemours. Έτσι τον
έλεγαν, τον ανήλικο υποψήφιο βασιλιά. Στο μεταξύ, ενώ δίνονται
αυτές οι υποσχέσεις,**** η γαλλική ναυτική μοίρα του Αιγαίου, έχει
αράξει μέσα στον Αργολικό κόλπο και παρακολουθεί με το τηλεσκό
πιο τον Ιμπραήμ να σαρώνει κάθε αντίσταση των Ελλήνων. Απελπι
σμένοι και πιασμένοι από τα μαλλιά τους, οι επαναστάτες είναι σχε
δόν έτοιμοι να δεχθούν την πρόταση του απεσταλμένου στρατηγού
των Γάλλων, αφού η προπαγάνδα δούλεψε καλά και είχε αρκετούς
πείσει ότι η σωτηρία της πατρίδας εξαρτάτο απο τη Γαλλία. Ό ταν
όμως οι περισσότερο καχύποπτοι τον ρώτησαν, «ποίαν άμεσον βοήθ
ειαν έχομεν;», αν δηλαδή θα βοηθήσει άμεσα ο γαλλικός στόλος, για
την αντιμετώπιση του Ιμπραήμ απάντησε: «Ό χι δεν ήμπορεΐ να
συμπράξη. Τούτο μόνον ήμπορεΐ να κάμη, να δώση ενα καράβι να

*
Έ γινε στρατηγός ο Γκούρας γιατί ρήμαξε την Π ελλοπόννησο και γκρέμισε τον
Οδυσσέα από την Ακρόπολη.
** Το γνωστό καθοίκι της ρουμελιώτικης εισβολής.
*»» Γ. Ψύλλα, Απομνημονεύματα τον βίου μου, σ. 117.
**** Ιούλιος 1825.
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φέρη τήν αναγνώριση τοΰ δοϋκα στην Γαλλία».* Το βιολί του αυτός.
Καμμιά βοήθεια. Μόνο να σας δώσουμε ένα καράβι να μεταφέρει
στη Γαλλία το αίτημά σας για ανακήρυξη του πιτσιρικά πρίγκιπα, ως
βασιλιά της Ελλάδας... και μετά βλέπουμε, όταν πια θα σας έχει ξε
κάνει ο Ιμπραήμ, που τώρα βρίσκεται στους Μύλους του Άργους, και
τα γαλλικά πολεμικά στο Παλαμίδι, απ’ όπου παρακολουθούν την
ελληνική τραγωδία.
Αυτή φυσικά η χωρίς προηγούμενο γαλλική υποκρισία, δεν μπο
ρούσε να μείνει απαρατήρητη και χωρίς αντίδραση από τους αγωνιζόμενους Έλληνες, που δίπλα στον Ιμπραήμ, έβλεπαν τους Γάλλους
του Ρος και του δούκα της Ορλεάνης, να διοικούν και να κατευθύ
νουν εναντίον τους τον αιγυπτιακό στρατό.
Το μίσος των Ελλήνων για τους Γάλλους εκμεταλλεύθηκαν έξυ
πνα οι Άγγλοι, που καιροφυλακτούσαν από καιρό, για να εξυπηρε
τήσουν τα δικά τους πολιτικά συμφέροντα. Σιγά μην άφηναν να πέ
σει η Ελλάδα στην επιρροή της Γαλλίας. Η μυστική και φανερή δι
πλωματία τους σημείωσε κιόλας την πρώτη της σημαντική νίκη. Τον
Ιούλιο του 1825, το Βουλευτικό επικυρώνει την αίτηση αγγλικής προ
στασίας με τις 2.000 υπογραφές των πιο επώνυμων Ελλήνων. Την
εποχή που ο Ρος μοιράζει στους Έλληνες εικονίτσες του Γάλλου πρί
γκιπα, ο Ορλάνδος προειδοποιεί τον πρόεδρο Κουντουριώτη:
«Κύτταξε καλά, άπό ένα Γάλλον Στρατηγόν όπου έρχεται αύτόθεν.
Ήμεϊς πρέπει νά ειμεθα ευχάριστοι εις τό γενναΐον έθνος τών
Άγγλω ν όποϋ μας έβοήθησαν έν έργοις κα'ι όχι με λόγια. Τού
φρονίμου ολίγα».** Των φρονίμων ολίγα, διαλαλεί ο Ορλάνδος από
το Λονδίνο. Οι Έ λληνες πρέπει να επιλέξουν Άγγλο πρίγκηπα, ως
βασιλιά τους. Ο ίδιος τον έχει βρεί κιόλας και είναι και φίλος του.
Είναι ο δούκας του Essex, αδελφός του βασιλιά της Αγγλίας. «Σάς
λέγω πώς έχω μεγάλην οικειότητα με τήν ύψηλότητά του... τήν
παρελθοϋσα εβδομάδα με προσκάλεσε στο παλάτι του τού Κένσιν-

* Ιστορικόν Α ρχείον Μ αυροκορδάτου, τευχ. 5ο, σ. 228.
** Α ρχεία Κουντουριώτου, %. Δ', σ. 235.
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γκτον και έγεΰθην... πηγαίνω συχνά εις το παλάτι του και τόση σχέσιν έχω όπου φουμάρωμεν μαζί τζιγάρα....»* Μαζί φουμάρανε “τζιγάρα” και αποφάσιζαν τις τύχες των Ελλήνων ο δοΰκας του Έ σ εξ
και το μαϊμούνι, ο Ορλάνδος.
Άδικα φώναζε ο Κοραής από το Παρίσι ότι η οποιαδήποτε μο
ναρχία θα ήταν η καταστροφή της Ελλάδας: «Μόναρχος και μοναρ
χική Αυλή εις δυο πιθαμών γήν, τήν Ε λλάδα, κατοικουμένην άπο
ολίγους κα'ι πτωχούς άνθρώπους, είναι τής Ε λλάδος άλωσις».**

Οδός Φαβιέρου
Δέκα τουλάχιστον δρόμοι της ελληνικής πρωτεύουσας φέρουν το
όνομά του, όπως και του Κόχραν. Άλλος ένας... σπουδαίος φιλέλλη
νας. Τυχοδιώκτης περιωπής. Πριν κάνει την εμφάνισή του στην Ελ
λάδα στα τέλη του 1823 είχε πάει πρώτα στην Αίγυπτο, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στον Μεχμέτ Αλή. Ζήτησε, όμως, να διορισθεί
αρχηγός του αιγυπτιακού στρατού, γεγονός που δεν έγινε δεκτό και
αναγκάστηκε έτσι να καταφύγει στην Ελλάδα. Ό λοι οι στραβοί στην
Αγία Παρασκευή. Αρκεί να μπορούσαν να φάνε, να πιούνε και να
γεμίσουν τις τσέπες τους από το αγγλικό δάνειο. Συνταγματάρχης
του Ναπολέοντα, ο Charles Fabvier έφυγε κυνηγημένος από την χώ
ρα του, μετά την πτώση του τελευταίου και την παλινόρθωση της μο
ναρχίας, αναζητώντας περιπέτειες, πλούτη και... κορόϊδα. Αφού πή
γε Αγγλία, Βέλγιο, Ισπανία, Αίγυπτο και ασχολήθηκε, απότακτος
αξιωματικός πλέον, με διάφορες μπίζνες, ήρθε τελικά στην Ελλάδα,
όχι γιατί δήθεν τον έκοφτε η ελληνική ελευθερία, αλλά για να συνε
χίσει τον πλάνητα και μισθοφορικό του βίο, αποκτώντας συνάμα

* Α ρχεία Κουντονριώτου, τ. Τ', σ. 427.
** Α ρχεία Κουντονριώτου, τ. Ε', σ. 87.
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πλούτη και αξιώματα. Είναι περίεργο, το πώς κατάφερε, λίγο καιρό,
μετά την άφιξή του εδώ, να συνάψει συμφωνία με την ελληνική κυβε'ρνηση για τη δημιουργία στην Ελλάδα «αγροτοβιομηχανικής αποι
κίας». Η Κυβέρνηση του παραχώρησε μια έκταση 15.000- 20.000
στρεμμάτων για τον σκοπό αυτό. Στην περιοχή αυτή θα συγκέντρωνε
τους Γάλλους, που βρίσκονταν στην Ελλάδα, και θα έφερνε επίσης
εποίκους από όλη την Ευρώπη, από απόστρατους ανέργους αξιωμα
τικούς, οι οποίοι είχαν χάσει τη δουλειά τους μετά την πτώση του Ναπολέοντα, για να ασχοληθούν και να διδάξουν στους Έλληνες τις
σύγχρονες καλλιεργητικές μεθόδους και να ιδρύσουν βιομηχανίες!
Τα κεφάλαια βέβαια για το πείραμα αυτό θα προέρχονταν από το
αγγλικό δάνειο. Με το συμβόλαιο στο χέρι πήρε σβάρνα την Ευρώ
πη, αναζητώντας εθελοντές, “Έ λληνες εργάτες”, όπως τους αποκαλούσε ο ίδιος.*
Από τη “γαλλοευρωπαϊκή αποικία”,** μας έσωσε ο Ιμπραήμ με
την εισβολή του στην Πελοπόννησο. Τα σχέδια ναυάγησαν. Αλλά για
τον Φαβιέρο άνοιγε νέον στάδιον δόξης λαμπρόν. Εμπρός στην λαί
λαπα του Ιμπραήμ και με τον Κολοκοτρώνη φυλακισμένο στην
Ύ δρα, προτείνει στην Κυβέρνηση, και αυτή δέχεται, τη συγκρότηση
τακτικού στρατού υπό την ηγεσία του για να διώξει τον Ιμπραήμ.
Έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη διορίζεται αρχηγός του λεγάμενου
τακτικού στρατού και υπαγορεύει τους όρους του: να διοικεί ο ίδιος
όλες τις στρατιωτικές μονάδες και να αποφασίζει για τις στρατιωτι
κές επιχειρήσεις, αποκλειστικά κατά την κρίση του, χωρίς να λογο
δοτεί σε κανέναν. Να συγκροτηθεί το στράτευμα από τον ίδιο, με
απεριόριστη εξουσία, χωρίς να αναμειχθεί καθόλου η Κυβέρνηση.
Τα σχετικά χρηματικά ποσά να κατατεθούν σε δικό του τραπεζιτικό
λογαριασμό, χωρίς κανέναν όρο.
Σώθηκε μία επιστολή του προς το Φιλελληνικό Κομιτάτο του Πα
ρισιού, από τον Ιούνιο του 1825, στην οποία αναφέρει ότι: «Με πίε

*
Σήμερα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης τους αποκαλοΰν “φιλοξενούμενους
εργάτες”.
** Και από μία σημερινή δεύτερη φυλετική μειονότητα.
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σαν να αναλάβω την ηγεσία του πολέμου, επειδή είμαι ο μόνος που
εμπιστεύονται οι πατριώτες και ο Κολοκοτρώνης και ο Πετρόμπεης
ξέρουν ότι θα τους μείνω πιστός» και συνεχίζει με τους όρους που
έθεσε στην ελληνική κυβέρνηση: «1. Τα κεφάλαια θα κατατεθούν σ’
έναν τραπεζίτη στο όνομά του, χωρίς κανέναν όρο. 2. Η συγκρότηση
του στρατού θα γίνει, χωρίς να αναμειχθεί καθόλου η κυβέρνηση, να
έχει δηλαδή ο ίδιος απεριόριστη εξουσία».* Τελικά ανέλαβε την
ηγεσία του τακτικού στρατού, αλλά δεν πρόσφερε τίποτε το ουσια
στικό στην επιτυχία του αγώνα.
Δ εν είχε τις ικανότητες και τις αρετές στρατιωτικού ηγέτη. Γι’
αυτό απέτυχε σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εξαντλούσε
όλη του τη δραστηριότητα σε συνεχείς ασκήσεις των στρατιωτών,
κάτι εντελώς ξένο και άχρηστο, προς την τότε ελληνική στρατιωτι
κή πραγματικότητα, σε βαθμό που τα γυμνάσια αυτά και τα ανόη
τα για τους Έ λληνες παραγγέλματα των εκπαιδευτών τους, να φαί
νονται στα μάτια των παλληκαριών γαλλικά καραγκιοζιλίκια, άξια
ειρωνείας. Οι γελοιότητες αυτές των στρατιωτικών παραγγελμάτων
της ξενικής στρατιωτικής εκπαίδευσης πέρασαν από τους Γάλλους
στους Άγγλους, όταν μετά την ανεξαρτησία της, η Ελλάδα μπήκε
οριστικά στη σφαίρα επιρροής της Αγγλίας και διατηρήθηκαν μέ
χρι πρόσφατα -δ εν ξέρω αν διατηρούνται ακόμη και σήμερα- χά 
ρις στη μειοδοσία και εθελοδουλεία των εκάστοτε ελληνικών κυ
βερνήσεων, οι οποίες αποδέχονταν, για να μη χαλάσουν το χατίρι
των ξένων που, σημειωτέον, τους χρυσοπλήρωναν για να εκπαιδεύ
σουν τον στρατό μας, να κραυγάζουν οι νεοσύλλεκτοι στρατιώτες
μας, χτυπώντας σαν βουβάλια το πόδι στη γη, “Ε π’ ώμου αρμ”, “πα
ρουσιάστε αρμ” και άλλα τέτοια μιξοβάρβαρα “γκρίκλις”, λες και
δεν υπήρχαν ελληνικές λέξεις για να αποδώσουν αυτό ή τα άλλα
στρατιωτικά παραγγέλματα και ήταν ανάγκη να καταφύγουν σ’ ένα
γελοίο ελληνοαγγλικό ανακάτωμα λέξεων, για να μάθουν οι Έ λλη
νες να πολεμούν. Πώς λοιπόν να μη δικαιολογήσεις τους αγωνιστές
του ’21, όταν ακούγοντας αυτά “αρμς” και τα παρόμοια φώναζαν

* Douglas Dakin, British Intellingece o f events in Greece 1824-1825. Αθήνα, 1959.
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εν χωρώ “τι στο διάολο λέγει αυτός, γαμώ το καυλί του”, όπως έκα
ναν και με τα παραγγέλματα του αρχιστράτηγου καπετάν-Σκοΰρτη
την ίδια ακριβώς περίοδο. Με τα παραγγέλματα, λοιπόν, και τις
ασκήσεις δεν κατάφερε τίποτε ο Γάλλος συνταγματάρχης και πα
ντού είχε αποτυχίες και ήττες, τις οποίες όμως, εγωιστής σαν Γάλ
λος που ήταν, ξεροκέφαλος και κυριολεκτικά “κάλος”, τις απέδιδε
στους Έ λληνες, που δεν δίστασε να τους χαρακτηρίσει δειλούς και
άνανδρους.* Εκείνος ήταν, που παρέδωσε την Ακρόπολη των Αθη
νών στον Κιουταχή, αμέσως μετά τις περιβόητες επιχειρήσεις του
Κόχραν στο Φάληρο και τον θάνατο του Καραϊσκάκη, τον Μάϊο
του 1827.

Η Ελλάδα στα δίχτυα της Αγγλίας
Τα πειράματα των Κοχράνηδων, των Ρόσχηδων, των Φαβιέρηδων
και όλων των άλλων επιτήδειων “φιλελλήνων”, οι αγγλικές λίρες, η
ανίκανη κυβέρνηση Κουντουριώτη, ο εμφύλιος, η αγγλική και η γαλ
λική υποκρισία και ο Ιμπραήμ, έφεραν τον ελληνικό αγώνα της ανε
ξαρτησίας, στο χείλος της αβύσσου. Οι Έλληνες, προδομένοι, πλη
γωμένοι, ματωμένοι, απογοητευμένοι και κατεστραμμένοι είχαν
φθάσει στα τελευταία όρια αντοχής τους. Αυτήν την απόλυτα δυσχε
ρή θέση των Ελλήνων, στην οποία δολίως και τεχνηέντως τους οδή
γησαν, όπως κάνουν πάντα οι Αγγλοι, την εκμεταλλεύτηκαν κατάλ
ληλα, για να τους αναγκάσουν να ζητήσουν την αγγλική προστασία
μη αντέχοντας άλλο τον αγγλογαλλικό ανταγωνισμό, την αδιαφορία
της Ρωσίας, την εχθρική στάση των υπόλοιπων ευρωπαϊκών δυνάμε
ων και τη στρατιωτική πίεση της τουρκοαιγυπτιακής συμμαχίας. Τα
αγγλικά δίχτυα, είχαν στηθεί, από καιρό τώρα, γύρω από τη χώρα
και το θήραμα απελπισμένο, ζαλισμένο και εξαντλημένο, έπεσε μέ

* Ιστορικόν Αρχείον Διον. Ρώμα, τ. Β', σ. 190.
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σα στην παγίδα, πιστεύοντας ότι έτσι μπορούσε να σωθεί. Μεγάλος
Ψαράς, εκείνος ο ραδιούργος τύπος της πλατείας Κάνιγγος των
Αθηνών. Και άμεσο εκτελεστικό του όργανο, ο υφιστάμενος του,
Αρμοστής των Επτανήσων Adam, τόσο πολύ φιλέλληνας, που τον
επονόμαζαν ο “Αγγλότουρκος”. Κοντά στον τελευταίο, πληροφοριο
δότες και συμβουλάτορες, και τα δικά μας πατριωτάκια. Διον. Ρώμας, Μ. Στεφάνου, Κ. Δραγώνας.
«Οί φιλογενεΐς Ζακύνθιοι 'Ρώμας, Στέφανος καϊ Δραγώνας
έσύστησαν έν Ζακύνθω επιτροπήν καϊ είργάζοντο, όπως ήδύναντο,
είς ώφέλειαν τής κινδυνευούσης Ελλάδος. Ό στις γνωρίζει πώς διοικείται ή Επτάνησος, δέν έχει άνάγκην νά πεισθή ότι τοιαύτη επιτρο
πή δέν ήτο δυνατόν νά συστηθή άνευ τής πλήρους συγκαταθέσεως
τού μεγάλου άρμοστοϋ, ουδέ ήμπορεΐ ν’ άμφιβάλλη ότι ό μέγας άρμοστής καί έπέβλεπε πάντοτε καί διεύθυνε πολλάκις τάς πράξεις αυτής.
Ή επιτροπή έφαίνετο ώς οίκοθεν συντάξασα τό περί ου ό λόγος
έγγραφον. Ή πιθανότερη έκδοχή είναι ότι τό σχέδιον τού εγγράφου
με τό αίτημα τής αγγλικής προστασίας ειχε συνταχθεΐ άπό τόν ίδιο
τόν Αρμοστή καί άπό τούς συμβούλους του».* Αυτή ήταν η επιλεγό
μενη “Επιτροπή της Ζακύνθου”, για την προώθηση της αίτησης αγγλι
κής προστασίας, η οποία κινείται πλέον δραστήρια, στον ελληνικό χώ
ρο για να προωθήσει και να υλοποιήσει το αγγλικό σχέδιο. Και επειδή
τότε -καλοκαίρι του 1825- κανένα σχέδιο δεν θα μπορούσε να περά
σει, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κολοκοτρώνη, αδιαμφισβήτητη προ
σωπικότητα του αγώνα, με το μεγαλύτερο κύρος στον λαό, εκείνη την
εποχή, επιχείρησαν απατηλά να παγιδεύσουν και να πείσσυν τον “Γέ
ρο”, να συμπράξει και να εγκρίνει τα σχέδιά τους. «Αποφασίσαμε»,
γράφει ο κόντε Ρώμας στον Adam, «να ρίξουμε πλάι στον Κολοκοτρώ
νη, έναν άνθρωπο της εμπιστοσύνης μας, ικανό να μας πληροφορεί για
τις διαθέσεις του και να του υποβάλλει τις ιδέες μας». Έτσι και έγινε.
Ρίχνουν πλάϊ στον Κολοκοτρώνη, τον Χρ. Ζαχαριάδη, πράκτορα της
“Επιτροπής”, ο οποίος κατάφερε να προσελκύσει στην αγγλική πο
λιτική τον Μοράίτη ηγέτη. Ο κύβος είχε πλέον ριχθεί. Η Επιτροπή

* Σπ. Τρικούπης, όπ. παρ., τ. Γ', σ. 262.
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της Ζακύνθου είχε κάνει καλά τη δουλειά της. Ο “Δοΰρειος "Ιππος”,
των Άγγλων επε'τυχε τον σκοπό του. Η δυσμενής εξέλιξη της εισβο
λής στον Μόριά των Αιγυπτίων, έκαμψε και τις τελευταίες του αντιρ
ρήσεις.
Το ειδικό βάρος του Κολοκοτρώνη έπαιξε τον ρόλο του. Ολόκλη
ρη η ηγεσία του ξεσηκωμένου λαού -πολιτικοί, στρατιωτικοί, κλή
ρος- υποβάλει αίτηση να αναλάβουν οι Άγγλοι την τύχη της χώρας.
Ούτε λίγο, ούτε πολύ, να προσαρτηθεί η Ελλάδα στην Αγγλία και να
γίνει προτεκτοράτο της!
«Όμόφωνοι υπέγραψαν τήν πράξιν ταύτην και οί Υδραίοι κα'ι οί
λοιπο'ι νησιώται κα'ι οί Στερεοελλαδίται, κα'ι τά μέλη τού βουλευτι
κού καϊ τοΰ νομοτελεστικού, κα'ι όλος ό άνώτατος κλήρος καϊ άπαξάπαντες οί γνωστο'ι Έλληνες...»*
Ο Κολοκοτρώνης υπέγραψε ως «πρόεδρος τών κατά ξηράν ευτάκ
των βουλευτηρίων τού Ελληνικού κράτους, καϊ γενικός αρχηγός τών
κατά γήν δυνάμεων»,** ο δε Μιαούλης ως «πρόεδρος τών κατά
θάλασσαν».***
Ο κατ’ εξοχήν αγγλόφιλος Γ. Κουντουριώτης, δεν υπέγραψε, χολωθείς, γιατί τον αγνόησαν επιδεικτικά οι Άγγλοι.
Αυτή ήταν η περιβόητη «αίτηση αγγλικής προστασίας», με την
οποία « Τό έλληνικόν έθνος, δυνάμει τής παρούσης πράξεως, εκθέτει
έκουσίως τήν ίεράν παρακαταθήκην τής αύτοΰ ελευθερίας, Εθνικής
Ανεξαρτησίας κα'ι τής πολιτικής αύτοΰ ύπάρξεως, ύπό τήν άπολυτον
ύπεράσπισιν τής Μεγάλης Βρεταννίας».****
Η αίτηση τυπικά φαίνεται να συντάχθηκε από τον Διονύσιο Ρώμα. Στην ουσία της, όμως, ήταν έργο του Adam. Από τους πρώτους
που την υπέγραψαν, ήταν οι Μοραΐτες, ακολούθησαν οι Νησιώτες,
οι Αθηναίοι και οι Μεσολογγίτες. Το έγγραφο παραδόθηκε στον
Δημ. Μιαούλη, γυιό του ναυάρχου για να το επιδώσει στον Canning.
Αλλά ο Άγγλος υπουργός των Εξωτερικών αρνήθηκε να το παραλά

* Σπ. Τρικοΰπης, όπ. παρ., τ. Τ', α. 262.
** Φ. Φωτάκος, όπ. παρ., σ. 448.
*** Ν. Σπηλιάδης όπ. παρ. τ. Β', σ. 374.
**** Απ. Δασκαλάκη, Κείμενα-Πηγαίτης Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Β', σ. 445.
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βει, ενώ ήταν ο εμπευστής αυτής της κίνησης, επικαλούμενος την ου
δετερότητα της χώρας του, έναντι Ελλήνων και Τούρκων. Η αποθέ
ωση της υποκρισίας, του ψέματος, της παλιανθρωπιάς σε όλο τους
το μεγαλείο. Γράφει ο Κυριάκος Σιμόπουλος: «Ολόκληρη η αγγλική
συνωμοσία για την παγίδευση των Ελλήνων ηγετών και τον εξανα
γκασμό τους να ζητήσουν για τη χώρα καθεστώς βρετανικού προτε
κτοράτου, ξεκίνησε από τις ανησυχίες που προκάλεσαν στο Λ ονδί
νο οι ραγδαίες επιτυχίες του Ιμπραήμ. Μονιμοποίηση της αιγυπτια
κής κατοχής στην Ελλάδα θα υπονόμευε, εξαιτίας των φιλοδοξιών
του Μεχμέτ Αλή και κυρίως των επιδιώξεων των Γάλλων προστα
τών του, τα αγγλικά συμφέροντα στα Επτάνησα. Αλλά για τις πολε
μικές νίκες του Ιμπραήμ δεν ήταν ανεύθυνοι οι Άγγλοι. Εκείνοι τις
διευκόλυναν καλλιεργώντας τη διχόνοια και προκαλώντας με το δά
νειο και τις πολιτικές επεμβάσεις, τον εμφύλιο πόλεμο. Οι αιγυπτια
κές νίκες αποτελούσαν ουσιαστικά νίκες της Γαλλίας που είχε ανα
λάβει τη συγκρότηση του επίφοβου για τις ασιατικές αγγλικές κτή
σεις στρατού του Μεχμέτ Αλή. Οι εξελίξεις αυτές θα μπορούσαν
από στιγμή σε στιγμή να παρωθήσουν την Ρωσία σε πόλεμο ενα
ντίον της Τουρκίας. Σε αυτήν την περίπτωση οι Ρώσοι θα εμφανίζο
νταν ως ελευθερωτές των Ελλήνων και θα ξανακέρδιζαν τη χαμένη
επιρροή τους. Για να διατηρήσουν ισχυρή τη διαπραγματευτική τους
δύναμη οι Άγγλοι εξασφάλισαν την έγγραφη αίτηση των Ελλήνων
για εγκαθίδρυση προτεκτοράτου, που έσπευσαν όμως να απορρίψουν. Σε περίπτωση ευνοϊκών μελλοντικών εξελίξεων στην υπόθε
ση της ελληνικής ανεξαρτησίας θα είχαν -χάρη στο ελληνικό εκείνο
έγγραφο- ενισχυμένα “δικαιώματα” επεμβάσεων στα εσωτερικά
της χώρας, υπερφαλαγγίζοντας τους ανταγωνιστές τους, όπως και
έγινε...»*
Ο πανάθλιος Κάνιγκ γνώριζε πολύ καλά ότι καμμιά από τις υπό
λοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν θα δεχόταν να γίνει η Ελλάδα αγ
γλικό προτεκτοράτο. Μία τέτοια λύση θα προκαλούσε πόλεμο μετα
ξύ τους. Το είπε ο ίδιος στον κομιστή της αίτησης προστασίας. Από
την άλλη μεριά, η απέχθεια των Ελλήνων για τη βρόμικη πολιτική της
* Κ. Σιμόπουλος, Πως είδαν οι Ξένοι την Ελλάδα του ' 21, τ. Δ', σ. 472.
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Γαλλίας και τη συμβολή της στον αφανισμό του Μόριά από τα αιγυ
πτιακά στρατεύματα, έριξε τους Έ λληνες στην καλοστημένη παγίδα
των Άγγλων, οι οποίοι μεθόδευαν για την Ελλάδα, ένα είδος αυτο
νομίας από την Τουρκία με καταβολή ετήσιου φόρου! Και όλα αυτά
μετά από πέντε σχεδόν χρόνια αγώνων και ποταμούς αιμάτων.
Η κατάσταση έχει ανατραπεί πλέον υπέρ των Άγγλων. Οι Γάλλοι
έρχονται δεύτεροι και καταϊδρωμένοι και περιμένουν ακόμη την
ανάρρηση στον ελληνικό θρόνο του Γάλλου πρίγκηπα. Η Ελλάδα,
έχει καλώς ή κακώς, περάσει στον αστερισμό της Αγγλίας. Παρ’ όλα
αυτά οι Γάλλοι δεν το βάζουν κάτω. Περνούν στην αντεπίθεση. Θ έ
λουν να πλήξουν την αξιοπιστία της Αγγλίας. Με διαμαρτυρίες, δια
κηρύξεις, δημοσιεύσεις, αποκαλύψεις, ξεσκεπάζουν τον ρόλο της
Αγγλίας. Γράφει ο γενικός πρόξενος της Γαλλίας, από την Αίγυπτο:
Οι Άγγλοι «...είναι εκείνοι που προμήθευσαν τον αντιβασιλιά της
Αιγύπτου,* όσες βόμβες χρειάστηκαν για τον βομβαρδισμό του Ναυαρίνου και όσα βλήματα χρησιμοποιήθηκαν για την απώθηση του ελ
ληνικού στόλου, κάθε φορά που επιχειρούσε επίθεση κατά των αιγυ
πτιακών πολεμικών. Με αγγλικά τουφέκια έχουν εξοπλισθεί τα
στρατεύματα του Ιμπραήμ. Δικά τους είναι τα δυο ατμοκίνητα καρά
βια που ήρθαν στην Αλεξάνδρεια για να χρησιμοποιηθούν εναντίον
των πυρπολικών. Στις 29 Αυγούστου 1825 άραξε στο λιμάνι της Αλε
ξάνδρειας ένα αγγλικό καράβι φορτωμένο με κανόνια και εκρηκτι
κές ύλες για την αιγυπτιακή στρατιά...»**

Η Ελληνική Επιτροπή του Λονδίνου
Η Ελληνική Επιτροπή του Λονδίνου ήταν μία τριμελής επιτροπή που
εκπροσωπούσε στην Αγγλία την ελληνική κυβέρνηση και διαπραγμα
τευόταν το αγγλικό δάνειο. Μέλη της επιτροπής ήταν ο Ιωάννης. Ορ* Μ εχμέτ Αλή.
** Edouard Driault, L’ expedition de Crete et de Moree 1823-1828, Paris 1830, σ. 78.
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λάνδος, εκπρόσωπος των νησιών, γαμπρός των Κουντουριωτέων, ο
Ανδρέας Λουριώτης, εκπρόσωπος των Ρουμελιωτών και ο Ιωάννης
Ζαΐμης, εκπρόσωπος του Μόριά. Προστάτες και πάτρωνες του Ορλάνδου, ήταν τα αδέλφια της γυναίκας του, Γεώργιος και Λάζαρος
Κουντουριώτης, του Λουριώτη ο Μαυροκορδάτος, και ο τρίτος ήταν
αδελφός του “αντάρτη” Ανδρέα Ζάΐμη, μέλους του Εκτελεστικού.
Ο πλέον ανίσχυρος και απομονωμένος, ως Μοραΐτης, λόγω της
επικράτησης των κυβερνητικών, ήταν ο Ζαΐμης. Ο Ορλάνδος το ’παί
ζε αρχηγός, λόγω της συγγενικής σχέσης του με τον πρόεδρο Κου
ντουριώτη. Μωροφιλόδοξος, εγωιστής, φιλοκατήγορος, ραδιούργος,
ιδιοτελής, διπρόσωπος. Ή θελε να παραμείνει μόνος στο Λονδίνο,
να μην λογοδοτεί σε κανέναν και να διαχειρίζεται ανεξέλεγκτα τα
ελληνικά προβλήματα. Ταύτιζε τα οικογενειακά συμφέροντα των
Κουντουριωτέων με τα εθνικά. Τη μωροφιλοδοξία του εκμεταλλεύ
τηκαν έξυπνα οι Άγγλοι και τον κατέστησαν όργανό τους. Η στάση
του, οι πράξεις του, οι σκέψεις και ο ψυχισμός του εν γένει αποκα
λύπτεται από τις αναρίθμητες επιστολές που έστελνε στους γυναικαδέλφους του, κρυφά από τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής. Από τις
επιστολές αυτές, που περιέχονται στα Κουντουριώτικα Αρχεία,
αλιεύουμε μαργαριτάρια για άγνωστες πτυχές του δημόσιου βίου
στα χρόνια του Αγώνα και τη νοοτροπία των προσώπων που έπαιξαν
καίριο ρόλο στα εθνικά ζητήματα και διαχειρίστηκαν κρίσιμα προ
βλήματα της Επανάστασης. Έ τσι βλέπουμε τον Ορλάνδο, να υπο
γράφει και να στέλνει μαζί με τους άλλους δύο, τις εκθέσεις και τις
αναφορές προς την κυβέρνηση και ταυτόχρονα να ενημερώνει τους
αδελφούς της γυναίκας του χωριστά, ότι μόνο τις δικές τους απόψεις
πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν και όχι τις κοινές αναφορές: «Ό ,τι
σάς γράφω εγώ είς τά ξεχωριστά μου γράμματα ν’ άκούετε. Ά ν μέ
βλέπετε ύπογεγραμμένον καί είς άλλα, είναι διά πολιτικήν, διά νά
φαίνεται ή συμφωνία».*
Ο δεύτερος της τριανδρίας, ο Ηπειρώτης Ανδρέας Λουριώτης,
εγκατεστημένος στην Ιταλία από το 1815 και ασχολούμενος με το

* Α ρχεία Κουντουριώτου, τ. Γ", σ. 319.
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εμπόριο ήταν ο έμπιστος λακές του Μαυροκορδάτου, συνεργαζόμενος αρχικά με τον Ορλάνδο, μια και υπηρετούσαν κοινά συμφέρο
ντα, είχε υποταχθεί στον Ορλάνδο, όπως ο γυναικάδελφος του τε
λευταίου, πρόεδρος Κουντουριώτης, είχε υποταχθεί στον Μαυρο
κορδάτο. Ενθουσιασμένος ο Ορλάνδος από την υπακοή του Λουριώτη, γράφει στον Κουντουριώτη: «Έγώ τώρα έμεινα μέ τόν Λουριώτην
συνεργαζόμενος μετ’ αύτοΰ. Ή μεθα σύμφωνοι καθ’ όλα κα'ι ήγαπημένοι. Αυτός είναι κατά πάντα κα'ι διά πάντα έδικός μας κα'ι καθ’
όλα άφιερωμένος εις τήν οίκογένειά μας κα'ι παιδ'ι κα'ι οικείος έδικός
σας...»*
Με την πρώτη όμως διαφωνία και αντίρρηση του Λουριώτη στις
ενέργειές του, ακολουθεί άλλο διαφορετικό γράμμα στον πρόεδρο του
Εκτελεστικού: «Κα'ι μήν άκούης τά κουράφαλα τοΰ Λουριώτη τοΰτος ό,τι τοΰ έρθη άπό τόν κώλον, αυτό γράφει... είναι δόλιος
άνθρωπος, ψεύστης, καλπουζάνος, κενόδοξος, είς τό άκρον... αν μέ
εμπιστεύεται τό έθνος άς μ’ άφήση μοναχόν, δέν ήμπορώ νά υποφέρω
πλέον τούτον τόν άπατεώνα, τόν Ιταλόν, τόν άδιάντροπον, τόν
κόλακα, έν ανάγκη, τόν πάντα ποιοΰντα έως να κατορθώση τήν δου
λειά του.
»Ά ς μή είχε τύχει τούτη ή άποστολή, καϊ ήθελ’ Γδω τί κοιλίαις
ήθελε παστρεύει είς τό Λιβόρνον. Άβαντουριέρηδες είναι άγαπητέ,
καϊ ήμεΐς τίμιοι, και άπατώμεθα άπό τήν ψευτομετάνοιά τους.
Έ πειτα είναι άπό τήν Αρταν, κα'ι οί Άρτινο'ι φημίζονται ώς πρωτοσερέτηδες τοΰ κόσμου.... Α ν ό Λουριώτης ήθελεν, ήτο ευπειθής καϊ
υπήκοος είς εμέ, τότε έγώ μαζι μ’ αύτόν κάθημαι, επειδή τοιουτοτρό
πως εύπειθώς προς εμέ φερόμενος κα'ι ύποτασσόμενος αυτός, έγώ μ’
αύτόν κάμνω. Και άν αύτό δυνηθήτε να τό κατορθώσετε, είναι
δούλευσις καϊ όφελος μέγα διά τήν πατρίδα».**
Επειδή, όμως, ο Λουριώτης συνέχιζε την αντιπαράθεσή του
προς τον Ορλάνδο και δεν έδειχνε διάθεση να ανταποκριθεί στις
επιθυμίες του τελευταίου και να γίνει... “ευπειθής και υπήκοος”,

* Αρχεία Κονντονριώτου, όπ. παρ., τ. Δ', σ. 145.
** Αρχεία Κονντονριώτου, όπ. παρ., τ. F , σ. 485.
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όπως έγραφε στο παραπάνω γράμμα του, ξαναγράφει πάλι στον
πρόεδρο: « Ά ν δέν μέ έλευθερώσης άπό τοϋτον τόν δόλιον, τόν
ψεύτην κα'ι άνακατωσιάρην άνθρωπον θά χτικιάσω. Ά ν δέν μέ
γλυτώσης άπό τούτον τόν σκοπαλευράν, τόν χαλαστήν θά παθιά
σω... δέν ήμπορώ πλέον νά ύπομείνω νά μέ κάμνη τόν μεγάλο.
Τούτος, αδελφέ, είναι ένας ψευδάνθρωπος, αχαρακτήριστος, άφιλος,
δέν γνωρίζει παρεκεΐ παρ’ όσον νά κάμη τήν δουλειά του, μ’ έναν
λόγον είναι ένας διάβολος μεμορφωμένος είς σχήμα άνθρώπου, τού
οποίου τά μεγάλα προτερήματα είναι να γελά τόν κόσμον, νά άνακατεύη και να πετάξη διά μίαν ήμέραν όλον τό δάνειον είς ταϊς στράταις... ό δόλιος, ό ψεύτης, ή πουτανίτζα...»* Και συνεχίζει: «Προσέξα
τε νά μήν άφήσετε τά πράγματα άπό τάς χεΐρας σας. Ό ένας είς τήν
Διοίκησιν, κα'ι ό άλλος είς Ύ δρ αν, τώρα μάλιστα όπου έχει πολλά
μέσα ή Διοίκησις και ή Ε λλάς ε1· αι είς τήν κρίσιν της. Προσέξατε,
διά τόν Θεόν, νά μήν άφήσετε τό σκήπτρον άπό τό χέρι, τώρα όπου
ή θεία πρόνοια σάς τό έδωσε καϊ υπεράσπισε καϊ έσυνώδευσε καϊ
θέλει συνοδεύσει έως τήν άναγνώρισιν τής άνεξαρτησίας μας, άλλως
ή πατρ'ις χάνεται αδίκως κα'ι άνηλεώς. Τώρα όπου έχουν ανάγκην οί
στεριανοϊ άπό τό ναυτικό μας, άν δεν κυττάξωμεν νά ώφεληθώμεν,
νά λάβωμεν τήν δύναμιν καϊ εξουσίαν είς χεΐρας μας, αύριον μιά
ησυχία, addio [αντίο] περίστασις, πετά κα'ι φεύγει. Πρόσεχε μήν άφεΓ\ ~
s
v
v
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S
5
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θής απο τα πραγματα, πρόσεχε καλα, άνοιξε τα ματια σου, γιατί να
συγχωρήσης** νά γίνη έπιτροπή δανείου; Έγώ τά στέλνω σε σένα τά
s
s
sΊτ^ ^
c
s
s y ν ν sys
χρήματα... τα κοκοσιμεντα*** οι μάρκες γίνονται με το ονομα σου.
Γιατί να τά παρατήσης; Κα'ι δέν γνωρίζης ότι είς τά χρήματα είναι ή
δύναμις;»****
Εγώ τα στέλνω τα χρήματα απευθείας σε σένα, δεν χρειάζεται επι
τροπή και τα παρόμοια, βεβαιώνει τον Κουντουριώτη, ο Ορλάνδος.
Άφησε, που μ πορεί να κάνει κακό στην υπόθεση του δανείου και

* Α ρχεία Κουντουριώτου, όπ. παρ., τ. Ε', σ. 161.
** Επιτρέψεις.
*** Οι συμφωνίες.
**** Α ρχεία Κουντουριώτου, όπ. παρ., τ. Δ', σ. 148, 155, 583-584.
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εκτός αυτού, με υποτιμάτε με το να μου στείλετε κάποιον άλλον δί
πλα μου και αυτό με ενοχλεί πολύ. «Σάς τό λέγομεν μετ’ ειλικρίνειας
ότι ό τρίτος άπεοταλμένος δύναται νά βλάψη τά συμφέροντα τής
Ελλάδος, διότι ήμπορεΐ νά άντιφέρεται προς ημάς, πειράζεται κα'ι ή
φιλοτιμία μας όχι ολίγον».*
Για τον Ορλάνδο, το ίδιο αντιπαθητικός ήταν και ο Ζαΐμης. Αυ
τόν δεν τον υπολόγιζε καθόλου, γιατί τυπικά εκπροσωπούσε τον ηττημένο, κατά τον εμφύλιο πόλεμο, Μόριά. Αλλά και υπήρχε και
ε'νας άλλος λόγος που δεν ήθελαν τον Ζαΐμη. Ή ταν ο μόνος που εί
χε ταυτιστεί με τη γνώμη του Κολοκοτρώνη, ότι το αγγλικό δάνειο
ήταν καταστροφικό για την Ελλάδα και αντιδρούσε στη σύναψη της
συμφωνίας, ενώ παράλληλα, όσο αυτό προχωρούσε, ζητούσε εξη
γήσεις, λογοδοσίες και ελέγχους σχετικά με τη διαχείρηση τού δα
νείου και απαιτούσε από τους άλλους δύο να ενημερώνεται για τις
ενέργειές τους, γεγονός που τους ενοχλούσε πολύ και ιδιαίτερα τον
Ορλάνδο. Οι αμφισβητήσεις του Ζαΐμη για τις ενέργειες των άλλων
δύο και οι διαφωνίες του στον χειρισμό των θεμάτων, έχουν εξα
γριώσει τον Ορλάνδο. Γράφει συνεχώς επιστολές στον Γεώργιο
Κουντουριώτη, με τις οποίες κατηγορεί τον Ζαΐμη και του ζητά να
τον απαλλάξει από αυτόν. «Μέ τόν Λουριώτην ήμπορούσα νά κάμω,
πλήν μέ τούτον, όπου ήλθε τώρα, είναι άδύνατον να υποφέρω εγώ τά
μεγαλεία του... έλθών εδώ, ρούχα, διαβόλους, άνεμους, διδασκάλους,
βιβλιοθήκας και ό,τι τό κέφι του φέρει. Κι’ αύτός γι’ αύτά ήλθε,
λέγων, ας γλεντήσω, ας ξοδεύσω άπο τούς έτοιμους κόπους αυτών
τών γαϊδάρων και άπο ταΐς πλάταις τής Ελλάδος. Ό τ ι τούτος, βεβαιωθήτε, ήλθε νά σπουδάξη, νά κάμη βιβλιοθήκην, νά φορεθή κα'ι νά
χαρή... Μέ τούτον δέν είναι τρόπος νά κάμω εγώ μαζί. Κύτταξε νά μέ
γλυτώσεις άπο τοιοϋτον άνθρωπον. Δέν βαστιέται άπο τά έξοδα, ό,τι
βλέπει θέλει νά τό άγοράσει... Κύτταξε γιά τόν Θεό νά μέ γλυτώσης.
Δέν καταδέχομαι νά μείνω μέ τοιοϋτον άνθρωπον. Ή λθε νά ένδυθή,
νά σπουδάση, νά άγοράση ό,τι βλέπει, νά φορτωθή βιβλία, νά φάγη

* Αρχεία Κουντονριώτου, όπ. παρ., τ. Ε', σ. 74.
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τό εθνικόν χρήμα. Κΰτταξε να μήν άφήσετε τή δουλειά* άπό τά χέρια.
Φυλαχθήτε πολύ άπό τούς Μωραΐτες. Δεν μάς θέλουν καθόλου τό
καλό, οί άνάξιοι τοΰ έθνους... Τοΰτος ό άχρεΐος Μωράίτης, ήτον
πρώτος κθρός τών νησιωτών κα'ι έλεγε τήν Διοίκησιν “σκατοδιοίκησιν”, επειδή πρόεδρος ήτον ό Γεώργιος Κουντουριώτης. Α λλο
δεν έκαμεν όπου ήλθε είς τό τέλος τής δουλειάς, νά πάρη διδασκά
λους, νά κάμνη βιβλιοθήκας, νά αύξήση τά έξοδα τής άποστολής, νά
φέρνη εμπόδια, δυσκολίας καϊ τά τούτοις όμοια.**
»Αύτός ό άνάποδος καϊ άχρεΐος άνθρωπος ήτον σταλμένος άπό
τό κομπλότο*** τών Μωραϊτών έ'δω νά προσπαθήση νά χαλασθή τό
δάνειον, διά νά κοπή ή ίνφλουέντζα**** τών νήσων καϊ τών
Κουντουριωτών... τό δάνειον εκαμε τό πάν άνω κάτω διά νά τό
χαλάση... έλεγε καϊ νά τό μουντζώσωμεν καϊ νά φύγωμεν, νά χαθή
καϊ τό δάνειον και αί φροντίδες του, ότι ή Ε λλάς θέλει εύτυχίσει περ
ισσότερον χωρϊς δάνειον, παρά μέ τό δάνειον. Τόν είπα, καϊ πώς
θέλει κινείται τό ναυτικόν, εκ τοΰ όποιου κρέμεται ή σωτηρία τής
Ελλάδος; μ’ άπεκρίθη καθώς καϊ πρότερον. Καϊ δεν ήξεύρεις εσύ, τόν
t/
t
«
ν
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ειπα, οτι οι νησιωται τα εξωδευσαν ολα, τα οσα με κίνδυνους και
ιδρώτας ειχον άποκτήσει, καϊ έπτώχευσαν;»*****
Μέσα στις δέκα σειρές αυτής της επιστολής συμπυκνώνεται όλη η
ιστορία του περιβόητου δανείου και οι τραγικές του συνέπειες για τον
τόπο. Αποκαλύπτεται απροκάλυπτα ο ρόλος όλων των εμπλεκόμενων,
ιδαίτερα των νησιωτών, που είχαν “πτωχεύσει”, για χάρη της πατρίδας
και έπρεπε να πάρουν εδώ και τώρα τις αγγλικές λίρες για να ξεχρεω
θούν... και να κινήσουν το ναυτικό. Και εκείνοι, όταν το πήραν... κίνη
σαν το πεζικό των Ρουμελιωτών κατά των Μοραϊτών και το Μεσολόγγι
περίμενε τα καράβια της κυβέρνησης του Ορλάνδου για να λύσουν τον
αποκλεισμό των Τουρκοαιγυπτίων. Και ήσαν τόσο πεινασμένοι οι
ρ

* Την εξουσία.
** Α ρχεία Κονντονριώτου, όπ. παρ., τ. F , σ. 126, 226, τ. Δ', σ. 144-145.
*** Συνωμοσία.
**** Επιρροή.
***** Α ρχεία Κουντσυριώτσυ, όπ. παρ., τ. Δ', σ. 144.
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Υδραίοι και οι άλλοι καραβοκύρηδες, που δεν μπορούσαν να κάνουν
ένα τραπέζι της προκοπής στον “αρχιστόλαρχο” Κόχραν, όταν πήγε να
ξεκουραστεί στην Ύ δρα, μετά τη σφαγή των Ελλήνων στο Φάληρο.
Και ενώ ο... εντιμότατος Ορλάνδος... κήδεται για τα συμφέροντα
της Ελλάδος και διαβάλλει αγρίως τον συνάδελφό του Ζαΐμη, δεν
παραλείπει ο ίδιος να καλοπερνάει και να φροντίζει και για την κα
λοπέραση των γυναικαδέλφων του. Βρέθηκε επιστολή απεσταλμέ
νου του προς τον Γεώργιο Κουντουριώτη στην οποία αναφέρεται ότι
«ό κύριος Ό ρλάνδος μοΰ είπε νά παραγγείλω μίαν φορεσιάν τζάμικα άπό κριμέζιον κατηφέν, μεϊντάνι, γιλέκι καϊ κνημΐδας. Όμοίως καϊ
μίαν κάπαν χωρϊς μανίκια άπό καλόν άσπρο ράσον. Είς τάς άκρας
τοΰ φορέματος, έμπροσθεν είς τό στήθος νά είναι άπό κοκκίνη σκαρλάτην τζόχαν καϊ ή κάπα νά έρχεται έως τά γόνατα. Ό λ α δέ νά
γίνουν εύμορφα και ζαρίφικα καϊ νά τώ άγορασθούν όμοίως και δύο
ή τρία τουνέζικα κα'ι κόκκινα τζαρούχια ....»*
Και σε επιστολή του ίδιου του Ορλάνδου, προς τον Γεώργιο Κου
ντουριώτη, διαβάζουμε: «Ό κόντε-Πάλμας θέλει σέ δώσει μίαν
κάσαν, μέ έκατόν τριάντα δύο μποτίλιες μπύρα, τεσσάρων ειδών κα'ι
π ιέ την είς υγείαν τοΰ άδελφοϋ σου».**
Μάλιστα. “Ολα όμορφα και ζαρίφικα!” Αμ, πως να μην ντυθεί ο
κύριος Ορλάνδος σαν ανατολίτης λόρδος; Μήπως αυτός θα πλήρω
νε; Ας ήταν καλά οι αγγλικές λίρες. Και το γλεντοκόπι με τεσσάρων
ειδών μπύρες, έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα, τη στιγμή που οι
πραγματικοί αγωνιστές, έλιωναν νηστικοί και ψειριασμένοι, σιδεροδέσμιοι, στο κατώι του μοναστηριού του Αη-Λιά στην Ύ δρα, και ο
Ιμπραήμ έκαιγε την Πελοπόννησο!
Ελλάς το μεγαλείο σου! Έ σπευσε ο Κουντουριώτης να ικανο
ποιήσει την επιθυμία του γαμπρού του. Με απόφαση του Εκτελεστι
κού*** ανακλήθηκε από το Λονδίνο ο Ζάΐμης και στη θέση του διο
ρίστηκε άλλος Μοράΐτης, ο Γεώργιος Σπανιολάκης, που αποδείχθη
κε όμως πολύ σκληρό καρύδι, αφού αναμίχθηκε ουσιαστικά στη δια

* Αρχεία Κουντουριώτου, όπ. παρ., τ. Τ', σ. 167.
** Αρχεία Κουντουριώτου, όπ. παρ., τ. Γ”, σ. 84.
*** Δηλαδή της Κυβέρνησης.
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χείριση του δανείου, αξίωσε ελέγχους, ήρθε σε ρήξη με τους άλλους
δύο και έφερε σε φως τις ατιμίες τους. Ύ στερα μάλιστα από την
απελευθέρωση της χώρας, τους οδήγησε και στη δικαιοσύνη για να
λογοδοτήσουν. Στο σημείο αυτό, δεν χρειάζονται σχόλια. Οι επι
στολές του Ορλάνδου τα λένε όλα, μιλούν από μόνες τους. Θα με
ταφέρω όμως τις κρίσεις ανθρώπων της εποχής εκείνης που έζησαν
τα γεγονότα και στο τέλος θα δώσω τον λόγο πάλι στον Κυριάκο
Σιμόπουλο για να γράψει τον επίλογο: «Πολλά ειπώθηκαν για την
μωρία, την πλεονεξία και τη στενοκέφαλη, κερδοσκοπική και
ασταθή πολιτική τους η οποία κόστισε μεγάλα ποσά, για τις προσω
πικές πολυτελείς δαπάνες και για τον βίο μεγιστάνων που ζούσαν,
ενώ χιλιάδες Έ λληνες πέθαιναν από την πείνα στα βουνά».* «Οι
Έ λληνες αντιπρόσωποι πολύ σύντομα εγκατέλειψαν τη γοητευτική
απλότητα που είχαν κατά την άφιξή τους στο Λονδίνο και εμφανί
ζονταν πια ως πεπειραμένοι τζέντλεμεν και χαίρονταν τα θέλγητρα
του Λονδίνου, τραβώντας αναίσχυντα και σπάταλα λίρες από το
δάνειο. Επιπλέον οι αντιπρόσωποι και οι φίλοι τους όχι μόνο αναμίχθηκαν με δραστηριότητα στην κερδοσκοπία που γινόταν με τις
μετοχές των ελληνικών ομολογιών, αλλά πλούτιζαν οι ίδιοι με κα
ταχρήσεις χρημάτων».**
Παντού και πάντοτε τα ίδια. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Χθες
ο Κουντουριώτης και οι συγγενείς του, σήμερα οι κολλητοί της εξου
σίας. Χθες ξεκοκκαλίζαν το αγγλικό δάνειο, το δημόσιο ταμείο, σή
μερα ροκανίζουν τα δομημένα ομόλογα των ασφαλιστικών ταμείων,
οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια πρόσωπα, τα ίδια τρωκτικά κάθε εποχής,
οι παρακεντέδες, οι διαδρομιστές της εξουσίας, οι υμνωδοί του Α ρ
χηγού! «Οι αντιδράσεις και η πολιτική φιλοσοφία του Ορλάνδου
εξεικονίζουν παραστατικά το κλίμα που κυριαρχούσε στη Διοίκηση
κατά την περίοδο του Αγώνα. Αγριος τοπικισμός, φιλαυτίες και ιδιο
τέλειες, καταχρήσεις εξουσίας, μίση αβυσσαλέα, ανταγωνισμοί και
πανουργίες. Εξεικονίζουν ακόμη το βαθύ χάσμα ανάμεσα στην

* Samuel Howe, όπ. παρ., σ. 378.
** William Clair, όπ. παρ., σ. 212.
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τουρκομαθημένη, συνήθως ηγεσία, πολιτική και στρατιωτική, καί
στον ανυποψίαστο μάρτυρα λαό».*

Τα Αγγλικά δάνεια
Οι Έλληνες ζήτησαν και πήραν από τους Άγγλους, για τις ανάγκες του
Αγώνα, δυο δάνεια, συνολικού ύψους 2.800.000 λιρών. Το πρώτο συνομολογήθηκε το 1823 για 800.000 λίρες, απο τις οποίες οι Έλληνες πή
ραν στα χέρια τους μόλις 278.700 λίρες. Το δεύτερο συνομολογήθηκε
το 1825 για 2.000.000 λίρες και πήραν μόνο 816.000 λίρες. Η διαφορά
κρατήθηκε από τους Άγγλους δανειστές αδελφούς Ρικάρντο, για προ
καταβολές τόκων, έξοδα, προμήθειες και μεσιτείες των διαφόρων επι
τήδειων. Τα δάνεια αυτά, καθαρώς τοκογλυφικά και ληστρικά δεν εί
χαν προηγούμενο στις διεθνείς συναλλαγές και δεν χρησιμέυσαν κα
θόλου για τους σκοπούς για τους οποίους συνομολογήθηκαν.
Το γεγονός αυτό επισημαίνει ο Κοραής, σε επιστολή του προς τον
Κουντουριώτη: «Τό δάνειον τό γινόμενον άπό τό Αγγλικόν έθνος δεν
πρέπει νά τό στοχάζεσθε ώς ευεργεσίαν. Και αύτόν τόν διάβολον
ήθελον ούτοι μετά χαράς δανείσει άργύρια, άν ό διάβολος ειχε νά
τούς άσφαλίσει τά ενέχυρα». ** Το πρώτο κατασπαταλήθηκε στον εμ
φύλιο πόλεμο για την εξαγορά των Ρουμελιωτών και την εξόντωση
των καπεταναίων του Μόριά, και το μεγαλύτερο μέρος του καρπώθηκαν οι Υδραίοι και οι Σπετσιώτες. Το μεγαλύτερο μέρος του πρώ
του δανείου γράφει ο George Finlay, καταναλώθηκε από τους πλοιο
κτήτες και τους ναύτες «και η μερίδα του λέοντος έπεσε στους Αρ
βανίτες της Ύ δ ρ α ς και των Σπετσών».***
Το δεύτερο δάνειο προοριζόμενο για τη δημιουργία τακτικού στρα-

* Αρχεία Κονντονριώτου, όπ. παρ., τ. Δ', σ.498.
** Αρχεία Κουντουριώτον, όπ. παρ., τ. Δ', σ. 126-127.
*** G. Finlay, όπ. παρ., τ. Β., σ.43.
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τοΰ και σύγχρονου πολεμικού ναυτικού, χάθηκε σε κερδοσκοπικές πα
ραγγελίες πλοίων, που δεν ήλθαν ποτέ στην Ελλάδα και σε μεσιτείες,
αμοιβές και προμήθειες. Ο ρόλος που έπαιξαν στις διαπραγματεύσεις,
στη σύναψη και ακόμη στη διαχείρηση αυτών των αισχρών δανείων, ο
Ορλάνδος και ο Λουριώτης, θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία, για την
οποία το Έ θνος, έπρεπε να τους οφείλει ευγνωμοσύνη.
Μόνος αντίθετος στα αγγλικά δάνεια ο Κολοκοτρώνης. Γι’ αυτό
ούρλιαζε από το Λονδίνο ο Ορλάνδος και ζητούσε “εδώ και τώρα”
να τον κρεμάσουν, γιατί αυτή ήταν η επιθυμία των Άγγλων δανει
στών. Έτσι όλα εξηγούνται. Και ο κατατρεγμός και η φυλάκιση του
Γέρου του Μόριά. Ό σ ο αυτός ήταν ζωντανός ή ισχυρός δεν θα μπο
ρούσαν να φθάσουν οι λίρες στις υδραίϊκες και σπετσιώτικες τσέπες.
Και για του λόγου το αληθές, στις 2 Φεβρουάριου 1825 φυλακίζεται
στην Ύ δρα ο Κολοκοτρώνης και πέντε ημέρες αργότερα, στις 7 Φε
βρουάριου υπογράφεται η συμφωνία για το δεύτερο δάνειο.
Σαν βεβαιώθηκαν οι Άγγλοι τοκογλύφοι ότι δεν υπήρχε πλέον
πρόβλημα -το εμπόδιο Κολοκοτρώνης είχε ξεπεραστεί- αποφάσι
σαν να χορηγήσουν το δάνειο με τους όρους που ήθελαν και έσπευσαν να υπογράψουν τη ληστρική συμφωνία. Έ τσι στις 21 Απριλίου
1825 καταφθάνει στο λιμάνι του Ναυπλίου το αγγλικό πλοίο “Lively”
με 60.000 αγγλικές λίρες. Η κυβέρνηση το υποδέχεται με τυμπανο
κρουσίες και πανηγυρισμούς. Η στρατιωτική μπάντα παίζει τον αγ
γλικό εθνικό ΰμνο “Ο Θεός σώζοι τον Βασιλέα”, ενώ το πλήθος
κραύγαζε: “Ζήτω ο Γεώργιος! Ζήτω ο βασιλιάς της Αγγλίας!” Ζήτω,
γιατί; Επειδή καταδέχτηκαν οι άνθρωποι του βασιλιά να μας στείλουν 60.000 λίρες, ενώ υπογράψαμε για 2.000.000 και οι υπόλοιπες
πήγαν στις τσέπες των δανειστών, των κερδοσκόπων και στα κεμέ
ρια* των Αρβανίτικων οικογενειών!
Σαράντα ημέρες αργότερα στις 9 Ιουνίου 1825, γράφει από το
Ναύπλιο, ο γνωστός μας συνταγματάρχης Φαβιέρος στο Φιλελληνι
κό Κομιτάτο του Παρισιού: «Η Κυβέρνηση ξόδεψε πενήντα εκατομ-

*
“κεμέρι”, στα τοΰρκ. kemer, είναι η δερμάτινη ή υφασμάτινη ζώνη, όπου τοπο
θετούσαν τα χρήματα.
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μύρια γρόσια: Είκοσι για να τσακίσει τον Κολοκοτρώνη, που τώρα
τον αποκαλεί μοναδικό σωτήρα, πέντε ως έξι για τους αποστόλους
στην Ευρώπη και για το δάνειο και τα υπόλοιπα στους ναυτικούς και
στους Ρουμελιώτες που λεηλάτησαν τον Μόριά και νέκρωσαν τους
κατοίκους, έτσι που τώρα νοσταλγούν τους Τούρκους».* Πικρές
αλήθειες από έναν ξένο, αξιόπιστο, αντικειμενικό παρατηρητή που
έζησε από κοντά τα γεγονότα.
Τα αγγλικά δάνεια ήταν ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως το συντα
ρακτικότερο σκάνδαλο της εποχής του. Το πήραν είδηση και το ξε
σκέπασαν οι αγγλικές εφημερίδες. Οι Times του Λονδίνου αποκάλυ
ψαν ότι οι τραπεζίτες Ricardo, δυο από τους δανειστές, κράτησαν
για τον εαυτό τους, ως προμήθεια 64.000 λίρες. «Οι κ.κ. Ricardo τσέ
πωσαν 64.000 λίρες. Το κομψό αυτό ποσό που κράτησαν για τον εαυ
τόν τους οι εκδότες του δευτέρου δανείου είναι διπλάσιο των συνει
σφορών όλων των φιλελλήνων της Ευρώπης, Κομιτάτων, συλλόγων
σχολείων, πανεπιστημίων, συναυλιών... Το ελληνικό δάνειο είχε την
τύχη του ταξιδιώτη εκείνου που πηγαίνοντας από την Ιερουσαλήμ
στην Ιεριχώ, έπεσε στα χέρια ληστών και δεν είχε την τύχη να βρει
τον καλό Σαμαρείτη. Η Ελλάδα έχασε όλα τα πλεονεκτήματα που
περίμενε από το δάνειο. Η υπόθεση της Ελλάδας προδόθηκε. Και
προδόθηκε στην Αγγλία. Θα θριάμβευε σήμερα το ελληνικό ζήτημα,
χωρίς την Αγγλία και το αγγλικό χρηματιστήριο».
Τί σχόλια να κάνει κανείς. Το άρθρο αυτό τα λέει όλα. Να μας
έλειπε το δάνειο. Έτσι και αλιώς δεν χρησίμευσε καθόλου στον
αγώνα και δεν στήριξε τις πολεμικές επιχειρήσεις. Εμφύλιο και κα
ταστροφές έφερε μόνο. Το αγγλικό δάνειο ήταν ο Δούρειος Τππος
της άλωσης, της κομματικοποίησης, της διαίρεσης και της εξάρτησης
του Έ θνους, από τα αγγλικά συμφέροντα.

* Douglas Dakin, όπ. παρ., σ. 91.
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Κόχραν
Την εποχή της ουνομολόγηοης του δεύτερου δανείου κάνει την εμ
φάνισή του στο ελληνικό προσκήνιο, ο περιβόητος ναύαρχος Κό
χραν.
Η υπόθεση Κόχραν είναι από τις πιο μαύρες σελίδες του Αγώνα.
Επρόκειτο για μία συνωμοσία Άγγλων κερδοσκόπων, τραπεζιτών
και κυρίως “φιλελλήνων”, ενισχυμένη από τη μωρία των αντιπροσώ
πων της ελληνικής κυβέρνησης στο Λονδίνο. Του Ανδρέα Λουριώτη
και κυρίως του Ιωάννη Ορλάνδου, γαμπρού των Κουντουριωτέων,
που έπαιζε τον ρόλο πρεσβευτή της Ελλάδας στην Ευρώπη και κυ
βερνητικού συμβούλου σε όλα τα εξωτερικά ζητήματα. Ό λες αυτές
οι συγκυρίες έφεραν στην Ελλάδα έναν αδίστακτο τυχοδιώκτη, έναν
μισέλληνα μισθοφόρο. Τον Θωμά Κόχραν.
Ο Thomas Cohrane ήταν απότακτος πλοίαρχος του αγγλικού
πολεμικού ναυτικού. Ανυπόληπτο πρόσωπο στην πατρίδα του, πα
λαιός τρόφιμος των φυλακών, βρέθηκε μισθοφόρος σε τρεις νοτιοαμερικάνικες χώρες, της Χιλής του Περού και της Βραζιλίας,
για να πολεμήσει εναντίον των Ισπανών και των Πορτογάλων. Η
ακατανίκητη φιλοχρηματία του τον οδήγησε στην πατρίδα του σε
μία χρηματιστηριακή απάτη με μετοχές φούσκες, η οποία είχε ως
αποτέλεσμα την απόταξή του από το αγγλικό ναυτικό και τη φυ
λάκισή του. Δραπετεύει όμως, καταφεύγει αρχικά στη Χιλή και
προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Χ ιλιανούς επαναστάτες, ως
μισθοφόρος εναντίον των Ισπανών. Έ ρχεται σε ρήξη με τους Χ ι
λιανούς λόγω των εξωφρενικών απαιτήσεων του και μισθώνει τις
υπηρεσίες του στους Βραζιλιάνους, που είχαν επαναστατήσει κα
τά των Πορτογάλων. Δ εν αργεί, όμως, να τσακωθεί και με αυτούς,
αρπάζει μία φρεγάτα του βραζιλιάνικου ναυτικού και το σκάει
για την Αγγλία, όπου, όταν, φθάνει τον Ιούνιο του 1825, τρεις μή
νες μετά τη σύναψη του ελληνικού δανείου, τον υποδέχονται με τι
μές ήρωα!
Αυτόν λοιπόν τον απίθανο τυχοδιώκτη, «τον ιδιοφυή μισθοφό
ρο, τον άσσο της δημαγωγίας που δεν προσέφερε τις υπηρεσίες
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του, αλλά τις πουλούσε»,* επιβάλλουν αυθαίρετα, με το έτσι θέλω,
οι πιστωτές του δανείου και τον αποδέχονται οι Έ λληνες αντιπρό
σωποι της ελληνικής κυβέρνησης, Λουριώτης και Ορλάνδος, ως αρ
χηγό του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, που επρόκειτο να ναυπη
γηθεί με τις λίρες του δεύτερου δανείου, με τον οποίο «μέσα σε λί
γες εβδομάδες θα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και θα κάψει
τα τούρκικα καράβια στο λιμάνι...», όπως τους διαβεβαίωσε προ
σωπικά. * *
Γύρω από αυτή τη συμφωνία της συμμετοχής του Κόχραν στον
ελληνικό αγώνα, παίχθηκαν στο Λονδίνο ανομολόγητα παιχνίδια
κερδοσκοπίας, απάτης, απειλών και εκβιασμών σε βάρος της Ελλά
δας, με αντικειμενικό σκοπό τη λεηλασία από τους επιτήδειους
κερδοσκόπους του δεύτερου νεοπαγούς δανείου. Το δάνειο αυτό,
όπως είπαμε, προοριζόταν για τη ναυπήγηση σύγχρονου πολεμικού
στόλου, δηλαδή έξι ατμοκίνητων και δυο φρεγαδών, τα οποία κατά
τη συμφωνία έπρεπε να παραδοθούν στην Ελλάδα τον Νοέμβριο
του 1825. Τη διοίκηση του στόλου θα ανελάμβανε ο Κόχραν. Ο Κό
χραν πάλι από τη μεριά του, παρίστανε τον αδιάφορο μέχρι να επι
τύχει το καλύτερο δυνατόν για τις τσέπες του. Με την προτροπή
των δανειστών οι Έ λληνες πληρεξούσιοι, τον επισκέπτονται για να
τον βολιδοσκοπήσουν σχετικά. Το τι έγινε σ’ εκείνην την συνάντη
ση περιγράφεται σε επιστολή των αντιπροσώπων προς τους Κουντουριωταίους:
«Τοϋ έκάμαμεν*** μίαν άπλήν έπίσκεψιν... χωρίς νά τφ γίνη παρ’
ημών καμμία πρότασις, μάς έβεβαίωσεν ότι λυπάται πολύ, διότι ών
δεμένος με τήν Διοίκησιν τής Βραζιλίας δεν ήμπορεϊ κατά τόν πόθον
του νά ύπάγη νά συναγωνισθή μετά τών Ελλήνων, ενώ μάς είπε μετά
βεβαιότητος ότι με δύο φρεγάτας κα'ι δύο ατμοκίνητα θά ήμποροϋσε
νά ύπάγη ις Κωνσταντινούπολιν κα'ι νά κατακαύση άλανθάστως
τόν τούρκικον στόλον κα'ι ότι ήθελε τύχει έμπροσθεν του... Μετά δύο
ημέρας διεδόθη διά τών εφημερίδων ότι ό είρημένος λόρδ Κόχραν

* Gaston lsamoert, L ’ Independance Grecque et L'Europe, Paris 1900, σ. 242.
** Α ρχεία Κουντονριώτου, όπ. παρ., τ . Ε ' σ . 49-50.
*** Του Κόχραν.

Τα Ψ

ια α

Γ ρ α μ μ α τ α Τ η ς Ις τ ο ρ ια ς

363

θέλει ύπάγη ίσως νά βοηθήση τούς 'Έλληνας καϊ έ'κτοτε ό είρημένος
κύριος 'Ρικάρδος, ό δανειστής μας, πηγαινοέρχεται πρός ημάς καθ’
ημέραν παρακινών μας μετ’ επιμονής καϊ σχεδόν βιάζων μας νά μήν
παραβλέψωμεν αύτήν τήν περίστασιν... άλλά νά συμφωνήσωμεν
μετά τοΰ ρηθέντος λόρδου καϊ να έλθη τούτος αύτοΰ με δυο φρεγά
τας καί μέ μερικά άτμοκίνητα, τά οποία θά άγορασθοΰν εδώ μέ χρή
ματα τής Ελληνικής Διοικήσεως. Εις τούτο επιμένει μέ τόσον πείσμα
ό κύριος 'Ρικάρδος, ώστε έφθασε νά μάς φοβερίζη νά μήν μάς δώση
πλέον χρήματα, λέγων ότι ό Θεός μάς έστειλε τούτον τόν θειον άνθρω
πον καϊ ήμεΐς δεν ήξεύρομεν νά ώφεληθώμεν άπό τήν περίστασιν. Διά
νά γίνη αυτή ή εκστρατεία χρειάζονται έως 150.000 λίρες στερλίνες,
ώς μάς λέγουν καϊ ώς φαίνεται, ό 'Ρικάρδος καϊ οί είρημένοι φίλοι
μας θέλει ώμίλησαν μετά τού λόρδ Κόχραν καϊ θέλει έβεβαιώθησαν
ότι ούτος έμπορεί νά καταβή είς τήν Ελλάδα».*
Το τι συνέβη στη συνέχεια δεν περιγράφεται. Ο Κόχραν δήλω
νε ότι θα ήθελε πολύ να έλθει στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορούσε
γιατί τον εμπόδιζε το συμβόλαιό του με τους Βραζιλιάνους, από
τους οποίους είχε κλέψει τη φρεγάδα και τον έψαχναν ως κλέφτη
και λιποτάκτη και από την άλλη πλευρά, οι φίλοι του και οι πάτρω
νες του δανειστές εξεβίαζαν την Ελλάδα να αποδεχθεί τις υπηρε
σίες του και να τον προσλάβει ως αρχηγό του στόλου, χωρίς δεύτε
ρη κουβέντα.
Πραγματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ελλήνων πληρεξου
σίων και Κόχραν δεν γίνονται. Οι απειλές, οι εκβιασμοί, οι πολιτι
κές, οικονομικές, και χρηματιστηριακές παρεμβάσεις δίνουν και
παίρνουν.
Ο αντιπρόσωπος Ορλάνδος, γράφει στον Πρόεδρο Κουντουριώτη: «Διά νά μάς δοθεί εν μέρος τών χρημάτων καϊ διά νά μήν άκυρωθεΐ τό δάνειον, οί δανεισταϊ μας, καθώς και όλοι έδώ οί σημαντικοϊ
Ά γγλοι φιλέλληνες, άλλην θεραπείαν δέν εύρον παρά τό νά
δεχθώμεν τήν περϊ τοΰ λόρδου Κόχραν πρότασίν των... Τώρα όμως,

* Αρχεία Κουντουριώτου, όπ. παρ., τ. Ε', σ. 49-50.
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ίδόντες τό αδύνατον τοΰ νά λάβωμεν χρήματα κατ’ άλλον τρόπον,
και τρομάξαντες διά τήν τΰχην τής πατρίδος, επειδή χωρίς χρήματα
ή Ε λλάς δεν ήμπορεί νά ύπάρξη, ήναγκάσθημεν νά κλίνωμεν κα'ι νά
συμφωνήσωμεν τόν λόρδον Κόχραν να κατεβή εις τήν Ελλάδα».*
Έτσι η λΰση Κόχραν επιβάλλεται εκβιαστικά.
«Μάς έστενοχώρησαν τόσον διά νά συγκατανεΰσωμεν είς αυτήν
τήν ύπόθεσιν Κόχραν, ώστε δεν ήμπορέσαμεν νά τήν άπορρίψωμεν».**
Οι Έ λληνες αντιπρόσωποι υποχωρούν. Υπογράφουν μαζί του
μία λεόντειο συμφωνία. Η αμοιβή που αξίωσε και πήρε, «για να εξα
φανίσει τους Τούρκους από την Ελλάδα», ήταν 57.000 λίρες, 37.000
λίρες μετρητά προκαταβολή και 20.000 κατάθεση σε τράπεζα, ποσό
όχι απλώς τεράστιο για την εποχή του, αλλά εξωφρενικό, αφού αντι
προσώπευε το μισό του τότε εθνικού εισοδήματος. Εκτός από την
αμοιβή αυτή θα είχε το δικαίωμα να πουλάει για λογαριασμό του κά
θε εχθρικό πλοίο που θα αιχμαλώτιζε μαζί με το φορτίο του. Αξίωσε
ακόμη να αγορασθούν αμέσως -και αγοράστηκαν- με τα χρήματα
του δανείου δυο κότερα, ένα για τον ίδιο και ένα για τους φίλους
του, για να κάνει τις κρουαζιέρες του στο Αιγαίο. Τέλος ήταν εκεί
νος που θα αποφάσιζε για τα πάντα και η ελληνική κυβέρνηση
απλώς θα «συμπαρίστατο», όπως κάνει τώρα η δική μας στο Κυπρια
κό. Αλλά για να έλθει ο “ναύαρχος” στην Ελλάδα ήθελε και πλοία.
Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν να αγοραστούν οκτώ
φρεγάτες.***Αντί για αγορά, οι “προστάτες” φιλέλληνες δανειστές
μας μαζί με τον Κόχραν αποφάσισαν να ναυπηγηθούν καινούργια
πλοία,**** ενώ οι Τούρκοι και ο Ιμπραήμ αλώνιζαν το Αιγαίο και το
Μεσολόγγι έπεφτε. Η παραγγελία για τη ναυπήγηση πέντε ατμοκί
νητων πλοίων δόθηκε σε κολλητό ναυπηγό του Κόχραν, που ναυπη
γούσε πλοία και για λογαριασμό του Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου. Πά
λι μεσιτείες, πάλι προμήθειες. Άλλες παραγγελίες για οκτώ φρεγά

* Αρχεία Κονντονριώτου, όπ. παρ., τ. Ε', σ. 190-191.
** Ιστορικόν Αρχείον Μ αυροκορδάτου, X. Ε", σ. 284.
*** Πολεμικό ιστιοφόρο με τρία κατάρτια, απο το ιταλικό, fregata.
**** Ζήσε Μάη, να φας τριφύλλι.
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τες δόθηκαν σε ναυπηγείο της Αμερικής, που οι δυο πρώτες έπρεπε
να παραδοθοΰν στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 1825. Στην Αμερική,
οι Άγγλοι στέλνουν δικό τους άνθρωπο να παρακολουθεί τη ναυπή
γηση των πλοίων -δήθεν για την εξασφάλιση του δανείου- με μισθό
120 λίρες τον μήνα, ποσό τεράστιο για την εποχή του και οι Αμερικάνοι διορίζουν δικό τους απόστρατο αξιωματικό του ναυτικοΰ, ως
“επιθεωρητή των πλοίων” με μισθό 12.000 δολλάρια. Ό λες αυτές οι
αμοιβές, προμήθειες, μεσιτείες ροκανίζουν το περιβόητο αγγλικό
δάνειο. Σε λίγο οι Αμερικανοί θα ζητήσουν επί πλέον χρήματα για
να εκτελέσουν την παραγγελία. Χρήματα όμως δεν υπάρχουν. Τα
έχουν φάει τα τρωκτικά. Τελικά παραδίδεται μόνο μία φρεγάτα, η
“Ελλάς”, με καθυστέρηση ενός χρόνου. Φθάνει στο Ναύπλιο τον Ν ο
έμβριο του 1826. Τη δεύτερη την πουλάνε οι Αμερικανοί για να πλη
ρωθεί η πρώτη!
Άν οι παραγγελίες είχαν εκτελεσθεί μέσα στις προθεσμίες και εί
χαν παραδοθεί έγκαιρα τα πλοία, θα είχε αλλάξει ριζικά η ροή του
πολέμου. Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος θα είχε εκμηδενισθεί, διότι
θα είχαν αποκοπεί οι πηγές ανεφοδιασμού του από τα σύγχρονα
ατμοκίνητα ελληνικά πλοία και το Μεσολλόγγι δεν θα έπεφτε.
Στην ουσία, όμως, ούτε οι Άγγλοι ούτε οι Αμερικανοί βιάζονταν
να παραδώσουν στους Έλληνες τα πολεμικά πλοία, στο πιο κρίσιμο
σημείο του Αγώνα. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν η εξυπηρέτη
ση αποκλειστικά των δικών τους συμφερόντων. Αυτή η τεράστια
απάτη σε βάρος της χώρας μας, που αγωνιζόταν τον έσχατο αγώνα
της ύπαρξής της, στα πρόθυρα της καταστροφής της, δεν έγινε μόνο
από την απληστία των εμπλεκομένων στη ναυπήγηση των πλοίων
ιδιωτικών εταιρειών και των παντός είδους πρακτόρων τους, αλλά
είχε την έγκριση, τη συγκατάθεση και την παρακίνηση των επισήμων
κυβερνήσεων αυτών των χωρών. Οι αμερικανικές κυβερνήσεις πά
σχιζαν με κάθε μέσον, σε όλη την περίοδο του ελληνικού ξεσηκωμού,
να εξασφαλίσουν την εύνοια του Σουλτάνου για την υπογραφή της
αμερικανοτουρκικής εμπορικής συμφωνίας. Για τον λόγο αυτό απέ
φευγαν κάθε πρακτική εκδήλωση υπέρ των Ελλήνων, για να μην ενο
χληθούν οι Τούρκοι. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής εντάσσονται
και οι παρεμβάσεις και οι πιέσεις προς τα ναυπηγεία τους να μην
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παραδοθούν εγκαίρως οι παραγγελθείσες φρεγάτες, μέχρι να συναφθεί η περιβόητη με τους Τούρκους συμφωνία. Το όπιο υπεράνω
όλων! Η κοκαΐνη πάνω απ’ ολα. Η coca-cola πάνω απ’ όλα!
Την ίδια απαράλλακτη τακτική ακολουθούσε και η αγγλική κυ
βέρνηση.
Γίνονταν έντονες κυβερνητικές παρασκηνιακές παρεμβάσεις να
μην παραδοθεί η μοίρα των πολεμικών πλοίων στους Έλληνες, για
τί οι Τούρκοι θεωρούσαν εχθρική πράξη τη ναυπήγηση αυτών των
πλοίων.
Αθόρυβες επεμβάσεις ώστε να μην πραγματοποιηθούν, να μη πα
ραδοθούν, να καθυστερήσουν οι παραγγελίες. Αντί να αγοραστούν
και να χρησιμοποιηθούν αμέσως φρεγάτες, απαραίτητες στο πολεμι
κό ναυτικό, συμφωνείται να ναυπηγηθούν καινούργιες. Ροκάνισμα
του χρόνου.
Και στη ξεσηκωμένη χώρα να τρέχει ποτάμι το αίμα. Στο μετα
ξύ, τραπεζίτες, μεσίτες, πράκτορες, διαμεσολαβητές, προμηθευτές
και “φιλέλληνες”,* με το αζημίωτο, έτρωγαν τα λεφτά του δανείου,
για την πληρωμή του οποίου είχε υποθηκευθεί στους πιστωτές ολό
κληρη η εθνική γη και τα πενιχρά έσοδα της χώρας. Και δεν περιο
ρίστηκε η Αγγλία μόνο στις παρεμβάσεις αυτές. Σοφίστηκαν οι δαι
μόνιοι Αγγλοι να ασκήσουν δίωξη κατά του Κόχραν, ένα εξάμηνο
αφότου έφθασε από τη Βραζιλία, ενώ τον είχαν υποδεχθεί με τιμές
ήρωα, γιατί έκλεψε και έφερε στην Αγγλία τη βραζιλιάνικη φρεγά
τα και ούτε καν τον ενόχλησαν τότε. Το θυμήθηκαν έξι μήνες αργό
τερα.
Και η δίωξη δεν αφορούσε την κλοπή του ξένου πλοίου, αλλά,
άκουσον-άκουσον, γιατί είχε υπηρετήσει, λέει, σε ξένο ναυτικό, χω
ρίς την άδεια του αγγλικού Ναυαρχείου... λησμονώντας βέβαια ότι
είχε από χρόνια αποταχθεί από το αγγλικό ναυτικό και ήταν πλέον
ιδιώτης. Η μεθόδευση αυτή ήταν μέρος του γενικότερου σχεδίου να
καθυστερήσει η παράδοση των πλοίων στους Έλληνες, τα οποία θα
παραλάμβανε και θα διοικούσε ο Κόχραν. Εννοείται ότι όλες αυτές

* Βλέπε, λαμόγια
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οι “φιλικές” κυβερνητικές υποδείξεις, πιέσεις παρεμβάσεις, και η
επίκληση γενικότερα του “εθνικού συμφέροντος” προς τα ναυπηγεία
δεν γινόταν φανερά με δημόσιες δηλώσεις, αλλά παρασκηνιακά, μυ
στικά και αθόρυβα. Η αποκάλυψή τους έγινε εκ των υστέρων, πολλά
χρόνια αργότερα και αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος.
«’Ή ρχισαν τότε αί άφειδεΐς παραγγελίαι είς ναυπηγούς, ή πρόσληψις στρατηγών κα'ι ναυάρχων, ή άθρόα έξαγορά έν τώ χρηματιστηρίω τών προ ολίγου έκδοθεισών ελληνικών ομολογιών, χωρ'ις
ούδεμία μέριμνα νά λαμβάνεται όπως σταλώσιν εις τήν πνέουσαν τά
λοίσθια Ελλάδα, ειτε χρήματα είτε τουλάχιστον τά παραγγελθέντα
πλοία. Κα'ι ειχε μεν όρισθή προθεσμία διά τήν κατασκευήν και τόν
άπόπλουν τών πλοίων τούτων, ή ελλειψις όμως ποινικής ρήτρας
καθίστα τήν όρισθεΐσαν προθεσμίαν όλως θεωρητικήν και ή άνάθεσις τής κατασκευής τών πλοίων ειτε σε άσυνειδήτους Αμερικανούς
ειτε εις άνδρα στενάς με τόν Μεχμέτ Αλή εχοντα σχέσεις, καθίστα και
τήν θεωρητικήν ταύτην έγγύησιν εντελώς κωμικήν».*
Εν τω μεταξύ, οι δύστυχοι Έ λληνες περίμεναν τα πλοία και τον
Κόχραν να έλθει ως ελευθερωτής, ως θεός, να τους σώσει από τους
Τούρκους.
Η προπαγάνδα που είχε γίνει γύρω από το όνομά του άγγιζε τα
όρια του θρύλου. Από αυτόν τον... ήρωα, αυτόν... τον μεγάλο άνδρα
περίμεναν τη σωτηρία της πατρίδας. Ο ίδιος, όμως, δεν βιαζόταν κα
θόλου. Για να μην χάνει τον καιρό του, περιμένοντας την παράδοση
των πολεμικών από τα μιλημένα ναυπηγεία, έκανε κρουαζιέρα στη
Μεσόγειο με τις θαλαμηγούς “Έ νω σις” και “Μ ονόκερως”, που του
είχαν χαρίσει οι Έλληνες, διασκεδάζοντας με τις γκόμενες και τους
φίλους του, σαν ένας άλλος Ωνάσης της εποχής του, με τα χρήματα
των κορόιδων!
Τελικά έκανε την εμφάνισή του στην Αίγινα αρχές Μαρτίου
1827. Τον υποδέχθηκαν ως τον αναμενόμενο Μεσσία, με τιμές και
παράτες. Ένόμισαν οί 'Έλληνες ότι εντός ολίγου θά τούς ελευθε
ρώσει άπό τά δεινά τοΰ πολέμου καϊ ήδη όλοι όμιλούσι διά τόν

* Α νδρέας Α νδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων, Έ ν Αθήναις 1904, σ. 25.
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Κόχραν κα'ι τόν ψάλλουσιν υμνους κα'ι τόν θεωροΰσιν ώς σωτήρα
κα'ι έλευθερωτήν... Βλέπουν τόν Κόχραν ώσάν θαύμα κα'ι πιστεύουν
ότι θά είναι άνίκητοι άν πολεμήσουν υπό τάς διαταγάς του... τόν έπερίμεναν όπως έπερίμεναν οί Εβραίοι τόν Μεσσία».* Ό λοι τον προ
σκυνούν και τον δοξολογούν. Η Εθνική Συνέλευση εκφράζει την ευ
γνωμοσύνη της στον «ένδοξο λόρδο Κόχραν». Τον διορίζει αρχηγό
του στόλου, «αρχιστόλαρχον», με απόλυτες εξουσίες, διότι «εκαυχάτο να πυρπολίση τας οθωμανικός ναυς και παράλια φρούρια με νεο
φανείς και αγνώστους τινάς προς τους Έλληνας πυροτεχνίας και πυροκαΰσεις».** Ο Μιαούλης του παραδίδει την αρχηγία του στόλου
και τίθεται υπό τας διαταγάς του. Μαζί του φέρνει και τον συμπα
τριώτη του Τσώρτς, ο οποίος αναλαμβάνει την αρχιστρατηγία των
χερσαίων ελληνικών δυνάμεων. Οι Έ λληνες στρατιωτικοί αρχηγοί
απογυμνώθηκαν από κάθε εξουσία.
Από εδώ και πέρα αρχίζει η δράση του. Η σύντομη, όμως, μοι
ραία και αρνητική για την εξέλιξη του πολέμου της ανεξαρτησίας
δράση του. Έ να ν μήνα αργότερα, τον Απρίλιο του 1827, τον βρί
σκουμε να κατευθύνει τις χερσαίες πολεμικές επιχειρήσεις, μέσα
από το κότερό του στο Φάληρο, για τη λύση της πολιορκίας της
Ακρόπολης, παριστάνοντας τον Αρχιστράτηγο, παραμερίζοντας
τον Τσωρτς και τον Καραϊσκάκη, τον οποίο κατηγορούσε για δει
λία, γιατί διαφωνούσε με τις διαταγές του, για μία κατά μέτωπον
επίθεση κατά των δυνάμεων του Κιουταχή, που πολιορκούσαν την
Ακρόπολη. Απειλούσε μάλιστα, ότι θα διακόψει τον ανεφοδιασμό
του ελληνικού στρατοπέδου με τρόφιμα και ότι στο τέλος θα έφευ
γε, αν δεν εκτελούσαν απροφασίστως τη διαταγή του, παίζοντας
έτσι με το αίμα των Ελλήνων.
Ο Καραϊσκάκης πολύ σωστά διαφωνούσε και ήθελε κλεφτοπόλε
μο στα μετόπισθεν του εχθρού, ώστε να αποκοπούν οι γραμμές ανε
φοδιασμού των δυνάμεων του Κιουταχή, ο οποίος μάλιστα ετοιμαζό
ταν να λύσει την πολιορκία γιατί, σύμφωνα με εξακριβωμένες πλη-

* Νικ. Σπηλιάδης, όπ. παρ., τ. V, σ. 226.
** Χρ. Περραιβσν, Πολεμικά Απομνημονεύματα, σ. 248.
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ροφορίες ήταν έτοιμοι να στασιάσουν οι στρατιώτες του, από τη χω
ρίς αποτέλεσμα πολύμηνη πολιορκία της Ακρόπολης και το σημαντι
κότερο, διότι, μία κατά μέτωπον επίθεση, ήταν καθαρή τρέλα, δίνο
ντας την ευκαιρία στο τούρκικο ιππικό να λιανίσει τους Έ λληνες
στην ακάλυπτη πεδιάδα του Φαλήρου, όπως τελικά έγινε. Για να μην
θεωρηθεί όμως δειλός ο υπερήφανος Καραϊσκάκης, υποχώρησε και
ξεκινώντας τις αψιμαχίες με τις εχθρικές δυνάμεις στις 22 Απριλίου,
άφησε την τελευταία του πνοή στα βαλτοτόπια του σημερινού Νέου
Φαλήρου, θύμα, όπως και οι επόμενοι ενός ηλίθιου τυχοδιώκτη, που
έκανε τον Μακρυγιάννη να γράψει ότι «Ο Κόχραν δια να μη μείνει
κανένας ζωντανός -ήταν αυτός ο αίτιος- ».*
Τον θάνατο του Καραϊσκάκη, ακολουθεί η νέα σφαγή, της 24ης
Απριλίου, 1500 παλληκαριών που τα πετσόκοψε το ιππικό του Κιουταχή, μία φοβερή ήττα που οφείλεται «στην πεισματική ηλιθιότητα
του Κόχραν και του Τσώρτς... οι οποίοι πρέπει να λογοδοτήσουν στο
αμερόληπτο δικαστήριο της ιστορίας και να πέσει στις κεφαλές τους
η πιο βαριά καταδίκη για τη σφαγή σχεδόν 2.000 Ελλήνων και Φιλελ
λήνων».**
Αφού στις 25 Μαϊου παραδόθηκε από τους δικούς μας η Ακρόπο
λη και οι Τούρκοι παρέμειναν στην Αττική, ο... ένδοξος ναύαρχος, κα
τηγορώντας για την ήττα τούς Έλληνες, κατευθύνεται στην Ύ δρα με
τη φρεγάτα του, όπου τον υποδέχεται, με τιμές και τραγούδια, τον κα
νακεύει και του στρώνει πλούσιο τραπέζι ο κυρ-Γιώργης Κουντουριώ
της. Ομοτράπεζοι του ηθικού αυτουργού του θανάτου χιλιάδων ηρώ
ων αγωνιστών, ο αδελφός του Λάζαρος και ο γαμπρός τους Ορλάν
δος, τσιράκια όλοι τους της αγγλικής πολιτικής. Γέλια και χαρές. «Τα
φαγητά διαδέχονταν το ένα το άλλο. Τα πιάτα σχημάτιζαν πυραμίδες.
Το τραπέζι στέναζε κάτω από το βάρος των κρεάτων. Στην άκρη ένας
πελώριος σωρός από πιλάφι και στην άλλη ένα αρνί ψητό με ένα λε
μόνι στο στόμα. Και κρασιά μπορντώ. Ύ στερα καφές και τσιμπού
κι.*** Χαρές και γέλια. Λες και είχαν γάμο. Να ευχαριστήσουν τον

* I. Μακρυγιάννη, όπ. παρ., σ. 319.
** Post Henry, όπ. παρ., σ. 185-187.
*** Cochrane George, Wandering in Greece, London 1837.
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σφαγέα, για τη μεγάλη του επιτυχία, την ήττα του, τη νίκη των Τούρ
κων, για το αθώο αίμα, που χύθηκε εξαιτίας του.
Έ ξι μήνες πιο ύστερα, οκτώ ημέρες πριν έρθει ο Καποδίστριας στην
Ελλάδα, τέλος Δεκεμβρίου 1827, τα μαζεύει ο αλιτήριος και φεύγει,
χωρίς καν να ειδοποιήσει την Κυβέρνηση. Ουσιαστικά λιποτάκτησε
αφού είχε λάβει και 37.000 λίρες. Για να μην του ζητήσει το ελληνικό
δημόσιο πίσω τα λεφτά, αφού έσπασε το συμβόλαιο, εκανε τάχα ότι
παραιτείται από τις υπόλοιπες 20.000 λίρες. Ο Καποδίστριας έκλεισε
το θέμα για να απαλλαγεί από το υποκείμενο αυτό. «Έγκατέλειψε
τήν Ε λλάδα άνευ διαταγής ή άδειας τής Κυβερνήσεως, αύτός ό
άδρώς μισθωθείς κα'ι τούς μισθούς λαβών εκ προκαταβολής».*
Τελικός απολογισμός της δεκάμηνης παραμονής του στην Ελλά
δα: Τσέπωσε τριάντα επτά χιλιάδες λίρες και άφησε πίσω του πάνω
από 3.000 νεκρούς, τραυματίες και αιχμαλώτους, ανυπολόγιστες υλι
κές ζημίες, στάχτη και αίμα. «Απ’ αυτόν περίμεναν πολλά, αν και μέ
χρι τέλους δεν έκαμε τίποτε».**
Αυτόν, όμως, τον τυχοδιώκτη απατεώνα, τα σχολικά βιβλία μάς
τον παρέδωσαν ως μεγάλο φιλέλληνα, ο Δήμος Αθηναίων αφιέρωσε
δρόμο με το όνομά του, όπως και του Τσώρτς και κανείς δεν ντρέπε
ται. «Ο αιώνιος εξωραϊσμός των φαυλοτήτων και των εγκλημάτων.
Παραχάραξη της ιστορίας, βεβήλωση της μνήμης των θυμάτων του
“αρχιστρατήγου”. Τό μαύρο άσπρο».***

Το Μεσολόγγι
Το Μεσολόγγι είναι μία λαμπρή και ταυτόχρονα μελανή σελίδα της
ελληνικής ιστορίας. Λαμπρή για την αυτοθυσία και τον ηρωισμό των

* Νικ. Δραγοϋμης, ΙστορικαίΑναμνήσεις, Αθήναι 187 τ. Α', σ. 54.
** Φ. Φωτάκος, όπ. παρ., σ. 583.
*** Κ. Σιμόπουλος, πως είδαν..., όπ. παρ., τ. Ε', σ.247.
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υπερασπιστών της και μελανή για την ιδιστελή συμπεριφορά, τα πά
θη, τους μικρόψυχους υπολογισμούς και την αθλιότητα εκείνων που
τότε κυβερνούσαν τη χώρα. Η επίσημη ιστορία αναφέρεται μόνο
στην αυτοθυσία και στο ολοκαύτωμα της Εξόδου. Για τα υπόλοιπα
σκοπίμως σιωπά, πιστή στην αρχή: “καλύτερα να μην τα ανακατεύ
ουμε”. Υπολογισμοί και σκοπιμότητες. Ο ιστορικός, όμως, που θέλει
να σέβεται τον εαυτό του δεν έχει το δικαίωμα να σιωπήσει, δεν πρέ
πει να συνεργήσει στο κουκούλωμα. Έ χει χρέος να αποκαλύψει την
αλήθεια και να στηλιτεύσει τους ενόχους. Οι πηγές είναι αδιάψευ
στες και κατηγορηματικές. Την κύρια ευθύνη για την καταστροφή
του Μεσολογγίου φέρει η Κυβέρνηση Κουντουριώτη και Σία. Αυτή
κατασπατάλησε το αγγλικό δάνειο για καθαρά ιδιοτελείς, συμφερο
ντολογικούς, κομματικούς λόγους, αυτή προκάλεσε τον φρικτό εμφύ
λιο πόλεμο, φυλάκισε τους πιο σημαντικούς και έμπειρους οπλαρχη
γούς στο πιο κρίσιμο σημείο του Αγώνα, αυτή δεν φρόντισε έγκαιρα
και αποτελεσματικά να αποκτήσει το ελληνικό ναυτικό σύγχρονα
και αξιόμαχα πολεμικά πλοία, αυτή διόρισε στη θέση των φυλακι
σμένων αρχηγών, ως στρατηγούς των κατά ξηράν δυνάμεων, για την
αντίκρουση του Ιμπραήμ, τους κουμπάρους της ναύτες και ράφτες,
αυτή φατρίαζε, για να μη χάσει την εξουσία, την εποχή της Εξόδου
στην Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, αυτή με την πολιτική της επέ
τρεψε στην αγαπημένη της Αγγλία -η οποία την εγκατέλειψε στο τέ
λος- σύμφωνα με το αξίωμα “την προδοσία πολλοί αγάπησαν, τον
προδότη κανείς”, να διαιρέσει τους Έ λληνες σε αλληλομισούμένους
Μοράιτες, Στερεολλαδίτες και Νησιώτες. Κάτω από αυτές τις συνθή
κες, γνωστές στους Τουρκοαιγυπτίους από τους κατασκόπους τους,
που είχαν μέσα στον ελληνικό χώρο, η τύχη του Μεσολογγιού είχε
προδιαγραφεί στην Ελλάδα και αποφασισθεί στην Αίγυπτο. Είχε
καταστρωθεί κοινό τουρκοαιγυπτιακό σχέδιο για τον αποκλεισμό
και την κατάληψή του. Επρόκειτο για σοβαρή και συντονισμένη επι
χείρηση, με βάση επιτελικά σχέδια, επεξεργασμένα από τους Γάλ
λους και Ιταλούς στρατιωτικούς συμβούλους του Μεχμέτ Αλή, που
υπηρετούσαν στον Αιγυπτιακό στρατό. Την ίδια στιγμή η Κυβέρνη
ση Κουντουριώτη, φρόντιζε για την παραμονή της στην εξουσία,
εγκαταλείποντας τους πολιορκημένους Μεσολογγίτες στο έλεος των
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τουρκοαιγυπτιακών ορδών. Οΰτε ένα καράβι δεν έστειλε με βοήθεια
στους αποκλεισμένους. Τα υδραίικα και σπετσιώτικα πληρώματα,
ζητούσαν προκαταβολικά τον μισθό τους για να αποπλεΰσουν τα κα
ράβια. Το Δημόσιο Ταμείο όμως ήταν άδειο. Δεν υπήρχαν καθόλου
χρήματα. Είχαν προ πολλοΰ διατεθεί “εις το δέον”. Από την άλλη
μεριά, οι καραβοκύρηδες, όντες πάμπλουτοι, δεν ήσαν διατεθειμέ
νοι να ξοδέψουν εξ ίδίων ούτε γρόσι, ούτε να ριψοκινδυνέψουν,
χωρίς κέρδος, την τύχη της περιουσίας του σε μία τόσο επικίνδυνη
αποστολή. Προτιμούσαν άλλες πιο κερδοφόρες αποστολές, όπως
το να επιδίδονται, διαρκούσης της πολιορκίας του Μεσολογγιού,
σε ληστοπειρατικές επιχειρήσεις στα παράλια του Λιβάνου και της
Αιγύπτου, λεηλατώντας και ληστεύοντας τους κατοίκους. Σ ’ αυτήν
την άθλια αποστολή συμμετείχαν, φυσικά με την έγκριση των
πλοιοκτητών, περισσότερα από πενήντα πολεμικά πλοία της
"Υδρας και των Σπετσών, που θα μπορούσαν άνετα να αποκόψουν
τις γραμμές ανεφοδιασμού του Ιμπραήμ και να συμβάλουν αποφα
σιστικά, με τη βοήθεια και των στρατευμάτων της Ρούμελης, στη
σωτηρία του Μεσολογγιού. Αλλά ποιος να ενδιαφερθεί για το Με
σολόγγι; Ο πρόεδρος-εφοπλιστής Κουντουριώτης ή ο αρχιστράτη
γος Γκούρας;
Ο πρώτος ήθελε τα καράβια του σώα, γιατί από αυτά άλλωστε
αντλούor -όπω ~ και όλοι οι άλλοι πλοιοκτήτες- τη δύναμή και την
επιρροή του. Γι’ αυτό όλοι αυτοί αντιδρούσαν στην ιδέα να εθνικοποι
ηθεί ο ιδιωτικός στόλος των νησιών. « Είναι πλέον καλόν νά γίνη»,
έλεγε υποκριτικά, ο Κουντουριώτης, «άλλά δέν πρέπει, έπειδή τότε
θά χάσει ή Ύ δ ρ α τήν ύπόληψίν της».* Αυτό είναι. Είναι καλό, μας λέ
ει, αλλά δεν πρέπει. Γιατί πάνω απ’ όλα είναι η Ύδρα, η δική του πα
τρίδα! Υποκριτή και ψεύτη. Πάνω απ’ όλα δεν είναι ούτε η Ύ δρα, ού
τε η πατρίδα. Πάνω απ’ όλα είναι η δική σου “παρτίδα”, η δική σου
“πάρτη”, τα δικά σου συμφέροντα, τα δικά σου κέρδη. Πάνω απ’ όλα
είναι ο εαυτούλης σου!
Ό ταν, όμως, ήρθε η ώρα και της Πατρίδας και της Θυσίας, ούτε

* Ιστορικόν Αρχείον Α. Ρώμα, όπ. παρ., %. Β', σ. 106.
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ψωνή, ούτε ακρόαση. Τα κούφια λόγια τα μεγάλα, τα “κουράφαλα”
του Ορλάνδου και του κουνιάδου του πήγαν περίπατο. Σιγά μη και
θυσίαζαν αυτοί τα καράβια τους για να σωθεί το Μεσολλόγι. Ούτε
λόγος. Από τη στεριά πάλι ο Γκούρας “Γενικός Αρχηγός της Δυτικής
Ελλάδος”, αντί να συνάξει τα στρατεύματά του και να σπεύσει σε
βοήθεια των πολιορκημένων, απολάμβανε τον τίτλο του Φρουράρ
χου των Αθηνών, γενικός Ντερβέναγας της Αθήνας, και καταμε
τρούσε τις αγγλικές λίρες, που επάξια απόκτησε, λεηλατώντας τον
Μόριά και δολοφονώντας τον Ανδρούτσο. Το ίδιο έκαναν και τα άλ
λα ρουμελιώτικα “παλληκάρια” και οι περιβόητοι καπεταναίοι της
Ρούμελης, που σαν ήταν να πλιατσικολογήσουν τον Μόριά, δύο χρό
νια νωρίτερα, διεπεραιώθηκαν στην Πελοπόννησο μέσα σε δύο ημέ
ρες, ενώ τώρα αρνούνταν να υπερασπισθούν τον τόπο τους. Βλέπετε
ο εχθρός δεν ήταν ο Ιμπραήμ, αλλά οι αντάρτες του Μόριά. Αυτοί
ήταν οι “πατριώτες” του καιρού τους. Οι εθνικόφρονες της εποχής
τους. Οι άλλοι, που πολεμούσαν τον εχθρό, πέθαιναν για την πατρίδα
και έδιναν το αίμα τους, ήσαν οι “αντάρτες”, οι “αντιπρατιώτες”, που
τους άξιζε ο θάνατος και η φυλακή. Αλήθεια, πόσο άσχημα και υπο
κριτικά χρησιμοποιούνται οι λέξεις και κακοποιούνται οι έννοιες από
τους ψεύστες και τους υποκριτές! Αλλά για να ξεκαθαρίσουμε “την
ήρα απο το στάρι” γύρω από αυτήν την ιστορία του πατριωτισμού και
του αντιπατριωτισμού του ’21, ας αφήσουμε να μιλήσουν μόνα τους τα
γεγονότα. Μόλις έπεσε το Μεσολόγγι, ο Ιμπραήμ γυρίζει πάλι στον
Μόριά, για να αποτελειώσει το έργο του, και ερημώνει για δεύτερη
φορά τα πάντα. Αλλά δεν καταφέρνει να επιτύχει σπουδαία πράγματα.
Κανείς δεν προσκύνησε, κανένα χωριό δεν υποτάχθηκε. «Καταλεηλά
τησε, έκαψε, αιχμαλώτισε, συγκέντρωσε δημητριακά και ζώα, αλλά
δεν μπόρεσε να κατακτήσει μόνιμα ούτε μία σπιθαμή εδάφους, δεν
μπόρεσε να επιτύχει την υποταγή ούτε ενός χωριού.
»Οι Πελοποννήσιοι συνηθισμένοι πια στις επιδρομές, αποσύρονταν με τις οικογένειες και τα κινητά αγαθά τους σε σπήλαια και μο
ναστήρια κι από εκεί τον προκαλούσαν... Έ μαθαν να αποφεύγουν
τις μάχες σε ανοιχτό πεδίο, αλλά ο Νικηταράς, ο Κολιόπουλος και ο
Γενναίος Κολοκοτρώνης ρίχνονταν στα πλευρά και στις οπισθοφυ
λακές και σκότωναν τους ξεκομμένους και βραδυπορούντες. Ενώ ο
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πασάς αλώνιζε πάνω-κάτω τη χώρα, ομάδες από 50 ως 300 επανα
στάτες περιφέρονταν ανάμεσα σε Πάτρα,Τρίπολη και Ναυαρίνο,
εξαρθρώνοντας τις συγκοινωνίες και κορφολογώντας κατά τις αψι
μαχίες μερικά μωαμεθανικά κεφάλια».*
Οι άμαχοι και τα γυναικόπεδα, για να σωθούν, κατέφευγαν σαν
τα θηρία σε απρόσιτες βουνοκορφές και απάτητες σπηλιές, ενώ όσοι
μπορούσαν να πολεμήσουν είχαν βγεί στο αντάρτικο και είχαν κάνει
δύσκολη τη ζωή των τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων, στήνοντας
παντού ενέδρες και πολεμώντας σαν λιοντάρια μέσα στους λόγγους
και στα λαγκάδια. Ή ταν η πρώτη εθνική αντίσταση στην ελληνική
ιστορία. «Οί χωσιές τόν έζάλισαν... προσέβαλον καθ’ έκάστην αύτόν.
Δεν εφευγον πλέον καθώς κα'ι πρότερον, άλλά καταλαμβάνοντες
κατά διαστήματα όχυράς θέσεις έκρύπτοντο, κα'ι έκεϊθεν έρρίπτοντο
κατά τών Τούρκων. Έ πειτα δέ πάλιν ύποχωροϋντες έχάνοντο μέσα
είς τά πλησιέστερα σπήλαια... βοηθούμενοι δέ άπο ταΐς σπηλιαϊς των,
έμπόδισαν τόν Ιμπραήμ νά τούς καταστρέψη κα'ι νά τούς αίχμαλωτίση.
»Είς δέ τό χωρίον Καλιάνι** κα'ι άντικρύ τοϋ έκεΐ βράχου*** είναι
δύο σπήλαια... Ό βράχος οΰτος ε’ιναι υψηλός και άπότομος και έχει
ζωνάρια... Διά νά άναβαίνωσι δέ εύκολα και γλήγορα επάνω είς τήν
σπηλιάν οί Καλιανΐται είχαν σχοινία και δι’ αυτών ανέβαιναν... Είς
δέ τήν άλλην σπηλιάν, ή όποία συνέχεται μέ τήν πρώτην και άνήκεν
είς τό χωρίον Ψάρι,**** είχον τάς γυναίκας κα'ι τά παιδία των. Τρεις
ημέρας ό Ίμβραήμ έπολέμησε διά νά καύση αύτά τά σπήλαια, έρριψαν διαφόρους ϋλας καυστικός, άναψαν φωτιάν είς τά χείλη τοΰ
βράχου, έκαμαν μηχανάς μέ ξύλα πολλά, κα'ι μέ ξύλα μακρά έσπρω
ξαν τήν φωτιάν διά νά κλίνη εμπρός κα'ι ύποκάτω τοΰ βράχου, άλλά
τίποτα δεν κατόρθωσαν... Τοιουτοτρόπως οί "Ελληνες έβοηθοΰντο
μεταξύ των είς τις χωσιαΐς κα'ι ό έχθρός έπολεμεϊτο παντοΰ κα'ι πάν
τοτε, ημέραν κα'ι νύκτα».*****
* Thomas Gordon, όπ. παρ., τ. Β', σ. 319.
** σ.σ. το σημερινό Καλλιάνοι, έδρα του Δήμου Στυμφαλίας.
*** Ό π ου σήμερα το εκκλησάκι του Άη-Θόδωρου.
**** Το σημερινό κεφαλοχώρι Ψ άρι Στυμφαλίας.
***** Φ. Φωτάκος, όπ. παρ., σ. 538, 539 και 560.
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Να λοιπόν ποιοι πολεμούσαν, όταν οι Μεσολογγίτες λιμοκτονού
σαν, χάρις στην αβελτηρία της Κυβέρνησης. Επί μήνες η πόλη ζούσε
με τα λιγοστά εφόδια που έστελνε η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά, τα
οποία μετέφεραν στους πολιορκημένους μικρά μονόξυλα, ξεφεύγοντας τον αποκλεισμό. Το ολοκαύτωμα, όμως, του Μεσολογγιού είναι
μεγάλη και τραγική ιστορία για να χωρέσει σε λίγες σελίδες αυτής
της μελέτης. Υποχρεωτικά θα το παρακάμψω, και θα περιοριστώ σε
ελάχιστα, άγνωστα στους πολλούς γεγονότα, άλλοτε τραγικά, άλλο
τε ευτράπελα, επειδή τίποτε από αυτά δεν αναφέρεται στις επίσημες
ιστορίες.
Σύμφωνα, λοιπόν, με πολλές μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, κατά
τη διάρκεια της πολιορκίας οι Μεσολογγίτες προκαλούσαν τους
Άραβες με αυτοσχέδιες βρισιές. Ακόμη και τα μικρά παιδιά συμμε
τείχαν σ’ αυτό το παιγνίδι, φωνάζοντας από τα τείχη: “Κέρατά Ιμπρα
ήμ πασά, κέρατά Ιμπραήμ πασά”. Η απάντηση από τη μεριά των Α ι
γυπτίων ήταν ένας ορυμαγδός από κανονιές.* Αναφέρεται ακόμη και
το περιστατικό, ενός Έ λληνα κανονιέρη, ονόματι Γουρνάρα, που εί
χε «τόσο ήχηράν και βροντώδη φωνήν, ώστε φωνάζων ήκούετο είς
πολύ μεγάλας αποστάσεις» ο οποίος ανέβαινε πάνω στο κάστρο και
φώναζε μέσα στην ησυχία της νύχτας με όλη του την δύναμη: «Αλέστα! Του Κιουταχή τα γένια χέστα».** Δεν υπήρχε μεγαλύτερη προ
σβολή για τους Τούρκους από το να κατηγορήσεις τα γένια τους.
Έ νας άλλος Τούρκος αυτή τη φορά, που γνώριζε καλά τα ελληνικά
έβγαινε κάθε νύχτα και έβριζε πατόκορφα τους Έλληνες. « Έ να ς
Τούρκος Πελοποννήσιος, ήξερεν τήν ελληνικήν γλώσσαν καθαρά.
Κάθε νύχτα δεν έκανε άλλο παρά νά βρίζη τήν Παναγία κα'ι τον
Σταυρόν, τά Μυστήρια, τήν Κολυμβήθραν καϊ δέν άφηνεν τίποτες
ιερόν χωρ'ις νά λέγη αισχρόν. Έ ν α ς Κραβαρίτης στρατιώτης άπό τοΰ
Μάκρη τόν προμαχώνα, τόν άκουγεν, τόν ελεγχεν νά μήν ύβρίζη τήν
θρησκείαν μέ τόση ποταπότητα. Ό Τοΰρκος εξακολουθούσε περισ
σότερον. Τόν λέγει καϊ ό Έ λλη ν στρατιώτης. “Ώρέ Τοΰρκε έσωσες ή

* Nuzzo Mauro, La m ine de Missolongi, Paris 1836.
** Νικ. Μακρής, Ιστορία του Μεσολογγίου, Α θήνα 1957 σ. 42-43.
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ακόμα;” Ειπεν, ειπεν όσα ήδυνήθη. “Έ σω σα, λέγει ό Τούρκος”.
“Ακούσε λοιπόν”, τοΰ άπεκρίθη ό 'Έλλην. “Να σάς χέσω τόν Μωχαμέτην σας, νά σάς χέσω τόν Αλην, νά σάς χέσω τό Σερίφ, νά σάς χέσω
τό Σιαντζάκ-Σερίφ, νά χέσω τόν τάφο τοΰ Μωχαμέτη σας, κα'ι τοΰ
Αλή, νά χέσω τό χατζηλίκη σας, νά χέσω τόν σουλτάνο σας καϊ όλα
τά ρετζιάλια του, τά τζαμιά κα'ι τούς τεκέδες όλους κα'ι τό Κουράνι
σας, νά χέσω τόν βεζύρη σας Κιουταχή καϊ όλους τούς πασιάδες σας,
νά χέσω τούς μπιμπασιάδες σας, τούς μπουλουμπασιάδες σας και τ’
άσκέρι σας, νά χέσω κα'ι τά δικά σου μούτρα, τό κεφάλι σου, τά μαλ
λιά σου, τά φρύδιά σου, τά μάτια σου, τήν μύτη σου, τά μουστάκια
σου, τό στόμα σου, τόν λαιμό σου, τά χέρια σου, τά νύχια σου, νά
χέσω τ’ άρματά σου, τά πιστόλια σου, τό ντουφέκι σου, τό γιαταγά
νι σου, νά χέσω τό τζιμπούκι σου, τόν λουλέ σου, τόν ίμαμέ σου, νά
χέσω τήν σακκούλα όπου βάνεις καπνό και ταΐς φούνταις τής σακ73
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κουλας , και ο λα τα ειπε ωσαν νερο με μιαν πνοήν. Ακρα σιωπή, να
άκούσουν κα'ι αύτο'ι και ημείς. “Ούχ, ό κερατάς”, λέγει, “τίποτες δέν
άφησε άχεστο. Ίσνάφι βρε, δέν ξαναβρίζω!”»*
Αλλά οι βρισιές κατά του εχθρού μπορεί να εκτονώνουν το θυμικό των αγωνιστών, αλλά δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Ο Ιμπραήμ είχε
πληροφορηθεί το σχέδιο των πολιορκημένων να επιχειρήσουν την
έξοδο, τρεις ημέρες νωρίτερα, και είχε λάβει όλα τα αναγκαία στρα
τιωτικά μέτρα. Την πληροφορία την έδωσε στον Ιμπραήμ ένας εξω
μότης δεκαοκτάχρονος Οθωμανός, που είχε βαφτιστεί χριστιανός
και ήταν παραγιός ενός Έλληνα καπετάνιου από αυτούς που ήσαν
μέσα στο Μεσολόγγι. Αυτομόλησε στους Τούρκους και αποκάλυψε
τις κινήσεις των Ελλήνων. Και η ειρωνεία της τύχης ήταν, ότι λίγο
πριν από την Έ ξοδο, ο Ιμπραήμ είχε σκεφθεί σοβαρά να διακόψει
την πολιορκία, γιατί αντιμετώπιζε ανταρσία του στρατού που είχε
αποδεκατιστεί από τις κακουχίες, την ασιτία και τη σθεναρή αντί
σταση των Ελλήνων.
Η τραγική λύση της εξόδου ήταν αναπόφευκτη και η περιγραφή

* Ν. Κασομούλης, Στρατιωτικά Ενθυμήματα, Αθήναι 1939 τ. Β', σ. 108.
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της ακόμη τραγικότερη. Οι περιγραφές των όσων επακολούθησαν εί
ναι ανατριχιαστικές: τα θύματα αναρίθμητα, στοιβαγμένα το ένα πά
νω στο άλλο, σκεπασμένα με λάσπη. Εδώ μια μάνα νεκρή, κρατώντας
στα ξυλιασμένα χέρια το μωρό της, με κατσαρά ξανθά μαλλιά, που μά
ταια προσπαθεί να βυζάξει το νεκρό της στήθος. Εκεί ένα παλληκάρι
που κρατάει ακόμη σφιχτά το χέρι μιας κοπέλλας ντυμένης με μετα
ξωτή πουκαμίσα. Αλλού ένας πατέρας, με ένα αμούστακο παιδί δί
πλα του... Εικόνες φρίκης. Θέαμα της Αποκάλυψης. Δύσκολα μπο
ρείς να διακρίνεις πρόσωπο, φύλο, ηλικία...*
Τα πτώματα των σφαγμένων μαζεύτηκαν σε σωρούς και κάηκαν
για την πρόληψη επιδημίας. Την επομένη τής εξόδου φορτώθηκαν
για την Κωνσταντινούπολη σφραγισμένα βαρέλια με 7.000 αφτιά και
πολλά κομμένα κεφάλια αρχηγών, αλατισμένα. Η τιμή για κάθε ζευ
γάρι κομμένα αφτιά ήταν 50 γρόσια. Οι στρατιώτες του Ιμπραήμ για
να εισπράξουν περισσότερα γρόσια έκοβαν και τα αφτιά των νε
κρών μουλσουμάνων.
Έ ξι χιλιάδες γυναίκες και παιδιά που σώθηκαν, οδηγήθηκαν στα
σκλαβοπάζαρα της Αιγύπτου. Δεν υπάρχει ομοφωνία για τον αριθ
μό των νεκρών. Αλλοι μιλάνε για 7.000 και άλλοι για 13.000 με
14.000 απο την αρχή της πολιορκίας μέχρι την έξοδο. Αλλά και οι
απώλειες του Ιμπραήμ, δεν ήταν μικρότερες. Σύμφωνα με πηγές της
εποχής, από τους 24.000 Άραβες που έφθασαν στον Μόριά, μετά την
έξοδο, είχαν μείνει μόνο 3.500. Οι υλικές ζημιές ανυπολόγιστες. Δεν
έμεινε τίποτε όρθιο. Η πόλη ήταν ένας σωρός ερειπίων. Μόνο είκο
σι περίπου σπίτια δεν είχαν ολοσχερώς καταστραφεί. Μεταξύ αυτών
και το σπίτι όπου έμενε ο Λόρδος Μπάυρον. Η πολιορκία και το
ολοκαύτωμα του Μεσολογγιού ξεσήκωσε την ελληνική, αλλά και την
ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Οι πρώτες φωνές συμπαράστασης, ακού
στηκαν, όχι από τα επίσημα χείλη της Κυβέρνησης, αλλά από ανιδιο
τελείς και αγνούς πατριώτες. Πρώτος και καλύτερος ο Μεγάλος Κο
λοκοτρώνης, το Λιοντάρι του Μόριά, που με δημόσια διακήρυξη, καλεί όλους τους Έ λληνες στα όπλα για τη σωτηρία της μαρτυρικής πό

* Nuzzo Mauro, όπ. παρ., α. 5-13.
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λης. Και ας ήταν βασανισμένος, κυνηγημένος, προδομένος, φυλακι
σμένος παροπλισμένος, τσακισμένος από τη δολοφονία του γυιού
του και του αδελφού του. Αυτό ήταν το μεγαλείο του! Θέλει να συ
νεγείρει τους Έλληνες, να τους εμψυχώσει, να τους ενώσει, και τους
ζητάει να λησμονήσουν τις θηριωδίες και τις βαρβαρότητες του τε
λευταίου εμφυλίου πολέμου, όπου τα στίφη των Ρουμελιωτών πέρα
σαν από τσεκούρι και φωτιά την Πελοπόννησο. Ξεσηκώνεται ο Γέ
ρος του Μόριά και βροντοφωνάζει: « Πατριώται. Τά περάσμενα νά
λησμονηθούν. Νά πιάσωμε, όλοι τά όπλα μικρο'ι κα'ι μεγάλοι... κα'ι νά
τρέξωμεν με όρμή καί με άπόφασιν και άμισθ'ι, καθώς και εις τήν
άρχήν τοϋ ίεροΰ μας τούτου άγώνος... ούτως κα'ι τώρα νά πολεμήσωμεν τον Άράπην... και δέν πρέπει νά σάς δειλιάσει τό πέσιμον τοϋ
Μεσολογγίου, διότι άν τό έκυρίευσεν, εκείνος ήξεύρει κα'ι ημείς δέν
άγνοοϋμεν πόσον άκριβά τοΰ έκόστισε. Τοΰτο το σχέδιον διά νά τό
βάλωμεν είς ενέργειαν όσο τάχους, έγινεν όρκος κα'ι άπόφασις νά
σκοτώσωμεν, να κάψωμεν, να παιδεύσωμεν έκείνους οπού αδιαφο
ρήσουν. Ούτε φυγή ούτε κρύψιμον, ούτε καμμία πρόφασις θέλει
γλυτώσει τόν άπειθή. Φωτιά κα'ι τζεκούρι θά μεταχειρισθώμεν άποφαστικά, διότι νομίζουν μερικο'ι άνόητοι ότι ημποροΰν νά τούς
γλυτώσουν οί λόγγοι κα'ι τά βουνά κι οί τρύπαις και δέν στοχάζον
ται ότι άν χαθή ή πατρίς, αύτο'ι δέν ημποροΰν νά κρυφτοΰν ούτε
στοΰ βοδιοΰ τό κέρατον. Ούτως γινομένου τοΰ σχεδίου, ή Διοίκησις
είναι βαλμένη νά εύρη πόρον κα'ι οικονομίαν κα'ι νά μάς προμηθεύη
ψωμί, φυσέκια κα'ι τά λοιπά άναγκαια, επειδή μισθόν δέν θέλει πάρει
ούδείς κατά ξηράν, ούτε κατά θάλασσαν, ούτε διοικητής, ούτε
υπηρέτης τής Διοικήσεως, ούτε γραμματικός, ούτε κανείς, άλλά όλοι
έτσι νά δουλεύσωμεν, κα'ι σάν γλυτώσωμεν τότε ή πατρ'ις θέλει
άμείψει τάς δουλεύσεις τοΰ καθενός, άν άδιαφορήση κανείς, πάλιν
λέγω, θά σκοτώσωμεν... τούς άδιαφορούντας, άγκαλά δεν πιστεύω
νά είναι κάνεις τόσον άναίσθητος νά μή τρέξη...»*
Φωνή βοώντος εις ώτα μη ακουόντων. Ποιος να τον ακούσει. Η
Κυβέρνηση Κουντουριώτη ψηφοθηρούσε στην Εθνική Συνέλευση

* Α ρχείον Κοινότητος Ύ δρα ς, τ. IB', σ. 117.
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της Επίδαυρου, για να διατηρήσει την εξουσία της και δεν είχε και
ρό να ακούσει τη φωνή της λογικής και του εθνικού χρέους. Οι
οπλαρχηγοί της Ρούμελης, Γκούρας, Καραϊσκάκης, Μακρυγιάννης,
Καρατάσος, Δυοβουνιωτης, Τζαβέλλας, Μπότσαρης, Πανουργιάς,
Περραιβός, Γάτζος και λοιποί πρωταγωνιστές και... παλληκάρια της
ρουμελιώτικης εισβολής προ διετίας στον Μόριά, σφύριζαν αδιάφο
ρα, μακριά από το μέτωπο της τραγωδίας. Και οι Μεγάλοι Απόντες,
οι Ηθικοί Αυτουργοί του Ολοκαυτώματος, σι... πατριώτες Μαυρο
κορδάτος, Κωλέττης και τα τσιράκια τους, παρακολουθούσαν την
ανελέητη σφαγή, μέσα από το απόρθητο κάστρο του Παλαμηδιού,
ενώ τα καράβια του Κουντουριώτη περίμεναν δεμένα στο κόλπο του
Ναυπλίου, έτοιμα να σαλπάρουν, σε περίπτωση κινδύνου, για ασφα
λέστερα λιμάνια, για να μεταφέρουν τους ανίκανους και δειλούς
ηγεμονίσκους της κωλεττικοφαναριώτικης φατρίας, αφήνοντας πίσω
τους μόνο του, τον Κολοκοτρώνη και τους δικούς του, να βγάλουν
και πάλι τα κάστανα απο την φωτιά. Οι προσφορές, όμως, των πραγ
ματικών πατριωτών και των ηρώων, δεν εκτιμήθηκαν, όπως έπρεπε,
από το ελεύθερο πλέον ελληνικό κράτος.
Ό λοι οι αληθινοί αγωνιστές δεν τιμήθηκαν, όπως τους άξιζε, από
μία πατρίδα που ελευθέρωσαν με το αίμα τους. Οι μεγάλες τιμές και
η ευγνωμοσύνη του Έ θνους, δεν δόθηκαν στον Κολοκοτρώνη, στον
Νικηταρά, στον Μαυρομιχάλη, στον Πλαπούτα και σε τόσους άλ
λους.
Το μεγαλείο τους δεν χωρούσε στις μεγάλες λεωφόρους της χώ
ρας. Το ανάστημά τους και η αξία τους, στριμώχτηκαν σε μερικά
άθλια περιφερειακά στενοσόκακα της πρωτεύουσας, εκεί όπου σω
ρεύονται τα μπάζα. Οι μεγάλοι, λαμπεροί δρόμοι αυτής της χώρας
παραδόθηκαν ως εθνική κληρονομιά στους νέους κατακτητές που
αντικατέστησαν τους Τούρκους, τους οποίους μας επέβαλαν τα ξένα
συμφέροντα.
Προτεραιότητα στην ευγνωμοσύνη του Έ θνους και στη συνείδη
ση του Γένους, είχαν αυτοί που βασίλεψαν, από το ’21 μέχρι χθες, σ’
αυτόν τον άμοιρο τόπο, εκφυλισμένοι γόνοι πρωτοκλασάτων και
δευτεροκλασάτων φεουδαρχών της βόρειας Ευρώπης, «επιθέμενοι»
επί των κεφαλών μας, κατά τη δική τους έκφραση, και επιτιθέμενοι
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κατά του ελληνικού λαού, που μόλις είχε αποκτήσει την ανεξαρτησία
του, με μισθοφόρους τους οποίους έφεραν μαζί τους, εξόντωσαν
τους ανέργους, ανέστιους ελευθερωτές της γενιάς του ’21, που ένα
ντι των θυσιών τους σε αίμα, δεν ζητούσαν από την ελεύθερη πλέον
πατρίδα, παρά ένα κομμάτι ψωμί, ένα κεραμίδι και μία μοίρα στον
ήλιο. Ο ήλιος όμως δεν ανέτειλε ποτέ γι’ αυτούς. Τους βάφτισαν λη
στές και τρομοκράτες, για να μπορέσουν “νόμιμα” να τους αφανί
σουν. Ό ποιος θέλει να σκοτώσει το σκυλί, το λέει λυσσασμένο! Χ α
ράματα τους πήραν τα κεφάλια οι στέρφοι μανδαρίνοι και οι χαλκο
πράσινοι φρουροί. Οι θρόνοι των βασιλίσκων που μας κουβάλησαν
οι ξένοι, θεμελιώθηκαν πάνω σ’ αυτά τα ιερά οστά του ’21 και οι διά
δοχοι και συνεργοί τους, μας επέβαλαν, πάνω από όλους και από
όλα, αυτούς κατά κύριο λόγο να τιμούμε, λες και αυτοί απελευθέρω
σαν την χώρα. Και να μας κοροϊδεύουν και από πάνω, μιλώντας μας
για μνήμη ιστορική και τέτοια φληναφλήματα, λες και η εθνική μνή
μη έχει να κάνει με... την ιστορική φουστανέλλα του Οθωνα, τα βρα
κιά και τα φουστάνια της Αμαλίας! Λες και η βασίλισσα Σοφία, το
όνομα της οποίας έχει ο σπουδαιότερος και λαμπρότερος δρόμος της
Αθήνας, να ήταν η μεγαλύτερη προσωπικότητα της Ελλάδας, από την
εποχή του Κέκροπα μέχρι σήμερα, πάνω από τον Όμηρο, τον Πλά
τωνα και τον Αριστοτέλη, ωστε να δικαιολογείται απόλυτα η τιμή αυ
τή. Μα ποιά είναι αυτή η περιβόητη βασίλισσα και ποιό το έργό της;
Προφανώς ξέρετε ελάχιστα ή τίποτε γι’ αυτήν. Να σας ενημερώσω
λοιπόν, για να καταλάβετε, γιατί οι δουλοπρεπείς, δουλόφρονες,
ασπόνδυλοι πολιτικάντηδες που μας κυβέρνησαν -ήσαν οτιδήποτε
άλλο, εκτός από Ηγέτες-* οι γελωτοποιοί του βασιλιά, έκαναν κολοτούμπες μπροστά στις βασιλικές επιθυμίες και διαταγές και δεν δί
σταζαν να παραδώσουν τα άγια τω αγίων της Ελλάδας στα σκυλιά,
“τοις κυσί” που γράφουν και τα ευαγγέλια. Η κυρία λοιπόν αυτή που
το όνομά της έχουν στο στόμα τους καθημερινά εκατομμύρια κάτοι
κοι της πρωτεύουσας, ήταν κόρη του αυτοκράτορα της Γερμανίας

* Ο ηγέτης θέλει κότσια και κάτι άλλο.
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Φρειδερίκου του Γ', εγγονή της βασίλισσας της Αγγλίας Βικτωρίας,
αδελφή τού μετέπειτα Γερμανού αυτοκράτορα Γουλιέλμου του Β',
του γνωστού Κάιζερ, νύφη του βασιλιά Γεωργίου του Α', γυναίκα του
βασιλιά Κωνσταντίνου, αυτού ο οποίος δημιούργησε δυο χωριστά
ελληνικά κράτη με'σα στην ίδια χώρα, το κράτος των Αθηνών και το
κράτος της Θεσαλονίκης, που χώρισε τους Έ λληνες σε βασιλικούς
και σε βενιζελικούς και ήταν ο κύριος υπαίτιος της Μικρασιατικής
καταστροφής, και μητέρα των βασιλιάδων Γεωργίου του Β', Α λέξαν
δρου του Α', ο οποίος πέθανε στο Τατόϊ από το δάγκωμα μιας μαϊ
μούς, και του Παύλου. Γιαγιά επομένως του Κωνσταντίνου και πεθε
ρά της Φρειδερίκης. Υποθέτω ότι τώρα μπορείτε να καταλάβετε για
τί το όνομά της ζει και βασιλεύει μέχρι σήμερα και γιατί η μνήμη της
έχει τιμηθεί με τον συγκεκριμμένο δρόμο της πρωτεύουσας. Με τό
σους τίτλους, τόσα μέσα, με πατέρα, μητέρα, αδελφό, θείο,* θεία, πε
θερό, σύζυγο, παιδιά και εγγόνια “στην Κορώνη”, πάλι τυχεροί είμα
στε οι Έλληνες, που οι οσφυοκάμπτες γελωτοποιοί των Αθηνών, δεν
άλλαξαν για χάρη της, το όνομα της χώρας, από Ελλάς, σε Σόφιάς και
από Ελλάδα, σε Σοφιάδα. Ή σαν ικανοί και αυτό ακόμη να κάνουν.
Η εν λόγω κυρία που βασίλεψε στην Ελλάδα για μία πενταετία, περ
νούσε την ώρα της, όπως κάνουν όλες οι καλές και φιλόστοργες βα
σίλισσες, με επισκέψεις σε ορφανοτροφεία** και σε γηροκομεία, συνοδευόμενη απο τις Κυρίες επί των Τιμών, επί της Ανυποληψίας, της
Αναισχυντίας και της Αναξιοπρεπείας, του έσχατου δηλαδή αυτοεξευτελισμού της στοιχειώδους ανθρώπινης αξιοπρέπειας, με το να
υπηρετείς δουλικά τον εκάστοτε Ηγεμόνα, γλύφοντας, έρποντας και
με τα κέρατά σου, δορυφόρος του βασιλιά και της βασίλισσας, για νάχεις την ψευδαίσθηση ότι είσαι κάποιος -κάποια, μετέχοντας στα μα
γειρέματα της βασιλικής κουζίνας και στα μασκαρέματα της βασιλι
κής Αυλής. Ή ταν μία πεντάσχημη, κακότροπη, στριμμένη, με όλα,
στο έπακρον ανεπτυγμένα τα γερμανικά ελαττώματα, γυναίκα, που
κυβερνούσε από το παρασκήνιο την Ελλάδα, επηρέαζε αφάνταστα

* Μπάρμπα.
** Ω, τα καϋμένα τα ορφανά!
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τον Κωνσταντίνο και όλοι ξέρουμε πλέον που μας οδήγησε η πολιτι
κή του. Η πεθερά, το πρότυπο και η δασκάλα της άλλης όμοιας Γερ
μανίδας, της Φρειδερίκης, που οι Έλληνες της είχαν κολλήσει παρα
τσούκλι “Κυρία Απαγορεύεται”, Φράου Φερμπότεν,* στα γερμανικά.
Αυτήν την “Πρώτη Κυρία” τιμά τώρα χρόνια η πατρίδα. Και να μη
ντρέπεται κανείς. Κανείς από αυτούς, που μας κυβέρνησαν και μας
κυβερνούν μέχρι σήμερα, να μην έχει το θάρρος, την παλληκαριά και
την εντιμότητα να πάει κόντρα στο ρεύμα, στην υποκρισία, στην ψεύ
τικη, κατασκευασμένη και μεταλλαγμένη μνήμη, αποκαθιστώντας
ιστορικά την αλήθεια και αποδίδοντας την ευγνωμοσύνη της πατρί
δας, σ’ εκείνους που πραγματικά την αξίζουν. Ούτε τους Τούρκους
δεν είμαστε άξιοι να μιμηθούμε, που έχουν για Πατέρα της πατρίδας
τους, Ηρωα και Πρόσωπο Ιερό, τιμώμενο παντού, τον Κεμάλ Ατατούρκ, τον δικό τους Κολοκοτρώνη. Αυτόν θεωρούν και αυτόν τιμούν,
ως Ηγέτη, ως πατέρα του λαού τους, και όχι τον Μωάμεθ τον Πορθη
τή, ούτε κάποιον άλλον, από τους δεκάδες σουλτάνους, οι οποίοι κυ
βέρνησαν τη χώρα τους και που στο κάτω-κάτω της γραφής ήσαν όλοι
τους καθαρόαιμοι Τούρκοι.

<^δΑΒ^

Αλή Πασάς Τεπελενλής
1. Ο Μουλσουμάνος Βοναπάρτης.
Ο Αλή πασάς υπήρξε και εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο
πολυσυζητημένα πρόσωπα της προεπαναστατικής περιόδου της ελ
ληνικής ιστορίας. Αν και αρχικά τοπικός αξιωματούχος, όπως τόσοι
άλλοι, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δημιούργησε κράτος εν κράτει, και κυριολεκτικά για 33 χρόνια** με τη δράση του σημάδεψε
* Frau Verboten.
** 1788-1821.
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καίρια την περίοδο αυτή και επηρέασε τις πολιτικές και κοινωνικές
εξελίξεις και, σε σημαντικό βαθμό την έναρξη και την επιτυχία του
ξεσηκωμού του Γένους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτίθε
μαι να του αφιερώσω περισσότερο χώρο στο δοκίμιο αυτό. Αλλά και
για τον πρόσθετο λόγο ότι επρόκειτο για μία αντιφατική και περί
πλοκη προσωπικότητα για την οποία έχουν γραφτεί τόσα πολλά, όσα
σχεδόν για όλους τους άλλους μαζί πρωταγωνιστές της ίδιας περιό
δου, αλλά και ακόμη, γιατί ο βεζίρης αυτός είχε γίνει γνωστός και
εκτός Ελλάδος, αφού διατηρούσε σχέσεις και επαφές με τις μεγαλύ
τερες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις. Ή ταν ένας από τους ισχυρότερους το
πάρχες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η διακυβέρνησή του συ
νέπεσε με μία περίοδο σοβαρών αναστατώσεων και πολιτικών εξε
λίξεων στη δυτική Ευρώπη. Στην πρωτεύουσά του, τα Γιάννενα, είχαν
προξενεία τέσσερεις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις. Ηγεμόνευε, σχεδόν ανε
ξάρτητος και αυτόνομος, πάνω σε ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού
χώρου και επεδίωκε την επικοινωνία με τις Ευρωπαϊκές χώρες, εμφα
νιζόμενος ως προοδευτικός και ανεξίθρησκος ηγέτης. Δεκάδες ήταν
οι διάσημοι, αλλά και οι άσημοι περιηγητές που μπαινόβγαιναν στο
σεράι του. Πολλοί από τους επισκέπτες του αυτούς έγραψαν εγκωμια
στικά χρονικά και ταξιδιωτικές εντυπώσεις για την προσωπικότητα
και την πολιτική του. Η φήμη του είχε επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη.
Για κανέναν άλλο Οθωμανό αξιωματούχο δεν έχουν γραφτεί τόσα
πολλά. Ο λόρδος Βύρωνας που τον επισκέφθηκε και τον γνώρισε από
κοντά, τον αποκάλεσε Μουσουλμάνο Βοναπάρτη * και του αφιέρωσε
επαινετικούς στίχους. Ο Βίκτωρ Ουγκώ επίσης έλεγε πως ο Αλή πα
σάς ήταν «ο μοναδικός κολοσσός που ο αιώνας μας μπορεί να αντιπα
ραθέσει στον Ναπολέοντα»,* * και ο Άγγλος ιστορικός William Miller,
έγραψε ότι «ο Λέων των Ιωαννίνων είναι ο πρόδρομος της Ελληνικής
Επαναστάσεως».*** Ο Άγγλος επίσης γνωστός ιστορικός George Fin
lay, τον αποκαλεί σκληρό, αλλά δίκαιο πασά.**** Ο Ρουμάνος ιστο

* βλ. Harold Spenser, Byron and Greece, London 1924.
** Les Orientales, Oeunres completes, Paris 1924.
*** W. Miller, Η Τουρκία καταρρέουσα, μετ. Σπ. Λάμπρου, Αθήνα 1915.
**** G Finlay, History o f the Greek Rennolution, Εδιμβούργο 1861.
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ρικός Ν. Jorga, έγραψε ότι ο τύραννος των Ιωαννίνων «δεν θα λη
σμονηθεί ποτέ τόσο για τις αγριότητες, όσο και για τη μεγαλοπρέ
πεια του καθεστώτος του».* Και ο Ρώσος ιστορικός Άρς γράψει: «Ο
Αλή πασάς διακρινόταν για τη σκληρότητα, τη δολιότητα και την πα
νουργία του. Σ’ αυτά εμοιαζε με τους άλλους Τούρκους πασάδες. Σε
αντιστάθμισμα ξεχώριζε από εκείνους πέρα για πέρα με την επιδέ
ξια πολιτική του. Αγνοούσε κάθε τι τουρκικό και εκδήλωνε αυξημέ
νη προσοχή για τους Αρβανίτες και τους Έλληνες. Στο πασαλίκι του
αυτοί κατείχαν τις καλύτερες θέσεις. Προστάτευε την παιδεία ανά
μεσα στους Έ λληνες και στους Αρβανίτες υπηκόους του. Η ελληνι
κή ήταν η επίσημη γλώσσα στην επικράτειά του. Στα Γιάννενα λει
τουργούσαν ελληνικά σχολεία και υπήρχαν βιβλιοθήκες. Οι δάσκα
λοι ήταν επιφανείς λόγιοι που είχαν καταστήσει την πόλη το μεγάλο
πολιτιστικό κέντρο της Ελλάδας. Ωστόσο ηταν ωμότατη η εκμετάλ
λευση της ελληνικής και της αρβανίτικης αγροτιάς».**
Ό λα, όμως, αυτά τα εγκώμια και τα καλά λόγια που γράφονταν
για το Αλή, ήταν αποτέλεσμα ενός καταπληκτικού μηχανισμού προ
παγάνδας που είχε στήσει. Ή ταν, όπως θα λέγαμε σήμερα, επικοινωνιακά αξεπέραστος. Έ κανε με αφάνταστη μαεστρία τέτοιες δη
μόσιες σχέσεις που, όσοι δεν τον ήξεραν από κοντά, σχημάτιζαν την
εντύπωση ότι επρόκειτο για έναν φωτισμένο και δίκαιο ηγεμόνα. Φι
λοξενούσε ηγεμονικά τους επώνυμους Ευρωπαίους περιηγητές, τους
διευκόλυνε στις περιηγήσεις τους ανά τη χώρα και τους παρείχε κά
θε βοήθεια και εξυπηρέτηση. Φυσικό ήταν, όταν γύριζαν στο τόπο
τους, να έχουν να λένε τα καλύτερα λόγια γι’ αυτόν. Φρόντιζε να
κρύβει και να δικαιολογεί τα εγκλήματά του και να τα εμφανίζει ως
ψευδείς κατηγορίες των εχθρών του.Υποχρέωνε τους δεσποτάδες
και τους προκρίτους να τον παινεύουν με αναφορές τους στον σουλ
τάνο. Μέχρι ο πατριάρχης Ιεροσολύμων του έστειλε γράμμα για να
τον διαβεβαιώσει «ότι δεν θέλομεν λείψει άπό τοΰ να άναφέρομεν τά
τοιαΰτα ένδοξα προτερήματα κάί τάς εύποιίας*** τής Ύψηλότητός

* Ν. Jorga, Breuve histoire de I’Albanie, Βουκουρέστι 1919.
** Η μ υ σ η κ ή οργάνωση Φιλική Εταιρεία, μετ. Σ. Παπαδημητρίου, Αθήνα 1966.
*** Τα καλά έργα.
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σου, προς τους πολυχρονίους αύθέντας τοΰ Υψηλοί) Δοβλετιού».
Δεν ήταν λοιπόν αυτή η πραγματικότητα, την οποία η προπα
γάνδα του Αλή παρουσίαζε. Θα λέγαμε ότι ο Αλής συγκέντρωνε
στο πρόσωπό του, ό,τι το χειρότερο μπορεί να χαρακτηρίσει την
ανθρώπινη φύση. Κακουργία, βαρβαρότητα, απανθρωπία, αφιλία,
ασέλγεια, υποκρισία, ανεντιμότητα, φιλοχρηματία, απιστία, με δυο
λόγια παλιανθρωπιά του χειρίστου είδους. Δ εν ήταν ο φιλελεύθε
ρος και φωτισμένος ηγεμόνας, όπως μερικά ευρωπαϊκά χρονικά
θέλουν να τον παρουσιάσουν. Το γεγονός ότι επέτρεπε την ανεξιθρησκεία και την παιδεία στην επικράτειά του, είχε να κάνει μόνο
με το πολιτικό του συμφέρον, γιατί κυβερνούσε στο σύνολό τους ελ
ληνικούς πληθυσμούς τους οποίους είχε ανάγκη όχι μόνο για να
τους εκμεταλλεύεται, αλλά και για να τους χρησιμοποιεί εκάστοτε
ως συμμάχους στα πολιτικά του σχέδια, που απέβλεπαν στην α νε
ξαρτητοποίησή του από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτός ήταν
ένας από τους λόγους, που όλοι οι σύμβουλοί του, οι γραμματικοί
του, οι μηχανικοί του, οι γιατροί του, οι δραγουμάνοι του, οι πρά
κτορες και όλα τα στελέχη του διοικητικού του μηχανισμού ήταν
Έλληνες. Από την άλλη μεριά πάλι δεν ήταν δυνατόν να δικαιολο
γηθεί η αγριότητα, η τρομοκρατία και η αυθαιρεσία του. Οι περισ
σότεροι αγρότες είχαν μεταβληθεί με τη βία σε δουλοπάροικους.
Ολόκληρα χωριά γίνονταν τσιφλίκια του Αλή και των γιων του. Το
καθεστώς του, ήταν σχολείο τυραννίας και ηθικού ξεπεσμού. Ποτέ
κανείς και για τίποτε δεν ήταν σίγουρος στην περιοχή του. Δεν
υπήρχε, έστω ένα υποτυπώδες κοινοτικό σύστημα διακυβέρνησης.
Έ να ς ήταν ο μονάρχης. Απόλυτος και αδιαφιλονίκητος. Ο Αλής.
Οι κοτσαμπάσηδες ήταν παροπλισμένοι. Δ εν είχαν ούτε τα προνό
μια, ούτε την ισχύ που διέθεταν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Δεν είχαν το δικαίωμα να στέλνουν βεκίληδες στην Πύλη, όπως π.χ.
έκαναν στην Πελοπόννησο, ώστε να επιτηρείται και να ελέγχεται
στο μέτρο του δυνατού η διοίκηση του βεζίρη και να αποφεύγονται
από μέρους του οι ακρότητες και οι αυθαιρεσίες. Φρόντιζε να τα
έχει καλά με τον σουλτάνο. Δημιουργούσε ταραχές είτε μέσα στον
δικό του χώρο, είτε κυρίως σε άλλα πασαλίκια, έσπειρε τη διχόνοια
και διέβαλε τους άλλους πασάδες στην Πύλη και εμφανιζόταν έτσι
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ως ο μόνος πιστός στο Δοβλέτι,* από το οποίο έπαιρνε την εξουσία
να επαναφέρει την τάξη. Δεν ξέρω αν το αξίωμα τοΰ “διαίρει και
βασίλευε” το πήρε από τους Άγγλους ή οι Άγγλοι το διδάχτηκαν
από αυτόν. Έ τσι απέκτησε δύναμη και πλούτο. Η Υψηλή Πύλη δεν
ευνοούσε την ανάδειξη ισχυρών τοπαρχών, που ίσως μία ημέρα θα
αμφισβητούσαν την κυριαρχία της. Τους ήθελε αποδυναμωμένους.
Ωστόσο μερικοί, πρώτος και καλύτερος ο Αλής, κατάφεραν με τη
μέθοδο που μόλις περιέγραψα, να γίνουν απαραίτητοι στην Πύλη,
να γίνουν το μακρύ χέρι της σουλτανικής εξουσίας και να αποκτή
σουν δύναμη και πλούτο. Κυρίως πλούτο. Παράλληλα, ο Αλής καλ
λιεργούσε φιλικές σχέσεις και με τις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις για να
τις χρησιμοποήσει στα μελλοντικά του σχέδια. Οι σχέσεις, όμως,
αυτές ήταν τυχοδιωκτικές. Υποκρινόταν τον φίλο και προσεταιρι
ζόταν, τον, κατά τις περιστάσεις, ισχυρό. Α ν σε μία δεδομένη στιγ
μή το πάνω χέρι στην ευρωπαϊκή πολιτική είχαν οι Άγγλοι, πήγαι
νε με τους Άγγλους, αν υπερίσχυαν οι Γάλλοι, δήλωνε φίλος με
τους Γάλλους. Δ εν είχε “μπέσα”,** δεν πίστευε και δεν εμπιστευό
ταν κανέναν, παρά μόνο τον εαυτό του, γι’ αυτό και στο τέλος, όταν
τα σουλτανικά στρατεύματα τον πολιόρκησαν, τον εγκατέλειψαν
όλοι και έμεινε μόνος, έρημος και αβοήθητος.

2. Από ληστής πασάς.
Οι πρόγονοι του Αλή είχαν μεταναστεύσει στην Αλβανία από τη Μι
κρά Ασία, εκατό περίπου χρόνια πριν τη γέννησή του. Επρόκειτο για
φάρα*** ληστρικών στοιχείων, που επιδόθηκαν και στη νέα τους πα
τρίδα σε αρπαγές και σε ληστείες.Έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των
κατοίκων της Βορείου Ηπείρου, όπου εγκαταστάθηκαν. Η Υψηλή
Πύλη, όταν είδε και αποείδε ότι ήταν όχι μόνο δύσκολο, αλλά και

* Τουρκικό, devlet = κράτος, κυβέρνηση.
** Αλβανικό, bese = λόγος τιμής.
*** Αλβανικό, fara = γένος, σόι.
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αντιοικονομικό να τους εξουδετερώσει, τους ενέταξε στο σύστημα,
όπως έκανε πάντοτε σε παρόμοιες περιπτώσεις, και από διωκόμε
νους τους κατέστησε διώκτες άλλων παρόμοιων συμμοριών. Έτσι οι
χθεσινοί κλέφτες και ληστές έγιναν χωροφύλακες και αστυνόμοι του
οθωμανικού κατεστημένου, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν, ως οργάνων
πλέον της επίσημης εξουσίας. Ο παππούς του, Μουχτάρ, γρήγορα
μπήκε στην υπηρεσία του σουλτάνου και εγκατέλειψε τον ληστρικό
βίο, αλλά σκοτώθηκε σχετικά νέος στην Κέρκυρα, κατά τον πρώτο
Ρωσοτουρκικό Πόλεμο. Ο νόθος γυιός του Μουχτάρ, Βελής, κυνηγή
θηκε άγρια από τα γνήσια παιδιά του πατέρα του και τη μάνα τους
και υποχρεώθηκε να βγεί στο βουνό και να γίνει ληστής μαζί με την
γυναίκα του Χάμκω. Αυτού του ζευγαριού παιδί ήταν ο Αλής. Ο Β ε
λής όμως πέθανε, όταν ο Αλής ήταν εννιά χρόνων. Τον μεγάλωσε η
μάνα του Χάμκω η οποία, για να επιβιώσει, συνέχισε τις ληστείες.
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες της παρανομίας μεγάλωνε και ο Αλής,
συμμετέχοντας φυσικά στις επιχειρήσεις της μάνας του, μέχρι που
μπήκε στην υπηρεσία του πασά της Εύβοιας. Δεν τον ικανοποιούσε
όμως αυτή η θέση. Ή ταν πολύ μικρή για τις αμέτρητες φιλοδοξίες
του. Ούτε είχε προοπτική εξέλιξης. Προς το παρόν επεδίωκε με κά
θε τρόπο να γίνει δερβεναγάς στο Τεπελένι,* δηλαδή αρχηγός των
ενόπλων που φρουρούσαν τους δημόσιους δρόμους και ιδίως τα πε
ράσματα των βουνών, τα δερβένια,** διότι εκεί υπήρχε πολύ χρήμα,
αφού τα δερβένια της εποχής εκείνης ήταν κάτι παρόμοιο με τα ση
μερινά διόδια και κανείς δεν μπορούσε να τα περάσει χωρίς να φο
ρολογηθεί νόμιμα και παράνομα. Από τότε παραμένει η έκφραση,
«αυτός είναι δερβεναγάς», με την έννοια ότι το άτομο αυτό έχει από
λυτη εξουσία, δεν λογαριάζει κανέναν, είναι τυραννικός και αυθαί
ρετος. Για να παραμένει ακόμη τόσο έντονα στη λαϊκή συνείδηση η
συμπεριφορά αυτού του Οθωμανού αξιωματούχου, φαντάζεται κα
νείς τις εμπειρίες των ταξιδιωτών της εποχής εκείνης πάνω στα ψη
λά βουνά που είχαν να αντιμετωπίσουν, μόνοι και ανυπεράσπιστοι,

* Τουρκικό, derbentagasi.
** Τουρκικό, derbent = (τιενή διάβαση ανάμεσα σε δυο βουνά.
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τον απόλυτο κυρίαρχο της ζωής, της τιμής και της περιουσίας τους,
αν δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις του. Να, γιατί ο Αλής ήθελε τα
δερβένια του Τεπελενιοΰ. Έ λα όμως, που αυτά ανήκαν στη δικαιο
δοσία του Κουρτ Πασά του Βερατίου* που δεν ήταν διατεθειμένος
να εκχωρήσει τα ορεινά χρυσορυχεία σ’ έναν αλιτήριο σαν τον Αλή.
Τότε και αυτός τό ’ριξε crto αντάρτικο και κατατρομοκρατούσε τον
πληθυσμό. Κατάφερε, όμως, ο πασάς και τον έκλεισε φυλακή. Με τα
παρακάλια ωστόσο της μάνας του της Χάμκως τον αποφυλάκισε.
Ελεύθερος πλέον προσπάθησε να επιτύχει τον σκοπό του, όχι με τη
βία, αλλά με τη διπλωματία. Ζήτησε από τον πασά του Βερατίου να
παντρευτεί την κόρη του. Φυσικά ο πασάς αρνήθηκε και τότε εκεί
νος στράφηκε στον Καπλάν πασά του Δελβίνου της βόρειας Ηπεί
ρου, εχθρό του Κουρτ πασά και ζήτησε σε γάμο την κόρη του Εμινέ.
Ο γάμος έγινε, και έτσι, από τη μια στιγμή στην άλλη, ο Αλής βρέθη
κε να είναι γαμπρός ενός ισχυρού πασά της περιοχής που διεκδικούσε και αυτός τα δερβένια του Τεπελενιού. Από την Εμινέ απέκτησε
δύο αγόρια. Τον Βελή και τον Μουχτάρ. Στη συνέχεια κατέδωσε
στον σουλτάνο τον πεθερό του για συνεργασία με τους Ρώσους, με
αποτέλεσμα τον αποκεφαλισμό του. Τη θέση του αποκεφαλισθέντος
πεθερού του, πήρε ο Αλή βέης, στον οποίο ο Αλή πασάς έδωσε ως
γυναίκα του την αδελφή του. Αλλά την ίδια τύχη με τον πεθερό του
είχε και γαμπρός του. Τον κατέδωσε και αυτόν για προδοσία στην
Πύλη και τον αποκεφάλισαν. Αφού κατάφερε να εξοντώσει όλους
τους αντιπάλους του στην Ή πειρο, έστειλε ληστοσυμμορίες από δι
κούς του Αρβανίτες στη Θεσσαλία και μετά κάλεσε κρυφά τους Έ λ 
ληνες να ζητήσουν τη βοήθειά του για να τους απαλλάξει από τους
ληστές. Έ τσι και έγινε. Για τις υπηρεσίες του αυτές η Πύλη τον διό
ρισε πασά στα Τρίκαλα. Λίγα χρόνια αργότερα πήρε το πασαλίκι
των Ιωαννίνων. Από εδώ και μπρός αρχίζει η βασιλεία του.
Ο ίδιος συνήθιζε να λέει, ότι ξεκίνησε με 60 παράδες στην τσέπη
και ένα μουσκέτο. Μάζεψε μερικούς Αρβανίτες του σκοινιού και του
παλουκιού, κατέλαβε και λαφυραγώγησε ένα χωριό, αρμάτωσε με

* Πόλη της Βορείου Ηπείρου.
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τα λάφυρα ένα μεγαλύτερο σώμα ληστών και άρχισε να επεκτείνει
την κυριαρχία του σε περισσότερα χωριά. 'Οταν πια είχε αποκτήσει
από τις ληστείες αρκετά χρήματα, αγόρασε το πασαλίκι, εξόντωσε
τους αντίζηλους πασάδες, κυρίεψε τα Γιάννενα και ονομάστηκε πα
σάς με σουλτανικό φιρμάνι. Εξασφάλισε τη θέση του παντρεύοντας
τους γυιούς του, Μουχτάρ και Βελή, με τις κόρες ισχυρών πασάδων
της Στερεάς Ελλάδας.
Επέβαλε δια πυρός και σιδήρου την τάξη και την ησυχία στην επι
κράτεια του. Έ καιγε, σούβλιζε, κρέμαγε, αποκεφάλιζε όποιον πα
ράκουε τις εντολές τους. Αλλά και εξασφάλισε την ηρεμία και τις συ
γκοινωνίες στην ατίθαση και ορεινή Ή πειρο. Έ χτισε γεφύρια,
έφτιαξε δρόμους, οικοδόμησε δημόσια κτίρια. Η φήμη του και η
επιρροή του άρχισε να ξεπερνά τα όρια της Ηπείρου. Έ ν α γράμμα
με την υπογραφή του επέβαλε παντού υπακοή. Τυπικά ήταν υπήκο
ος του Σουλτάνου και κατέβαλλε, όπως όλοι, ετήσιο φόρο στην Υψη
λή Πύλη. Στην πράξη, όμως, τα σουλτανικά φιρμάνια δεν είχαν στην
επικράτεια του και μεγάλη ισχύ.
Ο ίδιος έγινε πασάς και της Ρούμελης, και ο γυιός του ο Βελής,
Μορά βαλεσί, πασάς του Μόριά. Απέκτησε δύναμη και πλούτο, που
δεν είχε κανείς άλλος πασάς της αυτοκρατορίας. Μαζί, όμως, με τη
δύναμη και τον πλούτο απέκτησε και πολλούς εχθρούς. Η Υψηλή
Πύλη άρχισε να ανησυχεί. Οι διαβολές για συννενοήσεις του πότε με
τους Άγγλους, πότε με τους Γάλλους και πότε με τους Ρώσους και
τους Έ λληνες έφθασαν στα αφτιά του σουλτάνου. Τον Ιούλιο του
1820 τον κάλεσε να παρουσιασθεί στην Κωνσταντινούπολη, μέσα σε
σαράντα ημέρες για να δώσει εξηγήσεις. Βέβαια ο Αλής δεν ήταν δι
ατεθειμένος να υπακούσει. Δεν πήγε. Ή ξερ ε τί τον περίμενε, αν πή
γαινε στην Πόλη. Μετά από αυτό η Πύλη τον κήρυξε “φιρμανλή”,
δηλαδή φυγόδικο αντάρτη και έστειλε εναντίον του, για να τον συλλάβει, τον ορκισμένο εχθρό του, Ισμαήλ πασά ή Πασόμπεη, τον
οποίο ο Αλής πριν από λίγο καιρό είχε αποπειραθεί να δολοφονή
σει. Ο Πασόμπεης, όμως, δεν κατάφερε να τον συλλάβει και ανακλή
θηκε στην Πόλη, όπου αποκεφαλίστηκε για την αποτυχία του αυτή.
Τη θέση του Πασόμπεη πήρε ο Σουλεϊμάν πασάς, αλλά και αυτός
παύθηκε και ανέλαβε ως αρχιστράτηγος, ο πασάς της Πελοποννή-
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σου Χουρσίτ πασάς, επικεφαλής 26 πασάδων και 80.000 στρατιωτών.
Ταυτόχρονα επιστρατεΰθηκε και ο πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε', που
με εγκύκλιό του προέτρεψε τους χριστιανούς να τον εγκαταλείπουν,
όπως και έγινε. Έτσι για να απσφύγει την σύλληψή του, κλείστηκε
τον Αύγουστο του 1820 στο φρούριο των Ιωαννίνων, στο Ττς-Καλέ,*
αφού προηγουμένως έκαψε και ξεθεμελίωσε την πόλη. Η πολιορκία
κράτησε μήνες και κατόπιν διαπραγματεύσεων συμφώνησε με τον
Χουρσίτ να εγκαταλείψει το φρούριο και να αποσυρθεί στο μονα
στήρι του Αγίου Παντελεήμονα, που βρίσκεται μέσα στο νησάκι της
λίμνης των Ιωαννίνων, μαζί με την κυρά-Βασιλική και τη φρουρά
του, με αντάλαγμα να του χαριστεί η ζωή. Η μεταφορά του πραγμα
τοποιείται τον Δεκέμβριο του 1820. Η συμφωνία, όμως, με τον Χουρ
σίτ δεν τηρήθηκε, γιατί ήρθε φιρμάνι απο την Κωνσταντινούπολη να
του κόψουν το κεφάλι. Στις 24-1-1822 αποκεφαλίζεται, ενώ ο Χουρ
σίτ επιστρέφοντας στην Τρίπολη, δολοφονείται στη Λάρισα, με εντο
λή του σουλτάνου. Ή ταν επομένως ο μοιραίος άνθρωπος, τόσο για
τους Οθωμανούς, όσο και για τους Έλληνες, αφού πήρε μαζί του
στον θάνατο τρεις επίλεκτους πασάδες της Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας και έδωσε την ευκαιρία στους Έλληνες να ξεσηκωθούν, με την
απομάκρυνση και τη δολοφονία του Χουρσίτ πασά της Τρίπολης.

3. Βίος και πολιτεία του Αλη πασά.
Ο λόρδος Βύρωνας επισκέπτεται το σεράι** του Αλή πασά στα Γιάνενα, και γράφει στην μητέρα του:
«Φόρεσα την επίσημη στολή μου με ένα μεγαλόπρεπο σπαθί. Η
ακρόαση έγινε σε |^ία μεγάλη μαρμαρόστρωτη αίθουσα. Στη μέση
υπήρχε συντριβάνι. Γύρω-γύρω Οθωμανοί ντυμένοι στα κόκκινα. Ο
Αλής με δέχτηκε όρθιος και με κάλεσε να κάτσω δεξιά του. Η πρώ
τη του ερώτηση ήταν γιατί άφησα τόσο νέος την πατρίδα μου. Οι

* Που σημαίνει εσωτερικό φρούριο.
** Τουρκικό. saray= τουρκικό παλάτι
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Τούρκοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι γίνονται και ταξίδια ανα
ψυχής. "Υστερα μου είπε πως έμαθε ότι ήμουν από μεγάλη γενιά, και
με παρακάλεσε να μεταφέρω τα σέβη μου στη μητέρα μου. Ό πω ς εί
πε, κατάλαβε ότι ήμουν αριστοκράτης από τα μικρά αφτιά, τα σγου
ρά μαλλιά και τα άσπρα χέρια και έδειξε μεγάλη ευχαρίστηση από
την εμφάνιση και τη στολή μου. Μου είπε να τον θεωρώ σαν πατέρα
μου, όσο θα βρίσκομαι στην Τουρκία και ότι με βλέπει σαν παιδί του.
Πραγματικά με μεταχειρίστηκε σαν παιδί στέλνοντάς μου είκοσι φο
ρές την ημέρα αμύγδαλα, σερμπέτια, φρούτα και ζαχαρωτά. Με πα
ρακάλεσε να τον επισκέπτομαι συχνά, και τη νύχτα, αν δεν είναι
απασχολημένος. Ύ στερα από τον καφέ και το τσιμπούκι αποσύρθη
κα. Είναι περίεργο πως οι Τούρκοι, ενώ δεν έχουν κληρονομικά
αξιώματα, σέβονται πολύ την αριστοκρατική καταγωγή. Η υψηλότης
του είναι 60 χρόνων, όχι ψηλός, με ωραίο πρόσωπο, ανοιχτά γαλάζια
μάτια και άσπρα γένεια. Έ χει ευγενικούς τρόπους και την ίδια στιγ
μή διατηρεί την αξιοπρέπεια που βλέπεις συχνά σους Τούρκους. Η
εμφάνισή του δεν προδίδει διόλου τον πραγματικό του χαρακτήρα.
Πρόκειται για έναν ανελέητο τύραννο που βαρύνεται με φοβερές
αγριότητες. Αλλά είναι γενναίος και τόσο καλός στρατηγός που τον
αποκαλούν Οθωμανό Βοναπάρτη. Ο Ναπολέων του πρότεινε δυο
φορές να τον ανακηρύξει βασιλιά της Ηπείρου. Αλλά αυτός προτιμά
τους Άγγλους, γιατί, όπως μου είπε, μισεί τους Γάλλους. Θεωρείται
ως σκληροτράχηλος πολεμιστής, αλλά πολύ βάρβαρος. Λ ένε ότι ψή
νει ζωντανούς τους επαναστάτες. Για μένα στάθηκε σαν αληθινός
πατέρας. Μου έδωσε φρουρά, συστατικά γράμματα και κάθε βοή
θεια».*
Έ νας, όμως, από του συνοδούς και φίλος του Βύρωνα, ο Hobhouse,
μας περιγράφει λίγο διαφορετικά τον Αλή Πασά. «Ο βεζίρης ήταν
κοντός και πολύ παχύς, μόλο που δεν έδειχνε σωματώδης. Είχε ευ
χάριστο στρογγυλό πρόσωπο και γαλάζια αεικίνητα μάτια. Τα γένια
του μακριά και άσπρα. Δεν τα μύριζε, ούτε τα ανακάτευε, όπως κά

*
Peter Quenell, Bayron, A self-portrait, Letters and D iaries 1798 to 1824, London
1950, x. A', a. 58.
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νουν συνήθως οι Τούρκοι για να καλύψουν τα κενά της κουβέντας.
Τα ροΰχα που φορούσε δεν ήταν μεγαλοπρεπή, εκτός από το πανύ
ψηλο σαρίκι* και το γιαταγάνι. Ή ταν πολύ ευγενικός και είπε πως
μας θεωρούσε σαν παιδιά του. Ή ρθαν τα τσιμπούκια, οι καφέδες, τα
σερμπέτια. Ο Πασάς ήταν εύθυμος και κάπου-κάπου γελούσε δυνα
τά, κάτι ασυνήθιστο για επίσημα πρόσωπα. Συνήθως οι πασάδες πε
ριτριγυρίζονται στην αίθουσα ακροάσεων από ένα σωρό αξιωματούχους. Ο Αλής αντίθετα, είχε πλάϊ του μόνο τέσσερεις ή πέντε νέους,
μεγαλόπρεπα ντυμένους, με μακριά μαλλιά που έπεφταν στους
ώμους τους, οι οποίοι γέμιζαν και ξαναγέμιζαν τα τσιμπούκια».**
Πολλοί ξένοι περιηγητές που ταξίδεψαν ως την πρωτεύουσα του Αλή
συγκέντρωσαν πληροφορίες για τον βίο και την πολιτεία του σατρά
πη*** της Ηπείρου, για τη διοίκηση και τον χαρακτήρα του. Ο σημα
ντικότερος από αυτούς είναι ο Pouqueville**** που έμεινε στα Γιάν
νενα δέκα χρόνια- ήταν πρόξενος της Γαλλίας και γιατρός, περιηγήθηκε όλη την Ελλάδα, έγραψε τις εντυπώσεις του σ’ ένα πολύτιμο πε
ντάτομο χρονικό,***** γνώρισε από κοντά τον Αλή και μας αποκα
λύπτει περιστατικά και γεγονότα, τα οποία ο ίδιος έζησε. Από το
χρονικό αυτό σταχυολογούμε σπαρταριστά περιστατικά: Διηγείται,
λοιπόν, ότι κάποτε συνόδεψε τον Αλή σε κάποια περιοδεία του στην
περιοχή της Πρέβεζας. Σταμάτησαν σε κάποιο χωριό, όπου παρου
σιάστηκαν οι κάτοικοι μπροστά του και άδειασαν στα πόδια του ένα
δοχείο γάλα και μερικές οκάδες αλεύρι, σημάδι ότι ο τόπος ευημερεί επί των ημερών του. Τον προσκυνάνε και τον παρακαλάνε.

*
Τουρκικό, sank = λεπτό, λευκό ύφασμα που τύλιγαν γύρω από το φέσι τους οι
επίσημοι μουλσουμάνοι, από το μεσαιωνικό «καισαρίκιον» = καισαρικό στέμμα, με
πολλούς γΰρους, από λεπτή χρυσοϋφαντη μουσελίνα (πολυτελές, λεπτό, αραιό και
διαφανές ύφασμα, κατασκευασμένο από πολΰ λεπτά νήματα μαλλιού, βαμβακιού ή
μεταξιού, με καταγωγή την πόλη Μοσοΰλη του Ιράκ).
** F. Pouqueville, όπ. παρ., σ. 96.
*** Περσικό. xsa9rapa= διοικητής σατραπείας, αυταρχικός, δεσποτικός.
**** Πουκεβίλ.
***** F. Pouqueville, Voyage dans la Grece e.c.t., Paris 1820.

Τ Α Ψ ΙΛ Α ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

393

«Κρεμασέ μας, πνίξε μας, κάνε μας ό,τι θέλεις, αλλά λιγόστεψε τους
φόρους. Νισάφι* δεν αντέχουμε άλλο». Τους άκουσε και τους έκανε
νόημα να φύγουν, λέγοντάς τους: «Να πάτε στο καλό, να κάνετε τον
σταυρό σας να είμαι καλά και τίποτε δεν θα σας λείψει. Σας έχω
στην καρδιά μου. Και για να σας το αποδείξω, θα μου χτίσετε με έξο
δά σας ένα σεράι σε έξι μήνες. Και το κρίμα στο λαιμό σας». Γυρί
ζοντας μετά σ’ έναν από τους γραμματικούς του, του έδωσε οδηγίες
πώς ήθελε να γίνει το σεράι. Θέλοντας να δικαιολογηθεί στον Πουκεβίλ, γι’ αυτήν του την απόφαση, του λέει: «Όμορφος τόπος, να έρ
χομαι εδώ για κυνήγι. Να ’χω, βρε αδερφέ, κάπου να απαγγιάσω.
Αυτά τα παλιόσκυλα μου έχουν φάει όλο μου το βιός. Μου χρωστά
νε ένα σωρό λεφτά, τους τόκους των τόκων. Έ πειτα για να ξέρεις,
ήταν εχθροί του πατέρα μου», “και ας μην είχαν γεννηθεί οι χωρικοί
την εποχή του πατέρα του”, παρατηρεί στο χρονικό του ο Πουκεβίλ.
Αργότερα ο Γραμματικός αποκαλύπτει στον περιηγητή, ότι το σεράι
δεν θα γίνει στην πραγματικότητα- οι χωριάτες θα υποχρεωθούν να
του πουλήσουν τα κτήματά τους, και το χωριό τους θα γίνει τσιφλίκι
του,** οι ίδιοι θα ξεριζωθούν από τον τόπο τους και, όσοι αρνηθούν,
θα τους φυλακίσει και θα τους εξοντώσει.
«Χωροδεσπότης, επικαρπωτής, ενοικιαστής των σουλτανικών κτη
μάτων, τελώνης, εισπράκτορας, τοκογλύφος, συγκέντρωνε στα χέρια
του όλους τους κλάδους της οικονομίας και του εμπορίου». Δεν
υπήρχε οικονομική δραστηριότητα που να μην τη φορολογούσε. Φό
ρο στα υφάσματα, φόρο στα παπούτσια, φόρο στους φούρνους για
να ψήσουν το ψωμί, φόρο στους χτίστες για να στήσουν σκαλωσιές.
Ό ταν μάθαινε ότι κάποιου εμπόρου δεν πήγαιναν καλά οι δουλειές
του, τον καλούσε και τον δάνειζε υποχρεωτικά, χωρίς ο άλλος να θέ
λει δάνειο. «Ξέρω πως δεν πάνε καλά τα αλισβερίσια σου και θέλω
να σε βοηθήσω. Απεφάσισα λοιπόν να σε δανείσω.» Και τους δάνει

* Τουρκικό. insaf= έλεος, ευσπλαχνία.
** Τουρκικό. 9ift-lik= μεγάλης εκτάσεως κτήμα.
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ζε με τόκο 20 και 30 %. «Καλές δουλειές παιδί μου, μη στενοχωριέ
σαι, θα μου εξοφλήσεις το δάνειο όταν μπορέσεις».* Πάντως για να
πούμε και του στραβού το δίκιο, δεν έκανε τίποτε περισσότερο από
αυτό που κάνουν σήμερα, νομιμότατα μάλιστα, και οι τράπεζες που
σου παρέχουν ανοιχτό δάνειο -πληρώνεις όποτε έχεις- και σε ρημά
ζουν μετά στους τόκους και στα πανωτόκια!
Δεν ήταν δυνατόν να τον επισκεφθείς χωρίς να του προσφέρεις ένα
καλό πεσκέσι.** Κάποτε σ’ ένα ταξίδι του στο Βεράτι της Β. Ηπείρου,
τον επισκέφθηκε εθιμοτυπικά ο δεσπότης της περιοχής, φέρνοντας
πεσκέσι ζάχαρη και καφέ. Ο Αλής στράφηκε στον υπηρέτη του και
του είπε: «Πάρ’ τα και δώσ’ τα στον Σαλίκ», δηλαδή στον εγγονό του,
που ήταν οκτώ χρόνων, και δεν ξαναμίλησε στον δεσπότη. Ο τελευταί
ος το κατάλαβε και επανήλθε την επομένη ακουμπώντας στα πόδια
του 200 τσεκίνια. Βλέποντας το χρυσάφι καλωσόρισε τον δεσπότη και
τον ρώτησε πώς τα πάει με το ποίμνιο. Ακριβώς αυτό περίμενε ο πα
νούργος ρασοφόρος. «Ευχαριστημένος είμαι», απαντάει αυτός, «μόνο
που μου καθυστερούν τα δοσίματα». Φωνάζει ο Αλής τον γραμματικό
του και υπαγορεύει διαταγή στους χριστιανούς της δικαιοδοσίας του
δεσπότη να πληρώσουν αμέσως τα δοσίματα, γιατί «θα τους φάει το
μαύρο φίδι». Έτσι έβγαλε και με το παραπάνω ο δεσπότης τα τσεκί
νια που έδωσε στον πασά. Τα φόρτωσε στο ποίμνιο.***

Το χειρότερο απ’ όλα ήταν, όταν πήγαινε επίσκεψη σε τουρκικό ή
ελληνικό σπίτι, προσκαλεσμένος ή απρόσκλητος. Αφού έτρωγε και
έπινε ο ίδιος και η συνοδεία του, φεύγοντας έπρεπε να του κάνουν
και δώρο και από πάνω, και αλίμονο τους αν το παρέλειπαν. Δεν
έκανε διάκριση. Πήγαινε σε σπίτια φτωχών και πλουσίων, κυρίως
όμως στα σπίτια εκείνα από που ήξερε ότι θα έφευγε με ακριβά δώ

* F. Pouqueville, όπ. παρ., τ. Δ', σ. 358.
** Τουρκικό, peskes = δώρο.
*** William Leake, Ταξίδι στην Βόρεια Ελλάδα, London 1835, τ. Δ', σ. 36.
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ρα. Μεγάλη τιμή για τον οικοδεσπότη εθεωρείτο να ξυριστεί ο Αλής
σπίτι του. Διάλεγε έναν εύπορο έμπορο και τον ειδοποιούσε ότι αύ
ριο λ.χ. θα τον επισκεφθεί και θα ξυριστεί στο σπίτι του τελευταίου.
Έ φ ερνε μαζί του και τον μπαρμπέρη* του σεραγιού, και η ιεροτελε
στία του ξυρίσματος ακολουθούσε γενναίο φαγοπότι και στο τέλος
της επίσκεψης έφευγε με δώρο, τουλάχιστον ένα ασημένιο σερβίτσιο
του καφέ, χώρια το δώρο που έδιναν στον κουρέα του.
Την επόμενη, όμως, ημέρα ήταν ικανός να ρίξει στο μπουντρούμι
αυτόν που το προηγούμενο βράδυ τον φιλοξενούσε.
Είχε συγκεντρώσει στο σεράι του χιλιάδες αντικείμενα κάθε είδους
από τα δώρα που έπαιρνε. Οι αποθήκες του, εκτός των άλλων ήταν
γεμάτες με παλιόρουχα, χαλασμένα άρματα, λεβέτια** σκουριασμέ
νους τετζερέδες.*** Δ εν επέτρεπε να πεταχτεί τίποτε και παρακο
λουθούσε μήπως χαθεί το παραμικρό πράγμα. Κρατούσε ο ίδιος τα
κλειδιά των αποθηκών και παρακολουθούσε σχολαστικά το κάθε τι
που υπήρχε μέσα, και αν ήταν στη θέση του. Είχε μια μεγάλη συλλο
γή από ρολόγια διαφόρων ειδών και σχημάτων. Από τη άλλη μεριά
υπήρχαν αίθουσες υποδοχής μεγαλόπρεπες, πλούσια διακοσμημέ
νες, με βαρύτιμα όπλα, σοφάδες με ακριβά μπροκάρ.
Ό λους αυτούς τους θησαυρούς τους θυμόταν από μνήμης. Τίποτε δεν
ξεχνούσε και δεν έκαμε ποτέ λάθος. Ή ταν εντελώς αγράμματος και
δεν ήξερε ούτε να διαβάζει, ούτε να γράφει. Μιλούσε καλά τα ελλη
νικά και τα αρβανίτικα και λίγο τα τουρκικά. Διασκέδαζε μιλώντας
στον συνομιλητή του πότε τουρκικά, πότε αρβανίτικα, πότε ελληνικά,
αδιαφορώντας εάν ο άλλος καταλάβαινε τη γλώσσα. Ή ταν άριστος
ιππέας και τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο επισκεπτόταν με το άλο
γο κάθε χωριό της επικράτειάς του.
Την τακτική του να μην πληρώνει κανέναν και τίποτε την είχε
εφαρμόσει και στην αυλή του. Από αυτούς που είχε στη δούλεψή του,

* Ιταλικό, barbiere = κουρέας.
** Μεταλλικό δοχείο, αρχ. ελλην. λέβης.
*** Χύτρες μαγειρικής.
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κανένας σχεδόν δεν ήταν έμισθος. Ό λοι ζούσαν απο τα μπαξίσια.
Υπήρχε ολόκληρο σμήνος γραμματικών και παρατρεχάμενων που
δούλευαν στο σεράι σε κάθε είδους εργασία και αμείβονταν από τα
καθημερινά μπαξίσια. Για να δεις τον Αλή, να ζητήσεις κάτι, να υπο
βάλεις ένα αίτημα, περνούσες υποχρεωτικά από όλον αυτόν τον συρ
φετό των υποτιθέμενων αρμοδίων οι οποίοι έπρεπε πρώτα να “λα
δωθούν” για να προχωρήσει το αίτημά σου. Γράφει στα “Απομνημο
νεύματά” του ο Λιδωρίκης, ο έμπιστος συμβουλος -σφραγιδοφύλα
κας του Αλή: «Έν τή Αυλή του ύπήρχε ένα είδος Υπουργείου άποτελουμένου ύπό τών γραμματέων, οϊτινες είργάζοντο άπό πρωίας
μέχρις εσπέρας είς έ'ν δωμάτιον τοΰ σεραγιοΰ του άμισθϊ, τρώγοντες
έξ’ ιδίων κα'ι κατοικοΰντες έξω. Ούτοι, οσάκις έπαρουσιάζοντο πολ
λοί ενδιαφερόμενοι, έλάμβανον άναλόγους τινάς χρηματικάς ποσότ
ητας, προς έξομάλυνσιν τών ύποθέσεών των». Και συνεχίζει παρα
κάτω και για τον εαυτό του: «Είς έκτάκτους περιστάσεις, οίον καταγραφάς, επιθεωρήσεις λογαριασμών, έλάμβανον άπό τούς ενδιαφερ
ομένους, ώς φιλοδώρημα (μπαχτσίσι) χρηματικάς ποσότητας».*
«Κάτω από τη μάσκα μιας πλαστής καλοσύνης του Αλή,** ανακάλυ
ψα πολύ γρήγορα την ανησυχία και τον φόβο που συνέχουν όλους
τους αξιωματούχους της Οθωμανικής Ανατολής. Δ εν ζούσε ποτέ με
τους οικείους του. Στηριζόταν πάντοτε στη φρουρά του, γιατί πίστευε
πως, όσοι τον πλησίαζαν, τον κατασκόπευαν ή τον επιβουλεύονταν.
Εμπιστοσύνη δεν ένιωθε ποτέ, ούτε στις οικογενειακές του σχέσεις.
Έ δειχνε προστατευτική αγάπη σ’ εκείνους, που σκόπευε να εξαπατήσει, και μεγαλοπρέπεια στους υπηκόους του. Περνούσε ξαφνικά,
από την υπεροψία στους γλυκούς τρόπους, δίνοντας στο πρόσωπό
του κάτι αμφίλογο. Δεν έβλεπες τίποτε στη φυσιογνωμία του από την
απάθεια των οκνηρών και πανούργων μουσουλμάνων. Ό ταν δεχό
ταν δώρα δεν ένιωθε καμμιά ευγνωμοσύνη, γιατί πίστευε πως απο
βλέπουν σε κάποιο κρυφό σκοπό. Το βλέμμα του είχε πάντοτε κάτι

* Α. Λιδωρίκης, Απομνημονεύματα, Ηπειρωτική Εστία 1935 τ. Δ, σ. 882.
** F. Pouqueville, όπ. παρ., σ.
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το εξεταστικό και δύσπιστο, οι ερωτήσεις του ήταν ύπουλες, οι απα
ντήσεις του αληθοφανείς αλλά ψεύτικες. Ανεξάντλητος σε προφά
σεις μεταμόρφωνε πάντοτε το κίνητρο κάθε πρωτοβουλίας του,
ακόμη και στην περίπτωση που δεν είχε συμφέρον να το αποκρύψη.
Έτσι εξηγούνται οι επιορκίες του, οι αθετήσεις των υποσχέσεων
του, οι υποκριτικές περιποιήσεις, το δηλητήριο που κρυβόταν κάτω
από την θελκτική συνομιλία του, ακόμη και τα δάκρυα τα οποία με
τη μεγαλύτερη ευκολία ξοδεύει για τους σκοπούς του. Σκότωνε τον
γυιό και διόριζε τον πατέρα σε κάποιο αξίωμα. Σκότωνε τον πατέρα
και έπαιρνε τον γυιό στη σωματοφυλακή του». Τον Οκτώβριο του
1808, συνεχίζει, «ταξιδεύοντας μαζί με τον Αλή σταθήκαμε για λίγο
κοντά στην Αμβρακία.* Κάθισα πλάι στον Βεζίρη, ενώ οι αξιωματούχοι σχημάτισαν γύρω του ημικύκλιο. Μου λέει ο Αλής: “Βλέπεις
αυτά τα παλληκάρια; Δεν υπάρχει κανένα ανάμεσά τους που να μην
του έχω σκοτώσει τον πατέρα, τον θείο, τον αδελφό ή κάποιον άλλο
συγγενή!” “Και όλοι αυτοί σε υπηρετούν και κοιμούνται τη νύχτα κο
ντά σου, χωρίς να σκέφτονται να εκδικηθούν τον θάνατο των δικών
τους;” “Εκδίκηση; Μα αυτοί δεν έχουν άλλον κανέναν στον κόσμο,
εκτός από μένα”, ήταν η απάντησή του. “Είναι τυφλοί εκτελεστές
των διαταγών μου. Ό σ ο πιο πολύ εξαχρειώνονται οι άνθρωποι, τόσο
πιο πολύ μου αφοσιώνονται. Τα εμβλήματά μου είναι το χρυσάφι, το
σίδερο και το ραβδί. Με αυτά τα τρία κοιμάμαι ήσυχος”». Τη μαρτυ
ρία αυτή, ενισχύει και ο Αιδωρίκης στον οποίο μία ημέρα είπε: «Έ ,
τήρα, τόσους έσκότωσα κα'ι έχω έδω τά παιδιά κα'ι τούς συγγενείς
τους κα'ι δέν εύρίσκεται κανείς νά μέ φονεύση. Έγώ μόνο άπό ταϊς
πλάταις φοβάμαι. Εί δέ κάί όποιος έλθη νά μέ σκοτώση άπ’ έμπρός
και τό επιτύχει, χαλάλι** νά τοϋ γένη».***
«Ό λες οι απασχολήσεις του αποβλέπουν στην ικανοποίηση της
απληστίας του. Στην μέθοδό του κυριαρχεί το συμφέρον του σήμερα.
Ανακατεύει τις επιχειρήσεις με τις ηδονές. Δίνει εντολή να χτιστεί

* σ. σ. πόλη της Ηπείρου, στις όχθες του ποταμού Άραχθου.
** Τουρκικό halal= δεν πειράζει.
*** Αθ. Αιδωρίκης, όπ. παρ., σ. 882.
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ένα σεράι και την ίδια στιγμή να καεί ένα χωριό. Υπογράφει μία θα
νατική καταδίκη και μία συμβολαιογραφική πράξη γάμου. Στη μέση
ενός σημαντικού έργου σταματάει σε μικρολεπτομέρειες. Ξεκινάει
ένα σωρό υποθέσεις χωρίς να κατορθώνει τίποτε το σημαντικό.
Επειδή δεν λογοδοτεί σε κανέναν, μπορεί να μεταβάλλει αδιάκοπα
αποφάσεις χωρίς καμμιά επιφύλαξη. Διατηρεί κατασκόπους στην
Κωνσταντινούπολη. Τοποθετεί πράκτορες στην Πύλη, πληρώνει μι
σθούς, ακόμη και στους ευνούχους για να παρακολουθούν τα μυστι
κά του σεραγιού. Άνθρωποί του κατασκοπεύουν τους γείτονές του,
πληρωμένοι φονιάδες είναι έτοιμοι να χτυπήσουν. Και ολόκληρη η
επικράτειά του επιτηρείται από στρατιά καταδοτών και κακούρ
γων».*
Ξυπνούσε πρωί-πρωί και ενημερωνόταν πάνω στις αναφορές και
στις πολυάριθμες κατηγορίες. Έ πειτα μαζί με τους γραμματικούς
του επινοούσε διάφορες μηχανορραφίες. Επέβαλλε φόρους, ει
σφορές και αγγαρείες στα χωριά και θεωρούσε την ημέρα του χα 
μένη, αν δεν κατόρθωνε να επιβάλει κάποια κατάσχεση. Ό λους
τους χαράτσωνε. Τους επιστάτες του, τους γραμματικούς του, τους
φρουρούς του σεραγιού, τον αρχηγό της αστυνομίας, τους δεσμο
φύλακες, τους επισκόπους, τους παππάδες. Οι αρχιεπίσκοποι και
οι επίσκοποι ήταν η αδυναμία του. Για να διορισθούν έπρεπε να
καταβάλλουν τεράστια ποσά, τα οποία βέβαια στη συνέχεια οι
άγιοι πατέρες μετακυλούσαν στο ποίμνιο, στους δύσμοιρους χωριάτες. Κανένας δεν ήταν σίγουρος για την περιουσία του. Ό λοι
έτρεμαν για τη ζωή τους και την τύχη των παιδιών τους. Οι γάμοι
των πλουσίων υπηκόων του έπρεπε να εγκριθούν από τον ίδιο.
Πουλούσε το χέρι μίας πλούσιας νύφης σε έναν κακούργο βουτηγ
μένο στο αίμα. Ανάγκαζε τους πολίτες να προσέρχονται στους πλέ
ον ανήθικους και τερατώδεις γάμους. Ή ταν γενικός κληρονόμος
των υποτελών του. Η περιουσία όσων δεν είχαν αρσενικά παιδιά
περιερχόνταν στο ίδιο. Τα κορίτσια δεν είχαν δικαίωμα στην πα

* F. Pouqueville, όπ. παρ., σ. 341-344.
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τρική κληρονομιά. Αναλάμβανε να τα παντρέψει και να τα προικί
σει με το αζημίωτο και με όποιον άνδρα αυτός ήθελε. Τις χήρες χω
ρίς αρσενικά παιδιά τις έδιωχνε από το σπίτι του άνδρα τους και τις
ανάγκαζε να ζητιανεύουν για να ζήσουν, αν δεν τις έκλεινε φυλα
κή με διάφορες δόλιες και ψευδείς κατηγορίες. Κανείς από τους
συγγενείς δεν τολμούσε να προσφέρει βοήθεια σε χήρα. Να μια χα 
ρακτηριστική ιστορία από έναν τέτοιο γάμο: Διέταξε τον προεστό
Γεώργιο Δουρούτη να παντρέψει τον γυιό του Γιάννη με τη βαγιοπούλα του,* Αικατερίνη Φώλου. Γράφει λοιπόν στον Δουρούτη:
«Έδικέ μου Ντουρούτη και φαμελιά σου ευθύς μέ τόν χαιρετισμό
μου βλέποντας τό μπουγιουρδί μου** νά άλλάξετε τά δακτυλίδια και
νά τά διαβάσετε κατά τόν νόμο σας*** κα'ι νά είναι μπιτησμένα τά
άρραβωνιάσματα. Νά πάρης τήν βαγιοπούλα μου μέ τόν υιόν σου
τόν Γιαννούλη, ότι γίνηκα βακούφης**** τά τρεχόμενά σας. Έ τζι νά
κάνετε έξ άποφάσεως...»***** Ο γάμος δεν πρόλαβε να γίνει γιατί
ακολούθησε η πτώση του Αλή.
Έ να παρόμοιο περιστατικό μας παραδίδει πάλι ο Αραβαντινός. Μια
άλλη φορά κάλεσε τον πλούσιο Γιαννιώτη Νικ. Μπουγά και του ζή
τησε να παντρέψει τον γυιό του με μια παλακίδα του. «Έ λα εδώ
μπίρο μου νά σού πώ ένα χαϊρλίτικο. ****** 0 ά δώσω μιά τσούπρα
μου στο παιδί σου και νά τό φέρης αύριο νά μού φιλήση τό χέρι». Ο
γερο-Μπουγάς όμως δεν τα ’χασε. «Ό ,τι θέλει ό πασάς μου», του
απάντησε. Αλλά συμπλήρωσε: «...Τόν εχω άρραβωνιασμένο τόν γυιό
μου πολυχρονεμένε μου άφέντη. «Φεύγα», του λέει ο Αλής. Φτερά
στα πόδια ο Μπουγάς. Τρέχοντας έφτασε σπίτι και μια και δυο
μπαίνει στο σπίτι του πάμπτωχου γειτονά του. Του εξιστορεί το περ
ιστατικό και του ζητάει αμέσως το χέρι της κόρης του για τον γυιό

* Υπηρέτρια.
** Τουρκικό. buyrultu= έγγραφη διαταγή.
*** Να γίνει ιερολογία.
**** Υποοχέθηκα, ορκίστηκα από το τουρκικόΛ^Ιαί = αφιερωμένος σε ιερό σκοπό.
***** Παν. Αραβαντινός, Ιστορία του Α λή Πασά Τεπελενλή, Α θήναι 1897, σ. 613.
****** Ευχάριστο.
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του. Την ίδια στιγμή γίνεται ο αρραβώνας. Έτσι γλύτωσε την κρεμά
λα ο γερο- Μπουγάς.*
Το 1807 ένας πλούσιος Γιαννιώτης, ξέροντας τί περιμένει την πε
ριουσία του μετά τον θάνατό του και μη θέλοντας να τον θάψουν σαν
το σκυλί, εξ αιτίας της φτώχειας του, μια και όλα τα υπάρχοντά του
θα τα έπαιρνε ο βεζίρης, έκανε την κηδεία του, ενώ ήταν ακόμη ζω
ντανός. Μάλιστα τη νεκρώσιμη ακολουθία τέλεσε ο ίδιος ο μητροπο
λίτης -το χρήμα πάντοτε χρησιμεύει- και έτσι ο ιδιόρρυθμος Γιαν
νιώτης είχε την ικανοποίηση όχι μόνο να τακτοποιήσει εν ζωή την
κηδεία του, αλλά και να την παρακολουθήσει.
Η διαφθορά στην αυλή του ήταν το κάτι άλλο. Ικανοποιούσε όλα
τα πάθη και τις διαστροφές των υπηκόων του, αρκεί να κέρδιζε κάτι,
έστω και ελάχιστο. Ο συγγενής που είχε κληρονομικές διαφορές με
τους συγγενείς του και ήθελε να τους εκδικηθεί, του αρκούσε να μετα
βιβάσει τα δικαιώματά του στον Αλή. Εκεί όλα τελείωναν. Δεν υπήρχε
έλεος. Δίκαιο ή άδικο η περιουσία πήγαινε στον πασά. Ό ποιος δεν
μπορούσε να εισπράξει τα οφειλόμενα τα εκχωρούσε στον Αλή και
τότε αλίμονο στον οφειλέτη που δεν πλήρωνε. Για να πλησιάσει κα
νείς τον φοβερό βεζίρη έπρεπε να έχει τα χέρια του γεμάτα. Το μπα
ξίσι άρχιζε από τον πορτιέρη και ιεραρχικά έφθανε στον πασά, για
να δεχτεί και να του φιλήσει τα πόδια. Μπαξίσι σε όλους. Έ να μέτρο
ύφασμα, ένα πρόβατο, ένας πετεινός, φρούτα, όλα καλοδεχούμενα
για να ανοίξει η πόρτα του σεραγιού.
Παλαιά παράδοση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία επέβαλλε στον βε
ζίρη να κάνει δώρα στους υφισταμένους του, στη διάρκεια επίσημων
εορτών. Ο Αλής για να τα αποφύγει προφασιζόταν έκτακτο ταξίδι.
Αργότερα, όμως, αντέστρεψε και το έθιμο αυτό. Έ μενε στο σεράι
και υποχρέωνε τους ανθρώπους του να του προσφέρουν αυτοί δώρα
και όχι να δίνει αυτός. Και όχι μόνο αυτό. Αύξησε και τις τιμές των
ακροάσεων. Παλαιότερα για να μπείς στο σεράι, αρκούσε να κρα* Σπ. Αραβαντινός, όπ. παρ., σ. 441.
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τάς ένα αρνί ή ένα καλάθι σύκα. Τώρα, όμως, τα δώρα αυτά ήταν μό
νο για τους γραμματικούς. Για να δείς τον πασά έπρεπε να κουβα
λάς χρυσάφι ή το λιγότερο, ακριβά υφάσματα. Κατά τις περιοδείες
του επίσης, το να τον επισκεφθεί κανείς και να τον προσκυνήσει χω
ρίς γενναίο πεσκέσι ήταν αδύνατον.
Την αίθουσα ακροάσεων και τα διαμερίσματά του τα χαρακτήριζε
αφάνταστη πολυτέλεια. Οι τοίχοι ήταν σκεπασμένοι με γκομπλέν*
και στολισμένοι με μουσικά ρολόγια και καθρέφτες. Ο ίδιος εμφανι
ζόταν ντυμένος άλλοτε με βαρύτιμα ρούχα, στολισμένα με διαμάντια
και πανάκριβα δαχτυλίδια στα δάχτυλα και στα χέρια, με κομπολόι
από χοντρά μαργαριτάρια και άλλοτε φορούσε μια απλή φορεσιά,
όπως οι κοινοί εργάτες. Τον χειμώνα στα διαμερίσματά του έκαιγαν
ολημερίς όλα τα τζάκια, ενώ οι παρατρεχάμενοι τουρτούριζαν στους
διαδρόμους. Το γλεντοκόπι στο σεράι δεν είχε ταίρι. Καλούσε σαλ
τιμπάγκους** και τσιγγάνους για να τον διασκεδάσουν με τα καμω
ματά τους και την μουσική τους. Τα καλύτερα, όμως, γλέντια και μά
λιστα με το αζημίωτο τα έκανε στο σπίτι τού δεσπότη και άλλων
πλούσιων Ελλήνων προεστών. Η μέθοδός του ήταν απλή. Ειδοποιού
σε αυτόν στο σπίτι του οποίου ήθελε να πάει ότι την τάδε ημέρα θα
τον επισκεφθεί. Πήγαινε σε όλα τα σπίτια που ήξερε ότι όχι μόνο θα
φάει και θα πιεί αλλά και θα πάρει φεύγοντας καλό πεσκέσι. Συνή
θως τα καθιερωμένα για την περίσταση αυτή δώρα ήταν ένα ζευγά
ρι σώβρακα και δύο πουκάμισα. Δεν αρνιόταν ούτε το σπίτι του ρά
φτη, ούτε του παπουτσή, του Έ λληνα ή του Εβραίου, αρκεί να είχε
κάτι να πάρει και από εκεί.
Πάντως υποστήριζε πιο πολύ τους Έλληνες, παρά τους Τούρκους, τους
οποίους μισούσε και δεν τους εμπιστευόταν καθόλου. Δεν ήθελε να
αφήσει καμμιά εξουσία στα χέρια των Οθωμανών. Ό σ ο για τους Αλ
βανούς, τους θεωρούσε αμαθείς και ακατάλληλους. Η προτίμηση που

* Γαλλικά χαλιά, από τα εργοστάσια Γκομπελέν, όνομα του ιδιόκτητη τους.
** Σαλτιμπάγκος = διασκεδαστής, ακροβάτης, αυτός που πηδάει στον πάγκο από
το ιταλικό, salta-banko.
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είχε για τους Έλληνες, πήγαζε από καθαρή υστεροβουλία, γιατί χρεια
ζόταν περισσότερο τους Έλληνες, για να διοικήσει το πασαλίκι του.
Πάνω στο θέμα αυτό συνήθιζε να λέει ότι “ο ραγιάς που δουλεύει,
πλουτίζει τον Τούρκο αφέντη του, ο Τούρκος ανήκει στην κυρίαρχη τά
ξη και πλουτίζοντας μπορεί να γίνει επικίνδυνος, μπορεί ακόμη να γί
νει και πασάς”. Υπολόγιζε στους Έλληνες, γιατί φιλοδοξούσε να τους
χρησιμοποιήσει εναντίον των Τούρκων, όταν θα έκρινε πως ήρθε η
στιγμή για να ανεξαρτοποιηθεί. Αλλά και τους φοβόταν, γιατί γνώριζε
πως κατά βάθος τον μισούσαν. Γύρω του είχε πάντα Έλληνες, μιλούσε
τη γλώσσα τους, όπως και τα αρβανίτικα, ενώ στα τουρκικά είχε αδυ
ναμίες. Ενδιαφερόταν για την παιδεία και την ελληνική γλώσσα, την
οποία χρησιμοποιούσε στη διοίκηση και στην προσωπική του αλληλο
γραφία. Ωστόσο εμπόδιζε τους Έλληνες να αποκτήσουν δύναμη, και
τους κρατούσε σε απόσταση από τη διοίκηση του στρατού.
Ό ταν αρρώσταινε τον έπιανε πανικός. Καλούσε τους καλύτερους
ξένους και Έλληνες γιατρούς για να τον θεραπεύσουν, αποφεύγοντας τους μουσουλμάνους και τους Εβραίους. Έ ταζε πλούτη, ελευ
θέρωνε φυλακισμένους, πρόσταζε τους δερβίσηδες να κάνουν δεή
σεις για την σωτηρία του στον Αλλάχ, αλλά και τους χριστιανούς παππάδες προσευχές στον Χριστό. Μερικές φορές στο τελευταίο τέ
ταρτο της σελήνης και την εποχή που άρχιζαν οι βροχιές πάθαινε
κρίσεις και καταλαμβανόταν από παροξυσμούς. Τότε κανείς δεν
τολμούσε να τον πλησιάσει. Καλούσε τους αστρολόγους για τον ηρε
μήσουν και έτσι μόνο ησύχαζε.
Κατεχόταν μόνιμα από τον φόβο της δολοφονίας. Κάθε βράδυ άλλα
ζε κρεββατοκάμαρα, ακόμη και σεράι. Φοβόταν τόσο πολύ μήπως
τον δηλητηριάσουν, ώστε έπαιρνε εξωφρενικά μέτρα προστασίας.
Τα φαγητά τοποθετημένα σε δίσκους τα έκλειναν μέσα σε κλειστά
δοχεία που είχαν δυο κλειδαριές και τα κλειδιά τα κρατούσαν δύο
μικρά γιουσουφάκια. Τα κλειδωμένα δοχεία ήταν σκεπασμένα με
πορφυρό ύφασμα που έδενε με δύο λουριά. Αλλά και οι προφυλά
ξεις αυτές δεν ήταν αρκετές. Πριν ο ίδιος αρχίσει να τρώει δοκίμα
ζε το φαγητό ένας έμπιστος φρουρός.
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Δεν άνοιγε ποτέ ο ίδιος τα γράμματα, μη τυχόν και τον δηλητη
ριάσουν με κάποια σκόνη.
Ξυπνούσε πολύ πρωί, έπινε τον καφέ του, κάπνιζε τον ναργιλέ
του και στη συνέχεια δεχόταν τους επισκέπτες του. Το μεσημέρι
έτρωγε κατά κόρον και έπαιρνε έναν υπνάκο για καμμιά ώρα. Το
βράδυ δεν ετρωγε τίποτε. «Ήγείρετο ένωρίς, τόν μεν χειμώνα νύκτα,
τό δέ καλοκαίριον περ'ι τά χαράγματα, έλάμβανε εγειρόμενος δυο
μικρούς κυάθους* καφφέ άνευ ζαχάρεως κα'ι καπνίζων τόν ναργιλέν
του έκάθητο μέχρις οΰ άνέτελλεν ό ήλιος κα'ι είσήρχοντο οί προς άκρόασιν είς τά διβάνια. Ούδέν έτερον ετρωγεν μέχρι τής μεσημβρίας ότε
ετρωγεν κατά κόρον, μόνος πάντοτε, σταυροποδητ'ι καθήμενος προ
τραπέζης χαμηλής άργυράς. Έ ν πρώτοις τώ έφερον τόν τσοβράν** έξ’
ής έλάμβανε δύο ή τρεις κοχλιαριές. Έ πειτα τό ψητόν, ολόκληρον
πάντοτε, άδηφάγος έπιπίπτων κα'ι τρώγων υπέρ τό μέτρον. Μετά τό
ψητόν άρνίον όπερ ήν άδιάσπαστον, τώ έφερον ώς έπ'ι τώ πολύ
μικρόν έψημένον έπ'ι οβελού. Μετά ταύτα ψητάς όρνιθας και άλλον
τι. Προ πάντων ύπερηγάπα τά ψητά εκ τών όποιων ετρωγεν ύπέρ τό
δέον. Γλυκίσματα δέν ήγάπα, μόνο δέ περ'ι τό τέλος τού φαγητού,
όπερ ήτο τό πιλάφιον, έτρωγε είδος τι κομπόστας, έκ μήλων ή καρυC /
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διων, ήγαπα δε κατ εξοχην τας πήττας και τα μπουρέκια, αποστρεφόμενος τούς μπακλαβάδες, χαλβάδες κ.λ,π.... έκοιμάτο τακτικά μίαν
ώραν. Τό έσπέρας ούδέν ετρωγεν». Αυτό έλλειπε! ***
Για τον Αλή πασά και την εποχή του δεν έχουμε μόνο τις παραπάνω
μαρτυρίες, αλλά και τη μαρτυρία ενός άλλου σοβαρού περιηγητή,
του Άγγλου γιατρού του Henry Holland,**** που επισκέφθηκε την
Ελλάδα μετά τον λόρδο Βύρωνα, ταξίδεψε στα Γιάννενα, γνώρισε
απο κοντά τον Αλή πασά, έγινε για ένα διάστημα προσωπικός του
γιατρός, και γιατρός του γυιού του Βελή, και μας περιγράφει στο
χρονικό του, ό,τι είδε και έζησε στις περιοδείες του. Στην πρώτη συ
* σ.σ. φλιτζάνια.
** Σούπα.
*** Αθαν. Λιδωρίκη, όπ. παρ., σ. 878.
**** Η. Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia etc.,
London 1815.
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νάντηση που είχε με τον Αλή πασά τον περιγράφει, ως ε'ναν ήρεμο
γέροντα, με μέτωπο πολΰ πλατύ και ανοιχτό, χαραγμένο με πολλές
ρυτίδες. Τα μάτια του ήταν διαπεραστικά, αλλά χωρίς άγρια έκφρα
ση. Η μύτη του καλοσχηματισμένη, το στόμα και το κάτω μέρος του
προσώπου αθέατα, από τα άσπρα γένια και τα μεγάλα μουστάκια. Ο
λαιμός κοντόχοντρος, το σώμα βαρύ και δυσκίνητο. Κυβερνούσε την
επικράτειά του, κάπου 2.000.000 ψυχές με σιδερένια πυγμή. Ο λόγος
του ήταν νόμος και η θέλησή του προσταγή. Από τη μια μεριά ήταν
απόλυτα τυραννικός και από την άλλη είχε νεωτεριστικές ιδέες.
Άνοιξε δρόμους, έκτισε γεφύρια, εκτέλεσε πολλά εγγειοβελτιωτικά
έργα. Ή ταν απαλλαγμένος από εθνικές και θρησκευτικές προκατα
λήψεις. Ο ίδιος ανήκε στη μουσουλμανική αίρεση των μπεκτατσήδων, μία πιο νεωτεριστική και φιλελεύθερη, θα λέγαμε, εκδοχή του
μωαμεθανισμού. «Και εγώ είμαι προφήτης στα Γιάννενα», συνήθιζε
να λέει. Του άρεσαν επίσης τα όπλα, τα ρολόγια, τα μηχανήματα, τα
εργαλεία και είχε μία μεγάλη συλλογή από όλα αυτά.
Ο πλούτος και δύναμη τον είχαν καταντήσει ευεπίφορο σε κάθε εί
δους παράξενες ιδέες. Δύο ήταν οι κυριότερες μανίες του. Πρώτον
πώς μπορούσε να φτιάξει κανείς χρυσό από άλλα μέταλλα και δεύ
τερον πώς μπορούσε κανείς να γίνει αθάνατος. Τις επιθυμίες του αυ
τές εκμεταλλεύτηκε κάποιος Ρώσος από την Θεσσαλονίκη, ονόματι
Σέργιος, ο οποίος τον έπεισε ότι ήταν σε θέση να τις πραγματοποιή
σει. Τον διαβεβαίωσε ότι μπορούσε να μετατρέψει τον χαλκό σε
χρυσό και να παρασκευάσει νερό της αθανασίας από ανθρώπινα κό
πρανα. Κλείστηκε λοιπόν ο Σέργιος στο σεράι και άρχισε τα πειρά
ματα. «Ό Σέργιος προέτεινεν ότι άπητεΐτο άνθρώπινος κόπρος, κα'ι
διετάχθησαν τά παιδιά τοΰ σεραγιοΰ νά κοπρίζονται είς τον επάνω
μπακσέ, όθεν ό Σέργιος έλάμβανεν τήν κόπρον. Τφ έδόθησαν καί
τινες άλλαμπίκοι* τών στεμφύλων, είργάσθη άλλ’ όμως άπέτυχε έπ'ι
τη προφάσει οτι δέν είχε τά άπαιτούμενα εργαλεία». Έστειλαν στην
Ιταλία έναν διάκο, ανιψιό του Σέργιου να τα άγοράσει. «Μετ’ ολίγον

* Άμβυκες.
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έφθασαν τά εργαλεία, 40 φορτώματα. Ό Σέργιος έχων καί τινα παππάΠαΰλον, μουσικόν έν τή μητροπόλει τών Ίωαννίνων, έκλείσθη είς τό
μικρόν σεράγιον τής Λιθαρίτσας και εκεί μετά τυφλοϋ ενθουσιασμού
κα'ι μεγάλης πεποιθήσεως είργάζετο κατασκευάζων διάφορα άλχημικά
έργα».*
«Ένεκλείσθη έν τοΐς ίδιαιτέροις δωματίοις ικανός άριθμός
παίδων και κορασίων, τρεφόμενων, κατά παραγγελίαν τού άλχημιστού δι’ ιδιαιτέρας τροφής και έξαναγκαζομένων νά λαμβάνωσι
ταύτην έν ώρισμέναις ώραις κα'ι δόσεσιν, ούτως ώστε πολλά τούτων
άπέθανον ή ήσθένησαν βαρέως, έναντι τού είδους τής διαίτης. Άλλά
πλήν τούτου και αίμα άνθρώπινον άρρένων έζήτησε ό Σέργιος και
τρίχας τής κεφαλής. Κα'ι διά μεν τό πρώτον έφλεβοτομοΰντο νεανίαι
έκ τών γανυμηδών τοΰ χαρεμιού τοΰ Άλή, διά δέ τό δεύτερον, ύπαρχούσης τής συνήθειας νά κείρωσι τάς κεφαλάς οί άνδρες άφήνοντες
έπ'ι τής κορυφής μικράν πλεξίδα, έδέησε νά διατάξη ό Άλής τούς
στρατιώτας αυτού νά διατηρώσι τήν κόμη ολόκληρον, τούθ’ δπερ
μικροΰ δείν προυκάλεσε στάσιν παρ’ αύτοίς**
Παρ’ όλα αυτά ο καιρός περνούσε και ούτε χρυσάφι, ούτε αθά
νατο νερό κατασκεύασε ο Σέργιος και έτσι μια ημέρα βρέθηκε κρε
μασμένος στα Γιάννενα, με μια επιγραφή στο στήθος του που έγρα
φε : « Ό άπατών τόν άφέντη του, αύτό τοΰ πρέπει».

4. Ο φεουδάρχης Αλή πασάς.
Η αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του ήταν ανυπολόγιστη.
Τα ετήσια έσοδά του ξεπερνούσαν τα δέκα εκατομμύρια πιάστρα,
δηλαδή 500.000 αγγλικές λίρες τον χρόνο. Κυριότερη πηγή των εσό
δων του ήταν ο φόρος εισοδήματος, όπως θα λέγαμε σήμερα, δηλα
δή το 10% της παραγωγής κάθε είδους. Άλλη πηγή πλουτισμού του
ήταν οι εισαγωγικοί και εξαγωγικοί δασμοί, παντός είδους, που είχε
καθορίσει στο 6%, ενώ σε όλες τις άλλες περιοχές της οθωμανικής
* όπ. παρ., σ. 981.
** Παν. Αραβαντινός, Ιστορία Α λή πασά, σ. 434.
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αυτοκρατορίας οι δασμοί είχαν καθορισθεί από την Υψηλή Πύλη σε 3%.
Υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο της καλιεργήσιμης γης ήταν δική
του. Ή ταν ένας από τους μεγαλύτερος γαιοκτήμονες του κόσμου. Εί
χε ένα φέουδο από 935 τσιφλίκια, στην Ή πειρο, στη Μακεδονία στη
Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα. Κατεχόταν μόνιμα απο μανία αποθησαυρισμού. Είχε συγκεντρώσει 50 εκατομμύρια τουρκικές λίρες,
κολοσσιαίο ποσό για την εποχή. Η φιλοχρηματία του ήταν παθολο
γική.
Τεράστια ήταν και τα εισοδήματα, που εισέπραττε, απο τα τελω
νεία, τις αλυκές, τα ιχθυοτροφεία και από τα 500.000 πρόβατα και τα
600.000 γίδια, που είχε στην ιδιοκτησία του. Στις παραμονές της πο
λιορκίας του στα Γιάννενα είχε στις κασέλες του 73.000.000 γρόσια σε
διάφορα ξένα νομίσματα και 50.000.000 σε τιμαλφή. Ο ΑΘαν. Λιδωρίκης που διετέλεσε σφραγιδοφύλακας του Αλή, γράφει στα Απομνη
μονεύματά του, ότι είχε 30.000.000 φράγκα σε μετρητά και 50.000.000
σε πολύτιμα πράγματα που ο ίδιος είχε καταγράψει με το χέρι του. «Ό
Αλής είχε 30.000.000 φράγκα, τά όποια έγώ ιδία χειρ'ι ε’ιχον κατα
γράψει, έκτος δέ τούτων ή άξία τών πολυτίμων πραγμάτων άνέβαινεν είς 50.000.000 φράγκα. Τά μετρητά ταΰτα είχεν είς κιβώτια σιδ
ηρά έκάστου έχοντος ίδιαν μονέδαν, ώς έπϊ τό πλεΐστον χρυσά. Ή
καταγραφή έγένετο ύπ’ εμού. Ό λίγον προ τής πολιορκίας του παρέ
λαβε τούς θησαυρούς του έν τή λίμνη κα'ι εκ τούτων τούς μεν έξώδευσεν είς τόν στρατόν κα'ι δωροδοκίας, τά δέ λοιπά διηρπάγησαν ύπό
τοΰ νικητοΰ κα'ι τών στρατιωτών του και εστάλη μέρος είς Κωνσταντινούπολιν. Έκ Τεπελενίου είχεν έντός τής κοιλίας τοΰ σεραγίου, εν σιδηρούν κιβώτιον, όπερ επειδή είχε πέσει κεραυνός, μετέβημεν κα'ι τό παρελάβομεν. Περιείχε 100.000 τάληρα».*
Χρήματα έπαιρνε και για να δικάζει τις διαφορές των υπηκόων
του. Εισέπραττε από κάθε περιοχή ειδικές εισφορές με τη δικαιολο
γία ότι θα έκανε κάποιο έργο. Δήμευε και πωλούσε περιουσίες με
την παραμικρή αφορμή. Υποχρέωνε σε αγγαρείες για διάφορες ερ
γασίες χωρίς φυσικά να πληρώνει. Τις αποθήκες και τους στάβλους

* Λιδωρίκη Αθαν. όπ, ά., τ. Δ", σ. 996.
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του, τους γέμιζαν οι κάτοικοι χωρίς αντάλλαγμα, εν είδει δώρων
«προς τον μεγαλόψυχον και κραταιόν βεζίρη». Ο πληθυσμός τής πε
ριοχής πλήρωνε για την τροφοδοσία του στρατεύματος, όταν αυτό
περνούσε ή πολεμούσε στη συγκεκριμμένη περιοχή. Δεν πλήρωνε
ποτέ για την αγορά σκλάβων. Οι οικογένειες των Κλεφτών που σκό
τωνε γίνονταν σκλάβοι του. Τα ετήσια έξοδά του ανέρχονταν συνο
λικά σε 7.000.000 περίπου φράγκα: Για τον σουλτάνο, 2.400.000 φρά
γκα, 2.000.000 φράγκα μπαξίσι στους αξιωματούχους της Πύλης για
να κάνουν τα στραβά μάτια, 2.000.000 για τη μισθοδοσία του στρα
τού, 400.000 για το ναυτικό του και 100.000 για είδη πολυτελείας που
αγόραζε από το εξωτερικό,* πληρωμή κατασκόπων κ.λ.π. Φορολο
γούσε κάθε αγορά και πώληση ακινήτου και οι περιουσίες όσων πέθαναν χωρίς άρρενες κληρονόμους περιέρχονταν στον ίδιο. Αυτός
ήταν ένας άλλος τρόπος αθέμιτου πλουτισμού. Είτε τους υποχρέωνε
να τον ορίσουν με τη διαθήκη του κληρονόμο τους, είτε καλούσε τους
κληρονόμους και τους ανακοίνωνε ότι ο μακαρίτης ήταν καλός του
φίλος και τού είχε υποσχεθεί ότι θα του άφηνε συγκεκριμένα κτήμα
τα τα οποία εποφθαλμούσε από καιρό. Αλίμονο αν τολμούσαν να τον
διαψεύσουν. Ξεπερνούσε τα εμπόδια με έγκλημα. Άλλες φορές πάλι
σκηνοθετούσε μία κατηγορία ότι ο τάδε λ.χ. βρήκε θησαυρό και δεν
του τον ανέφερε. Το αποτέλεσμα ήταν να τον κλείσει στο μπου
ντρούμι της Λιθαρίτσας και να δημεύσει για λογαριασμό του την πε
ριουσία του. Άλλοτε πάλι εξόντωνε με κάθε δυνατό μέσον τους άρ
ρενες απογόνους κάποιου για να τους κληρονομήσει, γιατί κατά το
οθωμανικό δίκαιο μόνο τα άρρενα τέκνα μπορούσαν να κληρονομή
σουν τον πατέρα τους: «Ούδεμία υπό τών πωλητών ήδύνατο νά γίνει
πώλησις γαιών, εάν δέν κατεβάλλετο αύτψ το δέκατον τοΰ τιμήμα
τος. Άνηγόρευεν έαυτόν γενικόν κληρονόμον πάντων όσων
άπέθνησκον άνευ άρρένων άπογόνων. Ή νάγκαζε τους υπηκόους νά
λαμβάνουσιν έκ τών άποθηκών του τόν παλαιόν σίτον φέρνοντες
άντ’ αύτοΰ νέον. Είσέπραττε πλέον τής εις τόν σουλτάνον όφειλομένης δεκάτης, δευτέραν ύπέρ αύτοΰ καϊ τοσοΰτον βασάνιζεν τους

* Χρυσαφικά, αρώματα ρολόγια κ.α.
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ίδιοκτήτας, ώστε οΰτοι ευχαρίστως έγκατέλειπαν τά άγροτικά κτή
ματα, μεταβαλόμενα είς τσιφλίκια».*
Έβαζε κάποιον εμπειρικό γιατρό ή κάποιον κουρέα να δηλητηριάσει
τα αγόρια αυτού που ήθελε να κληρονομήσει. «Έποφθαλμιών είς τήν
μεγάλην περιουσίαν τοϋ Ίωαννίτου ευπατρίδου Στεφάνου Κρομμΰδα,
πατρός τριών θυγατέρων κάί ενός άρρενος άνηλίκου, πρόσκομμα δε
άπαντών τήν ύπαρξιν τοϋ άρρενος, είς όν μόνον κατά τόν οθωμανικόν
νόμον ήδΰνατο νά περιέλθει ή πατρική κληρονομιά, τών θηλέων άποκληρουμένων, έν πρώτοις μέν, δι’ εμπειρικού τινός χειρουργού, αίσχροϋ
αύτοΰ οργάνου, θεραπεΰοντος τόν παΐδα έξ άπλοΰ δοθιήνος
έδηλητηρίασεν αυτόν, κατόπιν δε ήνάγκασε τόν δύστηνον πατέρα,
καταβεβλημένον εκ τοϋ γήρατος κα'ι τής θλίψεως, νά συντάξη διαθή
κην καταλείπων αύτφ πάσαν τήν ουσίαν κα'ι παρακαλών αυτόν νά
μεριμνήση περ'ι άποκαταστάσεως τών ανηλίκων θυγατέρων του...». **
Για να δημεύσει την περιουσία κάποιου άλλου, ονόματι Νούλη Πολυζώη έβαλε τον κουρέα να τον δηλητηριάσει. «... περιεποιειτο*** τά
μέγιστα μέχρις ον ημέραν τινά έξηπάτησεν αύτόν ό κακούργος και
ύπεχρέωσεν νά ξυραφισθή υπό τοΰ έαυτοϋ κουρέως και πριν ή προφθάση νά έπανέλθη είς τήν οικίαν του επεσεν νεκρός καθ’ όδόν, ύπό
σπασμών κατακλυσθείς, διότι έδηλητηριάσθη ύπό τοΰ ξυραφίου,
καθαιμάξαντος τό δέρμα αύτοΰ».**** «Για να γεμίσει τα πουγγιά του
κατέφευγε στις πιο σατανικές μεθόδους. Κάποτε αγόρασε ένα φορτίο
χαλασμένο καφέ. Την άλλη ημέρα φώναξε τους Εβραίους εμπόρους
καφέ των Ιωανίνων και τους ρώτησε πόσο πουλιέται ο καφές την ημέ
ρα εκείνη. Εκείνοι απάντησαν: “Τον αγοράσαμε τρία πιάστρα το λίτρο
στη Μάλτα, συν ναύλο και δασμούς, τον πουλάμε τέσσερα και μισό
πιάστρα το λίτρο”. “Μπράβο”, τους λέει. “Έ χω μια παρτίδα καφέ ‘τε
φαρίκι’”***** Θα σας τον δώσω πέντε πιάστρα το λίτρο, και δεν θα
πληρώσετε ούτε ναύλα, ούτε δασμούς”. Οι Εβραίοι τάχασαν. “Βεζίρη

* Κ. Κοΰμας, όπ. παρ., σ. 345.
** Α. Αραβαντινός, Ιστορία Α λή πασά, σελ. 361-362.
*** Τον Νούλη.
**** Γ. Λαμπρίδης, Ηπειρ Μελετήματα, τ. Β", σελ. 50-51.
***** Τουρκικό, tefarik = εξαιρετική ποιότητα.
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μου δεν πουλιέται ο καφές. Οι αποθήκες μας είναι γεμάτες και μουχλιά
σανε”. “Άντε κερατάδες. Θα σας τον δώσω μόνο έξι πιάστρα”. Τι να
έκαναν; Αγόρασαν τον χαλασμένο καφέ. Άλλη μια φορά, κάποιος Ά γ
γλος έμπορος έφερε στα Γιάννενα 2.000 σπαθιά για πούλημα. Το έμα
θε ο Αλής και του ζήτησε ποσοστά δυο τάλιρα το σπαθί, αλλιώς, του εί
πε, θα τον φάει το φίδι. Ο Άγγλος απάντησε ότι δε μπορεί να γίνει αυ
τό γιατί τα πουλάει δυο τάλιρα το ένα. Στέλνει ένα μπουλούκι Αρβανί
τες, φορτώνουν τα σπαθιά στα μουλάρια, ξεχύνονται στα χωριά και τα
πουλάνε με το ζόρι προς τέσσερα τάλιρα το ένα. Έτσι κέρδισε δυο τάλ
ιρα από κάθε σπαθί. Άλλοτε πάλι χάριζε διάφορα ευτελή πράγματα
και ζητούσε ως ανταμοιβή το δεκαπλάσιο της αξίας τους. Μια φορά
χάρισε στον Αρχιεπίσκοπο ένα άχρηστιο ρολόι και του ζήτησε ως αντίδωρο 60 τσεκίνια, τιμή πολλαπλάσια της αξίας του ρολογιού».*

5. Η δικαιοσύνη του Αλή
Σύμφωνα με το ιερό μουσουλμανικό δίκαιο της οθωμανικής αυτοκρα
τορίας, η τιμωρία του ενόχου και ιδιαίτερα αυτού που διέπραξε φόνο,
επαφίετο στη διάθεση και την πρωτοβουλία των κληρονόμων του θύμα
τος. Οι συγγενείς του φονευθέντος είχαν να επιλέξουν, μεταξύ της εκ
δίκησης,** φονεύοντας τον δράστη ή να παραιτηθούν και να εισπράξουν αποζημίωση.*** Τα δικαιώματα αυτά απηχούσαν αρχέγονες
πρακτικές, αναγόμενες σε παμπάλαιες εποχές, κατά τις οποίες δεν εί
χε ακόμη συγκροτηθεί σε κοινωνικό σώμα ο νομαδικός βίος των δια
φόρων φυλών, διατηρήθηκαν, όμως, εθιμικά στη συνέχεια. Το κράτος
δεν είχε να κάνει τίποτε πάνω στο θέμα αυτό. Θα έλεγε, όμως, κανείς
ότι στο κράτος του Αλή πασά, διότι για κράτος εν κράτει επρόκειτο,
δεν ίσχυαν οι κανόνες αυτοί. Ο Αλής δίκαζε και καταδίκαζε, όπως ο
ίδιος έκρινε και επιθυμούσε. Ως δικαστήριο χρησιμοποιούσε ένα από
τα πολλά σεράγια, που είχε, και δίκαζε σ’ αυτά σε καθορισμένα τακτι

* Α. Αραβαντινός, όπ. παρ.,
** Κισάς.
*** Διγέτ.
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κά διαστήματα. Έ ξω σιην αυλή ήσαν μαζεμένοι οι αγάδες, οι μπέηδες,
οι τατάρηδες, οι δερβίσηδες, οι φρουροί και ο κόσμος που επρόκειτο να
δικασθεί. Μέσα σε μια καλοεπιπλωμένη και πλουσιοστολισμένη κάμα
ρα με βαρύτιμα τουρκικά χαλιά, με μαξιλάρια στους σοφάδες από βε
λούδα της Κύπρου «ο υπέρτατος κριτής για όλες τις πολιτικές και εκκλη
σιαστικές υποθέσεις της επικράτειάς του» δίκαζε. Καθισμένος επάνω σε
ένα δέρμα λιονταριού, σε μία γωνιά του σοφρά, επίσημα ντυμένος, με
την μακριά άσπρη γενειάδα να σκεπάζει το στήθος του, μ’ ένα χρυσό
γαϊτάνι να ξεχωρίζει στο σαρίκι του και ένα άλλο παρόμοιο στο ζουνάρι του, όπου είχε περασμένο το διαμαντοστόλιστο χατζάρι του, άκουγε
τους αντιδίκους. Νόμος ήταν η επιθυμία του, η θέλησή του, η ιδιοτροπία
του. Στην επικράτεια του Αλή, το νομικό αξίωμα που επικρατούσε σε
όλη την Ευρώπη, ότι είναι καλύτερα να αθωωθούν εννέα ένοχοι, παρά
να δικασθεί ένας αθώος, ίσχυε αντίστροφα. Καλύτερα να κρεμασθούν
δέκα αθώοι, παρά να γλυτώσει ένας ένοχος. Για τις αυτόφωρες πράξεις
δεν χρειαζόταν να γίνει δίκη. Οι συλληφθέντες, όπως και οι καταδικασθέντες οδηγούνταν κατ’ ευθείαν στο φρουραρχείο που ήταν και ο τόπος
των εκτελέσεων. Εκεί, άλλους τους έκαιγαν ζωντανούς, άλλους τους παλούκωναν, άλλους τους έγδερναν για να παραδειγματιστούν οι υπόλοι
ποι. Πιο κάτω στη συνοικία των γύφτων υπήρχε ένα θεόρατος πλάτανος
που τον χρησιμοποιούσαν για κρεμάλα. Πολλές φορές έβλεπε κανείς να
κρέμονται από αυτόν δέκα ή περισσότεροι Κλέφτες. «Γενικώς ό Αλής
είς μεν τούς γενναίους κα'ι περιφανείς ήρωας έπέταττε σφυροκοπίαν,
άνασκολόπισιν, έξόρυξιν οφθαλμών, έγχυσιν είς τά ώτα χυτομολύβδου κ.λπ., είς δέ τούς υπόπτους άγχόνην κα'ι καρατομίαν.
Ταΰτα δέ πάντα έξετελοϋντο υπό άθέων, μηδέν οσιον κα'ι ίερον έχόντων, άπάτριδων καϊ φερεοίκων τουρκόγυφτων τάς σκηνάς αυτών
έχόντων είς τήν συνοικίαν Τσεγκέλια, ενθα ϊστατο καϊ ικρίωμα έφ’οΰ
ήσαν έμπεπηγμένα κατά ζεύγη τά λεγάμενα τσεγκέλια, ήτοι περόναι
τετράπλευροι κα'ι αίχμηρα'ι ήμίσεος μέτρου μήκος έχουσαι. Έπϊ τών
περονών δέ τούτων έξηπλοϋντο οί κατάδικοι γυμνοί, τά δέ σώματα
αυτών πιεζόμενα υπό τοϋ δημίου διετρυποϋντο».*

* Αθ. Αραβαντινός, όπ. παρ.,
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Κυκλοφορούσαν πολλά ανέκδοτα για την απονομή της δικαιοσύ
νης του Αλή πασά. Έ λεγαν ότι ένας Έλληνας δάνεισε σε έναν φίλο
του κάποιο ποσό. Σαν έληξε, όμως, η προθεσμία πληρωμής ο οφει
λέτης αρνήθηκε να επιστρέψει το χρέος. Κατέφυγε, λοιπόν, ο δανει
στής στον Αλή. Ο παραπονούμενος ορκιζόταν ότι όντως είχε δανεί
σει τον φίλο του, ενώ ο τελευταίος αρνιόταν κάτι τέτοιο. Ο Αλής
πρόσταξε να τους ζυγίσουν και τους δυο και τους έδιωξε. Σε τρεις
μήνες πρόσταξε να εμφανισθούν και πάλι μπροστά του και τους ξαναζύγισε. Εκείνος που είχε χάσει τα χρήματα είχε λειώσει απο την
στενοχώρια του, ο άλλος είχε παχύνει.
Το ανέκδοτο αυτό ήταν γνωστό με κάποια παραλλαγή και στη
Μικρά Ασία και φαίνεται ότι πηγή του ήταν σι Ινδίες.
Άλλο ανέκδοτο αναφέρει πως ένας αγάς ταξιδεύοντας για τα
Γιάννενα συνάντησε κάτω από ένα πλατάνι στις όχθες του ποταμού
Καλαμά έναν Ρωμιό μόνο του και τον λήστεψε. Παραπονέθηκε το
θύμα στον Αλή, αλλά βέβαια δεν είχε μάρτυρες. Ο άλλος, ο αγάς, εί
πε πως δεν είχε ιδέα για το περιστατικό αυτό, και ούτε καν γνώριζε
που είναι ο πλάτανος όπου δήθεν λήστεψε τον Ρωμιό. Λέει, ο Αλής,
στον Έλληνα. «Εσύ θα πάς εκεί που λές ότι σε έκλεψε ο αγάς και θα
μου φέρεις τούτη την κούπα γεμάτη νερό από το ποτάμι. Και εσύ»,
λέει, στον αγά, «σήκωσε ψηλά το δεξί σου πόδι και να σταθείς όρ
θιος μέχρι να γυρίσει ο χριστιανός από τον πλάτανο». Αλλά ο ένοχος
αγάς ξέροντας πως ο πλάτανος ήταν πολύ μακριά διαμαρτυρήθηκε.
«Και πως μπορώ βεζίρη μου να σταθώ όρθιος στο ένα πόδι οκτώ
ώρες που θέλει να πάει στον πλάτανο και να γυρίσει ο γκιαούρης;»
Έ τσι προδόθηκε, ομολογώντας ότι ήξερε πού είναι ο πλάτανος που
έκανε τη ληστεία. Ο χριστιανός πήρε τα γρόσια του και ο αγάς κρε
μάστηκε σ’ έναν γιαννιώτικο πλάτανο. Το ανέκδοτο αυτό ήταν πασί
γνωστο στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, στη Μικρά Ασία και στα
νησιά του Αιγαίου. Πάντως όλα τα ανέκδοτα με διάφορες παραλλα
γές, αναφέρονταν σε φιλάνθρωπους πασάδες και αδέκαστους καδήδες, με άλλα λόγια σε σοφούς και δίκαιους αφεντάδες, που προστά
τευαν τον Έλληνα ραγιά και είχαν το χάρισμα να εξιχνιάζουν την
αλήθεια και να διαλευκαίνουν τις πιο σκοτεινές υποθέσεις, αποδίδο
ντας πάντοτε το δίκαιο στον αδύνατο και στον αδικημένο. Φαίνεται,
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όμως, πως ηταν αλήθεια ότι οι ραγιάδες του Αλή, προτιμούσαν τη δι
κή του κρίση και όχι τον Τούρκο καδή,* που εύκολα εξαγοραζόταν.
Έ να αιγαιοπελαγίτικο ανέκδοτο διηγείται πως δυο αντίδικοι κατα
φεύγουν στον καδή για να λύσουν την διαφορά τους. Πριν από την
δίκη ο ένας στέλνει πεσκέσι στον καδή ένα ακριβό χαλί. Ο δεύτερος
την ημέρα της δίκης έχει γεμίσει το στόμα του χρυσά φλουριά. Και
την ώρα που δίκαζε ο καδής ανοίγει το στόμα του και φωνάζει δυνα
τά «αμάν αφέντη μου», ενώ ο άλλος διαμαρτύρεται λέγοντας «κοίτα
το χάλι μου αφέντη μου». Και ο καδής απαντά: «Μωρέ και το δικό
σου χάλι βλέπω και αυτουνού το στόμα φωτιές βγάζει».**
Αυτές οι ιστορίες και διάφορες παρόμοιες, πλάστηκαν κατά τη
διάρκεια της εξουσίας του Αλή. Ο Κυριάκος Σιμόπουλος γράφει
σχετικά*** «Είναι συνήθως μύθοι και παραδόσεις που ανάγονται σε
συνθήκες πρωτόγονης κοινωνικής δομής, με τον ηγεμόνα απόλυτο
κυρίαρχο της ζωής των υπηκόων του, αλλά και προστάτη των αδικη
μένων, των φτωχών και των αδυνάτων. Ο εξουσιαστής άγρυπνά για
την ασφάλεια και την ευτυχία του λαού καθώς είναι προικισμένος με
πνευματική ευστροφία και ανακριτικό δαιμόνιο για να ανακαλύπτει
με σιγουριά τον ένοχο, ακόμη και στις περιπτώσεις σκοτεινών
εγκλημάτων. Οι ιστορίες αυτές που έχουν ως πρότυπα την παράδο
ση της σολωμόντειας σοφίας, εμφανίζονται με διάφορες παραλλαγές
στους Ανατολικούς λαούς. Ο δίκαιος βασιλιάς, ο ενάρετος φεουδάρ
χης, ο αδέκαστος μεγαλοτοπάρχης. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
η μυθολογία του δικαιοκρίτη ηγεμόνα αφορούσε κυρίως τον Αλή
στην Ευρωπαϊκή περιοχή και τον Καραοσμάνογλου στη Μικρά
Ασία. Και στις δυο περιπτώσεις τον απέραντο πλούτο και την απόλυ
τη εξουσία συνόδευαν η πατρική μέριμνα για την φτωχολογιά και η
άτεγκτη και δραστική καταδίωξη της ανομίας και των καταχρήσεων.
Τα ανέκδοτα που κυκλοφορούσαν έχουν πάντοτε το ίδιο μοτίβο. Οι

*
Καδής = δικαστής, Ειρηνοδίκης που δίκαζε βάσει του ιερού μουσουλμανικού
δικαίου, από το τουρκικό, kadi.
** Δημ. Πασχάλη, Κυκλαδικά θέσμια μ ε τ ’ ανεκδότων εγγράφων, Α ρχείον Ιδιωτ.
Δικαίου, τ. Σ Τ 1939, σ. 188.
*** Κ. Σιμόπουλος, Ξένοι..., όπ. παρ., τ. Γ , 491.
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ισχυροί που αδικούν τους αδυνάτους, οι Τούρκοι αγάδες που εξαπα
τούν και ληστεύουν τους φτωχούς ραγιάδες, ληστές αιμοχαρείς που
γδύνουν τίμιους πραματευτάδες και ειρηνικούς νομιμόφρονες ταξι
διώτες. Αλλά πάντοτε ανακαλύπτονται από τον φιλοδίκαιο, μεγαλό
ψυχο και σοφό τοπάρχη, τον προστάτη των αδυνάτων».
Δεν διάλεξα τυχαία το απόσπασμα αυτό από τον Σιμόπουλο. Η
ερμηνεία του μύθου της αληπασαλίδικης δικαιοσύνης, τα σχόλια
και οι παρατηρήσεις του, αν και αναφέρονται στον Αλή πασά,
στους ομοίους του και στην εποχή τους, φαίνεται ότι έχουν διαχρο
νική αξία, γιατί ο μύθος αυτός έχει πλέον οικουμενικές διαστάσεις.
Από την εποχή του Αλή πασά μέχρι σήμερα -κ α ι κυρίως σήμερατον χρησιμοποίησαν και τον χρησιμοποιούν κατάλληλα όλοι οι επί
της γης ηγεμόνες, πάντοτε για το καλό των υπηκόων τους, δηλαδή
για το δικό τους καλό. Βλέπουμε, λοιπόν, τους εκάστοτε νεόκοπους
ισχυρούς ηγεμόνες, να καμώνονται ότι “απονέμουν” δικαιοσύνη,
όχι μόνο με στρατευμένα ειδικά δικαστήρια, ειδικές στρατιωτικές
επιτροπές, στρατοδικεία, έκτακτα στρατοδικεία, δικαστήρια κρατι
κής ασφάλειας, λαϊκά δικαστήρια, επιτροπές ασφάλειας και ό,τι
ακόμη ήθελε σκεφθεί ο άρρωστος νούς τους, όπου σήμερα δικάζο
νται και σίγουρα εκ των προτέρων καταδικάζονται, άπαντες οι κά
τοικοι του πλανήτη* που υποτίθεται ότι διαπράττουν εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας. Και φυσικά τα εγκλήματα αυτά προσδιο
ρίζονται από τους ίδιους κατήγορους ηγεμόνες, με βάση τί τους
συμφέρει σε κάθε δεδομένη στιγμή. Έ τσι από τη μία στιγμή στην
άλλη, όσοι δεν είναι μαζί τους, θεωρείται ότι είναι εναντίον τους!
Και βαπτίζονται χωρίς άλλο, ληστοσυμμορίτες, κλέφτες, αντάρτες,
προδότες και τα τελευταία χρόνια τρομοκράτες. Ό σ ο ι ξεσηκώνο
νται για την ελευθερία τους, είτε λέγονταν “ζορμπάδες” της Οθω
μανικής Αυτοκρατορίας, είτε λέγονται “τρομοκράτες” της σημερι
νής πλανηταρχίας, είτε καθημερινοί άνθρωποι, είτε ηγέτες λαών,
τους καταπίνει το μαύρο σκοτάδι.
Οι χερσαίες και οι εναέριες νυκτερινές απαγωγές έχουν πυκνώ

* Εκτός των Αμερικανών.
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σει. Χάνεσαι αϊτό τη μία στιγμή στην άλλη. Γίνεσαι ανύπαρκτος. Δεν
υπάρχεις πουθενά. Είσαι άγνωστος. Είσαι χαμένος. Είσαι πεθαμέ
νος, μόλις σ’ αρπάξουν τα κοράκια με τις κουκούλες και τις μαύρες
καμπαρντίνες. Αν είσαι περισσότερο άτυχος, βρίσκεσαι στα κολα
στήρια των απανταχού της γης, Αμπού Γκράϊμπ και Γκουαντάναμο.
Και όλα αυτά τους τα εγκλήματα, οι απαγωγείς και οι δολοφόνοι, τα
ωραιοποιούν, τα εξιδανικεύουν, τα ντύνουν με μοδάτα και πρωτόφα
ντα ρούχα, και με παχιά ψεύτικα λόγια. Έ χουν αναγάγει τη λεξιλαγνεία σε πραγματική επιστήμη. Τύφλα νάχουν οι σοφιστές της αρ
χαιότητας. Τον πόλεμο, δεν τον ονομάζουν πλέον πόλεμο, αλλά “επι
χείρηση ελευθερίας”, την κατοχή μίας χώρας “εκδημοκρατισμό” και
τους φόνους αθώων πολιτών, “παράπλευρες απώλειες”. Ενώ αδια
φορούν για το δίκαιο και περιφρονούν τους θεσμούς, διεκδικούν για
τον εαυτό τους τον τίτλο του εγγυητή της νομιμότητας και αξιώνουν
στο όνομα της υλικής δύναμης που διαθέτουν να δικάζουν τους άλ
λους, αλλά να μη δικάζονται ποτέ οι ίδιοι. Πιστεύουν ότι είναι οι
εκλεκτοί του Θεού. Το μακρύ χέρι του Θεού. Στο όνομα του Θεού,
το οποίο συνεχώς επικαλούνται, διαπράττουν γενοκτονίες και κανέ
νας του δεν δικάζεται γι’ αυτό, εαν δεν συμφωνεί ο Μεγάλος Αδελ
φός, αλλά αντίθετα δικάζονται και καταδικάζονται μόνο αυτοί, που
ο Μεγάλος Αδελφός χαρακτηρίζει εχθρούς Του και απο “δικαστή
ρια” της επιταγής και της αρεσκείας Του. Οι εχθροί δεν είναι πλέον,
μόνο μερικά μη αρεστά φυσικά πρόσωπα, ή αρχηγοί λαών, εκλεγμέ
νοι ή όχι, ή πρώην σύμμαχοι ή φίλοι του Ηγεμόνα, που αρνούνται να
τον υπακούσουν, αλλά και ολόκληροι λαοί, οι οποίοι έχουν ένα κοι
νό χαρακτηριστικό. Είναι “διαφορετικοί”. Ό που το “διαφορετικός”
ισοδυναμεί με το λεπρός. Είναι “διαφορετικοί”, γιατί δεν θέλουν να
“εκπολιτισθούν”, δεν θέλουν να αλλάξουν τις εθνικές τους παραδό
σεις, δεν θέλουν να παραδώσουν στον Αφέντη το εθνικό τους προϊόν
και τις πλουτοπαραγωγικές τους πηγές. Δεν θέλουν να εκχωρήσουν το
έδαφος της χώρας τους για “βάσεις” του Αφέντη και, επομένως, είναι
επικίνδυνοι για τη... διεθνή νομιμότητα, όπως την αντιλαμβάνεται
εκείνη τη στιγμή ο Αφέντης. Επομένως είναι ένοχοι και αποδιοπο
μπαίοι. Ακολουθεί ο εξοστρακισμός απο τη διεθνή κοινότητα, η ανυ
πακοή βαφτίζεται τρομοκρατία και ανταρσία, ο λαός απομονώνεται,
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στερείται των αναγκαίων, πεινούν γονείς και παιδιά, πεθαίνουν από
έλλειψη φαρμάκων και όσοι επιζήσουν εξοντώνονται χωρίς έλεος, μέ
χρι να δηλώσουν υποταγή. Και αν, παρά ταύτα, και τότε δεν υποκύψουν, τους βομβαρδίζουν, τους εξοντώνουν, τους καίνε ζωντανούς
από ψηλά, τους σακατεύουν και καταλαμβάνουν τη χώρα τους, για να
τους απελευθερώσουν από τον κακό εαυτό τους! Στο τέλος τους δανεί
ζουν για να ανοικοδομήσουν τα καμένα σπίτια τους, την κατεστραμένη χώρα τους και τους υποχρεώνουν να εργάζονται ισόβια για να ξε
πληρώσουν το τοκογλυφικό χρέος που τους ανάγκασαν να πάρουν.
Ό σ ον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ολοι αυτοί, οι κατά συνθήκην
και εκ των προτέρων κατασκευασμένοι ένοχοι, απάγονται, συλλαμβάνονται, φυλακίζονται, βασανίζονται, κακοποιούνται, καλωδιώνονται, λοβοτομούνται, κρατούνται σε απόκρυφα “ινστιτούτα αναμόρ
φωσης”, όπου τον ρόλο του γύφτου-δήμιου του Αλή πασά, που ξερί
ζωνε τα νύχια και έκοβε τα αφτιά των θυμάτων του, έχουν αναλάβει
αξιοπρεπείς κύριοι με γραβάτα, λευκά κολάρα και άσπρες μπλού
ζες, που αντί για τανάλιες και τους σουγιάδες, κρατούν στα χέρια
τους σύριγγες με τα παραισθητικά τους σκευάσματα, για να ξεριζώ
σουν όχι μόνο τα μέλη του σώματος, αλλά και την ψυχή του άμοιρου
θύματος. Σήμερα ζούμε στην εποχή της επιστήμης και όχι στην επο
χή της βαρβαρότητας. Ο κόσμος έχει προοδεύσει. Και όλοι αυτοί οι
ευγενείς κύριοι, επιστρέφουν μετά το οκτάωρο σπίτι τους, χωρίς τύ
ψεις, χωρίς αιδώ, παίζουν με τα παιδιά τους, χαϊδεύουν τη γάτα τους
και πανικοβάλλονται όταν αυτή υποφέρει από βαρυστομαχιά. Ή ταν
και αυτή μία ημέρα, όπως όλες οι άλλες. Στην υπηρεσία της ανθρω
πότητας! Έ χουν επιτελέσει το έργο τους. Είναι κιόλας υπερήφανοι.
Παρ’ όλα αυτά, προσωπικά εγώ θα προτιμούσα τον γύφτο του Αλή.
Ή ταν πιο ορίτζιναλ, για να το πω στη γλώσσα τους.

6. Ο Αλής βασανίζει
«.... Πήραν ύστερα μυτερά καλάμια και τα έμπηξαν αργά-αργά στα
νύχια των ποδιών και των χεριών του. Του τρυπούσαν τα χέρια. Π έ
ρασαν γύρω από το κεφάλι του, στο ύψος του μετώπου, μία αλυσίδα
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από κότσια και την έσφιξαν, καλώντας τον να ονομάση τους συνερ
γάτες του».* «Έ φερον τάσι πυρωμένο πολΰ, τό έφόρουν ώσάν
σκουφιά είς τήν κεφαλήν του κα'ι τύλιγαν μ’ ένα σχοινί ολόγυρα τήν
κεφαλήν του και τό έστρεφαν μ’ ένα ξΰλον ώσάν έργάτην κα'ι έσφιγ
γαν τόσον τήν κεφαλήν του όσο έβγαιναν οί βολβο'ι τών όμμάτων
του έξω άπό τόν τΰπον τους».** Το χτίσιμο στον τοίχο ήταν από τις
συνηθισμένες πρακτικές βασανισμού του Αλή πασά. Σ’ αυτό το μαρ
τύριο υπέβαλε, ένα νεαρό άντρα, εκβιάζοντας τον πατέρα του να του
μεταβιβάσει την περιουσία του. Διέταξε «κα'ι τόν έκτισαν είς τοίχον,
δι άσβεστου κα'ι λίθων έπ'ι τρεις ημέρας, τήν κεφαλήν μόνον αύτοΰ
έλευθέραν άφήσας».*** Αλλά και για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, γρά
φτηκε κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή, έχτισε ζωντανό έναν παππά. «ιερέα δέ
τινά ζώντα κτίζει όρθιον έως ου άπεύπνευσεν δ δυστυχής».****
Τον Οδυσσέα όμως υπερασπίζεται ο Μακρυγιάννης, κατηγορώντας
τον Σουρμελή. « Άφοΰ λέγει διά τόν Δυσσέα [ο Σουρμελής] πλήθος
ψευτιές, τόν κατηγορεί κα'ι για τό χτίσιμο τού παππά. Πες κα'ι τά αίτια
’στοριογράφο, κα'ι τό κοινό είναι κριτής ή ύπέρ είτε κατά. 'Ένας όπου
γίνεται προδότης είς τούς Τούρκους κα'ι άφανίζει τόσα παλληκάρια
και τόν γενναΐον άγωνιστή Σκουρτανιώτην τόν Θανάση μέ σαράντα
άνθρώπους, πο'ιος τούς προδωσε είς τούς Τούρκους κα'ι τούς κάψαν
όλους σε μιά έκκλησιά; Κάί άλλες πλήθος προδοσίες...»*****
Στο ίδιο χρονικό ο Πουκεβίλ εξιστορεί ότι ο Αλής δεν διέφερε
από τους ληστές που απήγαγαν αθώους πολίτες για να εισπράξουν
ύστερα λύτρα. Ά ν καθυστερούσαν την πληρωμή, τους έκοβαν μύτη
και αφτιά και τους ελευθέρωναν, προειδοποιώντας με τον τρόπο αυ
τό, τί περίμενε τους ανυπάκουους. Οι συγγενείς τους για να εξαγο
ράσουν την ελευθερία τους πολλές φορές ζητιάνευαν στους δρόμους
για να συγκεντρώσουν το απαραίτητο ποσό για την απελευθέρωσή

* F. Pouqueville, όπ. παρ., σ. 94-96.
** Επ. Φαρμακίδης, Η Λ άρισα απ ό των μυθολογικών χρόνων μέχρι της προσαρτήσεως αυτής εις την Ελλάδα, Βόλος 1926, σ. 187.
*** Ιωαν. Λαμπρίδης, Ηπειρωτικά μελετήματα, Εν Αθήναις 1887 τ. Β', σ. 67.
**** Διον. Σουρμελής, Ιστορία των Αθηνών, εν Αθήναις 1853 σελ.118.
***** Γ. Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, όπ. παρ., τ. Β' σ. 94.
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τους. Μάλιστα τη ζητιανιά την ασκούσαν με επίσημη άδεια του βεζί
ρη ώστε να μην παρεμποδίζονται από τις αρχές. Ο Γάλλος πρόξενος
διηγείται πως γνώρισε προσωπικά στο Βραχώρι,* εναν νεαρό άνδρα
που ζητιάνευε με άδεια του Αλή για να ελευθερώσει τον κρατούμε
νο πατέρα του. Η αιτία της φυλάκισης του ηλικιωμένου ήταν, ότι δή
θεν βρήκε θησαυρό και δεν τον ανέφ ερε στον Αλή. Άρκούσε μια
έστω και ανώνυμη καταγγελία για οποιαδήποτε δήθεν παράβαση
για να βρεθείς από τη μία στιγμή στην άλλη φυλακισμένος στα μπου
ντρούμια,** του τυράννου της Η πείρου.
Έ να ς Αρβανίτης στην υπηρεσία του Αλή υπεξαίρεσε 30.000 πιάστρα απο το ταμείο του πασά. Τον έκλεισε μέσα στο κλουβί μίας λε
οπάρδαλης που είχε στον κήπο του, αλλά το θηρίο δεν τον πείραξε.
Διέταξε τότε τους φρουρούς να εξαγριώσουν το θηρίο χτυπώντας με
ξύλα μέσα από τα κάγκελα, ενώ τρυπούσαν τον κατάδικο με τα σπα
θιά τους στον λαιμό λέγοντάς του να επιτεθεί αυτός στην λεοπάρδα
λη. Μη αντέχοντας άλλο, αγκάλιασε το θηρίο, το οποίο μόλις τον
ένιωσε πάνω του, τον χτύπησε με το πόδι του, χωρίς όμως να τον κα
τασπαράξει. Τον έβγαλαν μετά απο τέσσερεις ώρες και τον αποκε
φάλισαν. Προηγουμένως περιέφεραν το κλουβί με τη λεοπάρδαλη
στους δρόμους, για να δει ο κόσμος ποια τύχη περιμένει τους κλέ
φτες. Το περιστατικό αυτό διηγείται, ο Αλ. Κουτσαλέξης που το είδε
με τα μάτια του: «Ενθυμούμαι ότι ευρισκόμενος είς τό σχολεΐον τοΰ
Ψαλλίδα, έξήλθομεν είς τόν δρόμον ημέραν τινά διά νά εϊδωμεν την
πάρδαλιν, τής οποίας τήν διάβασιν είς τάς οδούς τής πόλεως, στεν
τόρεια τη φωνή έκήρυττεν ό κήρυξ. Θέαμα τρομακτικόν καί περίερ
γον. Ό κατάδικος σωματοφύλαξ τού Αλή, κλέψας μέρος τού θησαυ
ρού του, ίστατο όρθιος γυμνός, ή δέ πάρδαλις γονατιστή ενώπιον
του. Τούς όνυχάς της δέν είχε παντάπασι μεταχειρισθή. Έ λ εγ α ν τότε,
ότι ό κατάδικος ούτος τίποτα δέν έπαθε, ό δέ Αλής, ένεκα τούτου
όργισθείς, διέταξε νά τόν έκδάρουν ζωντανόν».***

* Αγρίνιο.
** Τουρκικό, bodrum = φυλακή.
*** Α. Κουτααλέξης, Δ ιαφέροντα και π ερ ίερ γά τινα ιστορήματα, Αθήνησιν 1882,
α 26.
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Τα βασανιστήρια και σι εκτελέσεις γίνονταν στο φρουραρχείο
του Αλή, κοντά στην πλατεία του παζαριού. Εκεί βασάνιζαν, έκαιγαν
ζωντανούς, παλούκωναν, κρέμαγαν, έγδερναν, σούβλιζαν τους υπό
πτους. Έ κοβαν χέρια και πόδια, έγδερναν το κεφάλι, μέχρι το θύμα
να ξεψυχήσει. Το κομμένο κεφάλι του κρεμασμένου, αν ήταν ραγιάς,
το τοποθετούσαν ανάμεσα στα σκέλη του, σε ένδειξη έσχατης περι
φρόνησης και εξευτελισμού. Αν ήταν μουσουλμάνος το τοποθετού
σαν στη μασχάλη του. Έτσι γίνεται διαχρονικά. Τα Φρουραρχεία
και οι Ασφάλειες ήταν και είναι ανέκαθεν τα άντρα των πάσης φύσεως και εποχής δίποδων ανθρωποειδών, που βασανίζουν και εκτελούν συνανθρώπους τους εκτελώντας, όντας δούλοι και δουλοπρεπείς, εντολές των αφεντικών τους.

7. Τα χαρέμια του Αλή
Είχε δυο χαρέμια. Έ να στα Γιάννενα και ένα δεύτεριο στο Τεπελένι. Διατηρούσε, εκτός από το γυναικείο χαρέμι με πάμπολες γυναί
κες και χαρέμι αγοριών. «Έλάμβανον έκ Τυρνάβου χριστιανικά τινα
παιδία, τά όποια ώς καϊ έν Λεβαδεία ένδυόμενα φορέματα έχόρευον
έν μέσω μουσικής».*
Οι πράκτορές του γύριζαν την επικράτεια του και αναζητούσαν
τα ωραιότερα αγόρια και κορίτσια για τα χαρέμια του. Αν συνα
ντούσε άρνηση εξόντωνε την οικογένεια και έκαιγε ολόκληρο το
χωριό. Κάποτε άρπαξε μέσα από την εκκλησιά την ώρα του γάμου
μία πανέμορφη νύφη, οδηγώντας τον δύστυχο γαμπρό να αυτοκτονήσει.
Σε κάποιο ανώνυμο χρονικό της εποχής αναφέρεται ότι ο Αλής
«όταν ήκουε εύμορφον κοράσιον, έσπευδε μέσον τών ανδραπόδων
του, τών άφοσιωμένων κοτζαμπάσηδων και καπεταναίων του,
βιαίως τό ήρπαζε κα'ι τό έπήγαινεν εις τά Ιω άννινα εις τόν γυναικωνίτην του, όπου δεν ελειπαν 50 και 60 διαφόρων μερών τοιαϋτα

* Αθ. Λιδωρίκης, Απομνημονεύματα, σ. 877.
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κοράσια, άνανεοΰμενα κατά καιρόν κα'ι άπολύμενα έκ τών πρώτων
με φιλοδωρήματα καί με προνόμια τινά διά τους γονείς των, διά νά
παγιδεΰη εύκολώτερα τους μετά ταϋτα» *
Κάποιος άλλος άγνωστος Ά γγλος γιατρός, περιγράφει σκηνές οι
οποίες διαδραματίζονταν στα χαρέμια του Αλή και του γυιού του
Μουχτάρ, που προκαλούσαν φρίκη και αγανάκτηση. Ακόμη και οι
Τούρκοι, γράφει, μιλάνε γι’ αυτά που συμβαίνουν με φρίκη. Αφού
στο τέλος απολάμβανε τα θέλγητρα των νεαρώ ν παρθένω ν τις πά
ντρευε μετά υποχρεωτικά με δικούς του ανθρώπους.
Ο Α. Κουτσαλέξης αφηγείται πώς γλύτωσε ο 12χρονος Α θανά
σιος Τσακάλωφ, ο ένας απο τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, που
ζούσε στα Γιάννενα με την μάνα του, γιατί, ο πατέρας του εμπορευό
ταν γούνες στη Ρωσία. «Μια μέρα πηγαίνει στον Αλή ο σπιούνος του:
«Υψηλότατε βεζίρ έφέντη. Είς τήν Μ όσχα είναι ένας συντοπίτης μας
Τζάκαλος, πολύ πλούσιος. Έ χ ει ένα ώραΐο παιδί. Θέλεις νά τό φέρω
είς τό σεράγι;» Δεν είχε αντίρρηση ο Αλής. Πάει ο αχρείος στην μάνα του
παιδιού. «”Ό βεζύρ έφέντη μας θέλει τό παιδί σου να τό έχη στο
σεράϊ”. “Το ’χω μοναχό. Ά ν μου λείψη τί θά κάνω; Ό άντρας μου είναι
είς τήν ξενητιάν!” “Πρέπει, πρέπει νά το δώσης. Τι; θέλεις νά στείλη νά
σού τό άρπάση; Είμαι φίλος τοϋ σπιτιού σας και ήρθα νά τό πώ με τό
καλό”. “Μάλιστα, μάλιστα. Θά κάνω δπως μπορέσω νά τό έτοιμάσω
γρήγορα. Τήν θελήση και τήν προσταγή τοϋ ύψηλοτάτου βεζύρ έφέν
τη μας γρήγορα θά τήν κάνω, άλλά άνάγκη νά τό λούσω, νά τό
χτενίσω, γιατί είναι μελανωμένο άπό τά πολλά γράμματα. Θά τοΰ
κάνω καινούργια φορεσιά, γιατί είναι ντροπή νά τό παρουσιάσω είς
τόν υψηλότατο βεζύρ έφέντη μας όπως ε αι τώρα. Σε τρείς ήμερες τό
στέλνω...” Το ίδιο βράδυ, η μάνα του μικρού Τσακάλωφ, το φυγάδευσε
στην Μακεδονία και από εκεί στην Μόσχα».**
Ο Αλής άλλαζε συχνά δύο και τρεις φ ορές την ημέρα σεράϊ. Σε κά
θε μετακίνηση ακολουθούσαν και οι γυναίκες του. Συνολικά στα χα-

* I. Βασδραβέλλη, Ιστορικά π ερ ί Ναονσης, Μ ακεδονικά, τ. Γ \ σ. 134.
** Α. Κουτσαλέξη όπ, παρ., σ. 11-12.
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ρέμια του συντηρούσε 500 με 600 γυναίκες. Η μεταφορά των γυναι
κών γινόταν με άμαξες. Οι καρότσες δεν είχαν τζάμια και ήταν σκε
πασμένες με ριχτάρια μέχρι τους τροχούς. Οπλισμένοι έφιπποι ευ
νούχοι συνόδευαν την πομπή. Παρά το γεγονός ότι με τον τρόπο αυ
τό δεν ήταν δυνατόν να δει κάποιος διαβάτης τις οδαλίσκες του Αλή,
υπήρχε αυστηρή διαταγή, με την οποία κάθε άνδρας που θα τύχαινε
στον δρόμο έπρεπε να λοξοδρομήσει, να κρυφθεί κάπου, ή να χωθεί
σε κάποιο σπίτι. Οι έμποροι, όταν οι καρότσες του χαρεμιού πλησί
αζαν στα μαγαζιά τους έπρεπε να πέσουν μπρούμυτα κατά γης με το
πρόσωπο μέσα στο μαγαζί και τα πόδια στον δρόμο. Οι παραβάτες
αυτής της διαταγής σφάζονταν επί τόπου. Προηγουμένως φρόντιζε ο
ντελάλης να ειδοποιήσει τον κόσμο κραυγάζοντας «χαρέμι, χαρέμι»,
για να προλάβει να κρυφτεί.

8. Ο Αλής και οι Δερβίσηδες
Ο Αλής ήταν μονάρχης με απόλυτη εξουσία πάνω στη ζωή, την τιμή
και την περιουσία των υπηκόων του. Αυτός λοιπόν ο τρομερός τύ
ραννος ένιωθε αδύναμος και εξουθενωμένος μπροστά και στον πιο
κουρελή δερβίση. Ηταν το πιο αντιφατικό πράγμα που μπορούσε κα
νείς να δει στα Γιάννενα. Ό σ ο έτρεμαν οι πάντες τον αιματοβαμμέ
νο βεζύρη, τόσο αυτός υπολόγιζε τους δερβίσηδες και κρατούσε όχι
απλά μία στάση ανοχής απέναντι τους, αλλά κυριολεκτικά γινόταν
πειθήνιο και υπάκουο όργανό τους, υποκύπτοντας σε όλες τις ιδιο
τροπίες τους και τις απαιτήσεις του. Οι δερβίσηδες μπορούσαν να
κυκλοφορούν παντού και μέσα στο σεράι ακόμη, εντελώς ελεύθερα,
να προκαλούν, να βρίζουν και να τον προσβάλλουν. Ποτέ δεν μπο
ρούσε να τους αντιμιλήσει και τους άφηνε ασύδοτους. «Κάποια μέ
ρα βγαίνοντας απο το σεράι περικυκλωμένος από τους σωματοφύλακές του, τον σταμάτησε ένας δερβίσης και του φώναξε πως θέλει να
του μιλήσει. «Δεν έχω καιρό του απάντησε ο Αλής. Έ λα το βράδυ».
Ο δερβίσης επέμενε. Τότε ο Αλής έβγαλε από το πουγγί του μερικά
νομίσματα και ετοιμάστηκε να του τα δώσει. Ο δερβίσης κράτησε το
άλογο του βεζύρη και του φώναξε δυνατά ότι δεν δέχεται χρήματα
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από ένα κιαφίρ* και θα του μιλήσει τώρα έξω από τα δόντια. Και
μπροστά σε όλο το πλήθος άρχισε ν α τον κατηγορεί. «Είσαι θεο
μπαίχτης και κακούργος. Δεν θέλω χρήματα από σένα γκιονναχκιάρ,
είναι χαράμ.** Κάθε πέτρα από τα σ εράγια σου είναι βαμμένη με αί
μα».» Σε μία άλλη περίπτωση ένας άλλος δερβίσης τον αποκαλούσε
δημόσια, ντομούς, κιαφίρ, πεζεβέγκ.***
«Στο Μπαϊράμι του 1817, ενώ οι επίσημοι της αυλής του Αλή ήταν
συγκεντρωμένοι σε μία μεγάλη αίθουσα για να υποβάλουν τις ευχές
τους, μπήκε μέσα ένας γέρος δερβίσης βρόμικος και μισόγυμνος και
χωρίς να χαιρετήσει κάθησε στον σοφά και ζήτησε από τους υπηρέτες
να του φέρουν καφέ και τσιμπούκι. Οι υπηρέτες τα ’χασαν, γιατί στην
γιορτή αυτή δεν προσέφεραν σε κανέναν τραταρίσματα. Βλέποντας ο
δερβίσης την αμηχανία των δούλων, γύρισε προς τον Αλή και του φώ
ναξε: «Αλή, θέλω να φουμάρω». Πρόσταξε τότε αυτός να του φέρουν
ένα τσιμπούκι. Αλλά ο δερβίσης άλλαξε γνώμη και ζήτησε ναργιλέ.
«Φέρτε ναργιλέ», διέταξε ο βεζίρης. «Ό χι, θέλω τον δικό σου», απά
ντησε ο δερβίσης. Είπε ο Αλής και του έφεραν έναν άλλον ναργιλέ βα
ρύτιμο. Τον πέταξε με μια κλοτσιά και έχυσε τον καπνό πάνω στο χα
λί. Αναγκάστηκε ο Αλής και είπε σε έναν υπηρέτη. «Δώσ’ του τον δι
κό μου». «Ό χι φώναξε ο δερβίσης. Θ α μου τον φέρεις εσύ!» Για να
γλυτώσει από τον απαιτητικό δερβίση τον προσκάλεσε να κάτσει τιμη
τικά δίπλα του στον σοφά. Ο δερβίσης αρνήθηκε και επέμενε να του
φέρει ο Αλής τον ναργιλέ του. Σηκώθηκε το θηρίο αυτό, πήγε στον
δερβίση και απόθεσε τον ναργιλέ στα πόδια του, μπροστά στα έκπληκα βλέμματα των αξιωματούχων του. Είδα πολλές φορές δερβισάδες
να του πετούν χώματα και πέτρες στους δρόμους και τον βεζίρη να δέ
χεται τους προπηλακισμούς χωρίς να εκδηλώνη καμμιά δυσαρέσκεια
και χωρίς να επεμβαίνουν οι σωματοφυλακές του».****

* Απιστο.
** Γεροπαραλυμένε, και αδικοκερδισμένα, αντίστοιχα.
*** Γουρούνι, άπιστο και προαγω γό, αντίστοιχα
**** Imbrahim Mazour, Memoires sur la G rece etAlbanie, Paris 1827, a 218 επ.
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«Η στάση αυτή του Αλή απέναντι στους δερβίσηδες είναι δύσκο
λο να εξηγηθή. Μπορεί να οφειλόταν στις δεισιδαιμονίες του, ίσως
ήταν μια υποκριτική θρησκευτική ευλάβεια. Δεν αποκλείεται, όμως,
να αποτελούσε μια επίδειξη ανοχής στους δερβίσηδες που ως μεμο
νωμένα άτομα, όπως ήταν, δεν απειλούσαν την εξουσία του. Άλλω
στε τους χρειαζόταν ο Αλής, γιατί σε ώρα πολεμικής ανάγκης φανά
τιζαν τους μουσουλμάνους στρατιώτες.*

9. Το τέλος του Αλή πασά
«Ό γήλιος, ώχ, τόν ουρανό τραβιέται, βασιλεύει
κι’ Άλή πασάς ξεψύχησε. Χάρος τόν κυριεύει».**
Ο Αλής αναγκάστηκε μετά από πολύμηνη πολιορκία να καταφύγει στο
φρούριο των Ιωαννίνων, μαζί με πενήντα αφοσιωμένους δικούς του.
Εγκαταστάθηκε στο τελευταίο πάτωμα ενός τριώροφου κτίσματος,
αφού συγκέντρωσε τους θησαυρούς του στο δεύτερο πάτωμα και το
πρώτο το γέμισε μπαρούτι, αποφασισμένος να ανατινάξει το κτήριο σε
ώρα ανάγκης. Ο Χουρσίτ που τον πολιορκούσε του πρότεινε να παρα
δοθεί, να του παραδώσει τους θησαυρούς του και να αποσυρθεί στο νησάκι της λίμνης περιμένοντας την απόφαση του σουλτάνου, και του υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί στον σουλτάνο για να γλυτώσει το κε
φάλι του, διαφορετικά θα ανατίναζε ο ίδιος το κτήριο. Μη έχοντας άλ
λη επιλογή, ο Αλής δέχτηκε και μετακόμισε στο νησί με εκατό σωμα
τοφυλακές του. Εκεί τον υποδέχτηκε ο υπασπιστής του Χουρσίτ με όλες
τις τιμές. Πέρασαν μερικές ημέρες με επισκέψεις πασάδων και τραπεζώματα. Αυτός ο πανούργος τύραννος ξεγελάστηκε για πρώτη και τε
λευταία φορά στη ζωή του. Πίστεψε ότι σε λίγο θα πετύχαινε χάρη από
τον σουλτάνο και δέχτηκε να παραδώσει τους θησαυρούς του στον
Χουρσίτ. Αυτό ήταν και το μοιραίο λάθος, που σημανε και το τέλος του.

* Κυρ. Σιμόπουλος, όπ. παρ., σ. 526, σημ.1.
** Δημοτικό τραγούδι.
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Την ημέρα του φόνου του, 24- 1-1822,* πήγε να τον επισκεφθεί ο Μεχ* μέτ πασάς του Μόριά και τα είπαν σαν καλοί φίλοι για πολλή ώρα. Την
ώρα του αποχαιρετισμού σαν σηκώθηκε ο Αλής, να ανταποδώσει τον
χαιρετισμό του Μεχμέτ, τράβηξε ο τελευταίος το χατζάρι του και το
κάρφωσε στο στήθος τού Αλή. Ο πασάς σωριάστηκε στα πόδια του. Ο
δολοφόνος βγήκε από τον οντά κρατώντας στο χέρι του το ματωμένο
μαχαίρι και φώναξε ότι ο Αλής είναι νεκρός. Οι στρατιώτες της συνο
δείας του Μεχμέτ όρμησαν μέσα, έκοψαν το κεφάλι του Αλή και το
έδειξαν στη φρουρά.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ηγουμένου του μοναστηριού Ανανία
«Είς τους 1822 Ίανουαρίου 17, ημέρα Τρίτη, έκοψαν τόν Αλή πασά
μέσα είς τό νησι καϊ τό μοναστήρι... είς τόν όντα... καϊ τόν έβάρεσαν
και μέ τά ντουφέκια άπο κάτω άπο τό κατώγι και ύστερα τόν έκο
ψαν και ηταν ό άνθρωπος ό βασιλικός ό 'Ρεσϊτ πασάς, και έστειλεν
άλλον καϊ τόν έκοψαν, όνομαζόμενον Μεχμέτ πασάν...»** Την επόμε
νη ημέρα, από το νησάκι της λίμνης, το κομμένο κεφάλι του Αλή, αλα
τισμένο, ταριχευμένο, συσκευασμένο μέσα σε γιδοτόμαρο ντορβά* * *
στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εξετέθη σε κοινή θέα, όπως
γινόταν για κάθε εκτελεσμένο με διαταγή του σουλτάνου. Το ’βλεπε
κανείς για ημέρες πάνω σε δίσκο τοποθετημένο σε μαρμαρένιο κολονάκι. «Τοποθέτησαν το κεφάλι σε δίσκο, πάνω σε ένα μαρμαρένιο κολονάκι, όπως το κεφάλι του Άη-Γιάννη του Πρόδρομου. Πάνω στο κε
φάλι ο γιαφτάς**** με την κατηγορία... Είχε προηγηθεί φροντισμένη
ταρίχευση της κεφαλής και τα χαρακτηριστικά φαίνονταν αναλλοίωτα.
«Η μορφή του βεζύρη ήταν παχύσαρκη. Έ δειχνε μεγαλοπρέπεια
και ενεργητικότητα. Πλατύ μέτωπο, φαλακρό το μπροστινό μέρος
της κεφαλής και στην κορφή μία τούφα μαλλιά, όπως συνήθιζαν οι
Αρβανίτες. Τα γένεια του γκρίζα ασημένια όχι μακριά...»*****
Επειδή ο Αλή πασάς ήταν πασίγνωστος στην Ευρώπη, ένας δαι
* Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία 17-1-1822.
** Κυρ. Σιμόπουλος, όπ. παρ., τ. Α', σ. 143.
* * * Τουρκικό, torba = σακίδιο που κρέμεται από τον λαιμό του ζώου, εξ’ ου και το
“βάζω το κεφάλι μου στον ντορβά, διακινδυνεύω, παίζω τη ζωή μου κορώνα-γράμματα.
**** Η καταδικαστική απόφαση.
***** Walsh R., Voyage en Turquie et a Constantinople, Paris 1828, σ. 44.
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μόνιος Άγγλος έμπορος της Πόλης θέλησε να αγοράσει το κεφάλι
του, για να το στείλει και το εκθέσει στο Λονδίνο, ελπίζοντας σε τε
ράστια κέρδη. Τον πρόλαβε, όμως, ένα φίλος του Αλή, ο Σουλεϊμάν
δερβίσης που πρόσφερε περισσότερα, το αγόρασε και το έθαψε
στην πόρτα της Σηλυμβρίας. «Ή κεφαλή τοϋ Φαλάριδος τής Ηπείρου,
τοϋ Τεπελενλή Άλή πασά, άφοϋ Άγγλος τις έπρόσφερεν ικανήν
ποσότητα νά τήν άγοράση, ϊνα τήν μεταφέρη προς έπίδειξιν είς Λονδινον, κα'ι δεν έπέτυχεν, έπωλήθη είς δερβίσην τινά, βαλμένον ίσως
ύπό τών συγγενών του, όστις τήν έθαψεν παρά τήν τής Σηλυμβρίας
πύλην».* Εδώ, θα χρειαστεί μία παρένθεση για να γίνει απόλυτα κα
τανοητό το παραπάνω κείμενο. Φάλαρις, λοιπόν, ονομαζόταν ο τύ
ραννος του Ακράγαντος, αρχαίας ελληνικής αποικίας στις νοτιοδυτι
κές ακτές της Σικελίας, που κυβέρνησε** την πόλη, με τέτοια σκλη
ρότητα, που έμεινε παροιμιώδης στον αρχαίο κόσμο.
Η πύλη πάλι της Σηλυμβρίας, ήταν η πόρτα του φρουρίου της
Κωνσταντινούπολης, από την οποία ξεκινούσε ο δρόμος που οδη
γούσε στη Σηλυμβρία, κωμόπολη της Θράκης, στα παράλια της Π ρο
ποντίδας, θέρετρο της Κωνσταντινούπολης, πενήντα περίπου χιλιό
μετρα μακριά από αυτήν, αρχαία ελληνική αποικία των Μεγαρέων,
που ίδρυσε ο Σήλυας και της έδωσε το όνομά του.
Πάνω στην επιτύμβια πλάκα, ο Σουλεϊμάν χάραξε την επιγραφή:
«Εδώ κείτεται η κεφαλή του τρισένδοξου Τεπελενλή Αλή πασά κυ
βερνήτη του σαντζακιού των Ιωαννίνων, που πάνω από πενήντα χρό
νια, αγωνίστηκε για την ανεξαρτησία της Αλβανίας».***
Δίπλα στον τάφο του Αλή, υπήρχαν οι τάφοι των γιών του, Βελή
πασά των Τρικάλων, Μουχτάρ πασά της Αυλώνας, Σαλήχ πασά του
Έπαχτου,**** και του εγγονού του Μεχμέτ πασά, κυβερνήτη των
Τρικάλων, γυιό του Βελή πασά, που, μετά την πτώση του Αλή, αποκε-φαλίστηκαν και αυτοί με εντολή του σουλτάνου, με χαραγμένες
πάνω στις επιτύμβιες πλάκες, ανάλογες επιγραφές.

* Σκαρλάτου Βυζαντίου, Η Κωνοταντινούπολις, Αθήνησιν 1890, τ. Α', σ. 157.
** 580-554 π.Χ.
*** Walsh R., όπ. παρ., σ. 45.
**** Ναύπακτος.
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Σε όλους τους τάφους, υπήρχε η χρονολογία «Γκεμαζεέλ-Αχεέρ
1237» που αντιστοιχεί στον Φ εβρουάριο του 1822.

Κυρά Βασιλική
“Σήκω, καημένε Αλή πασά, και βάλε το φακιόλι να δης και την Βα
σιλική που σκλάβα πάει στην Πόλη”.*
Η περιβόητη Βασιλική Κίτσου Κονταξή ήταν η τελευταία παντοδύ
ναμη χριστιανή ερωμένη του Αλή πασά. Α πό τις Φιλιάτες Ηπείρου
η καταγωγή της, γνωστή για την καταπληκτική ομορφιά της, έπεσε
το 1816, αμέσως μετά τη σφαγή του Γαρδικιού, στα δίχτυα του γη
ραιού τότε Αλή πασά και έζησε μαζί του μέχρι τον θάνατό του. Ο
γεροξεκούτης τότε Αλή πασάς, την ερωτεύτηκε τόσο πολύ που της
έκανε όλα τα χατίρια. Δ εν την υποχρέω σε να αλλαξοπιστήσει,
όπως έκανε με όλες τις γυναίκες του χαρεμιού του, αλλά αντίθετα
της επέτρεψε να διατηρεί παρεκκλήσι και εικόνες μέσα στο σεράι.
Χάρις στην επιρροή της βοηθούσε όσο μπορούσε τους χριστιανούς.
Ακολούθησε τον Αλή στο νησάκι της λίμνης και μοιράστηκε μαζί
του τις τελευταίες του στιγμές, όπως έκανε 124 χρόνια αργότερα το
1945, η Εύα Μ πράουν του Χίτλερ. Δ ύο μήνες μετά την εκτέλεση του
Αλή, στις 19 Μαρτίου 1822, οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη
μαζί με τον Θανάση Βάγια, που λέγεται ότι, όχι μόνο από τότε έγι
νε εραστής της, αλλά ήταν και ο άνθρω πος που την απήγαγε από το
χωριό της για να την προσφέρει στον Αλή πασά. Αρχικά εγκατα
στάθηκε στο Πατριαρχείο, μέχρι το 1828, υπό την προστασία του
πατριάρχη. Κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828 εξορίστηκε
στην Προύσσα, αλλά πάλι με ενέρ γειες του πατριάρχη απελευθε
ρώθηκε τον επόμενο χρόνο, γύρισε στην Ελλάδα και εγκαταστάθη

* Δημοτικό τραγούδι.
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κε στο χωριό Κατοχή Μεσολογγίου. Π έθανε στο Αιτωλικό το 1835,
στα 42 της χρόνια.
Κατά τη μαρτυρία του Παν Λραβαντινού, η Βασιλική «περ'ι τά
έσχατα τοϋ βίου της είχεν ύποπέσει είς οινοποσίαν... δ'ις μετέβη είς
Ναυπλιον έπ'ι Κυβερνήτου, φέρουσα περιβολην Όθωμανίδος, ε’ιχε ό'ε
καταστή άγνώριστος ενεκα τοΰ πάθους τής οινοποσίας».* Κατά τον
Στ. Ξένο,** η Βασιλική, «έν τώ Αίτωλικφ βαθμηδόν έδόθη είς τήν
μέθην διά νά λησμονήση τά παρελθόντα μεγαλεία της».
Πάντως κατά την εποχή της παντοδυναμίας της διέθετε τεράστια
περιουσία, δώρα του Αλή πασά. «’Ή ταν πλουσία, είχε ποίμνια,
δαμάλεις κα'ι τό άπέραντον εν Τρίκκη κτήμα Βοεβόδα».***
Δικά της ήταν τα χωριά Κορτίνη Τρικάλων και Σαρακίνα Καλα
μπάκας, καθώς και “τρία παλάτια” και πολλοί μΰλοι, συνολικής αξί
ας 21 εκατομμυρίων γροσίων.**** Τα χάρισε, όλα στην Εκκλησία η
οποία την ανακήρυξε Οσία. Περιττεύουν τα σχόλια.

^sAs^>
Το ολοκαύτωμα του Γαρδικιοΰ
Η σφαγή που έγινε στο Γαρδίκι στις 15 Μαρτίου 1812 είναι ελάχιστα
γνωστή. Η ελληνική ιστορία μόλις που το αναφέρει. Βλέπεις στο
Γαρδίκι δεν σφαγιάστηκαν Έλληνες. Οι κάτοικοι του ήταν Αρβανί
τες και Τούρκοι. Ολοκαύτωμα για τους Έλληνες είναι το Μ εσολόγ
γι και στα νεότερα χρόνια τα Καλάβρυτα. Το Γαρδίκι ήταν ένα κε
φαλοχώρι της Βορείου Ηπείρου. Ο πληθυσμός του υπολογίζεται ότι
ήταν γΰρω στις 5.000-6.000. Ό λοι Τούρκοι και Αλβανοί. Οι Γαρδικιώτες το 1762 είχαν αιχμαλωτίσει και είχαν διαπομπεύσει τη Χάμ-

* Παν. Αραβαντινός, Ιστορία του Αλή Π ασά Τεπενλενλή, Αθήναι 1897.
** Στ. Ξένος Η Η ρω ϊς της Ελληνικής Επαναστάσεως, Εν Λονδίνω, 1861.
*** Αθηναγόρας Πρωτοσυγγελος, Σπερμολσγίαι π ε ρ ί των εσχάτων της Κ νράΒασιλικής, ΔΙΕΕ, 1926, σ. 612.
**** Αθηναγόρας, όπ. παρ., σ. 615-616.
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κω και τη Χαϊνίτσα, μητέρα και αδελφή του Αλή πασά. Από τότε εί
χαν περάσει 50 ολόκληρα χρόνια. Αλλά, όπως λένε, η εκδίκηση είναι
ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Μία τέτοια προσβολή δεν μπορούσε
να την αφήσει ο Αλής ατιμώρητη. Τους το φύλαγε. Με το πρόσχημα
ότι είχαν συγκεντρωθεί εκεί ο πασάς της Τσαμουριάς Μουσταφάς
και 60 μπέηδες, όλοι εχθροί του και συνωμοτούσαν σε βάρος του,
στέλνει 15.000 στρατιώτες και πολιορκούν την κωμόπολη αυτή. Οι
κάτοικοι αντιστέκονται για έναν περίπου μήνα υπερασπιζόμενοι την
πόλη τους. Τα χωράφια τους, τα σπαρτά τους, τα δένδρα τους κατα
στρέφονται. Τα ζώα τους αποδεκατίζονται. Τα 1.000 πετρόκτιστα
σπίτια τους γκρεμίζονται και έτσι αναγκάζονται τελικά να παραδο
θούν. Ό λα τα αγόρια πάνω από 10 χρόνων, και οι όλοι οι άνδρες, συ
γκεντρώνονται στο χάνι του χωριού και ανακρίνονται προσωπικά
από τον Αλή, που καθισμένος πάνω στην καρότσα του, στην πόρτα
του χανιού, ρωτούσε έναν-έναν τους συλληφθέντες για την ηλικία
του, τους συγγενείς του, το επάγγελμά του. «Σταθείς είς το πεζοδρόμιον προ τής Πύλης διέταξεν ϊνα διέλθωσιν ενώπιον του άνά είς, κα'ι
τούς έπιθεώρησεν έρωτών ένα έκαστον περί τοΰ ονόματος κα'ι τής
οίκογενείας του».* Από τους ανακριθέντες ξεχωρίζονται 700-800
άτομα, όσοι ζούσαν το 1762 και οι απόγονοί τους. Ό σου ς είχαν
εγκατασταθεί στο Γαρδίκι μετά την προσβολή που έγινε στη μάνα
του και στην αδελφή του, τους άφηνε να φύγουν.Τους υπόλοιπους,
τους συγκέντρωσε στην αυλή και άρχισε το μακελειό. Με το γιατα
γάνι, το ντουφέκι, το τσεκούρι, τους εξοντώνει όλους μέχρις ενός. Το
σύνθημα για τη σφαγή το έδωσε ο ίδιος με μια πιστολιά. Η προσέγ
γιση στον τόπο της εκτέλεσης απαγορεύτηκε. Τα πτώματα παρέμει
ναν άταφα. Οι προεστοί, ο Μουσταφά πασάς και οι μπέηδες οδηγού
νται στα Γιάννενα. Κλείνονται στη φυλακή και ύστερα από έναν μή
να τους ρίχνουν από έναν βράχο, με μία πέτρα δεμένη στον λαιμό,
στη λίμνη.
Οι γυναίκες πάλι του χωριού, αφού πρώτα παραδόθηκαν βορά
στους στρατιώτες, οδηγήθηκαν στο γειτονικό σεράι της Χαΐνίτσας,

* Αθαν. Λιδωρίκη Απομνημονεύματα, Ηπειρωτική Εστία, τ. Δ", σ.978.
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που πρόσταξε να τις κουρέψουν και να γεμίσουν με τα μαλλιά τους
τα στρώματα και τα μαξιλάρια των πασάδων. Λέγεται μάλιστα και
επιβεβαιώνεται ότι μετά την εξόντωση του Αλή από τα σουλτανικά
στρατεύματα, βρέθηκε στο σεράι του Αλή μεταξωτό στρώμα, παρα
γεμισμένο με τα μαλλιά των γυναικών του Γαρδικιού.

Ο αμφιλεγόμενος Θανάσης Βάγιας
Στην παραπάνω κατάληψη του Γαρδικιού λέγεται ότι σπουδαίο ρό
λο έπαιξε ο Θανάσης Βάγιας, ένα πολύ αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Δεν
είναι απόλυτα εξακριβωμένο ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος του. Οι
μαρτυρίες διχάζονται. Άλλοι τον θεωρούν ως αρχιδήμιο του τυράν
νου της Ηπείρου και άλλοι ως σωτήρα πολλών χριστιανών.
Εκείνος, όμως, που του καταλογίζει τα όσα μύρια σε βάρος του,
είναι ο Pouqueville,* ο οποίος τον χαρακτηρίζει, «άτιμο, πληρωμένο
φονιά, ελεινό όργανο των εγκλημάτων του βεζίρη, τέρας με αποκρουστική όψη».** Οι υποστηρικτές, όμως, του Βάγια, όπως ο Φιλι
κός και αγωνιστής του ’21 Νικ. Σπηλιάδης, ο Χρ. Περραιβός, ο Ιωαν.
Φιλήμων και ο Αθαν. Λιδωρίκης, ισχυρίζονται ότι ο Πουκεβίλ, δεν
είναι αντικειμενικός, επειδή μισούσε τον Βάγια, γιατί ο τελευταίος
είχε επιτάξει κατά τη διάρκεια μίας αγγαρείας για την οχύρωση ενός
κάστρου, δυο μουλάρια του Πουκεβίλ.
Αντιθέτως, ο στρατηγός Μακρυγιάνης, αναφέρεται στον Βάγια,
με πολύ σκληρά λόγια: «Αύτόν τόν καλόν άνθρωπο τόν ειχε ό
Αλήπασας, όπού έτρωγε τούς άνθρώπους καλύτερα άπό ψωμϊ.
Ό τ α ν έφκιανε τό κάστρο τών Γιαννίνων, επιστατούσε αύτός ό
καλός άνθρωπος. Πόσους άνθρώπους έρριξε είς τόν άσβέστην και
κάηκαν κι άλλους τούς τρύπαγε είς τά αύτιά και τούς κάρφωνε.

* F. Pouqueville.
** F. Pouqueville, όπ. παρ., τ. Β', σ. 192-193.
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Αύτός ό καλός άνθρωπος, λάδι τήν Τετάρτη κα'ι τήν Παρασκευή δέν
έτρωγε, τούς άνθρώπους τούς ροκάνιζε».*
Αντικειμενικός ή υποκειμενικός ο Μ ακρυγιάννης, δεν εχ ει και
τόσο σημασία. Άλλωστε και ο ίδιος, δεν ήταν και τόσο άγιος, όσο
μας τον παρέδωσε, η επίσημη ιστοριογραφία. Θυμηθείτε μόνο τον
ρόλο του στην εισβολή των Ρουμελιωτών στην Π ελοπόννησο. Φαί
νεται, λοιπόν, ότι ο Βάγιας ήταν ο άνθρω πος για όλες τις (βρόμι
κες) δουλειές. Ο ανθρώπινος αυτός χαρακτήρας, βρίσκεται παντού
και σε κάθε εποχή, προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κάθε ισχυρό,
ανθεί περισσότερο στις ανώμαλες καταστάσεις και στο τέλος, κατά
κανόνα, βγαίνει πάντα λάδι και απολαμβάνει τα αργύρια των
εγκλημάτων του.
Ο Θανάσης Βάγιας ήταν Ηπειρώτης, αρχηγός της αλβανικής
φρουράς του Αλή πασά, σύμβουλός και εξ απορρήτων του τυράννου.
Ο πλέον έμπιστος από τους ανθρώπους του βεζίρη που ασκούσε
επάνω του μεγάλη επιρροή. Αδίστακτος και άφοβος εκτελούσε τυ
φλά τις εντολές του και είχε αποκτήσει την απόλυτο εμπιστοσύνη
του. Γεγονός είναι ότι συνέβαλε ο ίδιος αποφασιστικά στην κατάλη
ψη του Γαρδικιού από τις δυνάμεις του Αλή, αλλά δεν συμμετείχε
όπως φαίνεται στην επακολουθήσασα σφαγή, γιατί τραυματίστηκε
στην έφοδο που έκανε, και σώθηκε από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, ο
οποίος τον κουβάλησε στην πλάτη του, έξω από τη φωτιά της μάχης.
Είναι βέβαιο ότι ήταν πιστός υπηρέτης του Αλή και σκληρός τιμωρός
των αντιπάλων του. Γεγονός επίσης ήταν ότι μισούσε τους Γαρδικιώτες, γιατί αυτοί σε παλαιότερα χρόνια είχαν βοηθήσει τον Αλή να
καταστρέψει το δικό του χωριό και είχε επομένως κάθε λόγο να τους
εκδικηθεί. Παράλληλα στο Γαρδίκι του δόθηκε η ευκαιρία να απο
δείξει στον Αλή τη νομιμοφροσύνη του, γιατί οι Τούρκοι και οι Α λ
βανοί αξιωματικοί του πασά δεν έδειχναν και ιδιαίτερο ζήλο να εξο
ντώσουν τους ομοθρήσκους και ομοεθνείς τους. Για την κατάληψη
του Γαρδικιού και τη σφαγή τόσων μουσουλμάνων αποκλειστικά
υπεύθυνοι θεωρήθηκαν, από την πλευρά των θυμάτων, ο Βάγιας και

* Μ ακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, τ. Α'σελ.27-28.
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οι άλλοι Ελληνες που υπηρετούσαν υπό τις διαταγές του στην πο
λιορκία αυτή. Πραγματικά στην εκπόρθηση του Γαρδικιού πήραν μέ
ρος μαζί με τον Βάγια, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Καραϊσκάκης, ο
Αθαν. Διάκος και ο Γρίβας, που από τότε πήρε το παρανόμι Γαρδικιώτης και έτσι έμεινε γνωστός στην ιστορία. Αυτή, όμως, η αθέατη
πλευρά “των ηρώων και αγωνιστών του ’21” έμεινε στο σκοτάδι, για
να καταλάβει κανείς πώς γράφεται η ιστορία, αφού υπάρχει στην
Καινή Διαθήκη και η κολυμπήθρα του Σιλωάμ, που μπορεί να σε
εξαγνίσει από όλα σου τα εγκλήματα. Ως γνωστόν η κολυμπήθρα του
Σιλωάμ ήταν μια δεξαμενή νερού στην Ιερουσαλήμ, στην οποία
έστειλε ο Χριστός τον τυφλό που θεράπευσε, για να πλυθεί προτού
βρεί το φως του. «Ταϋτα είπών* επτυσε χαμαί κα'ι έποίησε πηλόν εκ
τού πτύσματος, κα'ι έπέχρισε τον πηλόν έπ'ι τούς οφθαλμούς τοΰ τυφλοΰ κα'ι ειπεν αύτώ : "Υπαγε νΐψσν είς τήν κολυμβήθραν τοΰ
Σιλωάμ... κα'ι ένίψατο κα'ι ήλθε βλέπων».**
Και βέβαια δεν ήταν ο Βάγιας, ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος Έ λ 
ληνας, που εξαγνίστηκε με βάπτισμα στη Σιλωάμ. Το ελεύθερο ελλη
νικό κράτος αναγνώρισε τις “εθνικές του υπηρεσίες” και τον διόρι
σε την εποχή του Καποδίστρια, με μισθό 600 γρόσια τον μήνα, διευ
θυντή του “Προτύπου Αγροκηπίου” της Τίρυνθας, θέση που του έδω
σε τη δυνατότητα να στείλει τον γυιό του για σπουδές στην Ιταλία και
να αποκτήσει μεγάλη περιουσία. Δεν ήταν, όμως, ο μόνος. Πολλοί
τουρκόφρονες, αληπασαλήδες, προσκυνημένοι και ελληνοφάγοι
βρήκαν καταφυγή, προστασία και καλοπέραση στο ανεξάρτητο πλέ
ον κράτος, ενώ τα γνήσια παλληκάρια του αγώνα ζητιάνευαν στους
δρόμους για ένα κομμάτι ψωμί και κρύβονταν στους λόγγους κυνη
γημένοι από τους πραιτωριανούς του Ό θω να και την καμαρίλα του,
ίδια και απαράλλαχτα όπως έγινε και στις ημέρες μας με τους συνερ
γάτες των Γερμανών και τους μαυραγορίτες, που αναγνωρίστηκε «η
εθνική τους προσφορά στην πατρίδα», ανταμείφθηκαν δεόντως και

* Ο Χριστός.
** Κατά Ιωάννη ν. Θ', 6-7.
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κατέλαβαν κρίσιμες και περίοπτες θέσεις, ενώ οι αληθινοί μαχητές
κατά του κατακτητή και οι πραγματικοί αγωνιστές, κυνηγημένοι,
όπως οι προπαπποΰδες τους, ξαναπήραν τα βουνά και ξαναγέμισαν
τα ξερονήσια, εξόριστοι και αποδιοπομπαίοι.
Πάντως, όπως και να είχαν τα πράγματα, μετά την κατάλυση του
κράτους του Αλή από τα στρατεύματα του σουλτάνου, ο Βάγιας συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με την περιβό
ητη κυρά-Βασιλική, της οποίας έγινε εραστής. Με την επέμβαση
όμως και την εγγύηση του πατριάρχη -ν α ’την πάλι η κολυμπήθρα
του Σιλωάμ- έμεινε ελεύθερος και γύρισε με τιμές στην ελεύθερη
πλέον πατρίδα.

Εικόνες από τα Γιάννενα
“Γιάννενα πρώτα στ’ άρματα στα γρόσια και στα γράμματα”*
Τα Γιάννενα η πρωτεύουσα της επικράτειας του Αλή πασά είχε εξε
λιχθεί επί της εποχής του, σε μεγάλο διοικητικό και εμπορικό κέ
ντρο. Δέκα με δεκαπέντε χρόνια πριν την επανάσταση αριθμούσε
περίπου 23.000 κατοίκους. Από αυτούς 17.000 ήταν χριστιανοί, που
διέθεταν 52 ενορίες με ισάριθμους παππάδες, 5.000 μουσουλμάνοι
και 1.200 Εβραίοι. Εκτός από αυτούς τους μόνιμους κατοίκους, ζούσε εκεί η πολυάριθμη φρουρά του Αλή πασά, το προσωπικό των σεραγιών του ίδιου και των γυιών του, πολλοί όμηροι από διάφορα μέ
ρη της Ελλάδας και αρκετοί ξένοι. Ή τα ν η μεγαλύτερη πόλη της
Τουρκίας, μετά τη Θεσσαλονίκη και την Αδριανούπολη, με πολλά
μεγάλα και άνετα σπίτια. Τα σπίτια αυτά είχαν στάβλο και αποθήκη
στο ισόγειο, χαγιάτι και υπνοδωμάτια στο πάνω πάτωμα. Η διαρρύθ
μιση αυτή, κοινή σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε όλα τα

* Δημοτικό τραγούδι.
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σπίτια Ελλήνων και Οθωμανών, διατηρήθηκε και στα δικά μας χω
ριά και μετά τη λήξη του Β' Παγκόσμιου Πολέμου.
Στο κατώι, όπως έλεγαν το ισόγειο, υπήρχε ο στάβλος και το πα
χνί* -α π ό τη λέξη πάνθίον, πάνθη, φάτνη- και παραδίπλα αποθήκη
για τα εφόδια του σπιτιού. Στο ανώι ήταν το υπνοδωμάτιο ή τα υπνο
δωμάτια και, στα καλύτερα σπίτια, η “σάλα”.**
Αρκετοί Γιαννώτες ήσαν υπερήφανοι για τους προγόνους τους.
Έ νας δάσκαλος καυχιόταν ότι η οικογένεια του έβγαζε δασκάλους
300 ολόκληρα χρόνια. Πολλοί έμποροι εγκατεστημένοι στη Δύση εί
χαν μάθει ξένες γλώσσες και τα παιδιά τους σπούδαζαν σε ευρωπα
ϊκά σχολεία και σαν γύριζαν στην Ή πειρο έφερναν μαζί τους και την
ευρωπαϊκή κουλτούρα. Για να φύγεις από τα Γιάννενα έπρεπε να
πάρεις άδεια και να αφήσεις υποχρεωτικά κάποια μέλη της οικογένειάς σου ως εγγύηση ότι θα γυρίσεις και ότι στα ξένα δεν θα ανα
πτύξεις ανατρεπτική δράση.
Κάθε χρόνο γινόταν έξω από την πόλη, εμποροζωοπανήγυρη που
κρατούσε 15 ημέρες. Σε αυτό το διάστημα όλοι οι έμποροι ήσαν υπο
χρεωμένοι να κλείσουν τα μαγαζιά του και να στήσουν παράγκες***
στον χώρο της πανήγυρης.
Έ ξω από τις παράγκες υπήρχαν χώροι για όλων των ειδών τα
ζώα που προσφέρονταν για πώληση. Ό ργανα και χορευτές διατη
ρούσαν το γλέντι όλη τη νύχτα. Τα εμπορεύματα, εκτός από τα ντό
πια χειροποίητα, έφταναν από όλα τα μέρη. Ρούχα και υφάσματα
από τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες χώρες, καφές και ζάχαρη από
την Ιταλία και την Αυστρία. Οι πιο πολλοί Ρουμελιώτες και Μοράίτες έκαναν τις αγορές τους από το παζάρι**** αυτό των Ιωαννίνων.
Ο θεσμός αυτός, γιατί όντως περί θεσμού πρόκειται, εξακολουθεί να
λειτουργεί ακόμη στην ελληνική περιφέρεια.

* Χώρος όπου τρώνε τα ζώα.
** Ιταλικό, sala = χώρος υποδοχής, σαλόνι.
*** Τουρκικό, paranga = πρόχειρο παράπηγμα.
**** Τουρκικό, pazar = υπαίθρια συγκέντρωση εμπόρων για την πώληση παντός
είδους πραγμάτων.
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Τα Γιάνεννα είχαν αναπτύξει σοβαρό εμπόριο με την Ιταλία,
την Κωνσταντινούπολη, τη Ρωσία, τη Βενετία, τη Μάλτα. Α π ό την
Τουρκία έφερναν σάλια, σαρίκια, κεχριμπάρι. Α πό τη Ρωσία βό
δια, άλογα, γουναρικά. Α πό τη Β ενετία βελούδα, φέσια, ποτά. Α πό
τη Μάλτα υφάσματα και αποικιακά είδη. Παράλληλα έκαναν εξα
γωγή μπαμπακιού από τους κάμπους των Τρικάλων, μεταξιού από
τη Θεσσαλία, γιδοτόμαρα και προβιές από την Αιτωλοακαρνανία.
Μ έσα στα Γιάννενα ανθούσε η αργυροχρυσοχοία και τα κομψοτε
χνήματα.
Οι περισσότεροι Γιαννιώτες έμποροι διατηρούσαν υποκαταστήματα
και είχαν αντιπροσώπους σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και της Τουρκί
ας. Ή σαν πολυταξιδεμένοι και μιλούσαν πολλές ξένες γλώσσες. «Ή
πόλις τών Ίωαννίνων ήκμαζεν είς έμπόριον. Οί χριστιανοί Ιδίως διεκρίνοντο έχοντες εξωτερικός συναλλαγάς. Οί Εβραίοι περιωρίζοντο
είς μεταπωλήσεις, οί δέ Τούρκοι, ώς έπ'ι τό πλεΐστον ήσαν πεταλωταί,
κουρεΐς κ,λπ.», γράφει ο Αθαν. Αιδωρίκης.*
Οι κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις ήταν ανεπτυγμένες και
υπήρχε ένα είδος διαχωρισμού των κοινωνικών τάξεων. Οι άρχοντες
προσαγορεύονταν «ευγενέοτατοι», οι έμποροι «τιμιώτατοι»,** οι
γιατροί «εξοχώτατοι», οι δάσκαλοι «σοφολογιώτατοι» και οι ψάλτες
«μουσικολογιώτατοι». Η ενδυμασία των Ηπειρωτών, ήταν σχεδόν
όμοια με εκείνην των Τούρκων. Ό λ α τα χρώματα επιτρέπονταν,
εκτός από το πράσινο του Προφήτη, που μόνον οι πιστοί του είχαν
δικαίωμα να το φέρουν. Φορούσαν καλπάκι, ψηλό άσπρο καπέλο,
χωρίς γύρο και είχαν ξυρισμένο το μπροστινό μέρος του κεφαλιού.
Αυτά για τους άνδρες. Οι γυναίκες πάλι έπλεκαν τα μαλλιά τους σε
μακριές κοτσίδες,*** ή τα έριχναν λυτά πίσω και τα έβαφαν μάλιστα
από μικρή ηλικία με μια χρυσαφένια μπογιά.
Οι άνδρες ξυπνούσαν πολύ πρωί και τακτοποιούσαν τις δουλειές
τους. Μιλάμε φυσικά για τους προεστούς και τους μεγαλεμπόρους.

* Αθ. Αιδωρίκης, όπ. ό.., σελ. 878.
** Ακου να δεις!
*** Ό π ω ς συνέβαινε σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλαόα και διατηρήθηκε στα χω
ριά μας μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια του Β' παγκόσμιου πολέμου.
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Το πρωινό τους ήταν ο καφές που τον συνόδευε το τσιμπούκι. Ύ σ τε
ρα έβγαιναν στην αγορά για τις δουλειές τους ή συναντούσαν τους
φίλους τους, όταν δεν είχαν άλλη δουλειά. Για μεσημεριανό έτρωγαν
ρύζι, σούπα με λάδι και ξίδι, λαχανικά, αρνί ψητό με φυστίκια και
αμύγδαλα, πιλάφι, ελιές, γλυκά από αλεύρι, αβγά και μέλι, κρασί και
φρούτα. Ό λοι έτρωγαν από το ίδιο πιάτο με τα χέρια. Μετά το γεύ
μα οι άνδρες πήγαιναν για τον μεσημεριανό ύπνο, ενώ οι γυναίκες
καθάριζαν το σπίτι.
Να και μία αυθεντική μαρτυρία μίας καθημερινής εικόνας ενός
πλούσιου σπιτιού: «Στο αρχοντικό του πλούσιου Γιαννιώτη μεγαλοκτηματία Μάντζιου, όλη η οικογένεια ξυπνούσε πριν από τις οκτώ. Το
πρωϊνό ήταν ένα φλιτζάνι καφές και ένας δίσκος με γλυκά. Ο οικοδε
σπότης, που όλοι τον αποκαλούσαν αφέντη, περνούσε το πρωϊνό του
καπνίζοντας ή κάνοντας περίπατο, ή κουβεντιάζοντας με επισκέπτες.
Σπάνια έβγαινε από το σπίτι. Η γυναίκα του φρόντιζε το νοικοκυριό,
ύφαινε στον αργαλειό μεταξωτά, κεντούσε, έδινε οδηγίες στις παρα
δουλεύτρες του σπιτιού. Τα παιδιά διάβαζαν και έγραφαν τα μαθήμα
τα τους, κάτω από την καθοδήγηση ενός νεαρού δασκάλου. Το γεύμα
γινόταν μεταξύ δώδεκα και μία. Πριν αρχίσει το φαγητό, μια υπηρέ
τρια έφερνε μία λεκάνη και μία κανάτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
Πλέναμε όλοι τα χέρια μας και καθόμαστε γύρω από τον σοφρά, την
τράπεζα, όπως την ονόιιαζαν. Τα δέκα με δώδεκα φαγητά τα σέρβιρε
ένας Αρβανίτης, ντυμένος με την εθνική του φορεσιά. Το πρώτο πιά
το ήταν σούπα ρύζι με λεμόνι και ακολουθούσαν αρνί βραστό, αρνί με
σπανάκι, κρεμμύδια με πλούσια σάλτσα, κρέας μαγειρεμένο με διά
φορα λαχανικά, ένα είδος πίτας με αβγά, χορταρικά με κομματάκια
κρέας, αρνί ψητό με σταφίδες και αμύγδαλα, βραστό ρύζι με λάδι,
ομελέτα, τηγανίτες με μέλι, γλυκό με αλεύρι και μέλι, καφές και βρα
στά αβγά. Και το γεύμα τελείωνε με σταφύλια, σταφίδες και κάστανα.
Ό λοι τρώγαμε από την ίδια πιατέλα. Ύ στερα ξαναπλέναμε τα χέρια
μας και προχωρούσαμε στο λικέρ, στον καφέ και στο τσιμπούκι».*

* Η Holland, όπ. παρ., σελ. 115-160.
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Αυτά τα τσιμπούσια μπορεί να έδιναν και να έπαιρναν στα πλσυσιόσπιτα των προκρίτων και των κοτσαμπάσηδων. Δ εν συνέβαινε
όμως το ίδιο και στα φτωχόσπιτα και στα καλύβια των καθημερινών
ανθρώπων του μόχθου. Οι φτωχοί και οι ξωμάχοι όλης της Ελλάδας,
περιορίζονταν σε ένα πιάτο με αλατισμένα λάχανα, χωρίς λάδι, που
εναλλάσονταν την επομένη με ρεβύθια, φασόλια ή ψητά κρεμμύδια
στον φούρνο ή στη χόβολη.* Τις Κυριακές και τις γιορτές πρόσθεταν
στο φαί τους και λίγο λάδι. Κρέας έτρωγαν στις πολύ μεγάλες γιορ
τές. Το τυρί και το γάλα τα προμηθεύονταν κυρίως από τις γίδες
τους. Το ψωμί τους ήταν, κατά το πλείστον, από σίκαλη.
Οι νησιώτικοι πληθυσμοί είχαν στη διάθεσή τους ψάρια, χταπό
δια, αχινούς και καλαμάρια. Την περίοδο, όμως, της νηστείας όλοι
ανεξαιρέτως κυριολεκτικά πεινούσαν. Το φαγητό περιορίζονταν μό
νο σε σκόρδα, κρεμύδια, πράσα, ρεβύθια, φασόλια, πατάτες, λάχα
να. Η καθημερινή αυτή διατροφή του μέσου Έ λληνα της υπαίθρου
χώρας, η περιβόητη ελληνική λιτότητα -θέλοντας και μή- διατηρήθη
κε μέχρι τις ημέρες μας στα χωριά μας τουλάχιστον μέχρι το τέλος
της Γερμανικής κατοχής, για να μη ισχυριστώ, ότι ζει καί βασιλεύει
και επί των ημερών μας, με την επιβληθείσα λιτότητα των καλών μας
κυβερνήσεων.

^ s A b ^>

Οι κομπογιαννίτες γιατροί
Οι κομπογιαννίτες, έκφραση που διασώζεται μέχρι σήμερα, με την
γενικότερη έννοια του απατεώνα, του τσαρλατάνου και τη στενότερη
του ψευτογιατρού, ο οποίος δεν έχει σπουδάσει γιατρός και παριστά
νει τον γιατρό, ήσαν πρακτικοί, εμπειρικοί γιατροί, στα χρόνια του
Αγώνα, με καταγωγή από τα Γιάννενα που είχαν διάφορα βόταναφάρμακα, δεμένα κόμπο στο μαντήλι, εξ ου και το κομπογιαννίτες.
Τα Ζαγοροχώρια της 'Ηπείρου ήταν το φυτώριο αυτών των πρα
* Ζεστή στάχτη φωτιάς
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κτικών γιατρών που διέτρεχαν εκείνα τα χρόνια ολόκληρη την Οθω
μανική Αυτοκρατορία καί θεράπευαν τους πάσχοντες, ανταγωνιζόμενοι τους κανονικούς σπουδασμένους γιατρούς, κυρίως τους Κεφαλονίτες γιατρούς, που είχαν σπουδάσει σε πανεπιστήμια της Ευρώ
πης. Από πάππου προς πάππον και από πατέρα σε γυιό, είχαν απο
κτήσει μια ικανότητα και δεξιοτεχνία κυρίως να κάνουν επεμβάσεις
αφαίρεσης της βουβωνοκήλης και αποκατάστασης καταγμάτων και
εξαρθρώσεων, ομολογουμένως με τέτοια επιτυχία που θα την ζή
λευαν οι πιο ικανοί χειρούργοι. Την αφαιρούμενη κήλη, τον σάκο
δηλαδή της κήλης τον κρατούσαν, τον φούσκωναν, τον κρεμούσαν σ’
ένα καλάμι και τον έδειχναν, ως απόδειξη της εμπειρίας τους. Ό σ ο
πιο πολλές φούσκες είχαν κρεμασμένες στο καλάμι, τόσο πιο καλός
ήταν ο γιατρός. Έ μπαιναν στα χωριά, καβάλα στο άλογο ή στο μου
λάρι, ενώ ο πεζός υπηρέτης τους, ανήγγειλε δυνατά την άφιξη του
γιατρού και επεδείκνυε τις κρεμασμένες φούσκες στο κοντάρι, ωρυ
όμενος: «Εδώ ο καλός γιατρός, έφτασε ο μεγάλος γιατρός, που για
τρεύει τα σπασίματα και έχει τόσες* φούσκες».
Δεν άργησε βέβαια το αλάνθαστο λαϊκό ένστικτο να τους αποθα
νατίσει με το κατάλληλο προσωνύμιο. Τους αποκάλεσε, καλογιατρούς, κομπογιαννίτες, σπασογιατρούς, σακουλιαραίους, ματζουκάδες, βικογιατρούς κ.α. Έ πρεπε, όμως, και να ξεχωρίζουν από τους
απλούς πολίτες. Τι στο καλό. Γιατροί και μάλιστα σοβαροί ήταν και
αυτοί. Γιατί μόνο οι παππάδες πρέπει να φέρουν ξεχωριστή στολή,
από όλους τους άλλους;
Είχαν λοιπόν καθιερώσει την δική τους στολή. Μεγάλο πράγμα η
στολή.
Μεγάλη εφεύρεση. Η στολή του Πασά, του Αγά, του Σερασκέρη,
του Στρατηγού, του Επισκόπου, του παππά. Και όμως “τα ράσα κά
νουν τον παππά”. Η ουσία είναι η στολή. Το περιεχόμενο δεν μετρά
ει, δεν βαρύνει, δεν έχει αξία. Μια στολή φοβάσαι, μια στολή προ
σκυνάς, μια στολή σέβεσαι, μια στολή υπακούεις. Ό λα γίνονται εν
όνόματι της στολής και για την στολή. Στολή σημαίνει εξουσία, μα
γεία, μαγγανεία. Από τον πρωτόγονο μάγο με τα φτερά, στον σημε
* Έ λ εγε τον αριθμό.

Τ α Ψ ΙΛ Α ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

437

ρινό βασιλιά με τα λιλιά! Έ νδειξη υπεροχής και διαφοροποίησης.
Δεν μπορεί να τα φοράει ο καθένας. Έ ν α ς είναι ο αρχηγός. Ο Δεσπότης-Στρατηγός!
Πέταξε η στολή, πέταξε και ο μΰθος και ο χώρος έμεινε κενός,
ένα πουκάμισο αδειανό, ένα άδειο ράσο. Οι πανέξυπνοι «καλογιατροί» είχαν έγκαιρα αντιληφθεί τον ρόλο της στολής. Δ εν ήταν δυνα
τόν να εμφανίζονται ως γιατροί και να μην διαφέρουν από τους
ασθενείς τους. Για να διαφέρουν λοιπόν, ντύνονταν παράξενα και
παρδαλά. Οΰτε τουρκικά,* ουτε ελληνικά, ούτε φράγκικα, αλλά με
ένα συνδιασμό όλων αυτών, «φοροΰντες τσουμπέδες, ολίγον διαφόρ
ους άπό τά ράσα τών Ιερέων, άσπρον λαιμοδέτην και φέσι εις τήν
κεφαλήν μέ μεγάλην μαυριδερήν φούνταν. Περιερχόμενοι ούτοι τάς
πόλεις κα'ι τά χωρία, έφώναζον, ώς άλλοι πλανόδιοι μικρέμποροι και
έπαγγελματίαι βιοτέχναι, «καλός γιατρός», διαφημίζοντες δέ τά
προϊόντα τής τέχνης των, προσέθετον τήν φράσιν «καλά γιατρικά».
Ούτω δέ πράττοντες οί καλογιατρόί μετήρχοντο τό επικερδές επάγ
γελμά των, κερδίζοντες άρκετά κα'ι άπολαμβάνοντες περισσής ύπό
τού λαού έκτιμήσεως».**
Άλλοι πάλι για να διαφοροποιηθούν από τον λαό και να εμπνεύσσυν
σεβασμό και κύρος -θεωρία επισκόπου και καρόία μυλωνά, κατά τη
λαϊκή ρήση-, έδεναν, στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με χρωματιστές
κορδέλες τα μακριά μαλλιά τους, μιλούσαν ακατάληπτη για τους πολ
λούς γλώσσα, παρίσταναν τους σοβαρούς και συνοφρυομένους -όπως
το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα με τους σύγχρονους γιατρούς,
που θεωρούν εαυτούς μεγαλογιατρούς, σοφούς και σπουδαίους και δεν
καταδέχονται να επεξηγήσουν σε απλή κατανοητή γλώσσα, στον δύσ
μοιρο πελάτη τους -θύμα-ασθενή- την κορακίστικη, ακατανόητη ιατρι
κή ορολογία τους, φοβούμενοι μήπως συμμεριζόμενοι μαζί του την άφα
τη σοφία τους, εξισωθεί και αυτός με εκείνους και γίνει όμοιος τους.
Πώς να καταλάβει η δύσμοιρη γριούλα ότι έχει ρόζους μέσα στον
λαιμό της, όταν ο περισπούδαστος επιστήμονας της μιλάει για...
όζους του θυροειδούς της και η εγγράματη κόρη της, της εξηγεί τα
* Άλλωστε αυτό απαγορευόταν.
** Αημ.Οικονομίδη, Δημώδης ιατρική εν Θ ράκη 1951 τ. ΙΣΤ. 'Α, α. 188.
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ανεξήγητα του γιατρού, ότι “όζοι” θα πει ότι μυρίζει άσχημα το στό
μα της, καθώς και ο άλλος που του συνέστησε ο γιατρός να παίρνει
κάθε τρεις ώρες ένα υπόθετο, “δια του ορθού” και ακόμη ψάχνει και
ρωτάει ποιο είναι το όρθιο και ποιο το καθιστό!
Έτσι είχε απαγορεύσει και ο Θεός στους πρωτόπλαστους να μη
φάγουν από το ξΰλο της γνώσεως, διότι διαφορετικά, «διανοιχθήσονται υμών οί οφθαλμοί κα'ι εσεσθε ώς θεοί...»* Δεν κάνουν λοιπόν
τίποτε παραπάνω και οι γιατροί μας σήμερα από το να συμμορφώ
νονται με τη θεϊκή εντολή και να κρατούν κρυφά από τους κοινούς
θνητούς τα μυστικά του επαγγέλματος τους. Πάλι καλά και να είμα
στε και ευχαριστημένοι, που δεν μας μιλούν και δεν γράφουν τις συ
νταγές τους στη γλώσσα του Ιπποκράτη!
Επιστρέφουμε, όμως, στον φίλο μας τον κομπογιαννίτη, «....όστις
περιβεβλημένος μέλαναν μαλλιαράν σεγούναν, διά πράσινης
ταινίας περίδεσμων τήν εις δασείς πλοκάμους κυμαίνουσαν χαίτην
του, λάλον τήν άκατανόητον κορακιστική γλώσσαν, συνοφρυωμέ
νος έν τή μορφή καϊ τή χειρονομία...» Και αφού μοίραζε «είς τούς
πάσχοντας πράσινα σκονάκια, είς δέ τούς υγιείς τό μυστηριώδες
φιδόχορτον, άπήρχετο συνοδευόμενος υπό γενναίων προσφορών κα'ι
γέννα ιοτέρων ευλογιών».**
Την προσφορά τους στην ιατρική επιστήμη σατωρίζει στον Άσωτο
ο Αλεξ. Σούτσος:
Δέν είμαι έγώ Ζαγοριανος
νά περπατφ στον δρόμο,
μέ άλοιφαΐς, μέ έμπλαστρα,
μέ βότανα στον ώμο,
καί με δοντάγραν, συριγγών καϊ νυστεριών χαρχάλι,
μέ τό σαμουροκάλπακο, νά τρέχω στο κεφάλι,
νά σκούζω άπο τό κουτσό καϊ ψόφιό μου μουλάρι
Καλός γιατρός, πουλώ ζωή!
Ποιος θέλει, ποιος θά πάρη;

* Γένεσις, Κεφ. Γ. 5.
** Δ. Οικονομίδης, όπ. παρ., σ. 190.
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Ο Άγιος Λαρίσης
Την ίδια περίοδο -δ ύ ο χρόνια πριν ξεσπάσει η επανάσταση- αρχιε
πίσκοπος Λάρισας ήταν ο Πολύκαρπος, μοναδικός στην Ελλάδα μη
τροπολίτης, αλβανικής καταγωγής, προστατευόμενος του Αλή πασά.
Αρχιεπίσκοπος σε ηλικία 40 ετών, με εννιά επισκοπές στη δικαιοδο
σία του, είχε ετήσια έσοδα 9.000 αγγλικές λίρες. Μάλιστα, 9.000 λί
ρες τον χρόνο από υποχρεωτικές εισφορές του... ποιμνίου του ο...
αρχιτσέλιγκας της Λάρισας, όταν κάθε ραγιάς-υπήκοός του δεν είχε
κανένα απολύτως ετήσιο χρηματικό εισόδημα. Και για να ταΐσει τον
Δεσπότη του, ξεπουλούσε τις κότες του, το γουρούνι του, τις γίδες
του και ό,τι άλλο μπορούσε, στερώντας από τα παιδιά του τον επιού
σιο, για να καλοτρέφεται και να παχαίνει ο αρχολίπαρος αντιπρό
σωπος του Θεού επί της γής! Ύ στερα σου λένε κάποιοι, ότι μόνο οι
σημερινοί δεσποτάδες έχουν καταθέσεις εκατομμυρίων σε τράπεζες.
Να όμως που αποδεικνύεται ότι το “κουσούρι” αυτό, είναι παλιά συ
νήθεια του κλήρου, είναι... ιερή παράδοση αιώνων και όποιος την
αμφισβητεί, δεν αμφισβητεί τα πρόσωπα, αμφισβητεί την ίδια την
Εκκλησία, αμφισβητεί τους Ιερούς Θεσμούς, αμφισβητεί τους
Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας,* αμφισβητεί το ίδιο το δόγμα της
Τριαδικής Θεότητας! Είναι αιρετικός.
Ο Άγιος Λαρίσης, λοιπόν, για να εισπράξει τους υπέρ της αρχιε
πισκοπής του φόρους από τους υποτελείς του, δεν δίσταζε να φυλα
κίζει, να εξορίζει, να ξυλοκοπεί, να δημεύει τις περιουσίες των υπη
κόων του, του ποιμνίου του ήθελα να πω. Ή ταν τόσο άρπαγας και
αχόρταγος -δ ε ν είχε ξεχάσει τις αρβανίτικες συνήθειες- που είχε
απογυμνώσει τους χωριάτες σε τέτοιο βαθμό ώστε σημειώθηκε λαϊ
κή εξέγερση, η οποία ανάγκασε -άκουσον-άκουσον!- τον Βελή πα

* Σαν τον Πολύκαρπο.
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σά της Λάρισας να τον καταγγείλει, στον Πατριάρχη Κύριλλο και να
ζητήσει την αντικατάστασή του. Εξηγούσε λοιπόν, ο Βελή πασάς, ο
γυιός του Αλή πασά, ενα θηρίο ανήμερο, γνωστό για τη θηριωδία
του, στον πατριάρχη ότι, η αδυναμία των χωρικών να πληρώσουν
τους φόρους στον αρχιεπίσκοπο, οφείλεται στις κακές καιρικές συν
θήκες, εξ αιτίας των οποίων καταστράφηκε η παραγωγή τους και τον
προέτρεπε να αντικαταστήσει τον αρχιεπίσκοπο με έναν άλλο συνε
τό και φρόνιμο αρχιερέα, που να κατανοεί τα προβλήματα του ποι
μνίου του. Και να τα λέει αυτά και να τα γράφει, ποιος; Έ να ς μου
σουλμάνος, όχι χριστιανός, όχι κληρικός, αλλά ένας συμπατριώτης
του Πολύκαρπου, αφού, ως γνωστόν, ο Βελή πασάς ήταν αλβανικής
και αυτός καταγωγής και όχι μόνον αυτό, αλλά να έχει συγκινηθεί ο
σκληροτράχηλος αυτός Αρβανίτης από το “χάλι” των ραγιάδων,
ώστε να τους υπερασπίζεται και να τους δικαιολογεί, ζητώντας την
αντικατάσταση του δεσπότη.
Ο Κύριλλος πάλι, ο αποδέκτης της πιο πάνω εισήγησης του πασά,
ήταν, ο γνωστός μας πατριάρχης, που λίγα χρόνια πριν, είχε αφορί
σει τους κλέφτες του Μόριά και τον ξεσηκωμό του Γένους. Και ήρθε
η απάντηση του Κυρίλλου στον Βελή πασά: Ό χι, δεν γίνεται να με
ταθέσω τον αρχιεπίσκοπο. Δεν φταίει αυτός για το χάλι των ραγιά
δων. Φταίνε οι προηγούμενοι αρχιεπίσκοποι,* που έφαγαν τα λεφτά
και άφησαν τα ταμεία της αρχιεπισκοπής άδεια, «καθώς προσωπικά
το γνωρίζεις Υψηλότατε» και όπως ξέρεις κάθε αλλαγή φέρνει βάρη
και στενοχώριες στους φτωχούς, αλλά πως να το κάνουμε, δεν γίνε
ται αλλιώς, όλα έχουν ακριβήνει και ο αρχιεπίσκοπος άνθρωπος εί
ναι και αυτός, θέλει και το κάτι τι, έχει και έξοδα και αξιοπρέπεια
και δεν γίνεται να ζητιανεύει. Και λέω εγώ: Σωστά δεν επιτρέπεται
να ζητιανεύει ο αρχιεπίσκοπος. Και τί θα πεί ο κόσμος. Τί στο καλό,
δεν μπορούν να συντηρήσουν έναν αρχιεπίσκοπο; Ο φτωχός μπορεί
να ζητιανεύει. Δεν είναι, όμως, το ίδιο πράγμα ο ραγιάς και ο αρχιε
πίσκοπος. Αλλοίμονο!

* Του ΠΑΣΟΚ της εποχής.
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Διαβάστε τώρα αυτούσιες τις ανταλλαγείσες επιστολές, για να πεισθείτε για την αλήθεια των λεγομένων μου:
Βελή πασάς προς Κύριλλον: «Και έπ είδη, καθώς σάς προείπαμεν,
άπό τάς καιρικάς περιστάσεις δέν έχο υ ν δύναμιν νά πληρώσουν,
παρακαλοϋν δλοι οί ραγιάδες, καθώς βεβαιώνεσθε καϊ άπό την προς
ημάς άνα φ οράν τους, δπου νά τούς διορισθή διά Λαρίσης* ένας
δπου νά γνωρίζει τό χάλι είς τό όπ οιο έφθασεν αύτ'η ή έπαρχία, καϊ
νά είναι φρόνιμος καϊ μέ καλά προτερήματα... Ό θ εν κατά χρέος πρέ
πει αύτόν μεν νά σηκώσητε, δτι δχι μ όνον δνσκολον, άλλά κα'ι
άδύνατον είναι σχεδόν νά ζήσουν μαζί του...»
Κύριλλος προς Βελή πασά: «Αληθινά... έπροξενήθησαν και προξενοϋνται ίσως χάλια, πολλά βάρη καϊ στενοχω ρίαι είς τους πτωχούς
ραγιάδες... Τό μανούπι αύτό** έβαρύνθη άπό έδώ καϊ π ολλούς χρό
νους διά τάς έκ περιστάσεων συχνάς μεταλλαγάς τεσσάρων μητρο
πολιτών, δπου καθώς τό γνωρίζει και τό γράφει ήΎ ψ ηλότης της, δτι
αί άλλα γα ϊ προξενούν βάρη καϊ θλίψ εις είς τούς πτωχούς... Ά ς άριθμήσωμεν και την πολλην άκρίβειαν και τιμήν δλω ν τών πραγμάτων...
καϊ διά νά ζήση ένας μητροπολίτης μέ τούς άνθρώπους του, μέ τά
α ναγκαία έξοδά του, φυλάττοντας καϊ τήν ύπόληψ ίν του.... ή
μεγαλόνοια τής Ύψηλότητός της μπορεί νά τό συμπεράνη».***
Μα τον Θεό! Τί να πρωτοθαυμάσει κανείς! Την ιησουΐτικη υποκρι
σία ή τη φαναριώτικη διπλωματία του Πατριάρχη; Είναι πράγματι να
τρελαίνεσαι. Είναι σαν να ακούω τον σημερινό πασά των Αθηνών
Αλογοσκούφη, που για να δικαιολογήσει την απογραφή την οποία
έκανε και τους φόρους που μας φόρτωσε, τα ρίχνει όλα στο ΠΑΣΟΚ,
το οποίο έκλεβε τόσα χρόνια, και πώς ν α το κάνουμε, καθώς γράφει

* Αρχιεπίσκοπος.
* * Δηλ. η θέση του αρχιεπισκόπου.
*** Ιω. Οικονόμου-Λαρισαίου, Επιστολαί, επιμ. Γιαν. Αντωνιάδη, Μ. Παπάίωάννου, Αθήναι 1964, σ. 181-183.
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και ο πατριάρχης, κάθε αλλαγή φέρνει στεναχώριες και βάσανα
στους φτωχούς, είναι και η ακρίβεια στη μέση, ανέβηκε και η τιμή
του πετρελαίου, αλλά τί να γίνει, δεν πρέπει η κυβέρνηση να χάσει
το κΰρος της, έχει και αυτή τα έξοδά της, τα γαλάζια (ή πράσινα, ή
εμπριμέ) παιδιά της, τους κουμπάρους της, τους δικούς της τέλος πά
ντων ανθρώπους, που πρέπει να φάνε και αυτοί γιατί τόσα χρόνια
νηστεύανε, έχει και τον προϋπολογισμό της τον οποίο πρέπει να ισο
σκελίσει, ζητάει θυσίες για να έλθουν καλύτερες ημέρες, στη δεύτε
ρη, τρίτη, τέταρτη τετραετία και πάει λέγοντας, μία ολόκληρη ζωή
θυσίες, αλλά μην απελπίζεσθε, ακολουθεί σίγουρα και η αιώνια ζωή!
Εντάξει. Τα σχόλια είναι δικά μου, αλλά τα ιστορούμενα γεγονό
τα είναι πέρα για πέρα αληθινά. Οι παραπάνω επιστολές υπάρχουν
και αποτελούν αναμφισβήτητες αποδείξεις. Υπάρχουν, όμως, και
προσωπικές μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν τα περιστατικά αυτά.
Μία τέτοια διήγηση, προσώπου που έζησε ο ίδιος τα γεγονότα, βρή
κα στο χρονικό του γιατρού Henry Holland, το οποίο δημοσιεύθηκε
στο Λονδίνο το 1815, με τον τίτλο, σε ελληνική μετάφραση, Ταξίδια
στα Ιόνια νησιά, Αλβανία, Θεσσαλία, Μακεδονία κ.λπ.
Στο χρονικό αυτό διαβάζω, ότι τη χρονιά που διαδραματίζονται
όλα τα παραπάνω και ανταλλάσσονται οι παρατιθέμενες επιστολές,
ο αρχιεπίσκοπος Πολύκαρπος κάνει το τραπέζι, στο τρίπατο σπίτι
του, ένα από τα καλύτερα της Λάρισας, στο Μητροπολιτικό Μέγαρο,
όπως το λένε σήμερα, στον Άγγλο γιατρό, όπου σερβίρεται, από κλη
ρικούς -σερβιτόρους- υπηρέτες, σούπα, βραστό πρόβατο, κοτόπου
λα ψητά, αρνί ψητό, πουλερικά με κάστανα, αρνί με σέλινο, ρύζι
βραστό με αχλάδια ψητά, αρνί καπαμά, τυρί κατσικίσιο, σταφύλια
και ελιές.*
Σωστά. Είχε δίκαιο ο πατριάρχης. Ο αρχιεπίσκοπος είχε έξοδα, τα
πράγματα ήσαν ακριβά και οι εισφορές πρέπει να πληρώνονται,
έχουν δεν έχουν οι ραγιάδες. Μία ζωή το ίδιο πράγμα. Τί Πολύκαρ
πος, τί Χριστόδουλος, τί Αλογοσκούφης. Αυτοί πως θα ζήσουν; Δεν

* Η. Holland, όπ. παρ., σελ. 264.
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πρέπει να πάρουν τον μισθό τους; Οι θυσίες και οι νηστείες είναι για
τους άλλους. Τους υπηκόους και το ποίμνιο. Οι ίδιοι δεν μπορούν να
τραφούν με τις ανάλατες βρούβες της κατοχής. Έ χουν συνηθίσει,
βλέπετε, να σιτίζονται με κοτόπουλα ψητά παραγεμισμένα με κάστα
να και ψητά αχλάδια! Τα γνωστά φαγητά του ραγιά τους προκαλούν
έλκος και βαρυστομαχιά!
Είναι αλήθεια ότι από την εποχή του Αγίου Λαρίσης, έχουν π ε
ράσει μέχρι σήμερα 188 ολόκληρα χρόνια και όσο να το κάνεις τα
πράγματα έχουν αλλάξει. Εχουν αλλάξει προς το καλύτερο για το ιε
ρατείο και όχι για το ποίμνιο. Τώρα τα δοσίματα στην Εκκλησία δεν
εισπράτονται απ’ ευθείας από τον αρχιεπίσκοπο με απειλές, εξορί
ες, αφορισμούς, φυλακίσεις. Για όλα αυτά έχει φροντίσει ο εκάστοτε σουλτάνος των Αθηνών και ο μεγάλος βεζίρης του. Η διατροφή
του ιερατείου καταβάλλεται από όλους ανεξαιρέτως τους υπηκόους
της ελληνικής δημοκρατικής(;) πολιτείας, χωρίς απολύτως καμμία
διάκριση. Ορθόδοξοι και καθολικοί, μουσουλμάνοι, σιωνιστές, βου
διστές, ταοϊστές, ανιμιστές, αγνωστικιστές, δωδεκαθεϊστές, άθεοι
και γύφτοι, πιστεύοντες και μη πιστεύοντες, νηστεύοντες και μη νηστεύοντες, διαμαρτυρόμενοι και μη, όλοι στο ίδιο τσουβάλι, συνει
σφέρουν κάθε μήνα τον οβολό τους και το ευρώ τους για τη συντή
ρηση και τη διατροφή ενός σώματος ρασοφόρων, των οποίων οι πα
ραπάνω κατηγορίες πολιτών -πλήν αυτής των ορθοδόξω ν- ούτε
χρειάζονται, ούτε θέλουν τις υπηρεσίες τους, ούτε πιστεύουν στις θε
ωρίες τους. Παρά ταύτα, χάρις, όπως είπα, στη δημοκρατική μας πο
λιτεία, οι φόροι εισπράττονται από όλους και τα ανάλογα κονδύλια
κατανέμονται, αποκλειστικά, υπέρ της υγείας και της ευημερίας, της
ελληνορθόδοξης καθεστηκυΐας εκκλησιαστικής ηγεσίας! Αυτό και
αν δεν είναι εξέλιξη, και αν δεν είναι πρόοδος, αφού στην εποχή του
Αγίου Λαρίσης, τέτοια υποχρέωση διατροφής του, με ψητά κοτόπου
λα, είχε μόνον το ορθόδοξο ποίμνιό του. Γρόσι δεν έδιναν ούτε οι γύ
φτοι, ούτε οι Εβραίοι για τις ανάγκες του δεσπότη των χριστιανών
και φυσικά ούτε οι επικυρίαρχοι μουσουλμάνοι.
Αλλά μήπως δεν είναι ακόμη εκσυγχρονισμός η αντικατάσταση
των αλόγων και των μουλαριών του Α γίου Λαρίσης, με τις απαστράπτουσες mercedes των σημερινών Αγίων; Δεν είναι όντως πρόοδος η
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αντικατάσταση του μεσαιωνικού τρίχινου ράσου,* με τα σημερινά
ολομέταξα ράσα των αρχιερεών, τα μεταξωτά πουκάμισα με τα χρυ
σά μ α ν ίκε ντόκουμπα και τους ολόχρυσους σταυροΰς στο στήθος,
διακοσμημένους με διαμάντια και πλήθος πολύτιμων λίθων; Και φυ
σικά όλα αυτά στοιχίζουν και κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Τα
υποζύγια, όπως είπε πρόσφατα ο κ. Αλογοσκούφης. Ως γνωστόν
«υποζύγιο είναι το ζώο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά φορτί
ων, την έλξη τροχοφόρων και άλλες βαριές εργασίες.** Πολύ λογι
κό μου φαίνεται, λοιπόν, ότι τις δαπάνες των επιβατών-επιβητόρων,
πρέπει να τις πληρώνουν τα υποζύγια. Μόνο που η περίπτωση αυτή
από μόνη της, συνιστά απόλυτη ανατροπή των αρχών της πολιτικής
οικονομίας και των νόμων της αγοράς, ο αγωγιάτης δηλαδή να πλη
ρώνει τη μεταφορά του αναβάτη!

Περιοδεία στις ελληνικές πόλεις
Τριπολιτσά
Ξεκίνημα από την τότε Τριπολιτσά, σήμερα Τρίπολη, με τους 15.000
κατοίκους που ήταν έδρα της τουρκικής διοίκησης του Μόριά. Το
όνομά της το οφείλει στην ένωση τριών διαφορετικών πόλεων της
αρχαιότητας σε μία, εξ ου και το Τρίπολις.
Άργος
Από την Τρίπολη στο Άργος, με τους 8.000 κατοίκους του, που πήρε
το όνομά του από τον Άργο, γυιό του Δία και της Νιόβης και αδελ
φό του Πελασγού, γεννάρχη των Πελασγών.

* Λατινικό, rasum = ρούχο από τραχύ ύφασμα χωρίς χνούδι.
** Βλ. λεξικό Μπαμπινιώτη.
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Ναύπλιο
Από το Άργος στο Ναύπλιο, με τους 5.000 κατοίκους και το Παλαμήδι, το απόρθητο κάστρο του, το Μπούρτζι, το νησάκι. με το βενετσιάνικο φρούριο, προσωρινή πρωτεύουσα των επαναστατημένων Ελλή
νων και αργότερα έδρα του Κυβερνήτη Καποδίστρια. Το όνομά του,
από τον μυθικό ήρωα Ναύπλιο, γυιό του Ποσειδώνα και της κόρης
του Δαναού, Αμυμώνης, που υπήρξε ο ιδρυτής της πόλης, στην οποία
έδωσε το όνομά του.
Κόρινθος
Επόμενος σταθμός η Κόρινθος. Η Κόρινθος πήρε το όνομά της από
τον μυθικό βασιλιά της Κόρινθο, γυιό του Επωπέα, πρώτου βασιλιά
της Κορίνθου και της Σικυώνος, που μοίρασε το βασίλειό του στους
γυιούς του Κόρινθο και Σικυώνα. Προηγουμένως η Κόρινθος ονομα
ζόταν Εφύρα, όνομα με το οποίο αναφέρεται στην Ιλιάδα.
Η Κόρινθος, η Κόρθος, όπως την έλεγαν οι Έ λληνες, είχε 2.000
κατοίκους και 377 σπίτια σκορπισμένα ανάμεσα στα χωράφια και
στον δρόμο που οδηγούσε στο Κάστρο. Είχε δύο δημόσιους φούρ
νους. Ο γύρω αγροτικός πληθυσμός ήταν στην πλειοψηφία τους Α ρ
βανίτες, οι Αρναούτηδες, όπως τους έλεγαν. Φορούσαν πουκαμίσα
από χοντρό βαμβακερό, που έφτανε ως τα γόνατα και στη μέση πλα
τύ πέτσινο ζουνάρι* όπου τοποθετούσαν το πουγγί** και το μαχαίρι
τους. Για παντελόνι, ένα βρακί* * * μέχρι τους αστραγάλους και τσα
ρούχια,**** από γιδοτόμαρο που έσφιγγαν με δερμάτινα λουριά. Το
κεφάλι ξυρισμένο και πάνω του κόκκινο φέσι και σαρίκι.***** Τον
χειμώνα φορούσαν γούνα από πρόβατα. Οι γυναίκες έβαφαν τα νύ

* Φαρδιά ζώνη.
** Α πό το μεσαιωνικό “πουγγ£ον” = μικρός σάκος που χρησίμευε για πορτοφόλι.
*** Λατινικό, braccae.
**** Τουρκικό, garik.
***** Στα τουρκικά, fes και sarik αντίστοιχα. Το τελευταίο ήταν λεπτό λευκό
ύφασμα που το τύλιγαν γΰρω από το φέσι.
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χια και τις αρθρώσεις των δάχτυλων με κόκκινο χρώμα. Στην Κόριν
θο υπήρχαν μερικά από τα καλύτερα χάνια* της Ελλάδας. Επρόκειτο για μεγάλα τετράγωνα οικοδομήματα με εσωτερική αυλή και πη
γάδι ή βρύση στο κέντρο. Το ισόγειο ήταν σταύλος. Γύρω-γύρω
υπήρχε χαγιάτι,** στο οποίο ανέβαινες με εσωτερική σκάλα. Πίσω
απο το χαγιάτι ήσαν οι οντάδες, μικρά υπνοδωμάτια χωρίς κρεβάτια,
που για στρώματα είχαν ψάθες, τους λεγάμενους “σιλτέδες”. Για
τους μπέηδες, όμως, και τους Οθωμανούς αξιωματούχους υπήρχε
τζάκι και σοφάδες και' κιλίμια.***
Στην Κόρινθο είχε την έδρα του, το μεντζίλ-χανέ, δηλαδή το κε
ντρικό τούρκικο ταχυδρομείο του Μόριά. Ηταν ο κεντρικός ταχυ
δρομικός σταθμός της Πελοποννήσου. Εδώ κατέληγαν όλοι οι τατάρηδες,**** τόσο από την Υψηλή Πύλη, όσο και από τις έδρες των πα
σάδων του Μόριά, προς την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Τα
έξοδα βέβαια λειτουργίας τα πλήρωναν οι κάτοικοι και τα άλογα
των τατάρηδων τα διέθετε ο ντόπιος πληθυσμός. Το ταχυδρομείο αυ
τό διέθετε 110 άλογα. Την απόσταση Τριπολιτσά-Κωνσταντινούπολη κάλυπταν οι τατάρηδες σε πέντε ημέρες. Την απόσταση ΠάτραΆργος με επιστροφή σε τρεις ημέρες. Οι ντόπιοι είχαν να λένε για
ένα γρήγορο άλογο ότι τρέχει “σαν του τατάρη το άλογο”. Υπήρχαν
όμως και πεζοπόροι ταχυδρόμοι για την εσωτερική αλληλογραφία
του Μόριά. Έ νας τέτοιος ταχυδρόμος έκανε την απόσταση Ά ργοςΠάτρα με επιστροφή σε πέντε ημέρες. Ο τατάρης ο βασιλικός ταχυ
δρόμος -το μετσίλι- όπως τον έλεγαν, ήταν ασύδοτος. Είχε απεριό
ριστες ειδικές εξουσίες. Εξοπλισμένος με ειδικό φιρμάνι ήταν κυ
ριολεκτικά ένας μικρός δικτάτορας. «Ή εξουσία δι’ ής περιβάλλεται
ό τατάρ είναι πλέον ή δικτατορική. Διά τόν τατάρ δέν ύπάρχει ξένη
ιδιοκτησία, ούδέ άπαγόρευσις ή πεφραγμένο κτήμα. Αύτός είναι

* Χάνι = πανδοχείο, τουρκικό, han.
** Σκεπαστός εξώστης, από το τουρκικό, bayat.
*** Τουρκικό, ocak. Σοφάς = χαμηλό κρεβάτι η καναπές με παχύ στρώμα, από το
τουρκικό, sofa. Περσικό, kilim = χαλί.
**** τ ουρ κικ(5 tatar = ταχυδρόμος.
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υπέρτερος καϊ τών νόμων καϊ τών διαταγμάτων. Αρκεί να θέληση
καϊ άμέσως προσφέρονται αύτφ οί εκλεκτότεροι καρποϊ καί rfct κάλλιστα προϊόντα τοϋ τόπου, άποζημιοΐ δέ τον προσφέροντα δι’ έλαφράς ή βαρείας μαστιγώσεως, ώς τους ίππους, ους διοικεί καϊ έχει ύπο
τήν απόλυτον αύτοΰ εξουσίαν. Τίς, είτε Τοΰρκος, είτε Χριστιανός,
τολμά, άτιμωρητϊ νά μήν παραχωρήση αύτφ τής όδοϋ ή να μή προσαγορεΰση τήν ευτυχή συνάντησίν του διά τοΰ νενομισμένου,
“Ό γοΰρ σλά, τατάρ αγά, ώρα καλή”».*
Οΰτε Έλληνες, οΰτε Τοΰρκοι μπορούσαν να παρακούσουν τις
διαταγές του. Φορούσε ειδική στολή. Πάλι η στολή. Μ εγάλο κόκκι
νο τατάρικο σκούφο, φαρδιές κοζάκικες κόκκινες βράκες, κίτρινα
μποτίνια, κόκκινο μπινίσι** με μεγάλα μανίκια. Στο ζουνάρι χατζά
ρι και δυο γεμμάτες πιστόλες και στο χέρι βούρδουλας, που έπιπτε
επί δικαίων και αδίκων. Οι επιθυμίες του ήταν διαταγές για όλους.
Αλίμονο σε όποιον είχε την τόλμη να μην υπακούσει.
Η Κόρινθος, όμως, την εποχή της Επανάστασης ήταν απόλυτα
ταυτισμένη με το όνομα του μεγαλύτερου φεουδάρχη και πλουσιότε
ρου Τούρκου του Μόριά, του Κιαμήλ Μπέη, που είχε στην κατοχή
του το μεγαλύτερο μέρος της Κορινθίας. Ο πάμπλουτος γαιοκτήμο
νας, αιχμαλωτίστηκε στην άλωση της Τριπολιτσάς, αλλά δεν πρόλα
βε να καταβάλει τα ζητούμενα λύτρα, γιατί τον πρόλαβε ο θάνατος,
μόλις έκανε την εμφάνισή του στις πύλες του Μόριά ο Κιουταχής.
«Τον έφεραν σκλάβο πια απο την Τριπολιτσά, στα ριζά των τει
χών, που κάποτε άνοιγαν μόνο με την φωνή του. Η μόνη δύναμη που
του απόμεινε ήταν να προστάξει τους στρατιώτες του, που κρατού
σαν τον Ακροκόρινθο, τους πιστούς υπηρέτες του, την οικογένεια
του να παραδώσουν το κάστρο στους πολιορκητές. Αυτό έγινε ύστε
ρα από φοβερές και επίμονες απειλές. Ο βαθύπλουτος Κιαμήλμπεης, αυτός ο Συβαρίτης που η μοίρα τον φόρτωσε με όλα τα καλά του
κόσμου, που ο βίος του ήταν ένα κύκλος διασκεδάσεων και ηδονών,
έχασε μέσα σε μία ημέρα ελευθερία, μεγαλεία, πλοΰτη. K l όμως, τον

* Ιωακείμ Βαλαβάνης, Μικρασιατικά, Α θήναι 1891.
** Είδος σακακιού.
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περίμεναν χειρότερα, γιατί οι θησαυροί του δεν βρίσκονταν ακόμη
στα χέρια των νικητών. Αυτό το επιβλητικό κάστρο, πο1' ήταν άλλο
τε ιδιοκτησία και δόξα του, έγινε η φυλακή του και σε λίγο ο τάφος
του. Από την κάμαρα όπου τον έκλεισαν έβλεπε τους γόνιμους κά
μπους της Σικυώνας και της Μεγαρίδας, τους πλούσιους αμπελώνες
και τα εξοχικάτου σπίτια στις ακτές της Κρίσσας. Έ βλεπε το πελώ
ριο παλάτι που είχαν χτίσει οι πρόγονοί του, με τα λουτρά της χλιδής,
το χαρέμι όπου άλλοτε τόσες καλλονές συναγωνίζονταν ποια θα τον
ευχαριστήσει, τους μπαξέδες με τις πορτοκαλιές και τα γιασεμιά, τις
δροσιστικές νεροσυρμές, όλα αφανισμένα αναποδογυρισμένα. Θλι
βερό θέαμα των παιχνιδιών της τύχης είδε τα πολυάριθμα παιδιά
του, την υπερηφάνεια του και την ελπίδα του να πεθαίνουν ένα-ένα,
και τη γυναίκα του να ατιμάζεται σχεδόν μπροστά στα μάτια του».*
Ομοτράπεζος, όμως, και ομοϊδεάτης του Κιαμήλ ήταν ο Θεοχαράκης
Ρέντης, πάμπλουτος κοτσάμπασης της Κορινθίας, που είχε μεγαλώ
σει στο παλάτι του Κιαμήλ μπέη και ήταν μυστικοσυμβουλός του.
Χάρις στη θέση του αυτή ασκούσε μεγάλη επιρροή και είχε αποκτή
σει τεράστια περιουσία. Από την Κόρινθο, μέχρι το Ξυλόκαστρο
απέραντες εκτάσεις ανήκαν στην κυριότητά του. Είχε ακόμη τρία
αρχοντικά. Έ ν α στην Κόρινθο, ένα στο Ξυλόκαστρο και ένα στο
Μελίσσι, στο χωριό πριν από το Ξυλόκαστρο.
Στο αρχοντικό του της Κορίνθου, φιλοξενήθηκε ο Κεχαγιάμπεης
την άνοιξη του 1821 και το καλοκαίρι του 1822 ο Δράμαλης, κατά την
εισβολή τους στον Μόριά. Μετά την απελευθέρωση της χώρας οι
απογονοί του αναμείχθηκαν στην πολιτική και κατέλαβαν δημόσια
αξιώματα.
Βοστίτσα
Από την Κόρινθο δυτικά, στη γειτονική Βοστίτσα, το σημερινό Αίγιο,
με τους 6.000 περίπου κατοίκους της που κατ’ ουσίαν ήσαν σχεδόν
δουλοπάροικοι της οικογένειας του Σωτηράκη Λόντου. Ο Σωτηρά-

* Μ. Raybaud, όπ. παρ., τ. Β', σ. 179.
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κης Λόντος έπαιζε σπουδαίο ρόλο στα πράγματα του Μόριά και
ασκούσε μεγάλη επιρροή στον Βελή Πασά. Λέγεται ότι ήταν έξυ
πνος, επιδέξιος πολιτικάντης και γνώριζε αρκετά γράμματα. Ή ταν
ένα είδος μυστικοσύμβουλου του πασά, κάτι σαν άτυπος υπουργός
του, αναγνωρισμένος ισόβιος προεστός του Αιγίου. Νωρίτερα είχε
διατελέσει βεκίλης στην Πύλη και μωραγιάννης. Α πό τη θέση του
όμως αυτή και λόγω της μεγάλης του επιρροής στον Βελή Πασά, εί
χε δημιουργήσει πολλές έχθρες, τόσο σε Τούρκους όσο και σε Έ λ 
ληνες, που τον έκαναν πολύ αντιπαθή. Ο πιο ισχυρός από τους
εχθρούς του, ήταν ο κοτσάμπασης Ιωαν. Δεληγιάννης, ο οποίος μαζί
με όλους τους άλλους συνωμότησαν και, σαν αντικαταστάθηκε ο Βελής στο βιλαέτι του Μόριά απο τον Αχμέτ πασά, τον διέβαλαν για
απιστία και καταχρήσεις και επέτυχαν τον αποκεφαλισμό του.
Ο γυιός του Ανδρέας, μετά τον θάνατο του πατέρα του και την
επικράτηση των εχθρών του, κατέφυγε στην Πόλη, όπου με την υπο
στήριξη ισχυρών Τούρκων φίλων του πατέρα του και του Πατριαρ
χείου κατάφερε ν α αποκτήσει την εύνοια του νέου πασά της Τρίπο
λης Σακίρ Αχμέτ και να ξαναγυρίσει τέσσερα χρόνια αργότερα στο
Αίγιο, νικητής και τροπαιούχος, έτοιμος να εκδικηθεί τον θάνατο
του πατέρα του. Έ τσι ήρθε η σειρά του Δεληγιάννη να πληρώσει.
Αποκεφαλίστηκε μέσα στο σπίτι του και το κεφάλι του εκτέθηκε στη
δημόσια χλεύη στην πλατεία της Τρίπολης. Γράφει ο Πετιμεζάς στα
απομνημονεύματά του: «... ή φατρία τοΰ Άνδρέου Λόντου προσπά
θησε να έλκύση κα'ι ειλκυσε προς τό μέρος της πρώτον μεν τούς μπέ
ηδες, ώς τόν Άρναούτογλου, τόν Κιαμήλμπεη και άλλους, κατόπιν δέ
και τόν νέον πασά. Άφοΰ δέ κατόρθωσε τοΰτο, έκατηγόρησε τόν
άρχηγόν τής άντιθέτου* Γιάννην Δεληγιάννην και ό πασάς άποστείλας δημίους, άπεκεφάλισαν αύτόν εντός τής έν τώ χωρίω Λαγκαδίοις οικίας, τήν δέ κεφαλήν του έφερον εις τήν Τριπολιτζάν έκτεθεΐσαν εις τήν χλεύην κα'ι τήν περιφρόνησιν τών θεατών».
Αφού λοιπόν καθάρισε με τους εχθρούς του ο νεαρός Λόντος
-κατά την έναρξη της επανάστασης μόλις είχε πατήσει τα τριάντα-

* Φατρίας.
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έγινε στην εδαφική του επικράτεια, “πασάς στη θέση του πασά”. Κο
ντός κατά το ανάστημα, ζωηρός, γλεντζές, μέθυσος, ακόλαστος, λά
τρευε τον χορό και το τραγούδι, διαφέντευε και δυνάστευε τους υπη
κόους του, χάρις στον πλούτο που είχε συσωρεύσει ο πατέρας του,
συνεργαζόμενος με τους Τούρκους. Η αυλή του, γεμάτη κόσμο από
το πρωί, «παραπονοΰμενοι και αιτούντες». Μεγάλο αλισβερίσι. Οι
παρατρεχάμενοι σημείωναν τα αιτήματα. Το μπαξίσι έδινε και
έπαιρνε. Τα γραφεία των πολιτικών της εποχής μας, από εκεί έλκουν
την καταγωγή τους. Η Ε λλά δα ποτέ δεν πεθαίνει. Το σπίτι του ήταν
το καλύτερο ελληνικό σπίτι του Μόριά. Ή ταν ένα μεγάλο πέτρινο
σπίτι χτισμένο πάνω σε πέτρινες αψίδες με δύο πατώματα. Στο δεύ
τερο πάτωμα ήταν τα δωμάτια των γυναικών και το δωμάτιο υποδο
χής, το σημερινό σαλόνι, επιπλωμένο με ωραίους σοφάδες, πλούσια
χαλιά, ευρωπαϊκά έπιπλα και ανασυρόμενα παράθυρα, κάτι το μο
ναδικό για την εποχή αυτή. Στο πρώτο πάτωμα η τραπεζαρία, όπου
οι εκάστοτε προσκεκλημένοι γεύονταν κυρίως κρέατα ψητά, λαγούς,
όρνιθες, χαβιάρι, -να ι χαβιάρι-, και μακαρόνια -άλλο σπάνιο είδος
της εποχής- με τριμμένο τυρί. Για επιδόρπιο έφερναν πορτοκάλια,
αχλάδια, κυδώνια, ρόδια, λεμόνια, μούσμουλα, καρύδια και πεπό
νια, φερμένα από την Κεφαλονιά -γιατί στον Μόριά δεν ευδοκιμού
σ α ν- και στο φινάλε ριζόγαλο με αμύγδαλα.
Το γεύμα στο αρχοντικό του Λόντου άρχιζε στις 4 μετά το μεση
μέρι.
Το πρωινό περιελάμβανε μία κούπα σοκολάτα -ναι, πράγματι σοκο
λάτα^) έτσι που το διαβάζετε- και φρυγανισμένες φέτες με βούτυρο.
Το “Αφεντικό” ξυπνούσε στις οκτώ, έπαιρνε το περιγραφέν πρω
ινό του και στη συνέχεια άκουε τα παράπονα και τα αιτήματα των
υποτακτικών του. Στις 12 το μεσημέρι, κατάκοπος απο την πρωινή
απασχόληση, έφευγε για κυνήγι και γύριζε λίγο πριν από το γεύμα
το οποίο περιγράφεται παραπάνω. Το βράδυ το περνούσε και μπεκρόπινε με τους φίλους του, Τούρκους και Έλληνες. Ή ταν μία πολύ
κουραστική ημέρα. Κάθε ημέρα ίδια με την προηγούμενη, γεμάτη
άγχος, έννοιες και στεναχώριες για τον νεαρό κοτσάμπαση. Δεν τον
πείραζε όμως. Το δοβλέτι να είναι καλά. Ό σ ο τα είχε καλά μαζί του,
δεν είχε να φοβηθεί τίποτε.
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Πάτρα
Ο Πατρέας ήταν εγγονός του Αγήνορα, και ο Αγήνορας πατέρας της
Ευρώπης, την οποία απήγαγε ο Δίας από τη Φοινίκη και την έφερε
στην Ελλάδα. Αυτός λοιπόν ο Πατρέας έδωσε το όνομά του στη Πάτρα.
Η περιοχή της Πάτρας, είχε πέντε χρόνια πριν από την επανάστα
ση 12.000 Έλληνες, 4.000 Τούρκους και 17 οικογένειες Εβραίων.
Προεπαναστατικά και μεταεπαναστατικά η Πάτρα ήταν το σημα
ντικότερο εξαγωγικό λιμάνι της Π ελοποννήσου. Ηταν η κύρια πύλη
εξαγωγής στην Ιταλία και στην Ανατολή όχι μόνον ελληνικών, αλλά
και ευρωπαϊκών προϊόντων. Από το λιμάνι της έφευγαν δεκάδες ολ
λανδικά, δανέζικα, μαλτέζικα, αγγλικά και αμερικανικά πλοία φορ
τωμένα κυρίως με σταφίδα, αλλά και με πορτοκάλια, ελιές, μπαμπά
κι, βούτυρο, μαλλί, κρασί, φρούτα, στάρι, δέρματα, και έφερναν ζά
χαρη, καφέ, λουλάκι, μεταξωτές και χρυσές δαντέλες, αγγλικά υφά
σματα και άλλα βιομηχανιά προϊόντα.
Η σταφίδα πήγαινε κατά το πλείστον στην Αγγλία. Οι υπόλοιπες
εξαγωγές προορίζονταν για τα λιμάνια της Ανατολής και για τα ελ
ληνικά νησιά. Τα κέρδη από αυτό το εμπόριο υπολογίζονταν σε
5.000.000 πιάστρα.* Από αυτά, τα 2.000.000 πήγαιναν ως φόρος στην
Πύλη, 1.000.000 στον πασά της Τρίπολης και μόλις 400.000 στους
Έ λληνες παραγωγούς και εμπόρους. Δηλαδή οι άνθρωποι του μό
χθου, οι χειρώνακτες, οι παραγωγοί αυτών των αγαθών, δεν εισέπρατταν ούτε το ένα πέμπτον της συνολικής αξίας τους. Το χρυσάφι
γέμιζε τα σεντούκια των πασάδων, των μεσαζόντων και των πρακτό
ρων των ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιρειών.
Στην Πάτρα είχαν την έδρα τους αρκετοί πρόξενοι ευρωπαϊκών
κρατών, μεταξύ αυτών και ο πρόξενος της Αμερικής. Ό π ου χρήμα,
πρώτοι και καλύτεροι οι αντιπρόσωποι των Δυνάμεων. Σκοπός τους
η διασφάλιση των εμπορικών τους συμφερόντων. Ό μ οια και απαράλαχτα. Ό πω ς και σήμερα. Ό πω ς πάντοτε και παντού. Οι πρόξενοι

*
Τα πιάστρα από το ιταλικό. piastra=XErcto φύλλο μετάλλου ήταν νομισματική
μονάδα της εποχής ίση με το 1% της αιγυπτιακής λίρας.

452

0ΕΟΛΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ζούσαν κάτω από ένα ιδιότυπο νομικό καθεστώς και φυσικά έχαιραν
-όπω ς και σήμερα- τόσο οι ίδιοι, όσο και οι ομοεθνείς τους, ετερο
δικίας. Ακόμη και σήμερα οι κοπτόμενοι δήθεν για τη διεθνή συνερ
γασία κατά του εγκλήματος Αμερικανοί, δεν θέλουν την ίδρυση Διε
θνούς Ποινικού Δικαστηρίου ή το θέλουν υπό τον όρο να μην υπάγο
νται σ’ αυτό οι δικοί τους υπήκοοι!
Οι δρόμοι της ήταν στενοί και βρόμικοι, όπως οι περισσότεροι δρό
μοι σε όλες τις πόλεις. Οι χωριάτες που κυκλοφορούσαν σ’ αυτούς
φορούσαν ένα μάλλινο σουρτούκο,* άσπρο ή σκούρο. Πάνω στο
βρακί φορούσαν μία κοντή πουκαμίσα η φουστανέλλα μπαμπακερή
που την έζωναν στη μέση με ένα μαντήλι. Στο κεφάλι έδεναν γύρωγύρω ένα άσπρο ή κίτρινο μπαμπακερό πανί και στην κορυφή ένα
φεσάκι κόκκινο ή γαλάζιο. Τα μαλλιά ήταν πάντοτε μακριά, το στή
θος ανοιχτό και το μπροστινό μέρος του κεφαλιού ξυρισμένο.
Οι πλούσιοι φορούσαν γούνα ή φαρδύ χρωματιστό μπινίσι** και
κόκκινα παπούτσια με γυριστές μύτες. Ό ταν ήταν να χαιρετίσει ο
ένας τον άλλον, έφερνε το δεξί χέρι στο μέτωπό του, το κατέβαζε με
τά στο μέρος της καρδιάς και ύστερα τον αγκαλιάζε.
Λάρισα
Η Λάρισα ήταν η μεγαλύτερη τουρκόπολη της Ελλάδας. Από τις
περίπου 20.000 των κατοίκων της, οι 15.000 ήσαν Τούρκοι και οι
υπόλοιποι Έ λληνες και Εβραίοι. Ο παραγωγικός όμως και δραστή
ριος πληθυσμός ήταν μόνον οι τελευταίοι. Τους Τούρκους χαρακτή
ριζε μία παθητική ραθυμία και αδιαφορία. Παντού εγκατάλειψη,
βρομιά και εξαθλίωση. Ό λα αφημένα στη μοίρα τους. Οι Τούρκοι
προεστοί ξαπλωμένοι στο χαγιάτι, ονειροπολούσαν, καπνίζοντας
το τσιμπούκι τους. Σκέτη εικόνα Ανατολής. Απόλυτη και πλήρης
αδιαφορία για το τί συμβαίνει γύρω τους. Πόλεμοι, επιδημίες, μά-

* Μακρύ ή κοντό πανωφόρι, τουρκικό, surtuk.
** Μακρύ μέχρι τους αστραγάλους πανωφόρι.
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χες δεν τους άγγιζαν καθόλου, εψ’ όσον δεν τους αφορούσαν προ
σωπικά.
Για τους μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών πολέμους, είχαν μια χα
ρακτηριστική ρήση: «τί με νοιάζει εμένα αν τρώει ο σκύλος το γου
ρούνι ή το γουρούνι τον σκύλο; Ο σουλτάνος να ’ναι καλά».
Έ λα, όμως, που δεν ήσαν έτσι τα πράγματα και η μοίρολατρεία
δεν αποδείχτηκε ωφέλιμη ούτε για τον σουλτάνο, ούτε για τους Τούρ
κους! Τα σκυλιά και τα γουρούνια αφού φαγώθηκαν μεταξύ τους,
έφαγαν στην συνέχεια και τον σουλτάνο και τους Τούρκους. Η Λάρι
σα οφείλει το όνομά της στην κόρη του Πελασγού, γενάρχη των Πελα
σγών, Λάρισα, η οποία έγινε γυναίκα του Ποσειδώνα.
Θεσσαλονίκη
Από το Λιτόχωρο με τα 300 σπίτια και το μεγάλο τζαμί, έφθανε κα
νείς με καΐκι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έ ν α λιμάνι γεμάτο κα
ράβια και μεγάλη κίνηση. Παντού χιλιάδες εμπορεύματα, ναυτικοί
και χαμάληδες. Από το λιμάνι αυτό φόρτωναν τα καράβια για εξα
γωγή, στάρι, μπαμπάκι, καπνό και ξυλεία. Αρκετές δεκάδες φράγκικες οικογένειες. Οι περισσότερες είχαν ξεχάσει τη μητρική τους
γλώσσα και μιλούσαν ελληνικά. Π ολλοί ξένοι είχαν παντρευτεί Ελληνίδες και τα παιδιά τους μεγάλωναν σύμφωνα με τις ελληνικές συ
νήθειες. Τα περισσότερα ελληνικά και εβραϊκά μαγαζιά ήσαν γεμά
τα από ευρωπαϊκά και ανατολίτικα προϊόντα. Οι κάτοικοι υπολογί
ζονταν γύρω στις 70.000. Τα ελληνικά σπίτια ήσαν περίπου 2.000 και
τα εβραϊκά περίπου 4.000. Οι περισσότεροι Έ λληνες και Εβραίοι
ήσαν έμποροι. Υπήρχε και αξιόλογη παιδεία και σπίτια με βιβλιοθή
κες, κατώτερες, όμως, από τις Γιανιώτικες. Από τους Ευρωπαίους οι
πιο πολλοί ήσαν Γάλλοι και Γερμανοί.
Η Θεσσαλονίκη ήταν αδελφή του Μ εγάλου Αλεξάνδρου και γυ
ναίκα του βασιλιά Κάσσανδρου, που έδωσε το όνομά της στην πόλη.
Ζάκυνθος
Η Ζάκυνθος, προηγουμένως και κατά τους χρόνους της Επανάστασης,
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τελούσε υπό αγγλική κατοχή. Είχε 40.000 κατοίκους. Το κύριο
προϊόν ήταν η σταφίδα, το κρασί και το λάδι. Στη Ζάκυνθο οι Άγγλοι
είχαν συγκροτήσει ένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα, από Μοραΐτες,
Ρουμελιώτες και Ηπειρώτες, με ελληνική φορεσιά για στρατιωτική
στολή. Στο σώμα αυτό είχε καταταγεί και υπηρετήσει με τον βαθμό
του ταγματάρχη και ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος γράφει σχετικά στα
απομνημονεύματά του: «Ό Τσούρτζ*... έλαβε τήν άδεια να σχη
ματίσει ένα ρεγιμέντο** άπο Έ λληνας άπο χιλίους πεντακοσίους κα'ι
είς τό διάστημα πέντε εξη μήνες οργάνωσε έξακοσίους Έ λληνας,
άλλ’ άφοϋ έπεσε ό Ναπολέων, ήλθε ή διαταγή κα'ι διέλυσαν τά ξένα
στρατεύματα κα'ι τών Ελλήνων».***
Από την αφήγηση αυτή του Κολοκοτρώνη προκύπτει ότι οι Ά γ
γλοι στρατολογούσαν και εκπαίδευαν ξένους για να πολεμήσουν
εναντίον των Γάλλων, πράγμα που δεν χρειάστηκε μετά την πτώση
του Ναπολέοντα, γι’ αυτό και επηκολούθησε η διάλυσή τους.
Η αρχική ιδέα της συγκρότησης μισθοφορικών μονάδων στρατού
από Έλληνες φυγάδες της κυρίως Ελλάδος, που είχαν καταφύγει
και συγκεντρωθεί στη Ζάκυνθο, ήταν των Ρώσων, οι οποίοι είχαν
στην κατοχή τους το νησί, πρίν από τους Άγγλους και η αιτία ήταν η
ακόλουθη: Ό λο αυτό το πλήθος, αποτελούμενο κυρίως από Σουλιώ
τες, χωρίς δουλειά, χωρίς "ψωμί, χωρίς μοίρα στον ήλιο, κυνηγημένοι
από τον τόπο τους, είχαν οι περισσότεροι επιδοθεί στην κλεψιά και
στην αυθαιρεσία για να επιβιώσουν.
«Κλέπτοντες ούν κα'ι διαρπάζοντες τά ζώα κα'ι αίγας τών περί
οικων χωρικών τής Κέρκυρας, άπεστρέφοντο τάς είρηνικάς φιλοπονίας. Αί δέ γυναίκες αύτών, διασκελίζουσαι τάς δυφράκτους τών
άμπελώνων κα'ι χωραφίων κα'ι κόπτουσαι ξύλα έκ τών ελαιώνων
τών Κερκυραίων, μετέφερον είς τήν πόλιν κα'ι έπώλουν προς διατρο
φήν αύτών και των άνδρών».**** Τους μάζεψαν λοιπόν οι Ρώσοι από
τους δρόμους και τις πλατείες, τους εκπαίδευσαν και έφτιαξαν ένα

* Ο Τζώρτς, Άγγλος διοικητής της Ζακύνθου.
** Στρατιωτικό σύνταγμα πεζικού.
*** Γ. Κολοκοτρώνης, Απομνημονεύματα, όπ. παρ., σ. 55.
**** Παν. Χιώτη, Ιστορία της Επτάνησου, Κε'ρκυρα 1862, τ. Γ", σ. 857.
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στρατιωτικό σώμα, έτοιμο να πολεμήσει τους Γάλλους. Δεν πρόλα
βαν, όμως, γιατί έπεσε ο Ναπολέοντας και τη θέση τους πήραν οι Ά γ
γλοι, στους οποίους αναγκάστηκαν να παραδώσουν το νησί.
Η Ζάκυνθος οφείλει το όνομά της στον γυιό του Δάρδανου Ζ ά
κυνθο, ο οποίος θεωρείται οικιστής του νησιού. Ο Δάρδανος πάλι με
τη σειρά του θεωρείται θεμελιωτής της Δαρδανίας, πόλης της αρχαί
ας Τροίας.
Γάμος στην Κέρκυρα
Ο γάμος γινόταν στο σπίτι της νύφης. «Στην καλύτερη κάμαρα του
σπιτιού τοποθετούσαν ένα τραπέζι με το ευαγγέλιο και δύο λαμπά
δες. Από τη μιά μεριά ένα ποτήρι πάνω σε δίσκο, ένα μπουκάλι κρα
σί και λίγο ψωμί. Από την άλλη πάνω σε δίσκο τα στέφανα του γά
μου από μπαμπάκι και ενωμένα με ρόδινες κορδέλλες. Οι συγγενείς,
οι κουμπάροι και οι φίλοι των μελλονύμφων έπαιρναν θέση γύρωγύρω στην κάμαρα, ενώ η νύφη στεκόταν στο κέντρο ανάμεσα στη
μάνα της και στην πλησιέστερη συγγενή της. Ό λες οι παντρεμένες
γυναίκες στέκονταν από εδώ και από εκεί. Τα ανύπαντρα κορίτσια
ήταν κλεισμένα σε άλλη κάμαρα του σπιτιού. Φθάνοντας ο παππάς
φορούσε τα άμφιά του, ζύγωνε το τραπέζι και μοίραζε στους καλε
σμένους και στους κουμπάρους λαμπάδες, αφού προηγουμένως τις
ευλογούσε. Τότε ο γαμπρός και η νύφη έπαιρναν θέση πίσω από τον
παππά και στέκονταν εκεί, κρατώντας μία άκρη από τα άμφιά του.
Ακολουθούσε η ιερολογία. Από τις δύο λαμπάδες των νεονύμφων
έφτιαχναν ένα στεφάνι που το τοποθετούσαν πάνω στο νυφικό κρεββάτι. Ο παπάς έφευγε και σύμφωνα με μία πανάρχαιη συνήθεια η
νύφη ξεσπούσε σε κλάματα. Στη νύφη που έκλαιγε απαντούσε η μά
να της και οι συγγένισσές της με κλάματα παρηγοριάς και γλυκόλο
γα, ενώ έξω από το σπίτι έπεφταν βροχή οι ντουφεκιές και τα ξεφω 
νητά ξεσήκωναν το χωριό.
"Υστερα ξεκινούσε η νύφη για το σπίτι του γαμπρού.* Σχηματιζό

* Εκείνος έφευγε πρώτος για να την περ ιμ ένει στο κατώφλι.

456

Θ εόδω ρός Δ η μ ο σθ . Π α να γο π ο υ λο ς

ταν πομπή από γυναίκες και συγχωριανούς. Μπροστά έπαιζαν πίπι
ζες και νταούλια και δυο παλληκάρια χόρευαν στον δρόμο κρατημέ
νοι χέρι-χέρι με ένα μαντήλι. Φθάνοντας η νύφη στο καινούργιο σπι
τικό ανάμεσα πάντοτε στη μάνα της και στην πιο κοντινή της συγγε
νή, ξανάρχιζαν τα κλάματα και τα δάκρυα, οι παρηγοριές και οι συμ
βουλές. Ακολουθούσαν τα κεράσματα κι ύστερα όλο το συμπεθεριό
έμπαινε στην κάμαρα με το νυφικό κρεβάτι. Ακούγονταν ευχές, χα 
ριτολογήματα αλλά και χοντρά πειράγματα... Αργότερα ο γαμπρός
έσπευδε να αναγγείλει τον θρίαμβό τον τραβώντας την πιστόλα που
είχε κρύψει κάτω από το προσκέφαλό του και πυροβολώντας από το
παραθύρι μέσα στη νύχτα.* Αμέσως έξω αρχίζει να χτυπάει το ντα
ούλι, διαλαλώντας τη δόξα του γαμπρού. Χορός ολονύκτιος άναβε
έξω από το σπίτι με συνοδεία πάντοτε πυκνών πυροβολισμών. Κι όλο
κερνούσαν οι συγγενείς του γαμπρού. Την άλλη ημέρα γονείς και
κουμπάροι έμπαιναν στον νυφικό θάλαμο για να διαπιστώσουν την
αγνότητα της νύφης. Το πουκάμισο απλωνόταν πάνω σ’ ένα τραπέζι,
ανάμεσα σε γλυκά και ποτά κάθε λογής. Οι επισκέπτες έβλεπαν και
έπαιρναν το πρωινό τους. Χόρευαν γύρω από το τραπέζι και ξανάρ
χιζαν τις πιστολιές. Στο τέλος κρεμούσαν το πουκάμισο σε ένα κο
ντάρι και το γύριζαν σαν τρόπαιο σε όλο το χωριό, ανάμεσα σ’ ένα
πλήθος παλληκάρια. Ύ στερα από την επίδειξη, το πουκάμισο το παράδιναν στη μάνα της νύφης και εκείνη, αφού το έκλεινε σε μια κα
σετίνα, το απίθωνε στα χέρια της νιόπαντρης».**
Το έθιμο της τουφεκιάς, κατά την πρώτη νύχτα του γάμου, συνεχί
στηκε σε πολλά μέρη μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν υπήρχαν
παντού τα ίδια έθιμα. Κάθε τόπος είχε τα δικά του. Με μικρές πα
ραλλαγές, όμως, η διαδικασία ήταν ίδια. Στη Λευκάδα, το πουκάμι
σο της νύφης το κρεμούσαν το πρωί της Δευτέρας στην πόρτα της νυ
φικής κάμαρας. Συνήθως την επιθεώρηση την έκανε η πεθερά. Στη

*
Σήμερα αντί για τις μεταμεσονΰχτιες πιστολιές, σε ξεκουφαίνουν από νωρίς τα
κορναρίσματα στους δρόμους, για μία μελλούμενη δήθεν επιτυχία του γαμπρού, για
ένα αδειανό πουκάμισο!
** Andre Saint-Sauveur, Voyage historique ect, Paris 1823, τ. Γ', σ. 46.
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Μάνη το πειστήριο της αγνότητας το έδειχνε η πεθερά στους συγγε
νείς και στην Ή πειρο το τοποθετούσαν σε μία κρισάρα, ενώ στην
Αττική οι Αρβανίτες έλεγαν «έκαναν το βρακί παντιέρα-ε μπένε
μπρέκενε παντιέρε».

Αρχαιοκαπηλία
Λίγα χρόνια πριν την επανάσταση και τα πρώτα χρόνια μετά από αυ
τήν, η αρχαιοκαπηλία οργίαζε στην επαναστατημένη χώρα. Άγγλοι,
Γάλλοι, Ιταλοί, Γερμανοί, Αυστριακοί, Βαυαροί, Εσθονοί, Δανοί και
άλλοι δήθεν φιλλέλληνες όργωναν την Ελλάδα και συναγωνίζονταν
ποιος απο όλους θα κλέψει τα περισσότερα αρχαία και θα τα ξεπου
λήσει στην Ευρώπη. Η χώρα είχε κανταντήσει ξέφραγο αμπέλι.
Μπάτε σκύλοι, αλέστε και αλεστικά μη δίνετε. Μέχρι εταιρείες εί
χαν συστήσει οι άθλιοι αρχαιοκάπηλοι, για τη συγκέντρωση, τη με
ταφορά και την πώληση στο εξωτερικό των αρχαίων θησαυρών. Με
μπαξίσια και με τη συνεργασία των εδώ προξένων τους, όλος αυτός
ο εσμόςτων... φιλότεχνων Ευρωπαίων, περιόδευε την ελληνική ύπαι
θρο και έψαχνε μανιωδώς για αρχαία. Τη δράση αυτών των αλιτήρι
ων πληροφορούμαστε απο δεκάδες μαρτυρίες της εποχής. Μία από
αυτές αναφέρεται στο ημερολόγιο που κρατούσε ένας από τους
αρχαιοκάπηλους, συνεταίρος σε μια τέτοια εταιρεία, ο Άγγλος αρχι
τέκτονας Charles Cockerell. Ο τύπος, λοιπόν, αυτός μας περιγράφει
κυνικά τον μεταξύ των αρχαιοκαπήλων ανταγωνισμό, για το ποιος
θα κλέψει τα περισσότερα και το πώς θα ρίξει τους άλλους. Για το
πώς έκαναν τις διάφορες ανασκαφές, πώς εξαγόραζαν την ανοχή Ελ
λήνων και Τούρκων με δωροδοκίες και πώς κατάφερναν να εξάγουν
κρυφά από τη χώρα τούς αρχαιολογικούς θησαυρούς, για να τους
πουλήσουν σε διάφορα μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα. Μία τέτοια περί
πτωση αφορά αρχαία που συγκεντρώθηκαν από Αθήνα, Αίγινα και
τις άλλες πόλεις και χωριά της Αττικής, μεταφέρθηκαν με μουλάρια
στη Ναύπακτο και από εκεί με καΐκι στην Πάτρα και στη Ζάκυνθο,
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που ήταν ο τελικός τους προορισμός τους, μια και η Ζάκυνθος ήταν
αγγλική αποικία. Είχε μάλιστα γνωστοποιηθεί, με ανακοινώσεις
στον ευρωπαϊκό τύπο και η ημέρα του πλειστηριασμού. Πρώτη Ν ο
εμβρίου 1812. Την όλη επιχείρηση είχε αναλάβει ένας Αυστριακός,
ένα ρεμάλι, που αρχικά ήταν πρόξενος της Αγγλίας και τώρα παρίστανε στον Βόλο τον πρόξενο της Αυστρίας. Αυτός ο ελεεινός, ήταν
° αρχηγός της σπείρας των αρχαιοκαπήλων, ζούσε αρκετά χρόνια
στην Ελλάδα, μιλούσε καλά τα ελληνικά και έγινε πάμπλουτος από
αυτές τις βρομοδουλιές.
Εν τω μεταξύ ο Cockerell, αφού πίστεψε ότι ασφάλισε τα κλοπι
μαία στη Ζάκυνθο, περιμένοντας τα κέρδη του από τον πλειστηριασμό, γύρισε στην Αθήνα για νέες ανασκαφές. Εκεί έλαβε γράμμα
από την Αγγλία να αγοράσει για λογαριασμό της αγγλικής βασιλικής
αυλής τα μάρμαρα της Αίγινας, και ένα αγγλικό πολεμικό θα ερχό
ταν για να τα παραλάβει. Αλλά αυτά είχαν κάνει φτερά. Βρίσκονταν
στη Ζάκυνθο. Αλλά και στη Ζάκυνθο δεν υπήρχε ασφάλεια. Φοβό
ταν απόβαση των Γάλλων. Έτσι το αγγλικό πολεμικό τα παρέλαβε
από τη Ζάκυνθο και τα μετέφερε στη Μάλτα, όπου τελικά έγινε η δη
μοπρασία και τα αγόρασαν οι Βαυαροί για 70.000 φιορίνια. Οι Α γ
γλοι όμως δεν έχασαν το κουράγιο τους, μιας και τα μάρμαρα της Α ί
γινας τα πήραν οι Γερμανοί. Σειρά είχαν τώρα αρχαία από την Α ρ
καδία που πήραν τον δρόμο για την Αγγλία για να στολίσουν τη συλ
λογή του διαδόχου του αγγλικού θρόνου, του πρίγκιπα της Ουαλίας.
Προφανώς σήμερα τα απολαμβάνει ο πρίγκιπας Κάρολος και η σύ
ζυγός του κυρία Καμίλλα Πάρκερ-Μπόουλς.
Δεν ήσαν, όμως, μόνο οι επαγγελματίες αρχαιοκάπηλοι μάστιγα
για τις αρχαιότητες, αλλά και τα διάφορα πληρώματα των γαλλικών
και των αγγλικών πολεμικών πλοίων που κατέπλεαν σε ελληνικά λι
μάνια. Αφηνιασμένοι αξιωματικοί και ναύτες ορμούσαν πάνω στα
μνημεία και κατέστρεφαν τα αγάλματα, για να αποσπάσουν ένα εν
θύμιο από το ταξίδι τους στην Ελλάδα. Πολλοί έκοβαν τις μύτες, τα
δάχτυλα, τα χέρια και ό,τι άλλο μπορούσαν να πάρουν και να το με
ταφέρουν στην πατρίδα τους. Αλλοι πάλι, και ήσαν πάρα πολλοί,
έγραφαν, με ό,τι και όπως μπορούσαν πάνω στα αγάλματα και άλλοι
χάραζαν το όνομά τους. Κάποιος περιηγητής διηγείται ότι είδε, το
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1818, επάνω στην Ακρόπολη της Αθήνας, έναν Ά γγλο αξιωματικό
του ναυτικού να έχει αγκαλιάσει το άγαλμα μίας Καρυάτιδας με το
αριστερό του χέρι και με το δεξί να προσπαθεί με μία πέτρα να σπά
σει την μύτη της, ενώ πιο πέρα άλλοι ναύτες πελεκούσαν τον χιτώνα
μίας άλλης.
Ενδιαφέρον έχει μία μαρτυρία αρχαιοκάπηλου απο «νασκαψές
στην Τζιά, που κοστολογεί τη σχετική δαπάνη. Το μεροκάματο 50
παράδες, του επιστάτη 60, του ιδιοκτήτη η άδεια 60 παράδες.
Για να γραψεί η ιστορία της αρχαιοκαπηλίας στην τουρκοκρατού
μενη Ελλάδα θα χρειάζονταν τόμοι ολόκληροι. Μερικά, όμως, από
λυτα επιβεβαιωμένα γεγονότα, αποδεικνύουν την έκταση και το μέ
γεθος της ανελέητης καταστροφής και της κλοπής των εθνικών μας
μνημείων. Από αυτά θα επιλέξω ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, που
νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο, χωρίς υπερβολή, στην παγκόσμια
ιστορία.
Πρόκειται για την καταστροφή και τη λεηλασία των αρχαιοτήτων
μας, από κάποιον Γάλλο αββά, τον πατέρα Φουρμόν. Αυτός ο καθο
λικός, διεστραμμένος διαβολόπαππας, μας κουβαλήθηκε εδώ από
την Κωνσταντινούπολη, απεσταλμένος του βασιλιά Λουδοβίκου του
ΙΕ", εφοδιασμένος με ειδικό φιρμάνι του σουλτάνου, που του επέτρε
πε να ταξιδεύει ελεύθερα σε όλη την Ελλάδα, να κάνει έρευνες και
ανασκαφές σε όλη τη χώρα, για να ανακαλύψει αρχαία μνημεία, επι
γραφές και βιβλία. Τούτος εδώ ο άθλιος παππάς περιγράφει με επι
στολές του, σε φίλους του και στον προϊστάμενό του καρδινάλιο, με
αφάνταστα κυνικό τρόπο “τις επιτυχίες” του, που σε κάνουν να βγαί
νεις από τα ρούχα σου για τη συμπεριφορά αυτού του “πολιτισμένου
βάρβαρου” χιλιάδες φορές χειρότερου και αγριότερου και από τον
περιβόητο νεοφώτιστο χριστιανό, αρχηγό των Γότθων Αλάριχο, ο
οποίος κατέβηκε στην Ελλάδα, ακολουθούμενος από στίφη μανια
σμένων καλογήρων, οι οποίοι δεν άφησαν τίποτε όρθιο, από τα μνη
μεία των “μυσαρών” “εθνικών”, ειδωλολατρών αρχαίων Ελλήνων.
Και τώρα οι περιγραφές του διαβόητου αρχαιοκάπηλου παππά:
«Ψάχνω στα σπίτια, στους στάβλους, στα μαγαζιά, παντού, ακόμη
και στα αποχωρητήρια. Κατέβηκα και σε πηγάδια για να ανακαλύ-
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ψω μάρμαρα με επιγραφές». Αναφέρεται σε έρευνες στην Αθήνα
και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Αφού συγκέντρωσε ό,τι μπο
ρούσε, αναχωρεί για τον Μόριά. Κάνει ανασκαφές στο Άργος, στις
Μυκήνες, στο Ναύπλιο, στην Ερμιόνη και καταχαρούμενος γράφει:
«Δεν άφησα βουνό, λόφο, ερείπιο, τον παραμικρό σωρό από πέτρες
χωρίς να τον ψάξω». Από το Ναύπλιο στην Κόρινθο και στην αρχαία
Σικυώνα, στην ορεινή Κορινθία, στον Φενεό. Έ ψ αχνε μανιωδώς για
αρχαίες επιγραφές και βιβλία. Δεν άφησε μοναστήρι που να μην ψά
ξει. Δ εν βρήκε όμως, και γράφει σε κάποιον φίλο του «Τά έκαψαν
όλα οι Τούρκοι». Από τον Φενεό κατεβαίνει στη Σπάρτη. Εκεί είναι
που οργίασε κυριολεκτικά. Γράφει: «Τα ισοπέδωσα, τα ξεθεμέλιω
σα όλα. Από τη μεγάλη αυτή πολιτεία δεν απόμεινε λίθος επί λίθου.
Εδώ και έναν μήνα συνεργεία από τριάντα και μερικές φορές από
σαράντα ή εξήντα εργάτες γκρεμίζουν, καταστρέφουν, εξολοθρεύ
ουν τη Σπάρτη.
» 0 θόρυβος από την κατεδάφιση των τειχών ακούγεται όχι μόνο
στη Λακωνία, αλλά σε ολόκληρο τον Μόριά... Το βλέμμα μου έπεσε
πάνω σε κτίσματα, κίονες, ανάβαρθρα, ενεπίγραφες πλάκες. Να
αφήσω όλα αυτά σε άλλους, θα ήταν έλλειψη καλού γούστου, θα
ήταν αδιαφορία για την τιμή του έθνους μου. Θα σήμαινε ότι είμαι
ανάξιος να αντιληφθώ τις προθέσεις του βασιλιά μου και να εκπλη
ρώσω τις διαταγές του... Γι’ αυτό μίσθωσα εργάτες και κατέστρεψα
ως τα θεμέλια τα λείψανα της υπέροχης αυτής πολιτείας, σε σημείο
που να μην απομείνει λίθος επί λίθου... Η καλή μου τύχη θέλησε να
ανακαλύψω επιγραφές για πολλούς φιλοσόφους, ρήτορες στρατη
γούς, ποιητές, καλλιτέχνες, ακόμη και διάσημες γυναίκες άγνωστες
ως τώρα... Οι επιγραφές αυτές μας πληροφορούν ποιοι αυτοκράτορες ευεργέτησαν την πόλη, ποιοι ιδιώτες έχτισαν ναούς, ποιοι χρη
ματοδοτούσαν τα δημόσια θεάματα... Η ευσέβεια μου δεν έφθασε
στο σημείο να αφήσω στη γαλήνη ούτε την τέφρα των βασιλιάδων.
Σκόρπισα στον άνεμο την τέφρα του Αγησιλάου... Μπήκα στο τάφο
του Λύσανδρου και ανακάλυψα τον τάφο του Ορέστη... Δεν άφησα
λίθον επί λίθου. Πρέπει να σας εξομολογηθώ, σεβασμιώτατε, ότι
βρίσκομαι σ’ ένα παραλήρημα χαράς, που κατώρθωσα να καταστρέ
ψω ολότελα τις ξακουστές αυτές πολιτείες, έτσι όπως γίνεται σε πό
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λεμο... Το έκαμα για την Γαλλία, για την Αυτού Εξοχότητα... Αυτό
αποτελεί για μένα μια νέα δόξα... Έ ψ α ξα να βρω τις αρχαίες πολιτεί
ες αυτής της χώρας και κατέστρεψα μερικές. Ανάμεσα σ’ αυτές την
Ερμιόνη, τον Φλιούντα, τον Φενεό... Είμαι απασχολημένος εδώ και
έξι εβδομάδες με την ολοκληρωτική καταστροφή της Σπάρτης... Δεν
μου γλύτωσαν ούτε το Άργος ούτε ο Φλιούντας. Τώρα είμαι απασχο
λημένος με την καταστροφή του ναού του Απόλλωνα στις Αμύκλες.
Βρίσκω κάθε ημέρα θαυμαστά πράγματα. Δεν μετανιώνω. Θα κατα
στρέψω και άλλους ναούς αν μ’ αφήσουν... Φαντασθείτε τη χαρά μου.
Αλλά θα ήταν μεγαλύτερη αν είχα λίγη άνεση χρόνου. Υπάρχουν
ακόμη η Μαντίνεια, η Στύμφαλος, το Παλλάδιον, η Τεγέα και κυρίως
η Νεμέα και η Ολυμπία. Θα άξιζε να τις φέρω άνω κάτω από τα θε
μέλια ως την κορυφή... Ό ταν καταστρέψω ολοκληρωτικά τη Σπάρτη
και τις Αμύκλες θα πάω στο Ναύπλιο για λίγη ανάπαυση....»
Τα διαβάζω και δεν τα πιστεύω. Μ ένω αποσβολωμένος... Η τα
ραχή μου δεν μου επιτρέπει να προχωρήσω σε άλλα σχόλια. Αφήνω
τον αναγνώστη να κρίνει μόνος του...

Οι περιπέτειες της Θεάς
Τέλος Φεβρουάριου 1820, ένας γεω ργός στη Μήλο, ο Θόδωρος Κεντρωτάς, γνωστός με το παρατσούκλι Μποτώνης, καθάριζε το χωρά
φι του από τις πέτρες. Στα ξελακώματα που έκανε ανακάλυψε έναν
υπόγειο χώρο με τρεις στοές. Στη μεσαία στοά, που ήταν και η πιο
ψηλή, βρήκε όρθιο ένα άγαλμα «ού ή μεν αριστερά χειρ άπέκρυπτε
τούς μαστούς, ή δέ δεξιά έκράτει μήλον». Το πρώτο πράγμα που έκα
νε ο χωριάτης ήταν να χωρίσει το άγαλμα σε δυο κομμάτια ακριβώς
στη μέση, που φαινόταν ότι ήταν ενωμένο. Τα φόρτωσε κατόπιν στα
μουλάρια του* και τα έκρυψε στον στάβλο του, σπεύδοντας συνάμα
*
επιθέσας αυτά εφ ’ εκατέρωθεν των δυο ημιόνων του τα μετέφερεν εις τον αχυ
ρώνα του.
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να ειδοποιήσει, τον πρόκριτο του χωρίου και τον παπά. Έτσι γινότα
ν πάντοτε και γίνεται μέχρι σήμερα. Οι δυο εξουσίες του Άρχοντα
και του Θεού πάνε αντάμα. Από εδώ και πέρα αρχίζει ένα θρίλερ.
Το γεγονός πήρε απρόβλεπτες διαστάσεις. Ανακατεύθηκαν οι τοπι
κές αρχές, ελληνικές και τουρκικές, αναμείχθηκαν οι Γάλλοι, που
έτυχε να μάθουν για την ανεύρεση του αγάλματος, αναμείχθηκαν
και οι Βαυαροί, που υποστήριζαν ότι η περιοχή στην οποία βρέθηκε
το άγαλμα ήταν βαυαρική ιδιοκτησία. Φυσικά τότε κανείς δεν ήξερε
τι παρίστανε το άγαλμα, που απεικόνιζε μία γυμνή γυναίκα, ομολογουμένως απερίγραπτης ομορφιάς. Ο καυγάς γινόταν γιατί το άγαλ
μα έμοιαζε να είναι μοναδικό. Εκ των υστέρων πιστοποιήθηκε ότι
επρόκειτο για ένα από τα ωραιότερα και εντυπωσιακότερα έργα τέ
χνης του κόσμου, την πανέμορφη Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα και
της Αγάπης, την Αφροδίτη της Μήλου, όπως καθιερώθηκε να λέγε
ται πλέον, η οποία σήμερα στολίζει το μουσείο του Λούβρου στο Πα
ρίσι. Επόμενο ήταν μία τέτοια ανακάλυψη να προκαλέσει αντιγνωμίες και αμφισβητήσεις όλων των εμπλεκομένων μερών, όσον αφο
ρά τις συνθήκες ανακάλυψής του και την αρχική κατάσταση στην
οποία βρέθηκε. Σύμφωνα λοιπόν με τους Γάλλους οι οποίοι τελικά
το απέκτησαν -θ α δούμε παρακάτω κάτω από ποιές συνθήκες- ο Κεντρωτάς βρήκε πρώτα το πάνω μέρος του αγάλματος και λίγες ημέ
ρες αργότερα και το κάτω, και τα έκρυψε στον σταύλο του. Δεν κρά
τησε όμως το στόμα του κλειστό. Εκτός από τον παππά και τον πρό
κριτο το είπε και σε άλλους. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι τόμαθε
και ένας Γάλλος αξιωματικός ενός πολεμικού πλοίου που ναυλοχούσε εκείνες τις ημέρες στο λιμάνι της Μήλου, λόγω κακοκαιρίας, ο
οποίος όπως ήταν φυσικό ενδιαφέρθηκε να δει το άγαλμα και ζήτη
σε από τον εκεί πρόξενο της Γαλλίας να το αγοράσει. Οι σχετικές
διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Εν μεταξύ η γαλλι
κή ναυτική μοίρα έφυγε για την Κωσταντινούπολη και το περιστατι
κό γνωστοποιήθηκε στον Γάλλο πρεσβευτή. Τρεις μήνες αργότερα
κατέφθασε στη Μήλο, από την Κωνσταντινούπολη, ο γραμματέας
της γαλλικής πρεσβείας Marcellus, ο οποίος έκπληκτος διαπίστωσε
ότι το άγαλμα είχε φορτωθεί σε γαλαξιδιώτικο καράβι, με τουρκική
σημαία που ήταν έτοιμο να σαλπάρει. Λόγω καιρού, όμως, ο από
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πλους του ελληνικού πλοίου καθυστερούσε. Ο Μάρκελλος έσπευσε
να συναντήσει τους προεστούς του νησιού για να αγοράσουν οι Γάλ
λοι το άγαλμα. Πληροφορήθηκε, όμως, ότι το είχε καπαρώσει κά
ποιος καλόγερος, που ήθελε να το δωρήσει στον δραγουμάνο του Στό
λου Νικόλαο Μουρούζη, για να μεσολαβήσει υπέρ αυτού ευνοϊκά στο
πατριαρχείο για κάποιες παρανομίες που του κατελόγιζαν. Έ τσι στά
θηκε αδύνατον να πάρουν οι Γάλλοι το άγαλμα, γιατί ο καλόγερος δεν
εννοούσε να το παραδώσει, επειδή είχε εντολή του δραγουμάνου του
Στόλου να το μεταφέρει στην Πόλη. Αλλά και ο Μάρκελλος είχε εντο
λή του πρεσβευτή του να πάρει πάση θυσία το γλυπτό και δεν ήθελε
να υποχωρήσει. Ζήτησε να το επισκεφθεί πάνω στο ελληνικό μπρίκι,
αλλά δεν του το επέτρεψαν. Πάλι πίσω στους προεστούς. Τους είπε
πως το άγαλμα δεν είχε καμμιά αξία για τους Τούρκους, που απεχθάνονται τα γλυπτά και μάλιστα τα ακρωτηριασμένα. Κατάφερε να τους
πείσει, και για να μην ανησυχούν για τον δραγουμάνο, που ήταν φίλος
του, όπως είπε, τους έδωσε ένα φιλικό προς αυτόν γράμμα και του ζη
τούσε να τους έχει υπό την προστασία του. Πλήρωσε τον Κεντρωτά
και μάλιστα και με παραπάνω από το ποσό που συμφώνησαν, και από
την μία στιγμή στην άλλη το άγαλμα μεταφέρθηκε στο γαλλικό πολε
μικό, το οποίο απέπλευσε για... κρουαζιέρα της θεάς στο Αιγαίο και
στη Μεσόγειο. Ταξίδεψε για τέσσερεις μήνες στη Ρόδο, Κύπρο, Αλε
ξάνδρεια, Πειραιά και Σμύρνη. Εκεί μεταφορτώθηκε σε άλλο πολεμι
κό και τον Φεβρουάριο του 1821 έφθασε στο Παρίσι.
Ο Έλληνας δραγουμάνος του τουρκικού στόλου, σαν πληροφορή
θηκε τα καθέκαστα, διέταξε να συλληφθούν οι προεστοί της Μήλου
και να οδηγηθούν στη Σίφνο, όπου προσωπικά τους μαστίγωσε, και
τους επέβαλε πρόστιμο 7.000 πιάστρων. Η ιστορία, όμως, δεν τελείωσε
εδώ. Οι Βαυαροί αξίωσαν επίσημα από τη γαλλική κυβέρνηση να τους
παραδώσει το άγαλμα, γιατί βρέθηκε στην περιοχή του αρχαίου θεά
τρου της Μήλου, που την είχε αγοράσει κάποιος δικός τους. Οι Γάλλοι
ισχυρίστηκαν ότι το είχαν αγοράσει νόμιμα από τους Έλληνες. Οι Έ λ 
ληνες πάλι υποστήριξαν ότι ο ΚΓντρωτάς, ο οποίος βρήκε το άγαλμα,
ειδοποίησε τον πρόκριτο του νησιού και εκείνος συνεννοήθηκε με τον
παππά να το στείλουν στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τις οδηγί
ες που είχαν για τέτοιες περιπτώσεις από τον δραγουμάνο του Στόλου.
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«Τό άγαλμα», αφηγείται αργότερα ο Δημήτρης Κεντρωτάς, γυιός
του αγρότη που το βρήκε, «μετεφέρθη είς τόν λιμένα και έπεβιβάσθη
σώον έκτος μικρών τινών βλαβών κατά τάς πτυχάς τοΰ ένδΰματος».
Δυστυχώς όμως δεν έγιναν έτσι τα γεγονότα. Το άγαλμα δεν «επεβιβάσθη σώον» στο καράβι, γιατί στο μεταξύ οι Γάλλοι, οι οποίοι δεν
ήθελαν με κανέναν τρόπο να χάσουν μία τέτοια καταπληκτική ευκαι
ρία για να αποκτήσουν το περίφημο γλυπτό παρακολουθούσαν πάνω
από το γαλλικό πολεμικό τη μεταφορά του αγάλματος στο Γαλαξιδιώτικο πλοίο και τη σχετική φασαρία που γινόταν στο λιμάνι. Απεφάσισαν λοιπόν να επέμβουν. Κατέβασαν μία βάρκα με καμμιά εικοσαριά
οπλισμένους ναύτες και ακολούθησε συμπλοκή με τους Έλληνες. «Τό
τε άρχισε η μάχη», αφηγείται,* ο υποπλοίαρχος του Γαλλικού πολεμι
κού Matterer στο οποίο τελικά φορτωσηκε το άγαλμα, «σπαθιά και ρό
παλα ανέμισαν. Ο δύστυχος παππάς δέχτηκε πολλά χτυπήματα στο κε
φάλι και στη ράχη. Το ίδιο και οι Έλληνες που έσκουζαν απελπισμένα
και ζητούσαν βοήθεια από τον Θεό. Ο πρόξενος** οπλισμένος με σπα
θί και ένα χοντρό ρόπαλο πολεμούσε καλά. Κόπηκε ένα αφτί, το αίμα
κυλούσε μέσα σ’ αυτή τη μάχη, οι ναύτες τραβολογούσαν το κασόνι που
τραμπαλιζόταν και έπεφτε δεξιά και αριστερά και το μετέφεραν στο
γαλλικό πολεμικό. Αν από κάποιο θαύμα ζωντάνευε η θεά, θα έκλαιγε
βλέποντας να τη σέρνουν στα βράχια, να την αναποδογυρίζουν άνθρω
ποι που βρίσκονταν σε έξαλλη κατάσταση. Παραλίγο να τη ρίξουν στη
θάλασσα. Εκεί η Αφροδίτη έχασε το αριστερό της χέρι.»
Η λεηλασία ολοκληρώθηκε, ο πολιτισμός εθριάμβευσε!

Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας
Οι Τούρκοι δεν απαγόρευαν τα βιβλία, δεν απαγόρευαν τα σχολεία.

*
Notices sur I amiral d ’ Urville, et sur la statue de Milo, par M. Matterel, Jean Aicard, Paris 1874.
** Της Γαλλίας.
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Θα έλεγε κανείς ότι δεν ενδιαφέρονταν να μάθουν τί διδάσκονται οι
μαθητές στα σχολεία. Από τη Βλαχία ως την Αίγυπτο και απο τη Μι
κρά Ασία εως τα νησιά του Αιγαίου, δεν υπήρχε μεγάλη πόλη ή νη
σί που να μην είχε ένα σχολείο το οποίο λειτουργούσε δαπάναις της
κοινότητας.
Στις αρχές του 18ου αιώνα σε ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνη
σο* και στην Κωνσταντινούπολη λειτουργούσαν έξι με επτά ελληνι
κά σχολεία. Παραμονές, όμως, της Επανάστασης είχαν ξεπεράσει
τις δυο χιλιάδες. Δ εν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς otl σχεδόν κά
θε χωριό είχε και το σχολείο του. Οι Τούρκοι υποστήριξαν την εκ
παίδευση των Ελλήνων για λόγους σκοπιμότητας, αλλά και διότι
αποστρέφονταν τα γράμματα, πιστεύοντας ότι τίποτε δεν προσφέ
ρουν σε έναν πιστό Οθωμανό.
Εκεί, όμως, που τα πράγματα ξεπερνούσαν κάθε προηγούμενο
ήταν τα Γιάννενα, τα οποία πολλοί περιηγητές τα ονόμαζαν «Αθήνα
της νέας Ελλάδας». Ο Αλή πασάς όχι μόνο δεν απαγόρευε την ίδρυ
ση και λειτουργία σχολείων στην επικράτειά του, αλλά τα ενίσχυε με
κάθε μέσον. Με προσκλήσεις, προνόμια, υποσχέσεις, αλλά και απει
λές ακόμη, κατάφερε να συγκεντρώσει στα Γιάννενα τους καλύτε
ρους και πιο μορφωμένους Έ λληνες της εποχής. Γνωστή σε όλη την
Ελλάδα ήταν η σχολή του Αθανάσιου Ψαλλίδα. Ο Ψαλλίδας ήταν
Γιαννιώτης από ευκατάστατη οικογένεια και, όταν ξεκίνησε η επα
νάσταση, ήταν 54 ετών. Από μικρός ξενιτεύτηκε στη Ρωσία, σπούδα
σε εκεί, πήγε μετά στη Βιέννη έγραψε μελέτες και σε ηλικία 28 χρό
νων γύρισε στα Γιάννενα και δίδαξε στην Καπλάνειο Σχολή, προσφέροντας στους μαθητές του παιδεία ευρωπαϊκού επιπέδου. Μετα
ξύ των μαθημάτων ήταν και η διδασκαλία ξένων γλωσσών. Μιλούσε
με μεγάλη ευκολία εκτός από ελληνικά και λατινικά, ιταλικά, γαλλι
κά, γερμανικά και ρωσικά.
Μοίραζε στους μαθητές του βιβλία μεταφρασμένα από τα αγγλι
κά, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα γερμανικά. Τα περισσότερα βιβλία
τα τύπωνε με έξοδά του στην Αγγλία. Φυσικά η ελευθερία της διδα-

* Γιάννενα, Βουκουρέστι, Αθήνα, Πάτμο, Χ ίο, Μ εσολλόγι, Ιθάκη κ.λπ.
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σκαλίας που απολάμβανε ο Ψαλλίδας ήταν αποτέλεσμα των στενών
φιλικών σχέσεων που διατηρούσε με τον Αλή και της υποταγής του
σ’ αυτόν. Είχε μάλιστα αρραβωνιάσει και το μόλις εννέα χρόνων κο
ρίτσι του με τον αρχίατρο του τυράννου. Ή ταν από τα πλέον έμπιστα
πρόσωπα του Αλή. Η εμπιστοσύνη μάλιστα του Αλή έφθασε σε τέ
τοιο σημείο που του πρότεινε να δηλητηριάσει τον πρόξενο της Γαλ
λίας στα Γιάννενα, του Pouqueville. «Έσύ νά κάμης τρόπον», του
είπε, «νά τον έβγάλης άπο το μέσον. Μή δειλιάς, δέν είναι δύσκολον.
Ούδείς θά σέ ύποπτευθή, ουδέ θά σέ μάθη. Ό Πουκεβίλ σε εμπι
στεύεται, σέ έχει φίλον, πολλάκις συντρώγετε. Προσκάλεσέ τον είς
γεϋμα, μαγείρευσέ του κα'ι κήρυξε ότι τώ έπήλθε αποπληξία, Τις θά
έξετάση;Τίς θά ύποπτευθή τον διδάσκαλον, τόν φίλον;» Ακούγοντας
αυτά τα λόγια έφριξα, διηγείται ο Ψαλλίδας. Ή ταν η εποχή που ο
Αλής είχε πολιτικά μεταστραφεί από τους Γάλλους στους Άγγλους
και ο Γάλλος πρόξενος ήταν εμπόδιο στα σχέδιά του. Ο Ψαλλίδας,
όμως, δεν ενέδωσε στην πρόταση του Αλή και του απάντησε, όπως ο
ίδιος λέει: «’’Αδύνατον”, τώ ε'ιπα, “βεζύρη μου. Δύνασαι να πράξης
κατ’ έμοϋ ό,τι θέλεις, άλλά μόνον τήν συνείδησίν μου δέν δύνασαι νά
βιάσης. Διδάσκαλος και δολοφόνος δέν γίνεται”.
«“Γκρεμίσου άπ’ έδω άνεβόησεν [ ο Αλής
Μεγάλη βοήθεια στην αφύπνιση και στην καλλιέργεια των υπόδου
λων Ελλήνων πρόσφεραν οι επιφανείς Έλληνες του Εξωτερικού, με
σημαντικότερους τον μεγάλο Αδαμάντιο Κοραή και τον Κύριλλο
Αούκαρη. Ή δη στην Αθήνα, δέκα και πλέον χρόνια πριν από την
επανάσταση λειτουργούσε δημοτικό σχολείο, σ’ ένα αρκετά μεγάλο
κτήριο, με τις αίθουσες διδασκαλίας γύρω από την αυλή, το οποίο εί
χε και βιβλιοθήκη. Στο σχολείο δίδασκαν αξιόλογοι δάσκαλοι, που
είχαν σπουδάσει σε ευρωπαϊκές χώρες κυρίως στην Ιταλία και στη
Γαλλία. Οι μαθητές μάθαιναν να διαβάζουν τους αρχαίους στο πρω
τότυπο και ο δάσκαλος, στη συνέχεια, τους μετάφραζε στην καθομιλούμενη γλώσσα. Την ίδια εποχή οκτώ χρόνια πριν την Επανάσταση

* Α. Γοΰδα, Βίοι Παράλληλοι, ο Αλής εν Αθήναις 1870, τ. Β', σ. 297-298.
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ιδρύθηκε από Ευρωπαίους φιλλέληνες περιηγητές και λόγιους Έ λλη
νες, η “Εταιρεία των Φιλομοΰσων των Αθηνών”, της οποίας σκοπός
ήταν η ανάπτυξη των Γραμμάτων και των Επιστημών και η ίδρυση Βι
βλιοθήκης και Μουσείου. Βιβλιοθήκη, όμως, είχε κιόλας δημιουργηθεί από ξένους, κυρίως από Άγγλους που έμεναν στην Αθήνα, την
οποία είχαν ονομάσει “Φιλαθηναϊκή Ακαδημία”. Το περίεργο είναι
ότι την “Εταιρεία των Φιλομοΰσων” κατασκόπευε η Αυστριακή αστυ
νομία, διότι θεωρούσε ότι η ίδρυσή της εξυπηρετούσε τη ρωσική πο
λιτική στην Ελλάδα και υπέκρυπτε επαναστατικούς σκοπούς, γι’ αυτό
ο πρόξενος της Αυστρίας την αποκαλούσε “Εταιρεία των Φιλορώσων”. Από τους Έλληνες, άσπονδος εχθρός της είχε αναδειχθεί, ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Γρηγόριος, ο αποκαλούμενος από τους Αθη
ναίος “Κακογρηγόρης”. «’Έβαλε τά δυνατά του», γράφει ο Σουμε/
Ί 9/
ν
5τι
/
e
ν
«■
ν
5
ρλής, «να εξοντώσει τήν Εταιρίαν, ως κακοποιον πραγμα και ειχεν
άποτελέσματα άπευκταΐα. Έλάλει δέ ώς Τούρκος».* Πολύ σωστά
έπραξε ο αρχιεπίσκοπος. Φαντάσου να μάθαιναν γράμματα και να
ξυπνούσαν οι Αθηναίοι! «Η ανάπτυξη της παιδείας», γράφει ο Κυρ.
Σιμόπουλος, «δεν εμποδίστηκε από τον δυνάστη του έθνους. Ελεύθε
ρη ήταν η λειτουργία σχολείων, ελεύθερη η διδασκαλία, ακόμη και η
ίδρυση θαυμαστών κτηριακών συγκροτημάτων για ανώτερες σπου
δές, όπως στις Κυδωνιές, Χίο, Άθω. Χιλιάδες σχολεία λειτουργούσαν
τον ΙΗ' αιώνα. Αλλά αυτά τα σχολεία δεν μπόρεσαν, εκτός από ελά
χιστες περιπτώσεις, να μεταλαμπαδέψουν τα φώτα των επιστημών
που άνθιζαν και καρποφορούσαν στην Ευρώπη. Γιατί η στρατιά των
προικισμένων διδασκάλων, που με πατριωτική ορμή πάσχιζε να φω
τίσει το Γένος, αντιμετώπισε λυσσαλέο διωγμό από την ηγεσία της
Εκκλησίας. Ο αγώνας των λογίων στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, η
μάχη του Διαφωτισμού εναντίον των συντηρητικών και οπισθοδρομικών δυνάμεων αποτελεί πραγματική εποποιία. Είναι η σκληρότερη
πάλη, η πιο ευγενική, η πιο δύσκολη και η πιο άτυχη στην ιστορία του
νέου ελληνισμού. Κάθε προοδευτική, νεωτεριστική, εθνοπαιδευτική

*
σ. 78.

Διον. Σουμερλή, Κατάστασις συνοπτική της πόλεω ς των Αθηνών, Αθήνησι 1848
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προσπάθεια, εισαγωγή εκσυχρονισμένων συστημάτων και η διδα
σκαλία των επιστημών χαρακτηρίζονταν από τους φωτοσβέστες ανώ
τατους κληρικούς και τα όργανά τους επιβουλή του Σατανά, της αθεΐ
ας παρακίνηση. Ή ρω ες και μάρτυρες αναδείχτηκαν οι πρωτοπόροι
λόγιοι της Τουρκοκρατίας -άγνωστοι ακόμη αλίμονο- που κονταρομάχησαν ατρόμητοι, με άγριο πάθος για να περάσει η Παιδεία από
τα χέρια της Εκκλησίας στα χέρια των φωτισμένων λαϊκών, για την
αλλαγή προσώπων και μεθόδων και το άνοιγμα της πλατιάς λεωφό
ρου προς την εθνική και πνευματική αναγέννηση...»*
Οι διαπιστώσεις αυτές του σοφού ερευνητή, που γράφτηκαν πριν
από πολλά χρόνια και αφορούσαν την κατάσταση της παιδείας στην
Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, αποκαλύπτονται σήμερα επίκαιρες,
προφητικές και συνάμα τραγικές για την ελληνική παιδεία του ελεύ
θερου πλέον από την τουρκική κατοχή ελληνικού κράτους.
Σχεδόν δύο αιώνες τώρα από την απελευθέρωση του Γένους, η
παιδεία μας και η πολιτεία μας, εξακολουθεί, εν πολλοίς, να κατευθύνεται από την ηγεσία της Εκκλησίας, από μία συντηρητική, εμπορευματική, άπληστη, αντικοινωνική, αντιπνευματική, οπισθοδρομική
κληρικοκρατία. Μου φαίνεται πως είμαστε το τελευταίο θεοκρατικό
κράτος στην Ευρώπη. Η πρόσφατη ιστορία, «της Ιστορίας της ΣΤ'
Δημοτικού», επιβεβαιώνει πανηγυρικά τις παρατηρήσεις αυτές.
Απαλλαχθήκαμε από τον ζυγό των Πασάδων, για να υποταχθούμε εκ
νέου στον ζυγό των Δεσποτάδων. Στην εποχή της Τουρκοκρατίας ο
πατριάρχης, ήταν, όχι μόνον πνευματικός αρχηγός της κοινότητας
των ορθοδόξων χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του “μιλέτ των Ρωμιών”, όπως αποκαλούσαν τους Έ λληνες υπηκόους, αλλά
ταυτόχρονα ασκούσε και πολιτική εξουσία, εξοπλισμένος με πλήθος
προνόμια και δικαιοδοσίες. Έτσι ο ασφυκτικός εναγκαλισμός της
κοσμικής εξουσίας από την Εκκλησία, την εποχή της βυζαντινής κυ
ριαρχίας, διατηρήθηκε πλέον, ως δοτή εξουσία του κλήρου πάνω στο
χριστιανικό ποίμνιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ό πω ς έγραψα
πιο πάνω, ο πατριάρχης ήταν πρώτα πολιτικός και μετά θρησκευτι-

* Κυρ. Σιμόπουλος, Ξένοι..., όπ. παρ., τ. Γ1 σ. 196.
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κός ηγέτης. Η παράδοση λοιπόν αυτή, της αναμείξεως της Εκκλησί
ας στα της Πολιτείας, και του ελέγχου της δεύτερης από την πρώτη,
διατηρείται αναλλοίωτη μέχρι σήμερα. Είμαστε το μοναδικό κράτος
στην Ευρώπη που διαθέτουμε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά
των. Και κοροϊδευόμαστε και υποκρινόμαστε και γελοιοποι.ούμεθα
διεθνώς, γιατί οι πάντες γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα ένα είναι το
θρήσκευμα, των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών και ένα είναι το
υπουργείο, το Υπουργείο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ό λα τα άλλα θρησκεύματα για την ελληνική Πολιτεία και την Εκ
κλησία είναι σαν να μην υπάρχουν. Και αν υπάρχουν, δεν μπορούν
να λειτουργήσουν στην πράξη, με βάση τον συνταγματικό κανόνα
της ανεξίθρησκείας, γιατί χρειάζονται άδεια -άκουσον, άκουσον!όχι της Πολιτείας, αλλά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν είναι λοιπόν
παράξενο που έχει εναγκαλισθεί και στραγγαλίζει την Παιδεία η
Εκκλησία και αρνείται πεισματικά την απομάκρυνσή της από το εκ
παιδευτικό σύστημα και από την πολιτική εξουσία. Θ έλει να έχει τον
πρώτο λόγο στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στο τρόπο διδασκα
λίας, στα πρόσωπα των διδασκόντων. Α νεβάζει και κατεβάζει
υπουργούς κατά το κέφι της. Και όλα αυτά γίνονται, γιατί χρόνια τώ
ρα υπάρχουν οσφυοκάμπτες πολιτικοί που μας κυβερνούν, οι οποίοι
διστάζουν να πάρουν το φραγγέλιο του Χριστού στα χέρια τους και
να διώξουν τους εμπόρους από τους ναούς. Αυτό, όμως, για να γίνει
χρειάζονται... ας μη το πω, χρειάζεται παλληκαριά που δεν τη διαθέ
τουν αυτοί που μας κυβερνούν και τρέχουν περιδεείς να ασπαστούν
τη... δεξιά του δεσπότη, την περιφερόμενη εμπορευματική εικόνα
των θαυμάτων, να ανάψουν το κεράκι τους και να καταθέσουν το
φραγκάκι τους στο παγκάρι του ναού, ως πιστοί, σεμνοί, καλοί, Ορ
θόδοξοι Έ λληνες χριστιανοί, για να αντλήσουν από τη δεξαμενή της
Εκκλησίας και λάβουν από τη δεξιά του Κυρίου τις απαραίτητες ψή
φους, που θα τους επιτρέπει να συνεχίζουν να εξαπατούν τους πολί
τες -π οίμ νιο- μάζα και να υποκρίνονται τους ευσεβείς. Με τέτοια
ηγεσία δεν μπορεί να υπάρχει Ελεύθερη Παιδεία. Εδώ αλωνίζει .κυ
ριολεκτικά η Εκκλησία, δηλαδή πιο απλά η ιεραρχία. Δεν φτάνει που
μας βάπτισαν χωρίς να μας ρωτήσουν, δεν φτάνει που μας υποχρέω
ναν εμάς τους παλαιότερους να εκκλησιαζόμαστε υποχρεωτικά, να
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παρακολουθούμε πάλι υποχρεωτικά το κατηχητικό,* να μαθαίνουμε
απέξω και ανακατωτά όλα τα απολυτίκια, τα τροπάρια και τους βίο
υς των αγίων. Δ εν φτάνει που είχαν γεμίσει το σχολικό πρόγραμμα
με τέσσερεις ώρες την εβδομάδα θρησκευτικά και άλλα τόσα γραμματική-συντακτικό, όπως ήθελε στην Τουρκοκρατία ο πατριάρχης,
δεν φτάνει που αντί να καλλιεργήσουν την κρίση και την υπευθυνότητά μας, ως αυριανών πολιτών, μαύριζαν την ψυχή μας και σκότω
ναν τη φαντασία μας με την εκμάθηση του... νευρικού συστήματος
της γαλής και του... ριζικού συστήματος του φασιόλου!** Και εις επίμετρον όλων αυτών το κερασάκι στην τούρτα της απαιδευσίας και
της αμάθειας, η επίμονη διδασκαλία γραμματολογικών και συντακτι
κών τύπων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και της λατινικής. Α πα
ρέμφατα, μετοχές, γερούνδια! Επιμονή στη διδασκαλία αυτή μέχρι
εξοντώσεως της παιδικής μας ψυχής, γιατί έτσι το ήθελε ο ιεροεξε
ταστής καλογεροκαθηγητής! Αυτό μη σας κάνει εντύπωση. Την επο
χή που ήμουν μαθητής, στο σχολείο μου και σε πολλά άλλα, αρκετοί
καθηγητές ήσαν καλογεροπαππάδες. Αλλά καθώς φαίνεται ο σκοταδιστικός αυτός τρόπος διδασκαλίας εξακολουθεί να λειτουργεί μέ
χρι τις ημέρες μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, αλλά πολύ-πολύ
συνοπτικά, από μία μεγάλη κλίμακα παρόμοιων.
Αναφέρεται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στα Αρχαία Ελληνικά.
Το θέμα είναι από τον Θουκυδίδη και ζητάνε από τους εξεταζόμε
νους: «Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις πα
ρακάτω λέξεις του κειμένου: ...όιενηνόχασιν: το τρίτο ενικό οριστι
κής μέλλοντα... ανελόντος: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής
αορίστου β'της ιδίας φωνής...».***
Και μετά από όλα αυτά, απορούμε, γιατί όλοι εμείς που αποφοι
τήσαμε από τέτοια σχολεία και με τέτοιες γνώσεις, όπως οι παραπά
νω, βγήκαμε στην βιοπάλη, πρακτικά άχρηστοι, ημιμαθείς, χωρίς ου
σιαστικές γνώσεις, παπαγαλίζοντας την αρχαία γραμματική και το

*
Ενώ το σύνταγμα ρητά απαγορεύει τον προσηλυτισμό, αλλά αυτό ισχύει μόνο
για όλους τους άλλους και όχι για τους ορθόδοξους.
** Ναι έτσι είναι που τα γράφω για σας τους νεότερους.
*** Εφημ. ΤΑ ΝΕΑ, 8-6-2005 σ. 49.
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συντακτικό της, που πολύ σύντομα τα ξεχάσαμε, ενώ δεν μας δίδα
ξαν ποτέ το ουσιαστικό περιεχόμενο και τον πλούτο των ιδεών της
Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, η γνώση της οποίας θα μπορούσε,
αν μη τι άλλο, να ακονίσει την κρίση μας και να πλουτίσει τον ουμανισμό μας. Ποιός λοιπόν σοβαρός άνθρωπος, θα μπορούσε ν α ισχυρισθεί ότι οι παραπάνω νεκρές γραμματικές γνώσεις του χρησιμέυ
σαν έστω και στο ελάχιστο στην ζωή του; Είναι αυτονόητο ότι η δι
δασκαλία αυτή έπρεπε να παρέχεται αποκλειστικά από τα πανεπι
στήμια και μόνο σ’ εκείνους που ήθελαν να ειδικευθούν στον οικείο
κλάδο σπουδών.
Αυτό το είδος της παρεχόμενης δημόσιας παιδείας, είχε την αφετη
ρία του στον φαναριώτικο λογιοτατισμό και στην επιρροή της εκκλη
σιαστικής γλώσσας και δημιούργησε το γλωσσικό πρόβλημα της Ελ
λάδας, που μας ταλανίζει μέχρι σήμερα, αφού ο καθημερινός άνθρω
πος του ’21, ο άνθρωπος της υπαίθρου και της δουλειάς χρησιμο
ποιούσε απλό λεξιλόγιο, σε αντίθεση με τους Φαναριώτες που χρη
σιμοποιούσαν αρχαίες λέξεις και φράσεις, γιατί είχαν οικειότητα με
την αρχαία ελληνική, αφού σπούδαζαν στη Βενετία, στο Παρίσι και
στη Βιέννη.
Οι Φαναριώτες δεν καταδέχονταν να μιλήσουν τη γλώσσα του
λαού ακόμη και όταν μιλούσαν στους υπηρέτες τους. Έ στι εμφανί
στηκε η διγλωσσία και η καθαρεύουσα, με τα γνωστά προβλήματα.
Αλλά ποια γλώσσα να μιλήσουν οι δυστυχείς ραγιάδες, όταν δεν εί
χαν καμμιά απολύτως επαφή με τη γλώσσα των προγόνων τους. Τη
θέση της αρχαίας γλώσσας είχε καταλάβει ένα μιξοβάρβαρξο εκκλησιατικό ιδίωμα, συνονθύλευμα αλεξανδρινής και βυζαντινής
προέλευσης. Τα γνήσια ελληνικά, ακόμη και τα ονόματα των αρχαί
ων ήταν απαγορευμένα. Αρκετά χρόνια πριν από την Επανάσταση,
πριν ακόμη από το 1813, αρκετοί υποψιασμένοι Έ λληνες άρχισαν να
δίνουν στα παιδιά τους αρχαιοελληνικά ονόματα. Η τάση αυτή ξεκί
νησε από την επιθυμία όσων γνώριζαν και καταλάβαιναν τα κλέη
των προγόνων, να αφυπνίσουν την εθνική συνείδηση και να δυναμώ
σουν στους Έ λληνες την αγάπη τους για μία ελεύθερη πατρίδα με
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ένδοξη ιστορία. Αυτή, όμως, η καθαρά ελληνική και πατριωτική τά
ση, σύντομα πολεμήθηκε άγρια από την Εκκλησία. Ή δη, από το
1817, διάφοροι ρασοφόροι αντιδρούν παθιασμένα στην πρακτική
αυτή, μέχρι που το τελειωτικό χτύπημα το δίνει ο “εθνομάρτυς” πα
τριάρχης Γρηγόριος ο Ε' ο οποίος με εγκύκλιο του το 1819 απαγο
ρεύει ρητά να δίνονται ελληνικά ονόματα στα βρέφη, «...ή είσαχθεΐσα
τών παλαιών ονομάτων έπιφώνησις είς τά βαπτιζόμενα βρέφη τών
πιστών... είναι όλως διόλου άπροσφυής καϊ ανάρμοστος». Και αυτό,
όπως τους αφορισμούς, το επέβαλαν οι Τούρκοι; Οι Έ λληνες της
εποχής του Γρηγορίου ήταν, για την Εκκλησία, μόνο χριστιανοί και
δεν είχαν καμμιά σχέση με τους “μιαρούς” αρχαίους Έ λληνες ειδω
λολάτρες. Και σαν χριστιανοί έπρεπε να ονομάζουν τα παιδιά τους,
με καθαρά, γνήσια, Εβραϊκά ονόματα, όπως, Παχούμιος, Ιερεμίας,
Βενιαμίν, Ιωσήφ, Σύλλας, της επιλογής του παπά, από τη μεγάλη
γκάμα της γενεαλογίας του Χριστού, των δεκατεσσάρων γενεών της
Παλαιάς Διαθήκης!

Η Σχολή της Χίου
Στη Χίο επίσης υπήρχαν πολλά σχολεία με πρώτο και καλύτερο
εκείνο του Νεόφυτου Βάμβα. Στο σχολείο του Βάμβα, το Γυμνάσιον, όπως το έλεγαν, φοιτούσαν παιδιά από όλη την Ελλάδα, αλλά
και από την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Το 1820, έναν χρό
νο πριν την Επανάσταση, ο αριθμός των μαθητών του Γυμνασίου
ήταν γύρω στα 700 παιδιά. Δίδασκαν 14 καθηγητές. Η βιβλιοθήκη
της Σχολής περιείχε 12.000 τόμους Ελλήνων, Λατίνων και Γάλλων
συγγραφέων. Τα διδασκόμενα μαθήματα ήταν Ό μηρος, Πλάτων,
Ηρόδοτος, Δημοσθένης, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Ιστορία, Θρησκευ
τικά, Χημεία, Ρητορική, Μαθηματικά, Γεωμετρία, Λατινικά, Γαλλι
κά και Τουρκικά.
Ο καθηγητής διάβαζε ένα κείμενο της Αρχαίας Ελληνικής Γραμ
ματείας, το μετέφραζε στη νεοελληνική και υποχρέωνε τους μαθητές
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να το επαναλάβουν. Κάθε Σάββατο εξέταζε τους μαθητές του και
έλεγχε την επίδοση τους και τη συμπεριφορά τους για την εβδομάδα
που πέρασε. Τον Ιούνιο γίνονταν οι γενικές εξετάσεις παρουσία του
συλλόγου των καθηγητών και του επισκόπου.*
Η παιδεία ήταν δωρεάν για όλους. Οι μαθητές κάθονταν σε χαμη
λούς πάγκους ή και κατάχαμα και παρακολουθούσαν τα μαθήματα. Η
Χίος την εποχή εκείνη είχε 130.00 κατοίκους, από τους οποίους 4.000
ήσαν Καθολικοί.
Στην ίδια σχολή, έμαθε τα πρώτα του γράμματα, ο Νεόφυτος Βόμ
βας, κατά κόσμον Γεώργιος Βάμβας, που χειροτονηθείς κληρικός
έλαβε το όνομα Νεόφυτος, διδάσκαλος και αυτός του Γένους. Αφού
σπούδασε στο Παρίσι, όπου γνώρισε τον Αδαμάντιο Κοραή, γύρισε
στη Χίο και ανέλαβε τη διεύθυνση της σχολής. Ως Διευθυντής της
Σχολής, παρά το γεγονός ότι δεν παρέκλινε από τους δογματικούς
κανόνες της Εκκλησίας, αν και σπουδαγμένος στη Δύση και εμποτι
σμένος με τις αρχές του Διαφωτισμού, συναντούσε σοβαρές δισκολίες στο έργο του. Η Εκκλησία στεκόταν απέναντι του και δεν ενέκρι
νε το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Ο ίδιος ο Πατριάρχης είχε εναντιωθεί στη μέθοδο διδασκαλίας του και τον είχε φέρει σε πολύ δύ
σκολη θέση. Έ να ς Γάλλος διπλωμάτης που τον επισκέφθηκε στη Χίο
και τον ρώτησε πώς γίνεται και επιτρέπουν οι Τούρκοι τη λειτουργία
και την ύπαρξη της Σχολής, έλαβε την απάντηση ότι: «Οι Οθωμανοί,
μ’ όλο που σε άλλες περιοχές είναι φιλύποπτοι και επιφυλακτικοί,
στη Χίο δεν ανησυχούν διόλου και δεν επεμβαίνουν. Αποφεύγουν
κάθε ανάμειξη στο έργο μας. Η Υψηλή Πύλη είτε γιατί αδιαφορεί,
είτε γιατί εφαρμόζει μία συγκεκριμμένη πολιτική, δεν αντιμετωπίζει
εχθρικά την αναγέννηση των ελληνικών γραμμάτων. Οι πραγματικοί
εχθροί αυτής της παλιγγενεσίας βρίσκονται ανάμεσα μας. Και αν
μπορέσουμε να δαμάσουμε τις προκαταλήψεις ή την αδιαφορία αυ
τού του πανίσχυρου κλήρου, που σήμερα αποτελεί το πρωταρχικό

* Λ είπει ο Μάρτης από την σαρακοστή;
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σώμα του ελληνικού έθνους, ελάχιστα θα ’χουμε να ζητήσουμε απ’
την πλευρά των Τούρκων».*
Αυτό το πανίσχυρο ιερατείο δεν τον άφησε σε ησυχία. Λίγα χρό
νια μετά την απελευθέρωση τον κατηγόρησαν ότι μετέφραζε προτεσταντικά θρησκευτικά κείμενα και τα ευαγγέλια στην απλή γλώσσα
του λαού, στην καθομιλούμενη γλώσα. Απήντησε στους κατηγόρους
του ότι η μετάφραση στην απλή γλώσσα του λαού ήταν αναγκαία, διό
τι: « .... έξω άπό ολίγα λόγια σκορπιστά δέν καταλαμβάνομεν ούτε
Εύαγγέλιον, οΰτε Απόστολον, ούτε προφητεία, ούτε ψαλτήρια, ούτε
στιχηρά. Διά τούτο, τήν ώραν τής άκολουθίας όμιλοΰμεν δι’ άλλας
υποθέσεις κα'ι βαρυνόμενοι νά στεκώμεθα χωρ'ις να καταλαμβάνωμεν, κάμνομεν τόν σταυρόν μας και φεύγομεν οί περισσότεροι καθώς
τελειώσει τό Εύαγγέλιον».**
Ποιος τολμούσε όμως τότε, και ποιος τολμάει ακόμη και σήμερα
να πει τέτοιες κουβέντες. Άλλωστε το ιερατείο, για να ησυχάσει
άπαξ και δια παντός από τον κίνδυνο της μετάφρασης, των ευαγγε
λίων και των υπόλοιπων ιερών κειμένων στην καθομιλούμενη γλώσ
σα του λαού και, για να μην επαναληφθεί το φαινόμενον Βάμβα και
άλλων στο μέλλον, φρόντισε να περάσει διάταξη στο Σύνταγμα της
ελεύθερης πλέον Ελλάδας, με την οποία απαγορεύεται η μεταφρασή
της Αγίας Γραφής σε άλλο γλωσσικό τύπο, χωρίς την έγκριση της Εκ
κλησίας.***
Την εποχή του Βάμβα, οι σοφοί και οι λόγιοι, οι επιστήμονες και
οι διαφωνούντες προς τα επίσημα δόγματα της Εκκλησίας, αφορίζονταν, φυλακίζονταν, καταδικάζονταν και τα βιβλία τους καίγονταν.
Σήμερα όποιος έχει αντίθετη άποψη προς εκείνην που εκφράζει επί
σημα ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος και οι περί αυτόν, χαρακτηρίζεται,
το ολιγότερον «ευρωλιγούρης», επειδή πιστεύει ότι το Δυτικό πνεύ
μα του Διαφωτισμού, μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών μίας
χώρας και όχι η εμμονή σε θεοκρατικές αντιλήψεις και σε θεοκρατι

* D e Marcellus, Souvenirs de I ‘ Orient, Paris 1839.
* * Χρ. Παπαδοπούλας, Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Εν Αθήναις 1928, τ.
Α', σ. 199 επ.
*** Άρθρο. 3, παρ. 3.
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κά καθεστώτα του Μεσαίωνα. Η ιεραρχία, όμως, βαθιά συντηρητική
και οπισθοδρομική δεν θέλει καμμιά πρόδο, καμμιά αλλαγή. Γι’ αυ
τό και καθημερινά παρεμβαίνει σε όλες τις εκδηλώσεις του δημό
σιου βίου.
Από την εξωτερική πολιτική μέχρι τα σχολικά βιβλία που αποσύ
ρονται και πολτοποιούνται εν μια νυκτί, με ένα νεύμα του αρχιεπι
σκόπου μας, του συγκυβερνήτη και παραπρωθυπουργού της χώρας
μας. Κάθε παρέκκλιση από την εξ αποκαλύψεως αλήθεια και τα ρή
ματα της ιεραρχίας, σήμαινε, στα χρόνια της παλιγγενεσίας, τον
πνευματικό και τις περισσότερες φ ορές και τον φυσικό θάνατο του
αντιρρησία. Ό ταν οι σπουδασμένοι στη Δύση λόγιοι απομακρύνο
νταν από την παράδοση και εγκαινίαζαν τη διδασκαλία της φιλοσο
φίας και των φυσικών επιστημών χαρακτηρίζονταν αιρετικοί και
άθεοι.Τους καλούσαν στο Πατριαρχείο για να αποκηρύξουν τις και
νοτομίες και τους απειλούσαν με αφορισμό. Οι περισσότεροι προ
σαρμόζονταν. Ανάγκα και θεοί πείθονται. Άλλοι προτιμούσαν την
παραίτηση και άλλοι αντιστέκονταν.
Ο Μεθόδιος Αθρακίτης αφορίστηκε το 1724, ο Στέφανος Δούγκας υπέγραψε δήλωση μετανοίας το 1810. Ο Βενιαμίν Λέσβιος δί
δασκε ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Το ίδιο έλεγε και ο Κοπέρνικος, καλόγηρος κι αυτός. Αλλά πού να ακούσει τέτοιο πράγμα
η Εκκλησία. Αυτό δεν ήταν σύμφωνο με τις Γραφές της. Άλλα μας λέ
ει η Παλαιά Διαθήκη. Η γη δεν κινείται. Πίστευε και μη ερεύνα. Τ ε
λεία και παύλα. Η στάση αυτή της Εκκλησίας μου θυμίζει ένα γνω
στό ανέκδοτο: Ο Θεός, λέει, έφτιαξε τη μαριχουάνα, ο άνθρωπος την
μπύρα. Ποιόν λοιπόν να υπακούσω;
Αιρετικός λοιπόν και αποδιοπομαίος ο Βενιαμίν, ο οποίος απά
ντησε στους επικριτές του: «Οι μικρών έννοιών άνθρωποι, όταν
άδυνατοϋν να άντισταθοϋν φυσικώς είς έναν πεπαιδευμένον, αφή
νουν τά φυσικά όπλα κα'ι πιάνουν τά θεία». Δυστυχώς οι “μικρών εν
νοιών άνθρωποι” εξακολουθούν να μας κυβερνούν. Γι’ αυτό τα σχο
λεία μας βγάζουν τούβλα, που σαν τέτοια στοιχίζονται και υπερασπί
ζονται εξ απαλών ονύχων την παράδοση. Ό χ ι βέβαια πως δεν υπάρ
χουν και πολλές εξαιρέσεις, οι οποίες όμως οφείλονται σε ατομικές,
προσωπικές υπερβάσεις του συστήματος και όχι στις παρεχόμενες
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από αυτό γνώσεις. Τρανή απόδειξη του ισχυρισμού αυτοΰ, αποτελεί
το γεγονός ότι χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές σε σχολεία της Δΰσης,
αλλά και της Ανατολής, τα δικά μας δημόσια “χαρτιά” είναι «tabula
rasa», δηλαδή χαρτιά άγραφα, χωρίς καμμιά αξία, χωρίς κανένα
αντίκρυσμα.
Ό ταν, όμως, για χρόνια ολόκληρα σου πιπιλίζουν το μυαλό με τα
παραμύθια της Μ υθολογίας των Εβραίων, δεν γίνεται παρά να
βγεις από το κολαστήριο, που λέγεται σχολείο, σακάτης, άχρηστος
και ανίκανος για κάθε ωφέλιμη και παραγωγική δουλειά. Δ εν είναι
τυχαίο πού εμείς οι περιβόητοι ορθόδοξοι χριστιανοί, το καμάρι
και η δόξα του Κυρίου, δεν είμαστε σε θέση να φτιάξουμε, όχι ερ
γοστάσιο ποδηλάτων, αλλά ούτε εργοστάσιο για καρφίτσες. Είμα
στε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη και ίσως σε όλο τον κόσμο, με εξαί
ρεση τους Ταλιμπάν, που ξέρουμε απ’ έξω και ανακατωτά όλους
τους βίους των αγίων και όλα τα απολυτίκια των 318 θεοφόρων Π α
τέρων. Κατά τα λοιπά, όταν τελειώσουμε το σχολείο, δεν μπορούμε
να αλλάξουμε ούτε μία βρύση που στάζει ή μία λάμπα που σπάζει.
Η παιδεία μας αέρας κοπανιστός. Ούτε κρίση, ούτε γνώση, ούτε
γρόσι! Μας μένει όμως ο Ύ μ νος της Κασσιανής, για να κλαίμε τη
μοίρα μας!
Και για να μη θεωρήσει κάποιος ότι υπερβάλλω και διακατέχο
μαι από αντιεκκλησιαστικό σύνδρομο, θα σας δώσω ένα ελάχιστο
παράδειγμα, προκοπής και προόδου μίας χώρας, με υποχρεωτι
κή,* βασική εκπαίδευση των παιδιών της και κυρίως θετικής κα
τεύθυνσης παιδείας, απαλλαγμένης από... εκκλησιολογικό και
προτεσταντικό περιεχόμενο -γιατί το 90% των κατοίκων της είναι
διαμαρτυρόμενοι- που δεν έχει προστάτες αλλοδαπούς αγίους,
δεν διαβάζονται και δεν αποστηθίζονται στα σχολεία τα τροπάρια
των καθολικών αγίων της, ούτε κατά κόρον οι διδασκαλίες του
ιδρυτή της Εκκλησίας τους, του Λούθηρου. Πρόκειται για τη Φι
λανδία, μία μικρή χώρα, μόλις πέντε εκατομμυρίων κατοίκων, που
στη διάρκεια του Μεσαίωνα ήταν τμήμα της Σουηδίας και αργότε
* Α πό τα επτά με'χρι τα δέκα έξι.
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ρα της Ρωσίας, από την οποία αποσπάστηκε και απέκτησε την α ν ε
ξαρτησία της μόλις το 1917, μετά τη Ρωσική Επανάσταση. Αυτό
λοιπόν το μικρό, όντως ανεξάρτητο από κάθε πλευρά κράτος της
Ευρώπης, ηλικίας μόλις εννενήντα ετών, που δεν το στραγγαλί
ζουν τα πλοκάμια της Εκκλησίας του, κατέχει σήμερα την 25η θ έ
ση στην λίστα των πλουσιότερων κρατών του πλανήτη. Και πώς να
μην κατέχει αυτή τη θέση, όταν μία μόνο από τις βιομηχανίες της,
η γνωστή σε όλους NOKIA, κολοσσός και πρώτη στο είδος της σε
ολόκληρο τον κόσμο, φέρνει πλούτο, δουλειά, ανώτερο βιοτικό
επίπεδο, ευημερία στους πολίτες της πατρίδας της! Αυτό σημαίνει
μάθηση, παιδεία, γνώση, γρόσι, ευημερία και όχι ανοησία, νη
στεία, πενία, θρησκοληψία!
Και τί σύμπτωση! Την επόμενη κιόλας ημέρα που γράφτηκαν οι
παραπάνω οι γραμμές, διαβάζουμε στον τύπο ότι «δημοσιεύθηκε με
λέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που κατέτασσε τους Έ λληνες μα
θητές τελευταίους στην Ευρωπαϊκή Έ νω ση, ως προς την ικανότητα
να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα. Έ γκυρος σχολιαστής της
είδησης, παρατηρεί ότι, «ο ιστορικός του μέλλοντος θα διαθέσει πολ
λές σελίδες για να περιγράψει το χάλι της ελληνικής παιδείας, με βά
ση πλήθος διεθνείς στατιστικές... μακριά από τα πάθη και τις ιδεολο
γίες του 20ου αιώνα, που καθυστερημένες δυνάμεις θέλουν να
διαιωνίσουν και στον 21ο, με αποτέλεσμα τα ελληνόπουλα να ξέρουν
απ’ έξω και ανακατωτά για το “κρυφό σχολειό”, αλλά να είναι τα
χειρότερα στην Ευρώπη στο διάβασμα, στη γραφή, στα μαθηματικά,
στη φυσική και σε κάθε κλάδο του επιστητού. Το έχουν δείξει πάμπολες έρευνες, αλλά οι υπουργοί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων αδιαφορούν: δεν νοιάζονται για την Παιδεία, τις Επιστήμες
και τη Γνώση, αλλά για τις δύο βαρύγδουπες λέξεις του τίτλου τους,
το «εθνικό» και το «θρήσκευμα», που απλώς χρησιμοποιούνται ως
ευφημισμοί για τον εθνικισμό και τη θρησκοληψία».* Ό ταν, όμως, οι
νυν μεγιστάνες, πρώην απόφοιτοι των κατηχητικών σχολείων, οι τρό
φιμοι μοναστηριών και παραεκκλησιαστικών οργανώσεων χρειάζο
νται τεχνογνωσία ή θεραπεία σπεύδουν στη Δύση που μέχρι χθές
* Εφημ. ΤΟ ΒΗΜ Α, αριθ. 15182/ 5-10-2007, σ. Α 8 στη στήλη «Κύριε διευθυντά».
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λοιδορούσαν, πιστοί στο αξίωμα τους: Μην κοιτάτε τί κάνουμε εμείς,
αλλά τί λέμε!
Τα λόγια είναι για το ποίμνιο και νομή για τους ποιμένες!

Κυδωνιές
Οι Κυδωνιές, το σημερινό Αϊβαλί ήταν ενα από τα πιο αξιοζήλευτα
πνευματικά κέντρα της εποχής. Είχε πληθυσμό περίπου 15.000, κατά
το πλείστον Πελοποννησίους. Οι ξεριζωμένοι Μοραΐτες του 1770,* εί
χαν δημιουργήσει δική τους παροικία και ζούσαν χωριστά, διατηρώ
ντας την φορεσιά και τα έθιμα της πατρίδας τους. Ο μαχαλάς τους**
περίπου 800 σπίτια, ονομάζονταν “τα μωράΐτικα”. Δραστήριοι και ερ
γατικοί οι κάτοικοι κατάφεραν, όχι μόνο να φτιάξουν την περίφημη
σχολή τους, αλλά και να αποκτήσουν λεπροκομείο, νοσοκομείο και
φαρμακείο, αδιανόητα πράγματα για τις άλλες ελληνικές πόλεις.
Ο πρεσβευτής της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη Choiseul
Gouffier έγραψε για την ακμή των Κυδωνιών: «Είναι άξια θαυμα
σμού η τολμηρή δραστηριότητα αυτών των Ελλήνων, που αναγκα
σμένοι να εγκαταλείψουν την Αττική και την Πελοπόννησο εξ αιτίας
των καταπιέσεων, βρήκαν άσυλο στα παράλια της Μ. Ασίας. Αλλά το
πιο θαυμαστό είναι ότι η μικρή ευημερία και ελευθερία, που ευτύχη
σαν να απολαύσουν, ξύπνησαν μέσα τους ακαταμάχητη τη λαχτάρα
για γνώση και παιδεία, η οποία άδικα θεωρείται ανύπαρκτη ανάμε
σα στους απογόνους των ένδοξων Ελλήνων. Στην αιολική παραλία
λειτουργεί σχολή όπου μπορεί η νεολαία να διδάσκεται Ό μηρο και
Θουκυδίδη. Σ’ αυτή τη σχολή καθηγητής των μαθηματικών και των
φυσικών μεταλαμπαδεύει τα φώτα που απόχτησε στο Παρίσι».***

* Ορλωφικά.
** Τμήμα της πόλης, τουρκικό, mahalle.
*** C. Gouffier, Voyage Pittoresque de la Grece, Paris 1809, τ. Β, σ. 73.

Τ Α Ψ ΙΛ Α ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

479

Η πρόοδος αυτή οφειλόταν στην πολιτική και δικαστική αυτονο
μία, που είχαν επιτύχει από την οθωμανική εξουσία. Την πόλη κυ
βερνούσαν 12 ισόβιοι επίτροποι και τρεις αιρετοί δημογέροντες.
Μόνον ο κυβερνήτης, ο δικαστής και οι τελωνειακοί υπάλληλοι ήσαν
Τούρκοι. Αυτά τα 15 άτομα είχαν τη διοίκηση της πόλης και εδίκαζαν τις διαφορές των χριστιανών. Έ φ εση κατά των αποφάσεων μπο
ρούσαν να ασκήσουν στον Τούρκο Καδή. Αποτέλεσμα αυτής της αυ
τονομίας ήταν να συρρέουν εκεί, όλοι οι καταδιωκόμενοι της Ελλά
δας. Αλλά τη μεγάλη της φήμη οφείλει στην περίφημη σχολή της. Η
Ακαδημία των Κυδωνιών, όπως την αποκαλούσαν, ήταν εκπαιδευτι
κό ίδρυμα μοναδικό στην προεπαναστατική Ελλάδα, σύγχρονο, με
νεωτεριστικούς προσανατολισμούς, με εποπτικά μέσα διδασκαλίας,
με την πλουσιότερη βιβλιοθήκη της Ανατολής. Και με πρώτο σχολάρχη μία μεγάλη μορφή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, τον Βενιαμίν
Λέσβιο, προοδευτικό, νεωτεριστή, πρωτοπόρο που μεταφύτεψε την
ευρωπαϊκή παιδεία, την επιστήμη και κυρίως τα φυσικομαθηματικά
στην Ελλάδα.*
Οι απόφοιτοι αυτής της σχολής ίδρυσαν στη συνέχεια παρόμοιες
σχολές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Τα διδασκόμενα μαθήματα
ήταν η Ρητορική, τα Θρησκευτικά, η Φυσική, η Χημεία, τα Μαθημα
τικά, η Ηθική, η Ιστορία και τα Αρχαία Ελληνικά. Η σχολή σε όσους
μαθητές ήθελαν, παρείχε δωρεάν στέγη και τροφή σε χαμηλές τιμές.
Οι μαθητές ήταν ελεύθεροι να παρακολουθούν όσα μαθήματα τους
άρεσαν. Υπήρχε ένας αλληλοσεβασμός μεταξύ καθηγητών και μα
θητών. Μία ομάδα μαθητών έφτιαξε έναν κανονισμό με τον οποίο
αποφάσισαν μεταξύ τους να μιλούν αρχαία ελληνικά και άλλαξαν τα
ονόματάτους με αρχαία. Έ τσι διαβάζουμε στον κανονισμό ότι ο Αγγελής μετονομάζεται σε Αλκιβιάδης, ο Δημήτριος σε Μιλτιάδης, ο
Βασίλειος σε Αγησίλαος, ο Παναγιώτης σε Πελοπίδας, ο Κωνσταντί
νος σε Χαβρίας, ο Γεώργιος σε Διογένης, κλπ. Έ να ς από τους καθη
γητές παρατήρησε κάποτε ότι αυτά τα παιδιά σήμερα έχουν ψωμί,
αύριο μπορεί να μην έχουν, αλλά είναι σε θέση να διαβάζουν τον
*
Γ. Βαλέτα, Ιστορία της Ακαδημίας Κυδωνιών, Μικρασιατικά. Χ ρονικά, 1948 τ.
Δ', σ. 185.
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Όμηρο, να ουζητοΰν και να υποστηρίζουν μία άποψη. Έ να ς από
τους μαθητές της, που έγινε καθηγητής και αντικατέστησε τον Β ε
νιαμίν Λέσβιο στη διεύθυνση της σχολής ήταν ο Θεόφιλος Κάΐρης,
ο κατά κόσμον Θωμάς Κάΐρης, ο «Σωκράτης των συγχρόνων Ελλή
νων», όπως τον αποκαλούσε η γαλλική διανόηση της εποχής του,
που δίδασκε Φυσική, Χημεία, Φιλοσοφία και Μαθηματικά. Αυτοί οι
δύο πρώτοι πρωτεργάτες της σχολής, δύο κορυφαίες προσωπικότη
τες του ελληνισμού, που αναδείχτηκαν σε Διδασκάλους του Γένους,
καταδιώχτηκαν άγρια από τους “τα φαιά φέροντας”, μαύρα ράσα
-μαύρες ψ υχές- καταδικάστηκαν, ως άθεοι και αιρετικοί, φυλακί
στηκαν και ξεψύχησαν ταπεινωμένοι, γιατί τόλμησαν να διδάξουν
την αλήθεια στους υπόδουλους ραγιάδες του Οθωμανού και του
Κλήρου.
Τραγικότερη ήταν η τύχη του Θεόφιλου Καΐρη, το πτώμα του
οποίου, όπως έχετε διαβάσει, ξέθαψαν και ξεκοίλιασαν, γεμίζοντας
την κοιλιά του ασβέστη οι Ορθόδοξοι -κ αι με ταυτότητα- Χριστια
νοί της Σύρου, εν έτει 1853, για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην
πατρίδα, όμοια όπως έπραξαν οι Αθηναίοι, ποτίζοντας τον δικό
τους, Έ να ν και Μοναδικό, Σωκράτη, με κώνειο, πριν από 2.252 χρό
νια, τον Απρίλιο του 399, γιατί και αυτός αμφισβήτησε τους θεούς,
διδάσκοντας τους νέους να σκέπτονται και να αμφισβητούν.

Το Κρυφό Σχολειό
Αλλο ένα μεγάλο ψέμα της νεότερης επίσημης ιστοριογραφίας, που
αποτελεί μέρος του πλαστού ιδεολογήματος του “Ελληνοχριστιανι
κού Πολιτισμού” και πέρασε ως ιστορικό δεδομένο στην ελεγχόμε
νη από την Εκκλησία παιδεία, είναι η ύπαρξη στα χρόνια της Τουρ
κοκρατίας κρυφού σχολείου. Το ψέμα αυτό βασίστηκε στον γνωστό
πίνακα του Γύζη “Το Κρυφό Σχολειό”, που παρουσιάστηκε το 1876.
Ο Γύζης σπούδασε στη Γερμανία με έξοδα του Ιδρύματος της Π ανα
γίας της Τήνου και οι περισσότεροι πίνακές του έχουν θρησκευτικό
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περιεχόμενο. Η ιδέα του πίνακα αυτού μυθοποιήθηκε σκόπιμα από
την Εκκλησία και λόγω του ηθογραφικού του και, με μία έννοια του
ρομαντικού του, θα έλεγα χαρακτήρα,* πέρασε εύκολα στα σχολικά
εγχειρίδια και στα παιδικά τραγούδια,** συγκίνησε την ευαίσθητη
παιδική ψυχή και καθιερώθηκε στο λαϊκό υποσυνείδητο εξ απαλών
ονύχων, ως αναμφισβήτητη αλήθεια, ενώ η πραγματικότητα ήταν ότι
οι Τούρκοι ποτέ δεν απαγόρευσαν τη σύσταση και λειτουργία σχολεί
ων σε όλη την επικράτεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από όλους τους ιστορικούς και
μάλιστα από εκείνους που έγραψαν και έδρασαν στη διάρκεια της
Ελληνικής Επανάστασης. Μεταξύ αυτών, ο Σπυρίδων Τρικούπης την
ύπαρξη κρυφού σχολειού τη χαρακτηρίζει «μέγα ψεύδος»,*** και ο
I. Φιλήμων «παχυλόν ψεύδος»,**** ενώ ο I. Βλαχογιάννης γράφει
ότι: «Δεν υπάρχει καμμιά ιστορική μαρτυρία, που να βεβαιώνει την
ύπαρξη κρυφού σχολειού».***** Τέλος ο ιστορικός Finlay αποφαί
νεται ότι «τούτο δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια».******
Το ψεύδος αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη από το γεγονός ότι, όπως
είδαμε, στις περισσότερες ελληνικές πόλεις της τότε Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας λειτουργούσαν με την έγκριση πάμπολα ελληνικά
σχολεία, όπως στην Πόλη, στις Κυδωνιές, στα Γιάννενα, στη Χίο,
στην Αθήνα, στην Άνδρο και σε πολλά άλλα μέρη.
Άλλο ένα μεγάλο ψέμα είναι και το περιστατικό ότι δήθεν ο Π α
λαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης στην
Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου 1821. Η διάδοση και της μυθοπλασίας
αυτής οφείλεται πάλι στον πίνακα του Θ. Βρυζάκη «Ο μητροπολίτης
Π.Π. Γερμανός υψώνει τη σημαία της ελευθερίας», γεγονός εντελώς
φανταστικό, που κανένας ιστορικός, ούτε καν ο ίδιος ο Γερμανός
στα απομνημονεύματά του δεν το επιβεβαιώνει, αλλά αντίθετα όλοι

* Κρυφή, μισοσκότεινη σπηλιά, βιβλική μορφή του δάσκαλου-καλόγηρου κ.λ.π.
** Φεγγαράκι μου λαμπρό κ.λ.π.
*** Σ. Τρικοΰπης, όπ. παρ., %. Α', σ. 229.
**** I Φιλήμων, όπ. παρ., τ. F , σ. 22.
***** I. Βλαχογιάννης, όπ. παρ., τ. Δ', σ. 285.
ι
****** G. Finlay, όπ. παρ., τ. Α', σ. 217.
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το διαψεύδουν. Ο σύχρονος Σπ. Τρικούπης είναι σαφέστατος: «Ψευ
δής είναι ή επικρατούσα έν Έλλάδι ιδέα, ότι έν τή μονή τής Αγίας
Λαύρας άνυψώθη κατά πρώτον ή σημαία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως».*
Άλλωστε ο Π.Π. Γερμανός ήταν αντίθετος στην έκρηξη της Επα
νάστασης τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του πατριάρχη.
«Από την πρώτη στιγμή της ενθρονίσεώς του ο αρχιεπίσκοπος
Γερμανός προσήγγισε το κύκλωμα του Βελή πασά, ο οποίος υποστή
ριξε όπως ήταν φυσικό, τις αντιαρματολικές προσπάθειες του Γερ
μανού, αναβιβάζοντάς τον σε “πρωτόθρονο” αρχιεπίσκοπο Πα
λαιών Πατρών... Οι κατώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι με την σειρά
τους κολάκευαν την άμετρη φιλοδοξία του πρωτόθρονου Μητροπο
λίτη της Πελοποννήσου. Εξ αιτίας της φιλοτουρκικής συμπεριφοράς
του Γερμανού, ο εθνικός αγωνιστής και πρωτομυητής των αγωνιστών
Π. Αναγνωστόπουλος, αρνιόταν επιμόνως να μυήσει τον Παλαιών
Πατρών Γερμμανό, διότι δεν τον θεωρούσε αξιόπιστο πρόσωπο. Πά
ντως και ο ίδιος ο Γερμανός αναφερόταν συχνά στον Καλλινίκειο
αφορισμό, ως “κείμενο καθοδηγητικό της πορείας του Ελληνορθόξου λαού μας”».**

Ο φάλαγγας
Μιας και μιλάμε τώρα για σχολεία, ας πληροφορηθούμε και την
ιστορία του ξυλοφορτώματος των μαθητών, ως εκπαιδευτικής μεθό
δου, για να γίνουν «άνθρωποι και καλοί χριστιανοί».*** Μη χριστια
νός δεν θεωρείται άνθρωπος. Τώρα το πόσο ένας χριστιανός είναι
και καλός άνθρωπος είναι άλλο θέμα.

* Σ. Τρικούπης, όπ. παρ., %. Α', σ. 229.
** Γούδας, όπ. παρ., α. 210.
*** Αυτά τα δύο πάνε πάντοτε μαζί.
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Η ιστορία είναι γεμάτη από εγκλήματα που τα διέπραξαν απο
κλειστικά χριστιανοί, και άλλωστε η Ιερά Εξέταση από χριστιανούς
αποτελείτο. Οι Εβραίοι όμως, είναι πιο ειλικρινείς. Κάθε ξένος, μη
Εβραίος θεωρείται κτήνος, “γκόιμ” στα εβραϊκά.
Δεν πρέπει να παραπονούνται οι παλαιότεροι από μας, που δοκίμα
σαν στα χέρια τους τη βέργα του δάσκαλου. Η παράδοση της βέργας
ήταν η εξέλιξη της παλαιότερης μεθόδου του φάλαγγα, που ήταν η
καθιερωμένη ποινή στα σχολεία την εποχής της Τουρκοκρατίας.
Ιδού μια περιγραφή της εποχής: «Ό φάλαγγας ήτον ένα ξύλον άπό
ένα μέτρο έως έξ ρούπια* μακριός μέ δύο τρύπες εις ένα ρούπι ή μία
άπό τήν άλλη, ένα σχοινί περάσμενον, εχοντα δύο κόμπους είς τες
άκρες νά μήν ξεπερνά. Αύτοΰ έβαζαν τούς πόδας κα'ι έστρίβον τό
ξύλον και έσφιγγον τά πόδια, είς τούς άστραγάλους άπό κάτω κα'ι ό
δάσκαλος έδερνε. Πολλά παιδία έκατουριώντο άπό τόν φόβον των,
όταν ό άγριο-διδάσκαλος έφώναζε τού παιδίου: «βρε θεοκατάρα
τε!»».**
Το βάρβαρο αυτό μέσον βασανισμού καταργήθηκε για τα ελληνι
κά σχολεία με διάταγμα του Καποδίστρια το 1829, διότι θεωρήθηκε
ότι «ό ραβδισμός τών παίδων δέν είναι μέσον καλής άγωγής, διότι
ταπεινώνει τόσον τήν ψυχή τοΰ άνθρώπου ώστε νά γίνεται ή άχρεΐος
διόλου κα'ι τότε κάκιστος πολίτης ή ήλίθιος κα'ι τότε άχρηστος».***
Μ πορεί και ο ραβδισμός και ο φάλαγγας να καταργήθηκαν στα
χαρτιά, αλλά πολλοί από μας έχουν υποστεί και τον ένα και τον άλ
λο και τον θυμούνται ακόμη -κ αι πώς να τον ξεχάσουν- αφού κυρί
ως ο φάλαγγας διατηρήθηκε και εφαρμόστηκε μέχρι τις ημέρες μας
από τα αποβράσματα των πάσης φύσεως και εξουσίας υπηρετών.
Αυτός ο τρόπος βασανισμού,**** ήταν οθωμανική πατέντα, που την
αξιοποίησαν και τη βελτίωσαν οι ημεδαποί και οι αλλοδαποί, κατά

* Ρούπι = μονάδα μήκους 0,0825 μ. από το τουρκικό, rup.
** Θ. Ν. Φιλαδελφέως, Π ερ ί των α π ό τον ΙΗ' αιώ νος εν Αθήναις σχολείων, τ. Δ'
σ. 316.
*** Ιστορικό. Α ρχείο. Εθνικής. Βιβλιοθήκης, αριθ. 2972.
**** Από το αραβικό φαλάκ.
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το πνεύμα, απόγονοι των Τούρκων. Στην Τουρκοκρατία ήταν το συνηθέστερο μέσον βασανισμού. Κάποιος δυστυχής, που υπέστη τότε
αυτό το μαρτύριο, μας το περιγράφει: «... έδησαν χείρας μου κα'ι
πόδας σταυροειδώς έπάνω τής γης. Ειχον ξύλα παχέα καθ’ ά
στηρίγματα οικου έπι τής γης, κα'ι εκείνοις έδέσμευσάν μοι και ούτως
ήρξαντο τύπτειν με μετά ραπίδων, δύο άνδρες, ύγραίνοντες τάς
ραπίδας έν άλμυρφ ύδατι, κα'ι όταν ό είς άνω εφερε τήν ραπίδα, ό
ετερος κατέφερε τήν έτέραν ραπίδα, τύπτοντές με ϊνα μηδαμώς εχω
τινά άνάπαυσιν, κα'ι ϊνα μέ άλγη σφόδρα...»* Αλλά και ο Μιαούλης
μας περιγράφει μια παρόμοια σκηνή : « Έ φ ερον τόν εγκληματία είς
τήν καγκελαρίαν, τόν έστρωναν πρηνή κατά γης. Δύο άνθρωποι τής
φρουράς τον έκράτουν, ό μεν είς τήν κεφαλή, ό δέ είς τούς πόδας. Δύο
άλλοι με στρόπους πισσωμένους τόν εδερναν είς τά γλουτία... εκατό
ή διακοσίους ραβδισμούς...»**

Νηστεία
Κατά τη διάρκεια των νηστειών, το φαγητό των στεριανών ήταν κυ
ρίως λάχανα με πιπέρι και αλάτι, σαλιγκάρια με σκόρδο, κρεμμύδια
ψητά στη χόβολη και μόνο τις γιορτές έριχναν λίγο λάδι. Των νησιω
τών, μύδια, αχινοί, χταπόδια. Από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή
έμεναν κυριολεκτικά νηστικοί. Κρέας έτρωγαν μόνο του Αγίου Γε
ωργίου, του Αγίου Δημητρίου, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
Τη Μεγάλη Σαρακοστή ούτε κρέας ούτε ψάρια, ούτε λάδι ούτε
αβγά, ούτε τυρί, με συνέπεια στο τέλος της νηστείας να είναι τόσο
πολύ εξασθενημένοι, ώστε να μην είναι σε θέση να εργασθούν. Οι
φωτισμένοι Έλληνες της εποχής είχαν συλλάβει τις βλαβερές επι
πτώσεις της σκληρής νηστείας στην υγεία του λαού και στην οικονο

* Πόνησις Χριστοφόρου τον Αγγέλου, Οξφόρδη 1717.
** Α. Μιαοιίλης, Υπόμνημα π ερ ί της νήσου Ύδρας, εν Αθήναις 1864, σ. 401.
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μία. Ο Κοραής είχε προτείνει απλοποίηση των νηστειών, αλλά δέ
χτηκε τα σφοδρά πυρά του ιερατείου. Αλλά και ο ανώνυμος συγγραφε'ας της “Ελληνικής Νομαρχίας”, ταυτίζεται με την άποψη του Κοραή: «Αναγκαΐον είναι νά όλιγοστεΰση ό πατριάρχης τό πλήθος τών
εορτών κα'ι τών νηστειών, επειδή αί μεν έορται έμποδίζουσι το κέρ
δος με τήν άργίαν είς τον λαόν, κα'ι αί νηστεΐαι τοΰ αφανίζουν τήν
υγείαν. Ό θ ε ν τάς μεγάλας έορτάς ήμποροΰσε νά τάς διορία η εις δλας
τάς Κυριάκός, και εις τάς άλλας έορτάς νά δώση τήν άδειαν νά δου
λεύουν. Διά δέ τάς σαρακοστάς νά τάς σμικρΰνη κα'ι τάς περισσοτέρας νά τάς άποβάλη κα'ι τότε ό πτωχός ζή με όλιγώτερα έξοδα κα'ι
τρέφεται καλλιότερα».*
Η Εκκλησία επιχειρώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα,
δογματίζοντας ότι ο άνθρωπος είναι φύσει αμαρτωλός και το σώμα
μολυσμένο από την αμαρτία κατέληξε στο σόφισμα ότι η ευσέβεια
και η πίστη είχε ως μέτρο την αποχή από το φαγητό και συνακόλου
θα από κάθε είδους απόλαυση. Το πρότυπο του καλού χρισηανού
ήταν ο ακριδοφάγος Άγιος Αντώνιος. Ό λ α τα άλλα,** απαγορεύο
νται και μόνο κατ’ εξαίρεσιν, κατ’ οικονομίαν, όπως το λένε... οι
άγιοι πατέρες, και σε σπάνιες περιπτώσεις, επιτρέπονται.
«Επειδή οι Τούρκοι αρπάζουν από τους Έ λληνες τα πάντα, εκτός
από εκείνα που επαρκούν μόλις για να κρατηθούν στην ζωή, η Εκ
κλησία επέβαλε 200 μέρες τον χρόνο νηστεία. Έ τσι οι Έ λληνες υπο
σιτίζονται στα δυο τρίτα του χρόνου. Έ τσι, συνηθίζοντας στη λιτότη
τα, με τις σχολαστικές νηστείες, “εξασφάλιζαν τα μέσα για να χορ
ταίνει ο κλήρος”. Οι πιο σκληρές ήταν αυτές πριν το Πάσχα. Πολύ
σκληρές ήταν και οι νηστείες του δεκαπενταΰγουστου και 40 ημέρες
πριν τα Χριστούγεννα. Α ν αυτό συνέβαινε, γράφει ο Sieber, στους
βόρειους λαούς θα αφανιζόταν ολόκληρες περιοχές, σαν να επρόκειτο για εποχή λιμού. Οι Έ λληνες, όμως, επιβιώνουν χάρις στις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας τους, γιατί σχεδόν όλον τον χρόνο
υπάρχουν λαχανικά για να χορτάσουν την πείνα τους. Ωστόσο τα

* Ανωνύμου Ελληνική Νομαρχία, όπ. παρ., σ.144.
** Φαγητό, γεννετήσιες σχέσεις, κ.λ.π. απολαύσεις της ζωής.
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αποτελέσματα της νηστείας είναι ολοφάνερα στα πρόσωπά τους. Εί
ναι ωχροί και αδύνατοι. Οι Τούρκοι βέβαια χαμογελούν με την βλα
κεία της θρησκείας των Ελλήνων. Λένε πως σκάβουν μόνοι τους τον
λάκκο τους».*

Οι Δεισιδαιμονίες των Ελλήνων
Στην πραγματικότητα οι Έλληνες, μέχρι την έναρξη του απελευθε
ρωτικού τους Αγώνα, ήσαν σκλάβοι στους Βυζαντινούς πρώτα και
στους Οθωμανούς μετέπειτα, για περισσότερα από χίλια πεντακόσια
χρόνια. Από την ίδρυση του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους από τον
λεγόμενο Μεγάλο Κωνσταντίνο, η λέξη “Έλληνας” ταυτίζεται με την
λέξη “Εθνικός” και το “Εθνικός” με τον εχθρό του κράτους και της
Εκκλησίας. Μέσα σ’ αυτά τα χίλια πεντακόσια χρόνια έγιναν τα πά
ντα για να εξαληφθεί η ελληνική συνείδηση, η ελληνική εθνική κληρο
νομιά. Η αναφορά στην Ελλάδα και στους Έλληνες, κάτω από την
επιρροή της Εκκλησίας, θεσμοθετήθηκε από τους αυτοκράτορες του
Βυζαντίου ως έγκλημα που το τιμωρούσαν με θάνατο. Στους σκοτει
νούς χρόνους του Μεσαίωνα, επισήμως δεν υπήρχαν Έλληνες, δεν
υπήρχε ελληνική εθνότητα. Υπήρχαν απλώς Ρωμαίοι και Ρωμιοί. Οι
Οθωμανοί που διαδέχθηκαν τους Βυζαντινούς διατήρησαν αυτήν την
ονομασία. Και γι’ αυτούς δεν υπήρχαν Έλληνες. Υπήρχαν Ρωμιοί,
Ρουμ στα τουρκικά. Έτσι δεν ήταν καθόλου παράδοξο, ερωτώμενος,
ο ξωμάχος, ο βοσκός, ο άνθρωπος του αλετριού, του ξιναριού, του
δρεπανιού, αν είναι Έλληνας, ν ’ απαντά ότι είναι μόνο χριστιανός και
Ρωμιός. Δεν έλεγε ποτέ Έλληνας. Αυτά του είχαν μάθει, έτσι είχε
ακούσει, από παππού σ’ εγγονό, εδώ και χιλιάδες χρόνια. Έ νας από
λυτος πλήρης αφελληνισμός. Μία σατανική πλύση εγκεφάλου. Το με
γάλο πλήθος ζούσε μέχρι τα χρόνια της Επανάστασης ακόμη στον Με-

* F. W. Sieber, Reise nach der Insel Kreta, Leipzig 1823, τ. Α', σ. 470.
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σαίωνα.
Ή ταν το κοπάδι. Ή ταν τα άλαλα πρόβατα, που υπάκουαν τυφλά
στον Ποιμένα. Δεν ήταν αυτόβουλα, αυτόνομα, ελεύθερα άνθρώπινα όντα.
Ή ταν δέσμια της παράδοσης και της δεισιδαιμονίας. Τους αρ
χαίους δαίμονες αντικατέστησαν οι άγγελοι και οι άγιοι. Ό ταν οι
υπόλοιποι λαοί εμπνεόμενοι από τον Διαφωτισμό, προχωρούσαν
στις τέχνες, στα γράμματα και στις επιστήμες οι δικοί μας πρόγονοι
συμβουλεύονταν τα αστέρια και επικαλούνταν τα ξωτικά, για να γλυ
τώσουν από τα φυσικά στοιχεία και τις αρρώστιες. «Ο Μεσαίων
παρ’ υμίν παρατείνεται μέχρι σήμερον», διατυμπάνιζε εν έτει 1854 ο
σοφός Νικόλαος Πολίτης. Τα πάντα επεσκίαζε η άλογη πίστη και η
σκόπιμα καλλιεργημένη δεισιδαιμονία. Για να ηρεμήσεις τη θάλασ
σα, έπρεπε να τάξεις λαμπάδα στον Ά γιο Νικόλαο. Για να σώσεις το
κοπάδι σου παρακαλούσες τον Άγιο Δημήτριο. Οι Άγιοι Σαράντα
έφερναν τα αηδόνια την άνοιξη, ο Ά γιος Γεώργιος προστατεύει τις
σοδειές, ο Άγιος Σπυρίδωνας στην Κέρκυρα οδηγεί με ασφάλεια τα
πλοία στο λιμάνι. Για να μπεί κάποιος στο λιμάνι της Κέρκυρας, σε
περίπτωση τρικυμίας, καλούσε για πλοηγό, τον Άγιο Σπυρίδωνα.
Την άλλη ημέρα έδειχνε ο επίσκοπος στο αφελές ποίμνιο τα βρεγμέ
να ρούχα και παπούτσια του Αγίου γεμάτα φύκια, τα οποία άλλαζε
με καινούργια, με έξοδα των πιστών, στους οποίους μοίραζε τα πα
λιά, φυσικά με το αζημίωτο, ως φυλαχτό για πάσαν νόσο και πάσαν...
Θου, Κύριε, φυλακί τω στόματί μου, Αμήν.
Το ιερατείο καπηλευόμενο την ευπιστία του ποιμνίου του δημιούρ
γησε ξόρκια για κάθε περίπτωση. Στην Άρτα όταν έπεσε πανούκλα
ήρθαν καλόγηροι από τη Θεσσαλία για να θεραπεύσουν το κακό,
φέρνοντας μαζί τους τη γλώσσα του Αποστόλου Παύλου, τα δόντια
του Αγίου Βελισσάριου και το ζουνάρι τις Παναγίας. Φυσικά οι συ
φοριασμένοι πέθαναν από την πανώλη, οι καλόγεροι όμως γύρισαν
στον τόπο τους έχοντας στο πουγγί τους 200.000 πιάστρα, όπως μας
πληροφορεί ο Πουκεβίλ, που περιγράφει το γεγονός.
Ιδού και το σχετικό ξόρκι: «Εις το όνομα του Πατρός αμήν και
του Υιού αμήν και του Αγίου Πνεύματος αμήν. Άγιοι Ανάργυροι
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θαυματουργοί, Αγία Αναστασία ψαρμακολύτρια, όπου εσκόρπισες
και εδιάλυσες τα μάγια, σκορπίσατε και την πανούκλα του δούλου
σου... να.είναι δεμε'νη και χαλινωμένη από ορισμό του Κυρίου Ημών
Ιησού Χριστού και της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και
αειπαρθένου Μαρίας και πάντων των αγίων να είναι δεμε'νη και χα 
λινωμένη... Άγιοί 318 θεοφόροι πατέρες, βοηθήσατέ μοι, άγιοι τεσ
σαράκοντα Μάρτυρες βοηθήσατέ μοι δέσατε και χαλινώσατε την
πανούκλα... άγιοι Γεώργιε και Δημήτριε Μυροβλήτα, βοηθήσατε,
σκεπάσατε τον δούλο του Θεού, δέσατε, χαλινώσατε την πανούκλα,
ότι τον Θεόν έχω βοηθόν μου, τον τίμιον Σταυρόν έμπροσθέν μου,
άγγελον Κυρίου Μιχαήλ εκ δεξιών μου, Ραφαήλ εξ αριστερών μου,
εις την κεφαλήν Ουρουήλ και όπισθέν μου Γαβριήλ».* Τι να σου κά
νουν, όμως, όλοι αυτοί οι άσχετοι άγιοι; Μήπως είχαν πάρει το Νόμπελ της ιατρικής για να θεραπεύσουν την πανούκλα; Το μόνο σημα
ντικό πράγμα που περιείχε το βιογραφικό τους ήταν ο τραγικός θά
νατος τους, γιατί αρνήθηκαν να αποκηρύξουν την πίστη τους και τί
ποτε περισσότερο. Κατά τ’ άλλα στον καθημερινό τους βίο, ήταν συ
νηθισμένοι κανονικοί άνθρωποι, όπως όλοι οι άλλοι. Λοχίας ο Άγιος
Γεώργιος, δεκανέας ο Άγιος Δημήτριος του ρωμαϊκού στρατού με
ό,τι αυτό συνεπάγεται, που ανέβηκαν στον σταυρό, γιατί δεν απαρνήθηκαν την πίστη τους και προτίμησαν τον θάνατο. Δεν είδα, όμως,
στην εποχή μας και κανέναν κομμουνιστή να ανακηρυχθεί άγιος,
επειδή εκτελέστηκε για χάρη της ιδεολογίας του; Άς είναι. Είπαμε
στην αρχή. Την ιστορία τη γράφουν οι νικητές και την αγιοποίηση
την κάνουν οι παππάδες.
Πέντε με δέκα χρόνια πριν από την Επανάσταση, η πανούκλα εί
χε προσβάλει όλες τις επαρχίες της Μ. Ασίας και της Ευρωπαϊκής
Τουρκίας και είχε αποδεκατίσει το ένα τρίτο τουλάχιστον του πλη
θυσμού. Στην Κων/πολη μόνο χάθηκαν μέσα σε τρεις μήνες 200.000
από τις 600.000 των κατοίκων της. Από την Μ. Ασία πέρασε στη
Θράκη, στη Βουλγαρία, στη Μολδοβλαχία και από εκεί στη Θεσσα
λονίκη, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου,
αποδεκατίζοντας κυριολεκτικά τους πληθυσμούς. Δυστυχώς, όμως,
* Βαγγ. Σκουβαρά, Μαγικά Θεασαλικον Κωδικός, εν Αθήναις 1967, σ. 108-109.
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για τους κατοίκους των περιοχών αυτών, ούτε τα χαλασμένα δόντια
του Αγίου Βελισσάριου, ούτε οι παρακλήσεις στους 318 θεοφόρους
πατέρες, ούτε η επίκληση της Αγία Τριάδας, κατάψεραν κάτι το σω
τήριον και οι άνθρωποι πέθαναν σαν τις μύγες, σπεύδοντας να προϋ
παντήσουν, όσο γινόταν γρηγορότερα τον Θεό, μιας και η πανώλης
είχε τον δικό της θεό και δεν πίστευε σε μάγια, ξόρξια και αγίους
πατέρες! Στο μεταξύ, οι καλόγηροι, φρόντιζαν να γεμίζουν τις τσέ
πες τους με το χρυσίον των αφελών θυμάτων τους, υποδεικνύοντάς
τους, ότι εκεί που θα πάνε, δεν τους χρειάζεται, αλλά τουλάχιστον
χαρίζοντάς το, εδώ στους αντιπροσώπους του Κυρίου, εξασφάλιζαν
την αθανασία της ψυχής τους και μία καλή θέση στον παράδεισο!
Οι δυστυχισμένοι ραγιάδες, έρμαια του κλήρου, των προλήψεων
και της αγραμματοσύνης τους, διαβίωναν μέσα στην άγνοια και στη
δεισιδαιμονία. Θεωρούσαν κακό οιωνό, το κρώξιμο του κόρακα και
το λάλημα της κουκουβάγιας, τη συνάντηση με μαύρη γάτα, παππά ή
καλόγερο πριν βγεί ο ήλιος. Κακό ήταν να ακούσουν νηστικοί το
γκάρισμα ενός γάίδάρου. Βαριά βρισιά θεωρούσαν τη μούντζα. Θ ε
ωρούσαν τον αριθμό πέντε υβριστικό, επειδή τον συνδύαζαν με το
φασκέλωμα.* Ό ταν ήθελαν να αναφέρουν τον αριθμό πέντε έλεγαν
«πέντε με το συμπάθιο». Η μεγαλύτερη, όμως, προσβολή ήταν να
πείς κάποιον “κέρατά”. Ή ταν θανάσιμη βρισιά. Θα μπορούσαν να
σου συγχωρήσουν οτιδήποτε και αν έλεγες σε βάρος τους, όχι όμως
και να αποκαλέσεις κάποιον κέρατά.
Για να αποφύγουν το μάτιασμα έπρεπε, όταν έλεγαν κάποια κα
λή κουβέντα για ένα πρόσωπο, να φτύσουν επάνω για να εξορκίσουν
το κακό που ζήλευε πολύ τους ανθρώπους. Με το φτύσιμο έδειχναν
δήθεν περιφρόνηση και αναιρούσαν τα προηγούμενα καλά λόγια,
ξεγελώντας το κακό.
Μία άλλη μορφή δεισιδαιμονίας ήταν το “ανάθεμα”. Ή ταν το πιο
εύκολο πράγμα σε κάποιον να αναθεματίσει τον εχθρό του, τον αντί
παλό του, τον κακό γείτονα. Δεν είχε παρά να ρίξει τον λεγόμενο,
ακόμη και σήμερα, “λίθον του αναθέματος”. «Ό ταν θέλει κανείς να

* Π άρε πέντε!
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τιμωρήσει κάποιον που τον αδίκησε ή νομίζει πως τον αδίκησε και
δεν μπορεί να καταφύγει στους συνηθισμένους τρόπους τιμωρίας,
στήνει ένα πυργάκι με ξερολιθιά τοποθετώντας μεγάλες πέτρες στη
βάση κι αφήνοντας χώρο για μικρές που θα ρίξουν στον σωρό οι
συγγενείς και οι φίλοι. Ύ στερα καλεί τις μοίρες να ρίξουν κάθε συμ
φορά στην κεφαλή του εχθρού. Μερικές φορές που τυχαίνει συμπτωματικά να πραγματοποιηθούν οι απειλές, ο αναθεματίζων θεωρείται
σπουδαίος, γιατί πιστεύουν ότι κατέχει υπερφυσικές δυνάμεις».*
«Ορίζουν μία τοποθεσία και ρίχνουν εκεί τον λίθον του αναθέμα
τος. Κάθε περαστικός πετάει κι’ αυτός το λιθάρι του και έτσι σύντο
μα δημιουργείται ένας σωρός από πέτρες, ενώ ο αναθεματίζων ωρύ
εται λέγοντας “ανάθεμα στους γονείς σου, στην ψυχή σου και στα
παιδιά σου”. Η τέλεια χριστιανική αγάπη. Η συνέπεια του αναθέμα
τος ήταν να βρυκολακιάσει ο πεθαμένος, να μην λειώνει στον τάφο
του και τα παιδιά του να υποφέρουν από αρρώστιες».**
Για να απαλλαγούν, όμως, οι κάτοικοι από τον βρυκόλακα, έπρε
πε να ξεθάψουν το πτώμα, να το καρφώσουν, να κάψουν την καρδιά
ή και ολόκληρο το σώμα. «Μαζώχτηκαν παπάδες κι’ ούλος ο λαός
και επήγανε στο μνήμα ούλοι και λέγανε “μέσα είσαι, μέσα είσαι”.
Ανοίξανε το μνήμα και τον βρήκανε και τήραε. Σκίσανε τα στήθια
του και βγάλανε την καρδιά του. Βράσανε λάδι και ξείδι και την έκα
ψαν. Από τότε δεν ματαβγήκε».*** Μία Ζακυνθινιά κοπέλα, είχε
σχέσεις με έναν νέο, αλλά την πάντρεψαν οι γονείς της με κάποιον
άλλο. Ο νέος, λίγες ημέρες μετά τον γάμο της πέθανε και το βράδυ
του γάμου της, παρουσιάστηκε στην άκρη του κρεβατιού της, καθώς
και την επόμενη και την μεθεπόμενη ημέρα. Έ τσι η νιόπαντρη για να
γλυτώσει απο το φάντασμα του νέου, πήγε νύχτα κρυφά στο νεκρο
ταφείο, ξέθαψε το πτώμα και το κάρφωσε με καρφιά στα χέρια και

*

Thomas S. Hughles, Travels in Sicily, Greece and Albania, London 1820, t. A',

0 . 292.
** F. Pouqueville, όπ. παρ., τ. Α', σ. 530.
*** K.I. Μαντζουράνη, Κ ννονριακαίπαραδόσεις, Λαογραφία, τ. Δ', σ. 473.
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στα πόδια. Μετά από αυτό δεν ξαναπαρουσιάστηκε το φάντασμα
του φίλου της στο σπίτι.*
Ό ποιος πάλι ήθελε να κάνει κακό σε κάποιον ή κάποια που πα
ντρευόταν, έχει ετοιμάσει ένα κορδόνι με τρείς κόμπους και την ώρα
της γαμήλιας τελετής τραβούσε το κορδόνι και έσφιγγε τους κό
μπους, ψιθυρίζοντας, «Δένω τον γαμπρό ή τη νύφη και στη μέση ο
διάβολος». Για να ακυρώσει και να γλυτώσει το ζευγάρι από το πι
θανό μαγικό δέσιμο, την ώρα που η νύφη έλεγε το “να ι” έπρεπε να
πατήσει το πόδι του γαμπρού.
Αυτός ο μαγικός συμβολισμός, ήταν κατάλοιπο της βυζαντινής
παράδοσης, να καθιστά κάποιος με μαγικά μέσα ανίκανους για ερω
τική συνεύρεση τους μελλόνυμφους, «τοϋ άποδένειν ανδρόγυνα είς
τό μή μείγνυσθαι».**
Αυτές οι πρακτικές και οι μαγικές επικλήσεις ήταν γνωστές στα
περισσότερα μέρη της Ελλάδας. Στην Κρήτη έλεγαν: «Ως βασιλεύγει
ο ήλιος και δένει το φεγγάρι, ετσά-δένω κι εγώ τον δούλο του Θεού
και την δούλη του Θεού*** στανικώς του Θεού και θεληματικώς του
διαβόλου. Δένω τις τσοι βασιλικές τωνε φλέγες, δένω τσοι σφοντύλους τωνε της ράχεώς τωνε, δένω την κοίμησί τωνε και ο είς να γαέρνει**** και ο άλλος να πηγαίνη. Βαρβάτος να πηγαίνη και μουνούχος***** να γαέρνη και ανάπαψη να μη έχουνε ως σε διατάζω
εγώ ο διάβολος...»****** Στη Ζάκυνθο: «Αμποδένω τον τάδε να μην
μπορεί να κάνη τίποτε με την δείνα, όσο να θέλω εγώ». Στην Κεφαλονιά: «εγώ δένω και ο διάολος ας λύση». Στην Κέρκυρα: «Νεοφόρε διάβολε σε προστάζω... να στείλης εδώ τον Βελζεβούλ... για ν ’
αμποδέσουνε τον τάδε και την δείνα... για έχθρητα του Χριστού και
γι’ αγάπη του κουτσόκωλου του διαβόλου έμπα διάβολε στην μέ

* Hav. Scrofani, Voyage en Grece, Paris 1801, τ. Α', σ.37.
** Φ. Κουκουλές, Μ εσαιω νικοί και νεοελλη νικ οί κατάδεαμοι, Λ αογραφία, τ. Θ',
σ. 450.
*** Π ροσθέτει τα ονόματα.
**** σ.σ. επιστρέφει.
***** Ευνούχος.
****** φ Κουκουλέ, οπ. παρ., τ. F , σ. 232.
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ση».* Στην Αιδηψό έλεγε την ώρα της ιερολογίας του γάμου, αυτός
που ήθελε να κάνει “το δέσιμο”: «Κίνησε διαβολοσυμπέθερος να
πάη να διαβολοσυμπεθερέψη το νέο αντρόγυνο. Κίνησε διαβολόπαππας, πήρε τα διαβολοπετραχήλια του, πήρε τα διαβολοχάρτια
του να πάη να διαβολοστεφανώση το νέο αντρόγενο... Ό σ ο μπορεί
το μισοκομμένο φίδι να πάη στην τρύπα του, τόσο μπορεί κι αυτός να
πάη στην γυναίκα του. Ό σ ο μπορεί το ψημένο πράσο να τρυπήση το
ψημένο κεραμίδι, τόσο να μπορή κι αυτός να τρυπήση της γυναίκας
του το ζλάπι...».**
Το “λύσιμο του δεσίματος”, άρχιζε πάλι με τους παππάδες. Αγια
σμοί, ξορκισμοί, κατάρες και τα λοιπά κατά του διαβόλου, να εγκα
ταλείψει “τον κομποδεμένο”, να λυθούν τα μάγια. «Ορκίζω σε εις
τους θεοφόρους Πατέρας ίνα λυθώσι τα μάγια... απ’ ό,τι και αν είναι:
Ανθρώπου μαλλιά, σκυλοκέφαλον, βελόνη, κατίνα, μονοπύρων καρφία, χάλκωμα, άργυρον, μόλυβον, κανάβι, λινάρι, λουρί αναβηστόν
ή κλειδωνιά κλεισμένη, απ’ ό,τι κι αν είναι κομποδεμένον..»***
Αλλά συν Αθηνά και χείρα κίνει, όπως λέμε. Ό ταν δεν είχαν
αποτέλεσμα οι αγιαστούρες, οι ευχές και οι κατάρες, έβαζαν τους
νιόπαντρους να κυλιούνται ολόγυμνοι μέσα στην κρεβατοκάμαρα,
φορούσαν στον γαμπρό στεφάνι με γαϊδουράγκαθα, τον έβαζαν να
κοιμηθεί με ένα μαχαίρι στα σκέλη του, που ήταν το όργανο ενός φό
νου ή έπινε νερό από την κάννη ενός τουφεκιού που είχε σκοτώσει
άνθρωπο. Αυτά ήταν μερικά από τα απερίγραπτα αντιμαγικά αντί
δοτα, που δεν έχουν τελειωμό, αποτέλεσμα της αμορφωσιάς του πλη
θυσμού και της απόλυτης χειραγώγησής του από τον κλήρο, με το
αζημίωτο πάντοτε, όπως είπα παραπάνω, γιατί αυτού του είδους οι
υπηρεσίες απαλλαγής από τους δαίμονες, είχαν και το αντίστοιχο
κόστος, ανάλογο με την βαρύτητα και το μέγεθος “του δεσίματος”,
του αριθμού των δαιμόνων, τον αριθμό των κόμπων κ.λ.π. Τι να κά
νουμε. Έ τσι λειτουργεί αναλλοίωτο και κερδοφόρο το θρησκευτικό
εμπόριο, εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια.

* Σπ. Καβάσιλα, Λαογραφικά. σύλλεκτα, τ. Β', σ. 654.
** Ε. Παπαναστασίου, Ε πω δαί εξ Α γίου του Δήμου Αιδηψού, τ. Δ', σ. 525.
*** Β. Σκουβαρά, όπ. παρ., σ. 90.
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Οι Δικηγόροι της Κεφαλονιάς
Ό σοι είχαν επισκεφθεί την Κεφαλονιά την εποχή της Επανάστασης,
είχαν να λε'νε και να γράφουν για τους Κεφαλονίτες γιατρούς και δι
κηγόρους. Οι περισότεροι εύποροι νέο ι σπούδαζαν στην Ιταλία δι
κηγόροι και γιατροί. Πολλοί από αυτούς παρέμεναν και έκαναν καριέρα σε διάφορες χώρες και πόλεις της Ευρώπης και της Ανατολής.
Μερικοί, όμως, κυρίως δικηγόροι, επέστρεφαν στον τόπο τους,
διότι δεν επρόκειτο να μείνουν χωρίς δουλειά. Τους Κεφαλονίτες δι
κηγόρους τους θεωρούσαν τη μάστιγα της Κεφαλονιάς. Αλλά, ας μην
τα ρίχνουμε όλα στους δικηγόρους. Και οι υπόλοιποι πολίτες δεν
ήσαν άγιοι. Οι Κεφαλονίτες ήσαν φιλόδικοι, δικομανείς και ρα
διούργοι και, για το τίποτε, κατέληγαν στα δικαστήρια. Π ρόσφοροι
σε ίντριγκες και ραδιουργίες, κυνηγούσαν με πάθος το χρήμα, όπου
υπήρχε, και για ψύλλου πήδημα κατέληγαν στα δικαστήρια. Α ναφ έ
ρεται πως μία αντιδικία μεταξύ δυο οικογενειώ ν για 180 τ.μ., κράτη
σε κοντά τέσσερεις γενιές, 150 χρόνια και ξοδεύτηκαν στα δικαστή
ρια και στους δικηγόρους 4.500 λίρες!*
Ή σαν, όμως, και δραστήριοι, έξυπνοι, εφευρετικοί, τολμηροί στις
αποφάσεις, αλλά συνάμα θορυβώδεις και πολυλογάδες. Για τους Κε
φαλονίτες λέγανε ότι, όταν έφτιαξε ο Θ εός τον κόσμο, θέλησε να γλυ
τώσει από τρεις διαβόητους κατεργάρηδες και έστειλε τον ένα Κεφαλονιά, τον δεύτερο στη Μάνη και τον τρίτο στην Αγία Μαύρα.
Πάντως, παρά τα ελαττώματά τους αυτά, εθεωρούντο για την
εποχή τους οι πιο μορφωμένοι Έ λληνες. Δ εν υπήρχε μέρος της Ευ
ρώπης και πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που δεν θα συνα
ντούσες Κεφαλονίτη και μάλιστα γιατρό. Κεφαλονίτης ήταν και ο
ένας από τους τρείς γιατρούς του Αλή πασά. Λ έγανε τότε στην Κε-

* Τ. G. Kendrick, The Ionian Islands, London 1822, σ. 132.
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φαλονιά πως η μαμή όταν ξεγενούσε μια γυναίκα με θηλυκό παιδί,
της ευχόταν να παντρευτεί γιατρό! Είναι γνωστό ότι ένας Κεφαλονίτης καπετάνιος, ο Κωνσταντίνος Γεράκης, έγινε εκατόν σαράντα
χρόνια πριν απο την Επανάσταση του ’21, αντιβασιλιάς του Σιάμ.

Ομαδικοί εξιλαμισμοί
Μετά την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Τούρ
κους και την κατάκτηση του ελληνικού χώρου σημειώθηκαν αρκετοί
ομαδικοί εξιλαμισμοί, οι οποίοι, όμως, με την πάροδο των αιώνων
περιορίστηκαν, για να σταματήσουν οριστικά στα μέσα περίπου του
18ου αιώνα. Στα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής πολλοί από
τους κατοίκους των κατακτηθέντων χωρών δεν μπόρεσαν να υποφέ
ρουν τη στυγνή τυραννία και αλλαξοπίστησαν, γιατί έτσι ήταν δυνα
τόν να επιβιώσουν. Αναγκαστική, όμως, περίπτωση εξιλαμισμού
αποτελούσε το παιδομάζωμα των ελληνοπαίδων για τη συγκρότηση
του περιβόητου σώματος των γενιτσάρων.*
Από τον Πουκεβίλ** πληροφορούμαστε, ότι το 1760 αλλαξοπί
στησαν 36 χωριά στην περιοχή της Ηπείρου, μην αντέχοντας άλλο τη
φοβερή καταπίεση των Τούρκων: «Οι χριστιανοί, απελπισμένοι από
την αιματηρή βία των τυράννων τους, αποφάσισαν ύστερα από κοι
νή συμφωνία, να δεηθούν στον Ύψιστο εφαρμόζοντας σχολαστικά
τις επιταγές της λατρείας του, νηστείες και προσευχές, και αν δεν εισακουσθούν να απαρνηθούν την πίστη τους και να γίνουν Μωαμεθα
νοί. Μάταια προσπάθησε να τους αποτρέψει ο επίσκοπος Πωγωνιανής, στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκαν. Είχαν λάβει τις αποφάσεις
τους. Αφού νήστεψαν όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή και προσευχήθη

*
Γενίτσαρος = εξιλαμισμένος δια της βίας χριστιανός τούρκος στρατιώτης, από
το τουρκικό. jenii;eri= νέος στρατός.
** F. Pouqueville, όπ. παρ., σ.
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καν, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έφθασε το Πάσχα, χωρίς να
έχει αλλάξει σε τίποτε η κατάσταση τους. Έ διω ξαν τότε τους παπά
δες και τον δεσπότη και αλλαξοπίστησαν. Στη συνέχεια κάλεσαν τον
Ιμάμη και τον Καδή, άλλαξαν τα ονόματά τους σε οθωμανικά και
υποβλήθηκαν σε περιτομή.*
Λίγο νωρίτερα, την ίδια εποχή, είχαν αλλαξοπιστήσει και οι κά
τοικοι του χωρίου Κοροβελέσι της Ηπείρου, οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι, για ασήμαντο μάλλον λόγο, όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Εκείνην την περίοδο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, έπεσε με
γάλη πείνα στο χωριό τους και ήταν περίοδος νηστείας. Ζήτησαν λοι
πόν από τον δεσπότη τους να μην τηρήσουν αυστηρά τη νηστεία της
Μεγάλης Σαρακοστής, γιατί δεν είχαν τί να φάνε και του ζήτησαν να
τους επιτρέψει να τρώνε και λίγο τυρί και γάλα που διέθεταν από τα
πρόβατά τους. Ο Δεσπότης βέβαια τους απάντησε, ως συνήθως σε
τέτοιες περιστάσεις, με κατάρες και απειλές, οπότε αποφάσισαν
ομαδικώς να αλλαξοπιστήσουν, πράγμα που έκαναν.
«Οί Κοροβελέσιοι, άνθρωποι κατά τό πλείστον βοσκηματοτρόφοι,
προς θεραπείαν τής μαστιζοΰσης τάς οίκογενείάς των στερήσεις, έπεμψαν είς τόν τότε επίσκοπον τής Χειμάρας κα'ι Δελβίνου τινάς τών
ιερέων των, ϊνα ζητήσωσι τήν συγχώρησιν τής θεοφιλίας του, είς τό
συμμιγνύειν μετά μερίδος άλεΰρου καϊ λαχάνων γάλα κα'ι τυρόν έν τώ
καιρώ τής νηστείας έκείνης. Ά λλ’ ή θεοφιλία του τοις άπήντησεν δι’
άρών, και άπειλών τής γεένης τοΰ πυρός, εάν κατέλυον τήν νηστείαν.
Απέναντι τοιαΰτης άπαντήσεώς του, οί προύχοντες τής χώρας ^κείνης,
θεωρήσαντες ότι, εάν ού κατέλυον τήν νηστείαν έπέκειτο αναπόφευ
κτος είς αυτούς θάνατος κα'ι αυτοχειρία, κα'ι εκ τούτου κόλασις
αιώνιος, κάί άν πάλιν κατέλυον, έμελλον ινα είσέλθωσιν είς τήν κόλασιν μετά τών άλλοπίστων, προετίμησαν τό δεύτερον κα'ι ούτως
άπογνωσθέντες, ένηγκαλίσθησαν τόν ισλαμισμόν οί πλεΐστοι».**
Μετά την αποτυχία των Ορλωφικών και την απογοήτευση που ακο
λούθησε, άρχισαν και στην Κρήτη ομαδικοί εξιλαμισμοί. «Τοιαύτη

* F. Pouqueville, Ιστορία της 'Ελληνικής Αναγέννησης, Παρίσι 1835, τ. Α', σ. 124.
** Αθαν. Αραβαντινός, Χ ρονογραφία της Η πείρου, εν Αθήναις 1856, τ. Α', σελ. 245.
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δ’ έγένετο ή συρροή είς έξόμωσιν, ωστε οί Μουλσουμάνοι, φοβηθέντες μή ύστερηθώσι τής προσωπικής υπηρεσίας τών άθλίων χρι
στιανών, εργαζομένων νυχθημερόν ύπέρ τής ευζωίας αύτών,
ήρνοϋντο πλέον νά δέχωνται αυτούς».*
Πολλοί από τους εξιλαμισθέντες χριστιανούς διατηρούσαν τα ελλη
νικά τους έθιμα, τις θρησκευτικές δοξασίες και τις χριστιανικές συ
νήθειες. Είχαν σχέσεις με Έλληνες, μισούσαν τους Τούρκους, άνα
βαν κεριά στα εικονίσματα, τραγουδούσαν ελληνικά τραγούδια.
Ανακάτευαν τα χριστιανικά με τα μουσουλμανικά έθιμα. Ή σαν κω
μικοί οι διάλογοι που κυκλοφορούσαν τότε: «Λοιπόν είσαι Τούρκος
Μουσταφά; Είμαι, μά την Παναγιά. Θα φας κρέας Αλή; Κρέας; Ό χ ι
σήμερα, είναι Παρασκευή. Τούρκος είσαι Χασάν; Ούγι, τι λές! Ο
παππούς μου Βασίλης ήταν χριστιανός. Τον καιρό του Αλή πασά
ετουρκεψε, μα την Παναγιά! Τρως τυρί Αλή; Ό χι είναι Παρασκευή
που σταύρωσαν οι Εβραίοι τον Χριστό!».**
Εκτός, όμως, από τους ομαδικούς εξιλαμισμούς ολόκληρων χωριών,
είχαμε και μεμονωμένες ατομικές περιπτώσεις αλλαγής πίστης.
Στους ατομικούς εξιλαμισμούς οδηγούσαν συνήθως η έσχατη
ανάγκη, ο τυχοδιωκτισμός, η καταπίεση, το αδιέξοδο από κάποιο
προσωπικό διωγμό, η οικονομική αφαίμαξη, η εξαθλίωση, η σύλλη
ψη για μια παράβαση και ο κίνδυνος του ραγιά να χάσει το κεφάλι
του ή το βιός του, ο εκβιασμός, η απουσία ψυχικού σθένους. Άλλω
στε η ζωή των ραγιάδων δεν είχε και μεγάλη αξία στα χρόνια της
Οθωμανικής κυριαρχίας. Οι Τούρκοι συνήθιζαν να λένε, ότι με την
ίδια ευκολία που μπορείς να κόψεις μία μελιτζάνα, μπορείς και
αφαιρέσεις την ζωή ενός άπιστου. «Μπίρ τζαν, μπίρ πατλιτζάν». Μία
ζωή, μία μελιτζάνα. Για να αλλάξει ένας Έλληνας την πίστη του δεν
είχε παρά να βγεί στον δρόμο και να φωνάξει δημόσια “Έ να ς είναι

*
Γρ. Παπαδοπετράκης, Ιστορία τωνΣφακίων, ήτοι μέρος της Κρητικής ιστορίας,
Αθήναι 1971, σ. 160.
** Β. Νικολαϊδης, Οδοιπορικό, Παρίσι 1859.
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ο Θεός και μόνος προφήτης του ο Μ ωάμεθ”. Αμέσως τον παραλάμβαναν οι Τούρκοι και τον οδηγούσαν θριαμβευτικά στο σπίτι του
Τούρκου αξιωματούχου, που γινόταν έτσι ο επίσημος μάρτυρας της
δημόσιας ομολογίας του πρώην χριστιανού. Ο αγάς τον έντυνε με
πλούσια ρούχα, τον γέμιζε δώρα και τον έθετε υπό την προστασία
του. Στη συνέχεια όλοι μαζί, θορυβώντας, πήγαιναν στο τζαμί και
επακολουθούσε η περιτομή του νέου πιστού του Αλάχ.

Οι Κραβαρίτες ζητιάνοι
Κράβαρα ονόμαζαν στα χρόνια της επανάστασης την ορεινή περιο
χή της επαρχίας Ναυπακτίας και τους κατοίκους Κραβαρίτες. Σύμ
φωνα με την τοπική και ηρωική παράδοση των ίδιων των Κραβαριτών, τα Κράβαρα ονομάστηκαν έτσι από την πολεμική κραυγή των
παλληκαριών τους, στις μάχες τους με τους Τούρκους “κάρα βαρά
τε” δηλαδή χτυπάτε τους στο κεφάλι. Άλλη ετυμολογία δεν βρήκα.
Όπως, όμως, και να ’χει το πράγμα, η περιοχή αυτή και οι κάτοικοί
της παρέμειναν γνωστοί στη νεοελληνική ιστορία, όχι από τον πιθα
νό ηρωισμό των παλληκαριών της, αλλά για την προσφορά τους σε
ζητιάνους. Στα χρόνια του αγώνα οι Κραβαρίτες ζητιάνοι, οι αλλιώς,
οι Κραβαρίτες διακονιάρηδες ήσαν πασίγνωστοι για τον επαγγελμα
τισμό τους. Επρόκειτο για επαγγελματίες ζητιάνους που είχαν αναγάγει τη ζητιανιά σε βιοποριστική επιστήμη και πλουτισμό. Στην
ανάδειξη και γνωστοποίηση αυτού του φαινομένου όχι μόνο στο πα
νελλήνιο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεγάλο ρόλο έπαιξε ο
Πουκεβίλ, ο οποίος έγραψε ότι η ζητιανιά των Κραβαριτών, ήταν γι’
αυτούς πηγή ανεξάντλητου πλούτου, και οι γονείς που έτυχε να
έχουν παιδιά σακάτικα και παραμορφωμένα από φυσικού τους,
ήσαν τυχεροί. Δεν μπορούσε, όμως, όλες οι οικογένειες να είναι τυ
χερές. Οι άτυχες φρόντιζαν από μόνες τους να εξαρθώνουν τα μέλη
των παιδιών τους, ώστε να εμφανίζονται ανάπηρα. Με διάφορα τε
χνάσματα δημιουργούσαν προσωρινή αναπηρία και με κατάλληλες
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ασκήσεις κατάφερναν να εμφανίζονται σαν πραγματικοί ανάπηροι.
Η πιο απλή μέθοδος ήταν να γεμίζουν το κορμί τους με φρικτές και
αποκρουστικές πληγές για να προκαλέσουν τον οίκτο. «Έ νας θεό
στραβος ήταν θείο δώρο για την οικογένεια. Έ να ς κουλός, ένας κου
τσός, ένας καμπούρης ήταν πραγματικός θησαυρός. Έτσι παραμορ
φωμένοι, αποτρόπαιοι, αηδιαστικοί, πανέτοιμοι για κάθε καταισχύ
νη οι Κραβαρίτες κατέβαιναν από το βουνό τους, ομάδες-ομάδες και
σκορπίζονταν σε όλες τις κατευθύνσεις, όπου τους οδηγούσε η κα
τεργαριά, για να προκαλέσουν τον οίκτο των φιλανθρώπων και να
συγκεντρώσουν ελεημοσύνες, που προορίζονταν για τους πραγματι
κούς σακάτηδες. Από καιρό σε καιρό κατακλύζουν την Κωνσταντι
νούπολη, την Ευρωπαϊκή Τουρκία, τον Μόριά, τα νησιά του Αιγαί
ου, κοπάδια από αυτούς, τους ζητιάνους, ίδιες ακρίδες που αφανί
ζουν τα σπαρτά. Τους βλέπεις ρακένδυτους στις εισόδους των πόλε
ων, στα λιμάνια, στα πρακτορεία. «Καθένας που θα πάγη στην πόλη
για δουλειά, το τσοπανούδι έξαφνα που θα πουλήση το γάλα του και
ο χοντρονοικοκύρης που θα ζητήση τον Δικηγόρο του ή ο άλλος που
κλητεύτηκε μάρτυρας στο δικαστήριο, δεν εννοεί να πάγη στο κρα
σοπουλειό, είτε στον καφενέ να καθίση. Γυρίζει τα σπίτια και ζητια
νεύει. Ή πιάνει ένα αγκωνάρι και απλώνει το χέρι σε κάθε διαβάτη.
Ή βγαίνει στον τράφο που θα εύρει χορτάρι το ζω του και ζητά ό,τι
τυχει από τους στρατολάτες. Είτε κάθεται μέσα από την μεγάλη πύ
λη του κάστρου και περνούν οι Βλάχοι και οι Αμπλιανίτισσες και κά
τι μαλλοκουρεύει. Τί έχει τάχα να χάσει; Τα παλιόρουχά του τα φορεί. Πηλαλομούτρη τον έκανεν η φύση, σαν να το είχε αποκλειστικά
γεννημένον γι’ αυτό το έργο. Το χέρι ξέρει να τό απλώνει με αμίμη
τη ευκολία και δεξιοσύνη. Γιατί λοιπόν να χάνη τον καιρό του; Π έ
ντε δέκα λεφτά να συνάξη, ένα κομματάκι ψωμί, δυο ελιές, ένα σά
πιο κρεμμύδι να ρίξη στον κόρφο του. Να κατορθώση γυρίζοντας
στο σπίτι να φέρη ανέγγιχτο το φαί που επήρε για τον δρόμο, είναι
αρκετή ευτυχία σ’ εκείνον. Ό χ ι πως μ’ αυτό οικονομεί μεγάλα πράγ
ματα, ικανοποιεί όμως αρκετά τη φυσική του ροπή στην ζητιανιά,
που του έχει γίνει απαραίτητη ανάγκη... Τους άκουσα να γαβγίζουν
στα καντούνια της Κέρκυρας και της Αγίας Μαύρας. Και σίγουρα θα
αλώνιζαν την Ευρώπη, αν δεν τους εμπόδιζαν οι υγιειονομικοί κανο-
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νισμοί. Οι Τούρκοι πάλι από την μεριά τους δεν άφησαν ανεκμετάλευτη αυτήν την ευκαιρία. Έ στηναν καρτέρι στα περάσματα και στα
γεφύρια και τους φορολογούσαν άγρια. Ο ίδιος ο Αλή Πασάς είχε
αναλάβει την προστασία τους με το αζημίωτο».* Και βέβαια παρά
την αλογοσκούφια φορολογία των προεστών και του Αλή και τις διά
φορες... παρακρατήσεις του εισοδήματος από τους κατώτερους παρατρεχάμενους της εξουσίας, πάντοτε έμενε στην άκρη ένα γερό κομπό
δεμα και για τους ιδιότυπους αυτούς ελεύθερους επαγγελματίες, αρ
κετό για να εξασφαλίσουν, σαν σύγχρονοι δεσποτάδες, καλά γεράμα
τα. Μάλιστα, όπως σημειώνει ο Πουκεβίλ, δεν ήταν σπάνιες οι πολυ
τέλειες στα σπίτια των επιτυχημένων ζητιάνων, οι οποίοι αποκαλού
νται πλέον “άρχοντες” και υπηρετούνται από τα πρώην ξεπεσμένα
αφεντικά τους.
Π αρ’ όλα αυτά ο Γάλλος πρόξενος προσπαθώντας να εξηγήσει
αυτή την κοινωνική πραγματικότητα και ν α απαλλάξει τους Έ λληνες
από αυτήν την ντροπή, ισχυρίζεται ότι, οι Κραβαρίτες δεν ήσαν γνή
σιοι Έλληνες, αλλά κάποια ξένη ορδή, ίσως τσιγγάνοι, που εγκατα
στάθηκε κάποτε στην περιοχή και είχε ως επάγγελμα τη ζητιανιά.
Τον ισχυρισμό του αυτό θεμελιώνει και στο γεγονός ότι οι Κραβαρί
τες είχαν χαρακτηριστιά τσιγγάνων, μελαψό δέρμα, σγουρά μαλλιά,
λιπόσαρκο σώμα, ζωηρά μάτια, αδιαφορία στις προσβολές, τάση για
φυγή και πλάνητα βίο, κλίση προς την οκνηρία και μανία για την πο
λυτέλεια όταν πλουτίσουν.
Εκείνος, όμως, που ανέδειξε το φαινόμενο αυτό, περισσότερο
από κάθε άλλον ενενήντα χρόνια αργότερα ήταν ο Καρκαβίτσας.
Σας μεταφέρω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βιβλίο του
“Ο Ζητιάνος”: «Ο κουτσοκουλόστραβος χορός ήταν το κυριότερο
γύμνασμα εκείνες τις μέρες.Τα παιδιά κρατώντας και από ένα μπα
στούνι, εγύριζαν χεροπιαστά κι επροσποιούνταν από μία σωματική
βλάβη. Έ να έκανε τον κουτσό και ανεβοκατέβαζε το κορμί του σε
κάθε βήμα, σαν έμβολο ανάμεσα στα μετάλλινα πλευρά της τρόμπας.
Αλλο έκανε τον θεότυφλο κι εβημάτιζε ρίχνοντας εμπρός το μπα

*F. Pouqueville, Ταξίδι στην Ελλάδα, τ. Α', σ. 27-28.
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στούνι, πασπατεύοντας με την άκρη του τη γη, μήπως τύχει έξαφνα
ψήλωμα ή λάκωμα, κρεμνός ή όχτος, κοτρώνι ή κορμόδεντρο και πέ
σει και τσακιστεί ο ταλαίπωρος.
»Κι έδειχνε ζωγραφιστή στο πρόσωπό του την αμφιβολία και τον
τρόμο ενός τυφλού. Τρίτο, έκανε τον παράλυτο. Ακουμπούσε στην
γη τις δυο παλάμες, εσήκωνε με πηδήματα γοργοπόδαρου λαγού τα
νεκρά και αλύγιστα ποδάρια του, σύνωρα ψηλώνοντας τα μάτια κα
θαρά και άδολα και χύνοντας στο δροσοπεριχυμένο πρόσωπο θλίψιν
ήμερη και ασκητικήν υπομονή στου Θεού το θέλημα, του δικαιοκρίτη και παντοδύναμου. Άλλο, νεραϊδοπαρμένο τάχα, εψήλωνε ολόρ
θο το κορμί κι εβάδιζε με ολότρεμο σώμα, κάνοντας ένα βήμα μπρός
και δύο πίσω και τρία δεξιά, αριστερά τέσσερα. Ή θελε εκεί να πάη
και επήγαινεν αλλού. Εδοκίμαζε να γυρίση δεξιά και αριστερά εγύριζε. Επροσπαθούσε να συμμαζέψη τα σκέλια του και τ’ άνοιγε. Ά λ
λο έκανε τον μονοπόδαρο κι εταλάντευε το σώμα του ανάμεσα στις
πατερίτσες, σαν βρωμερό κουνέρι στ’ ανεμοφύσημα. Και άλλα δέκαείκοσι έκαναν άλλες δέκα είκοσι αρρώστιες, πολλές υπαρκτές και
πολλές ανύπαρκτες ακόμη στον κόσμο».*
Άγιος Νικόλαος 30 Οκτωβρίου 2007

* Ανδρ. Καρκαβίτσα, ο Ζητιάνος, εν Αθήναις, 1897, σ. 32-34.

Γλωσσάριο
τουρκ.

alisveris: αλισβερίσι= δούναι και λαβείν.

ιταλ.
λατιν.
τουρκ.
τουρκ.

barbiere: μπαρμπέρης, κουρέας.
bracae: βράκα, βρακί.
bahsis: μπαξίσι, φιλοδώρημα, εξαγορά.
bey: Μπέης, αξιωματούχος της οθωμανικής
αυτοκρατορίας.
birbante: μπερμπάντης, άστατος, γλετζές, γυναικάς.
bese: μπέσα, λόγος τιμής.
buyrultu: μπουγιουρντί, διαταγή με δυσάρεστο
περιεχόμενο.
boluk: μπουλούκι, πλήθος ατάκτων.
bobota: μπομπότα, ψωμί από καλαμπόκι.

ιταλ.
αλβ.
τουρκ.
τουρκ.
βενετ.
τουρκ.
αλβαν.
τουρκ.
τουρκ.
τουρκ.
τουρκ.

carik: τσαρούχι, ελαφρό παπούτσι από ακατέργαστο
δέρμα.
cupe: τσιούπα ή τσούπρα, κοπέλα.
cubuk: τσιμπούκι, πίπα.
caus: τσαούσης, υπαξιωματικός του τούρκικου
στρατού.
cift-lik: τσιφλίκι, μεγάλο αγρόκτημα.
cemi: τζαμί, μουσουλμανικός ναός.

βενετ.

develt: δοβλέτι, η κυβέρνηση.
deli: ντελής, τούρκος ιππέας, τρελός.
dervent: δερβένια, στενές διαβάσεις στα βουνά.
derbentagasi: δερβεναγάς, ο επικεφαλής της φρουράς
των περασμάτων των δερβενιών.
dragomano: δραγουμάνος, διερμηνέας.

αλβ.

fara: φάρα, γένος, πάτριά.

τουρκ.
τουρκ.
τουρκ.
τουρκ.
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τουρκ.
τουρκ.
τουρκ.
ιταλ.
λατ.
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fes: φέσι, κάλυμμα της κεφαλής,
fetva: ιερονομική ρήτρα, φετβάς, διάταγμα,
fikcan: φλιτζάνι.
fregata: φρεγάτα, πολεμικό πλοίο της εποχής με τρία
κατάρτια.
floccus: φλοκάτη, πανωφόρι με πολλά χνούδια
και χαλί.

τουρκ.

giaur: γκιαούρης, άπιστος.

τουρκ.
τουρκ.
τουρκ.

halal: χαλάλι, δεν πειράζει, σου αξίζει.
hen: χάνι, πανδοχείο.
hoca: χότζας, μουσουλμάνος κληρικός.

τουρκ.

insaf: νισάφι, έλεος.

τουρκ.
τουρκ.
πέρσικ.

koca-ba$i: κοτσαμπάσης, προεστώς, κοινοτάρχης,
kemer: κεμέρι, δερμάτινη ή υφασμάτινη ζώνη φύλαξης
χρημάτων, πορτοφόλι,
kilim: κιλίμι, χαλί.

τουρκ.
τουρκ.
λατιν.
βενετ.

mahalle: μαχαλάς, συνοικία του χωριού,
minare: μιναρές, ο πύργος μουσουλμανικού ναού.
mulus: μούλος, νόθος,
moscheto: μουσκέτο, μύγα.

τουρκ.
τουρκ.

oda: οντάς, δωμάτιο,
ocak: τζάκι.

τουρκ.
τουρκ.
ιταλ.

palaska: παλάσκα, φυσιγγιοθήκη,
peskes: πεσκέσι, φιλοδώρημα.
piastra: νομισματική μονάδα εποχής, ίση με το 1% της
αιγυπτιακής λίρας,
perxsarapa: σατράπης, επικεφαλής μιας σατραπείας,
plajatska: πλιάτσικο, αρπαγή, λεηλασία,
pebese: μπαμπεσιά, ύπουλα,
paranga: παράγκα, πρόχειρο παράπηγμα,
pazar: παζάρι, υπαίθρια αγορά.

περσικ.
αλβ.
αλβ.
τουρκ.
τουρκ.

503

Γ λ ω σ σ ά ρ ιο

ιταλ.

pistola: πιστόλι, καλάμι, πίπα.

τουρκ.

raya: ραγιάς, ο χριστιανός υπήκοος της οθωμανικής
αυτοκρατορίας,
rasum: ράσο, τραχύ ύφασμα.

λατ.
ιταλ.
ιταλ.
τουρκ.
τουρκ.
τουρκ.
τουρκ.
τουρκ.
τουρκ.

sala: σαλόνι, χώρος υποδοχής.
salta-banko: σαλτιμπάγκος, ακροβάτης, διασκεδαστής.
saray: σεράϊ, σαράι, παλάτι,
saric: σαρίκι, λεπτό ύφασμα καφαλής.
serbet: σερμπέτι, γλυκό ποτό.
silah: σελάχι, δερμάτινη ζώνη για τα
όπλα.
sofa: σοφάς, χαμηλό κρεβάτι,
surtuk: σουρτούκι, σουρτούκο, κοντό ή μακρύ
πανωφόρι.

τουρκ.
τουρκ.
τουρκ.
τουρκ.

tatar: ταχυδρόμος.
tefarik: τεφαρίκι, εξαιρετικό, εξαιρετική ποιότητα,
torba: ντορβάς, σακίδιο,
tufek: τουφέκι ή ντουφέκι.

τουρκ.

ulufe: λουφές, μισθός.

τουρκ.
τουρκ.

vakif: βακούφ, φακούφι = αφιερωμένος, ιερός,
vilayet: βιλαέτι, επαρχία, διοικητική περιοχή.

τουρκ.

yatagan. Γιαταγάνι, μακρύ, πλατύ καμπύλο στην
άκρη σπαθί.
yayat: χαγιάτι, σκεπαστή βεράντα,
yagma: διαγουμίζω, λεηλατώ,
yenigeri: γενίτσαρος, εξισλαμισμένος δια της βίας,
Τούρκος στρατιώτης.

τουρκ.
τουρκ.
τουρκ.

τουρκ.
τουρκ.
τουρκ.

zapti: ζάφτι, υποταγή.
zuma: ζουρνάς, είδος ξύλινου κλαρίνου.
zorba: ζορμπάς, φυγόδικος, ληστής.

Βιβλιογραφία
Αθανασίου Δημ. Ερμής ό Λ όγιος, Έ ν Αθήναις 1818
Αθηναϊκόν Αρχείον εκδ. Βλαχογιάνντμ Αθήναι 1963
Αινιάν Δημ.Απαντα, Α τλας 1962
Αινιάν Δημ. Β ιογραφία τοΰ Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη, εκδ.
Τσουκαλά, Αθήναι 1957.
Ανδρεάδης Ανδρέας. Ιστορία τών Εθνικώ ν Δανείων, Έ ν Αθήναις
1904.
Αραβαντινός Αθαν. Χ ρονογραφ ία τής Ήπειρον, Αθήναι 1856.
Αραβαντινός Αθαν. Ιστορία τον Α λή πασά Τεπελενλή, Αθήναι 1897.
Αισχύλος, Αγαμέμνων.
Ανώνυμη Μελέτη. Οί Φαναριώται, Εθνική Βιβλιοθήκη, σ. 16.
Α ρχεία Ελληνικής Π αλιγγενεσίας μέχρι τής έγκαταστάσεως τής
Βασιλείας, Αθήναι 1857.
Α ρχείον Κοινότητος "Υδρας.
Α ρχεία Λ α ζάρον και Γεώργιον Κουντονριώ τον, 1821-1832, Αθήναι
1920.
Ασδραχάς Σπ. Πραγματικότητες α π ό τον 18° αιώνα, Αθήναι 1964.
Aicard Jean, Notices sur Γ amiral <T Urville, et sur statue de Milo, par
M. Matterel, Paris 1874.
Astarte, A fragment of truth concerning George Gordon Byron, London
1921.
Βαλαβάνης Ιωακ. Μ ικρασιατικά, Αθήναι 1891.
Βαλέτας Γ. Ιστορία τής Ακαδημίας Αθηνών, Μικρ. Χρονικά 1948.
Βλαχογιάννης Γιάννης Ιστορική Α νθολογία, Αθήναι 1937.
Βασδραβέλλης I. Ιστορικά περ'ι Ν αονσης έξ ανεκδότου χειρογράφ
ου 1953.
Βέης Νικ. Έ γγρ α φ α άφορώντα είς τήν π ολιορκίαν κα'ι τήν άλω σιν
τής Τριπολιτσάς 1821. Εκδ. Αρμονία 1904.
Bartholdy, Voyage en Grecefait dans les annees 1803 et 1804, Paris.
Black Will. Nartative of Cruises in the Mediterranean, Edinburgh 1900.

Β ιβ λ ι ο γ ρ α φ ί α

505

Blaquiere Ed. The Greek Revolution, London 1824.
Browne James, Voyage from Leghorn to Cephalonia with Lord Byron,
Edinburgh 1834.
Vaddington George, A visit to Greece in 1823 and 1824, London 1825.
Voutier Oliv. Memoires surlaguere actuelle de Grece, Paris 1823.
Γαζής Γεωργ. Λεξικόν τής Έπαναστάσεως κάί άλλα έργα. Ιωάννινα 1971.
Γενική Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΓΊ ΥΡΟΣ-Λ ΑΡΟΎΣ.
Γεωργαντάς Αντ. Α θηναϊκόν Αρχείον.
Γεωργοΰλης Κ.Δ. Π ελοποννησιακή Π ρωτοχρονιά 1946.
Γοΰδας Α. Βίοι παράλληλοι, Έ ν Αθήναις, 1870.
Clair William, That Greece might still be free, London 1972.
Gordon Thomas, History o f the Greece Revolution, London 1832.
Cochrane Georg. Wandering in Greece, London 1837.
Colegno Giac. Diario dell Assedio di Navari.no, Torino 1857.
Δασκαλάκης Απ. Κείμενα - Π ηγαί τής Ιστορίας τής Ε λληνικής
Έπαναστάσεως, Άθήναι 1966.
Δημαράς Κ. Ν εοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 1964.
Δεληγιάννη Καν. Απομνημονεύματα, Ά θή ναι 1957, επιμ. Εμ. Πρωτο
ψάλτη.
Δραγοΰμης Ν. Ίστορικαί Αναμνήσεις, Άθήναι 1874.
Dakin Douglas. British Intelligence o f Events in Greece 1824-1827,
Athens 1959.
Deval Charles, Deux Annees a Constantinopole et Moree 1825-1826,
Paris 1828.
Driault Ed. L’ expedition de Crete et de Moree 1823-1828, Paris 1830.
Ελληνική Νομαρχία, εκδ. Κάλβος, Αθήνα 1980.
Ευμορφόπουλος Δημ. Απομνημονεύματα, εκδ. Τσουκαλά 1957.
Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 8-6-2005.
Glenbernie, The Dairies o f Sylvester Douglas, London 1929.
Zallony Philippe Mar. Voyage a Tine Γ une des ties de Γ Archipel de la
Grece, Paris.
Jarvis Gerg. His journal and related documents New Haven, 1829.
Ζέπος Παναγ. Ν ομ ικό Π ρόχειρον Αθήναι 1959.
Zourdain Fhilippe, Memoires Historiques sur evenements de la Grece,
Paris 1828.

506

Β ι β λ ιο γ ρ α φ ί α

Jorga Ν. Brene de Γ Albanie, Boukarest 1919.
Isambert Gaston. L’ Independence Grecque et L’Europe Paris 1900.
Ιστορία τον ΕλληνικονΈ θνους, Εκδοτική Αθηνών.
Ιστορικόν Α ρχείον Αλεξ. Μ ανροκορδάτον,Έ ν Άθήναις 1963.
Ιστορικόν Α ρχείον Δισν. Ρώμα, Άθήναι 1901.
Ιστορικόν Α ρχείον Εθνικής Βιβλιοθήκης.
Ιωσήφ Ανδροΰσης Απομνημονεύματα περί 7ής έν Τριπόλει έγκαθείρξεως αύτοΰ καί άλλω ν άρχιερέων καϊ προνχόντω ν της Πελο
πόννησόν έν έτει 1821, Άθήναι 1966.
Καβάσιλας Σπ. Α α ογρα φ ικά σύλλεκτα.
Καινή Διαθήκη, Ε ύα γγέλιον τό Κατά Ίωάννην.
Καρκαβίτσας Ανδρ. Ό Ζητιάνος, Έ ν Άθήναις 1897.
Κουμποΰρογλου Δημ. Μνημεία τής ιστορίας τών Αθηνών, Έ ν
Άθήναις 1889.
Κανδηλώρος Τ. Η Δημητσάνα, Εν Αθήναις 1897.
Κασομοΰλης Ν. ’Ε νθυμήματα Στρατιωτικά τής Έπαναστάσεως τών
Ε λλήνω ν 1821-1833, Άθήναι 1939.
Kendrick T.G. The Ionian Islands, London 1822.
Kennedy J. Conversation on Religion with Lord Byron, London 1830.
Κλήμης Αλαξανδρεΰς, Π αιδαγω γός 2.33.
Κόκκινος Δ. Ιστορία τής Νεωτέρας Ε λλάδος 1800-1945, Άθήναι
1970.
Κάλλιας Γ. Α ί Ήνωμέναι Π ολιτεϊαι τής Αμερικής είς τήν Μ εσόγειον,
1775-1830, Αθήναι 1960.
Κολοκοτρώνη Γενν. Ε λληνικά Υπομνήματα, Αθήνησι 1856.
Κολοκοτρώνη Θ. Απομνημονεύματα, ‘’Πηγή”, επιμ. Βαλέτα, Αθήνα
1953.
Κολοκοτρώνη Θ. Διήγησις σνμβάντων, επιμ. Βαλέτα.
Κομνηνός-Υψηλάντης Αθαν. Εκκλησιαστικών καϊ Κ αθολικώ ν τών
είς δώδεκα βιβλίων.
Κοντάκης Αναγν. Απομνημονεύματα, εκδ. Τσουκαλά, Άθήναι 1954.
Κοντογιάννης Π. ’Ι στορικά έγγρ α φ α εις τήν Ε λλη νικ ή ν
Έπανάστασιν, Αθήναι 1927.
Κορδάτος Γιαν. Τά τελευταία χρόνια τής βνζαντινής αντοκρατορίας, Αθήνα 1954.

Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ί α

507

Κοραής Αδάμ Προς έλενθέρονς Έ λλη να ς, παράκλησις όμογενοΰς
γέροντος, Άπαντα, επιμ. Βαλέτα, Αθήνα 1957.
Κουκουλές Φ. Μ εσαιω νικοί καϊ νεοελληνικοί κατάδεσμοι, Αθήνα
1948-1952.
Κουτσαλέξης Α. Δ ια φ έρ οντα καϊ π ερ ίερ γα τινά ιστορήματα,
Αθήνησιν 1882.
Kotsch Max. Reise eines nech Griechenland, Essen 1824.
Cochrane Georg. Wandering in Greece, London 1837.
Κούμας Κων. Ίστορίαι των άνθρω πίνω ν πράξεως, Έ ν Βιέννη 1832.
Κύρης Κ. Α νέκδοτος επιστολή Μ ακαρίου, Λευκωσία 1968.
Κΰρου Αχ. Βησσαρίων ό Έ λλην, Α θήναι 1947.
Quenel Peter, Byron, A self-portrait, Letters and Diaries 1798, London
1950.
Gouffier Ch. Voyage Pittoresque de la Grece, Paris 1809.
Λάιος Γ. Ανέκδοτες έπιστολές καί έγρ α φ α τοϋ 1821, Αθήνα 1958.
Λαμπρίδης Γ. Η πειρω τικά Μελετήματα, Έ ν Αθήναις 1887.
Λαμπρίδης I. Γενικά Α ρχεία του Κράτους.
Lauvergne Η. Souvenirs de la Grice, A Paris 1826.
Leake William, Travels in Northern Greece, London 1841.
Lebrum Pierre. Notes itineraries, ecrites d apres nature, chague jour en
parcourant la Grece et les iles, Paris 1828.
Λ εξικόν τήςΈπαναστάσεως καϊ ά λλα έργα, Ιω άννινα 1971.
Lessen F. Schilderung einer Reise nach Griechenland, Tubingen 1824.
Λιγνός Αντ. Α ρχεία Λ αζάρου καί Γ εω ργίου Κ ουντουριώ τον, Αθήνα
1920.
Λιδωρίκης Αθ. Απομνημονεύματα, Ηπειρωτική Εστία 1935.
Λουκάτος Σπ. Η αλληλογραφ ία τον Π απαφλέσσα μετά τον Εκτελε
στικόν, Αθήνα 1967.
MacCabe Robert, Le Voyage de Grece, Paris 1828.
Mazour Imbrahim, Memoires sur la Grece et Albanie, Paris 1827.
Μακρυγιάννη I. Απομνημονεύματα, εκδ. Βαγιονάκη, Αθήναι 1947.
Μακρής Ν. Ιστορία τον Μ εσολογγίον, Αθήνα 1957, εκδ. Τσουκαλά
Μάμουκας A. Ζ. Σ νλλογή επισήμων πράξεω ν 1821-1832, έν Πειραιεΐ 1839.
Marcellus D. Souvenirs de Γ Oiient, Paris 1839.

Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ί α

508

Mendelssohn-Bartholdy: Ιστορία τής Ε λλάδος άπό τής έν έ'τει 1453
άλώσεως τής Κ ων/λεως μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων. Μετάφρ.
Αγγέλου Βλάχου, Έ ν Αθήναις 1873.
Μιαοΰλης Αντ. Απομνημονεύματα, εκδ. Τσουκαλά, Αθήνα 1957.
Μιαούλης Ανδρ. Υπόμνημα περ'ι τής νήσου "Υδρας, Έ ν Αθήναις
1864.
Millingen Julius. Memoirs of the Affairs o f Greece, London 1831.
Miller William. Ή Τουρκία καταρρέονσα, μετάφρ. Σπ. Λάμπρου,
Άθήναι 1915.
Μοσχοβάκης Νικ. Τό έν Έ λλάδι Δημόσιον Δ ίκ α ιον έπ'ι Τουρκοκρ
ατίας. Έ ν Αθήναις 1882.
Moore Thomas, The Life, Letters and journals of the Lord Byron 1830,
London 1861.
Napier Charles, War in Greece, London 1824.
Νικολαΐδης Β. Οδοιπορικό, Παρίσι 1859.
Nuzzo Maur. Le ruine de Missologi, Paris 1836.
Ξένος Στ. Ή Ή ρω ϊς τής ΈλληνικήςΈπαναστάσεως, Άθήναι 1862
Οικονομίδης Δημ. Δημοίδης Ιατρική έν Θράκη, Θρακ. Αρχείον, 1951.
Οικονόμου Ιωανν.-Λ αρισαίου, Έπιστολαί, επιμ. Γιανν. Αντωνιάδη,
Μ. Παπαϊωάννου, Άθήναι 1964.
Οικονόμου Μ. Ιστορικά τήςέλληνικήςπαλλιγγενεσίας, Άθήναι 1873.
Origo Iris, The last Attachment, Byron and Tereza Guiccioli London
1849.
Ουγκώ Βίκτωρ, Les Orientals, Oeuvres completes, Paris 1924.
Παλαιά Διαθήκη, Γένεσις.
Παλαιών Πατρών Γερμανός, Απομνημονεύματα Π.Π. Γερμανού, εκδ.
Τσουκαλά, Αθήναι 1957.
Palma count Alerino, Greece Vindicated, in two Letters, London 1826.
Παπαγιώργη Κ. Κ ανέλλος Δεληγιάννης, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα
2001 .

Παπαδημητρίου Σ. Η Μ υστική Οργάνωση, Φιλική Εταιρεία, Αθήνα
1966.
Παπαδοπετράκης Γρ. Ιστορία τών Σφακι& ν Άθήναι 1971.
Παπαδόπουλος Κάρπος, Όδυσσέας Άνδροϋτσος, εκδ. Τσουκαλά
Αθήνα 1957.

Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ί α

509

Π απαδόπουλος Χρ. Ιστορία τής Εκκλησίας, Έ ν Άθήναις 1928.
Παπαναστασίου Ε. Έπωδα'ι έξ Ά γ ιο ν τοϋ Δήμον Αιδηψόν.
Παπανοΰτσος Ευαγ. Βασική Βιβλιοθήκη Αθήνα 1965.
Π απαρηγόπουλος Κων. Ισ τορ ία τοϋ Ε λλη νικ ο ύ ’Έ θνους, Έ ν
Άθήναις 1925.
Πασχάλης Δημ. Ή ’Ά νδρος κατά τήν έπανάστασιν, Έ ν Άθήναις 1927.
Πασχάλης Δημ. Κ νκλαδικά Θέσμια, Άρχει ον Ιδιωτικού Δικαίου
1939.
Peccio Count. A Picture of Greece in 1828, London 1826.
Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά 1960.
Περιοδικόν ΔΑΥΛΟΣ Αθήνα 2007.
Περραιβός Χρ. Πολεμικά Απομνημονεύματα και Β ιογρα φ ία Ρήγα
Φεραίον, Αθήνα 1956.
Πιπινέλης Π. Π ολιτική Ιστορία τής Ε λληνικής Έπαναστάσεως,
Άθήναι 1927.
Pouqueville Frangois: Ιστορία τής Ε λλη νική ς Έπαναστάσεως, ήτοι
άναγέννησις τής Ελλάδος, μετάφρ. Ξ. Ζυγοΰρα, Αθήναι 1890
91.
Πρωτοσΰγγελος Αθηναγόρας. Σ περμολογίαι περϊ τών ’Ε σχάτω ν τής
Κ νρά Βασιλικής ΔΙΔΕ 1926.
Πρωτοψάλτης Εμμ. Ιγνάτιος, μητροπολίτης Ο ύγγροβλαχίας, Έ ν
Άθήναις 1959.
Post Henry. A visit to Greece and Constantiniple in the year 1827-1828
N. York 1830.
Ράδος Κ. Περ'ι τό στέμμα τής Ε λλά δ ος, Έ ν Άθήναις 1916.
Raybaud Μ. Memoires sur la Grece, Paris 1824.
Ρηγόπουλος Θ. Α
’ νέκδοτο Η μερολόγιο τοϋ Άγώνος, Αρχείο Θεοφανίδη.
Saint - Sauver Andre, Voyage historique ect. Paris 1823.
Savant Jean. Napoleon et la liberation de la Grece, Paris 1946.
Σκαρλάτος Βυζάντιος, Ή Κω νσταντινονπολις, Αθήνησιν 1890.
Schrebian C. Aufenthalt in Morea, Leipzig 1823.
Sieber F. W. Reise nach der Insel Creta, Leipzig 1823.
Σιμόπουλος Κυρ. Πώς είδαν οι Ξένοι την Ε λλάδα τον ’21, Αθήνα
1987.

510

Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ί α

Σιμόπουλος Κυρ. Ξένοι Ταξιδιώτες στη ν Ελλάδα, εκδ. Στάχυ, Αθήνα
1999.
Scrofani Hav. Voyage in Greece, Paris 1801.
Σκουβαρά Βαγγ. Μ αγικ ά Θ εσσαλικον Κωδικός, Έ ν Αθήναις 1967.
Spencer Har. Byron and Greece, Ix>ndon 1924.
Σπηλιάδης Ν. Απομνημονεύματα διά νά χρησιμεύσωσιν είς τη νΝ έα ν
Ε λληνικήν Ιστορίαν, Αθήναι, ανατ. 1972.
Stanhope Leic. Greece in 1823 and 1824, London 1824.
Σουμερλής Διον. Ιστορία τών Αθηνών; Έ ν Αθήναις 1853.
Σουμερλής Διον. Κατάστασις συνοπτική τής πόλεως τών Αθηνών,
Άθήνησι 1848.
Σούτσος Αλεξ. Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, Παρίσι 1839.
Streit Joham Wilh. Constanrinopel in Jahre 1821, Leipzig 1822.
Σωκράτης ο Σχολαστικός, Εκκλησιαστική Ιστορία.
Temperlay H.W. The Foreign Policy Canning, 1822.
Τερτσέτης Γ. Βίος Νικήτα Σταματελόπουλον ή Νικηταρά.
Trelawny Edward. Recollections of the last Days of Shelley and Byron,
London 1858.
Turner William. Journal of a tour in the Levant, London 1820.
Τρικοΰπης Σπ. Ιστορία τής Ελληνικής Επαναστάσεως, Λονδίνον
1860
Φαρμακίδης Επ. Ή Λ ά ρισα άπό τών μυθολογικώ ν χρόνω ν μέχρι τής
πρσσαρτήσεως αυτής είς τήν Ελλάδα, Βόλος 1926.
Φραντζής Αμβρ. Επιτομή τής Ιστορίας τής άναγεννηθείσης Ελλάδος,
άρχομένη άπό τοΰ έτους 1715 και λήγουσα τό 1837, Έ ν Αθήναις
1841.
Φιλαδελφέως Θ. Περ'ι τφν άπό τοΰ ΙΗ' αίώνος έν Α θήναις σχολείων.
Φιλήμων Ιωαν. Δοκίμων Ιστορικόν περ'ι τής Έλλ ηνι κ ής Ε πα ναστάσεως,
Αθήναι 1859.
Finlay George. Ιστορία τής Ελληνικής Ε πα ναστάσεως, εκδ. Κόσμος.
Αθήνα 1954.
Frieseman Th. Reise durch die Inseln, Berlin 1793.
Φωτάκος Φ. Βίος Παπαφλέσσα, Αθήναι 1960.
Φωτάκος Φ. Απομνημονεύματα περ'ι τής Ελληνικής Επαναστάσεως,
Αθήναι 1960.

Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ί α

511

Harring Η. Tragikomische Abeter Philellenen, Stuttgart 1910.
Χειρόγραφα Ιωαν. Φιλήμονος, Άθήναι 1935.
Χιώτη Παν. Ιστορία τής Επτάνησον, Κέρκυρα 1862.
Χριστόφορου Αγγ. Πόνησις, Οξφόρδη 1717.
Holland Henry, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly,
Macedonia etc., London 1815.
Howe Samuel: A n historical sketch o f the Greek-Revolution, N. York
1828.
Hobhouse John, Recollections o f along life, London 1909-1912.
Hughes Thomas, Travels in Sicily, Greece and Albania, London 1820.
Humphreys W. Journal o f a visit to London 1826.
Ψΰλλας Γ. Απομνημονεύματα τοϋ β ίο υ μου, εκδ. Πρεβελάκη Άθήναι
1974.
Waddington George, A visit to Greece in 1823-1824, London 1825.
Walsh R. Narrative o f a journey from Constantinople to England, by R.
Walsh, London 1828.
Walsh R. Voyage en Turquie et a Constantinople, Paris 1828.
Wilson Sam. A Narrative o f the Greece Mission, London 1839.

Η

Ιστορία γράφεται πάντα από τους Νικητές και
τους Ισχυρούς οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να απο

σιωπούν να αποκρύπτουν ή το χειρότερο να παρα
ποιούν και να αλλοιώνουν την αλήθεια κατά το δοκουν,
αποκοιμίζοντας τον λαό και αποστερώντας τον από την
αληθινή ιστορία του. Διδασκόμαστε έτσι μια κατα
σκευασμένη, μια «εικονική ιστορία» που εξυπηρετεί
πάντοτε την εκάστοτε άρχουσα τάξη - η οποία έχει την
τάση να εξωραΐζει γεγονότα προς όφελος της...
Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αποκαλύπτει με τόλ
μη οδυνηρές και συγκλονιστικές αλήθειες για την με
γάλη Επανάσταση των Ελλήνων, ανασύρει γεγονότα
που αποκαθηλώνουν κατασκευασμένους ήρωες και
αποδίδει τιμές στους αληθινούς αγωνιστές και στους
αληθινούς μάρτυρες της Παλιγγενεσίας.
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