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Ο ΑΛΗ - Φ Α Ρ Μ Α Κ Η Σ
Ή τα ν χοντά σαραντάρης άνθρωπος' κοντός, λιγνός, μαυροκίτρινος. Μια συχαμιά νά τον δεις. Γιά τό κίτρινο χρώμα του,
τουδωκαν άμέπως τό παρατσούκλι «Φαρμάκης». Κι’ετσι εμεινε
στήν Ιστορία: ό Ά λή - Φαρμάκης. Γιατί έδώ πού τά λέμε, δεν
είναι κανένα πρόσωπο παραμυθένιο, μά πέρα για πέρα Ιστορικό
και τοΰ τόπου μας. Γεννήθηκε στο Μορηα, σ'ξνα πολύ δμορφο
κι* δρεινό Αρβανιτοχώρι τής Φελόης, πού είναι τραγουδημένο κι’
άπό τή δημοτική μας Μοΰσα:
Στοϋ Λάλα μέ τα κρύα νερά καί τις βαρείες κυράδες,
μέ τις τρανές αρχόντισσες, τις καλομαθημένες,
πού δεν καταδεχόντουσαν, τή γης νά την πατήσουν,
π’Λψόρηγαν χρυσά σκουτιά και κόκκινα σαλβάρια...
Ηέχασα νά σάς πώ πού ήταν Αρβανίτης άγάς, πολύ πλού
σιος. Οί χωριανοί του ίλεγαν, πώς βρήκε βενέτικα φλουριά
κρυμμέναΐτή γής κΓετσι εχτισε τό θεόρατο πΰργο του. Ή φα
μίλια του είχε στενές φιλίες μέ τούς Κολοκοτρωναίους. Ό πάππος του ήταν άδερφυποιητός τοΰ Γιάννη Κολοκοτρώνη κι’ δταν
σκοτώθηκεν ό Γιάννης, ή φιλία δεν εσβυσε, μά κληρονομήθηκε
στις οικογένειες. “Ετσι καί τά ’γγόνια τους, ό Θ. Κολοκοτρο')νης κι’ ό Ά λή - Φαρμάκης, κι’ ας μην είχαν προσωπική γνωρι
μία, λογαριάζονταν στενοί φίλοι.
Στά 1808, ήταν νέος πασσάς οτό Μορηΰ, ο Μελής. Καί θές
γιατί εφάρμοζε τό πρόγραμμα τοΰ πατέρα του, τοΰ περίφημου
‘Λλή-πασσ«, θές γιατί τον έπεισε--οπως λέει ό Κολοκοτρώνης
— ό Γιάννης Λεληγιάννης, ό Βελής, βάλθηκε νά ξεπαστρέψει
τον Ά λή - Φαρμάκη. Τόν κάλεσε, τό λοιπόν, να τοΰ παραδιόσει
τον πι'ργο του καί τό γυιό του γιά ομηρο, ή νά πάει ό ίδιος
στήν Τριπολιτσά νά προσκυνήσει. Ά π ό τήν άλλη μεριά πάλι, ό
Λεληγιάννης, διπλοπρόσωπος, τοΰ παραγγέλνει νά μην πάει γιατί
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θα τον χαλάσει ό Βελής. Ό Ά λή - Φαρμάκης, περήφανος κι’
άτρόμητος ’Αρβανίτης, οχι μόνο δεν υπάκουσε, μ’ άρχισε να
έτοιμάζεται για πόλεμο. Σύναξε τα 400 παλληκάρια του, έμπασε
άφ&ονα τρόφιμα στον καστρόπυργο κι’ εδιωξε τα χαρέμια του
μέ τον αδελφό του Γιακονπαγα στη ΖάκυΟο. Στέλνει καί μια
γραφή τοΰ Κολοκοτρώνη:
«Φίλε πατρικέ, ό Βελή πασσας ετοιμάζεται να με βαρέσει,
κι’ αν είσαι φίλος, νά ερθεις να μέ βοηθήσει;*.
Μά ό Κολοκοτρώνης, προνοητικός πάντα, τοΰ απαντάει:
«Δεν έρχομαι τώρα διότι θά σέ βλάψω' κι’ αν δ?ν εχει
σκοπό να ελθει ό Βελής, τόμου μάθει δτι ήλθα εγώ, θά ελθει
τότε, άλλα νά κυττάξεις μέ κανένα τρόπο να μήν κηρύξεις τον
πόλεμο, αν δμως κινήσει τό στράτευμα εναντίον σου τότε έρ
χομαι».
Πεισματωμένος ό Βελής, πού περιφρόνηπαν τις διαταγές του,
στέλνει τον Πασόμπεη μέ πολύ στρατό καί 4 κανόνια νά πάρει
μέ τό στανιό τον πύργο. Ό Ά λή - Φαρμάκης, βλέποντας τό με
γάλο κίντυνο, ξαναγράφει τοΰ Κολοκοτρώνη:
«Τά στρατεύματα Ικίνησαν, άν είσαι φίλος, τώρα φαίνεσαι».
*0 Κολοκοτρώνης έτοιμάζεται- καλεΐ τούς Μοραΐτες οπλαρ
χηγούς (πού ήταν στή Ζάκυθο), καί τούς λέει τήν απόφασή
του. Είδαν κι’ άπόειδαν οί άνθρωποι νά τον μεταπείσουν:
«ΤΙ τρέλλα ήταν αυτή, πού σοϋ ήρθε πάλι, στά κα λά -κα
θούμενα; Δεν κάθεσαι χριστιανέ μου, στ’ αυγά σου... Τι δουλειά’χουμε μεΐς νά χαθούμε γιά τό Β<·λή καί τον Ά λή - Φαρμάκη. Δέ φτάνει πού είδαμε καί πάθαμε νά σωθούμε στο με
γάλο άφανισμό τής Κλεφτουριας τοΰ Μορηά, πρέπει σώνει καί
καλά νά χω θοΐμε στο κάστρο, νά μάς κάψει ό Βελής μέ τό
λεφούσι του, σάν ποντικούς σι ή φάκα;»
Μά δ Κολοκοτρώνης, είτε γιατί τον γαργάλιζε τό κλέφτικο
αίμα του, πού σάπιζε τόσον καιρό στήν αδράνεια, είτε γιατί
ήθελε νά βοηθήσει τό φίλο του: «Δεν μπορώ, τούς λέει, εχιο
δοσμένο τό λόγο μου».
Μάζεψε, τό λοιπόν, 100 παλληκάρια νά πάρει μαζί του, μά
ό φραντζέζος διοικητής τής Ζάκυθος τούς μπόδισε, και μπαρ-

χάρισε μόνο μέ 16, κι’ άνάμεσα σ’αύτούς τον Νικηταρά καί τον
Ν. Πετιμεζά, κι’εφταοε στοΰ Λα'λα.
Κ ι’ήταν φερμένοι στήν κατάλληλη στιγμή. Γιατί άπό τούς
Λαλιώτες τοΰ Ά λή - Φαρμάκη πολλοί τους δείλιασαν και λιποτάχτησαν κι’ εμεινον μόνο 90, πιστοί ώς τό τέλος. Τρίβαν τά
μάτκχ τους, γιομάτοι θαυμασμό καί χαρά κρυφή οί Άρβανιτάδες καί πάλι δεν τό πίστευαν:
—
Μπρε - μπρέ, είδες εκεί άποκοτιά, ναρθούνε να χαθούνε
μαζί μας !
Θάρρεψαν κι’άτοί τους πιο πολύ καί βλέπαν πιά, μέ κρυφό
καμάρι καί περηφάνεια τον Αρχηγό τους τον Ά λή, πού είχε φ ί
λους τόσο μπιστεμένους.
Ό Ά λή - Φαρμάκης, πού ήταν «πιστός, μυαλωμένος, σιω
πηλός κι’άράθυμος», μά καί πού τδλεγε ή καρδιά του, τά μπιστεύτηκε δλα στο φίλο του, πού ήξερε τήν άξία του, καί τήν
προσωπική του άσφάλεια ακόμα. Ό Κολοκοτρώνης μέ τήν πιδεξωσύνη του, βελτίωσε τήν άμυνα, φτιάχνοντας τάφρο γύρω στο
κάστρο, κατάλληλες φρουρές καί οικονομία στα τρόφιμα. Κι’ ό
πόλεμος άρχισε μέ πείσμα κι’ άπ’ τις δυο μεριές. 01 οχτροί, τόσο
ζυγώνανε πολύ, πού χτυπιόντουσαν ακόμα καί μέ πέτρες. Τρι
άντα ολάκερες μέρες, χωρίς άναπαμό, κράταγε τό ντουφενοβόλι.
Κ ι’ άπάνου στις τριάντα μέρες, ό Πασόμπεης μηνάει στον Ά λ ή
συβιβασμό:
«Σοΰ χαρίζω τον πύργο, τήν πραμμάτεια κι’ ούλα σου τά
φταιξίματα. Νά μοΰ παραδώκεις μόνο τόν Κολοκοτρώνη καί
τούς δικούς του».
Ό Ά λή - Φαρμάκης, χωρίς νά πει τίποτε σέ κανένα, τοΰ
άποκςίθηκε:
« Ά ν είναι τής τιμής καί τής παλληκαριας, νά δώσω ?να
φίλο μου, όπου ήρθε νά μέ βοηθήσει άπό τά νησιά κι* έγώ
ήμπορώ νά τό κάμω».
Ό Πασόμπεης τότε λέει:
«’Αληθινά είναι αυτό, πλήν ντελελί μέγα πράμμα μέ ένα
ρωμαίο νά χαθεί τόση Τουρκιά, διά έναν άνθρωπο».
Μά 6 Ά λή - Φαρμάκης, τοΰ άπάντησε κοφτά:

-9 -

«Αυτό δεν γίνεται' κάμετε λαγούμι *ι’ «ν ήμπορέστε ανα
ποδογυρίστε μας. “Εχει ό θεός».
Οί κουβέντες σταμάτησαν καί τό πανηγύρι ξανάρχισε. Τό
βράδυ ό Ά λή - Φαρμάκης κάλεσε συμβούλιο Αγάδες, μπουλουμπαξήδες, τον Κολοκοτρώνη και τούς είπε τα καθέκαστα. Οί
Λαλιώτες άποκρίθηκαν μ’ έ'να στόμα: <Χ«σια, δλοι νά χαθούμε,
μά αυτό δεν μπορούμε νά τό κάμουμε».
Ό Κολοκοτρώνης πετάχτηκε άπονου καί τούς λέει:
«Ελάτε νά μέ δώσετε νά ξεμπερδεύουμε. Καλύτερα νά χαθεί
£νας παρά νά χαθούμε δλοι. Έ γώ τό ψωμί μου τό έφαγα».
Τότες ό Ά λή - Φαρμάκης, ό δνθρωπος «ό κλειστός, ό λιγομήλητος», τον άγκάλιασε, τον φίλησε καί τού είπε:
«Δέν είναι έδική σου δουλειά, είναι έδική μας».
Και χωρίς κανένα δισταγμό, σαν παλληκάρια τίμια καί πιστά,
πήραν την απόφαση τους: ή νά σωθούν, ή νά πεθάνουν δλοι
τιμημένα. Κι” ό πόλεμος ξανάρχισε μέ λύσσα πιο μεγάλη. *0
Πασόμπεης διάταξε ν’ άνοίξουνε λαγούμι καί νά τούς τινάξουν
στον Αέρα. Βάνει κι’ ό Κολοκοτρώνης καί σκάφτουνε όλόγυρα
τή γής κι* άλλο έ'να λαγούμι νά πιάσουν τούς λαγούμιτζήδες.
Κι* οί κανονιές γύρω στον πύργο πέφτανε βροχή κι’ έγκρέμιζαν τά τείχια τά ψηλά. Κι’ άπάνου στις 64 τις μέρες άνάβει τό
λαγούμι. Τραντάχτηκε ό τόπος όλόγυρα, κοντά £να κάρτο, τό
κάστρο σείστηκε συθέμελα, μά ή γής ήτανε ξεθυμασμένη άπό
τό άνοιγμα κι’ ό πύργος εμεινε δρθός. Άλάλαξαν άπ’ τή χαρά
τους τά κλεισμένα παλληκάρια καί ριχτούνε μια μπαταριά,
σημάδι στούς όχτρούς πώς τίποτις δέν επαθαν. Άπολπίστηκε ό
ΓΙασόμπεης, πού μέ τόσονε στρατό, χιλιάδες κανονιές καί τον
υπόνομο, δέν μπόρεσε νά πάρει τό κάστρο καί ζητάει ξανά συβιβασμό. Ό Ά λή - Φαρμάκης δέχεται μέ δρους: Νά φύγει ό
Κολοκοτρώνης άπείραγος στη Ζάκυνθο, παίρνοντας δμηρους τοΰ
πασσά καί τό γυιό τοΰ Ά λή γιά Ινέχυρο. Νά μείνει στον πύργο
του ό Άλής, κι’ δταν πάρει γράμμα τοΰ Κολοκοτρώνη δτι
μπαρκαρίστηκε σίγουρα καί τότες πηγαίνει στον πασσά νά προ
σκυνήσει. Ό Πασόμπεης γίνεται δεχτός καί υπογράφει τά χαρ
τιά μ’ άγάδες καί μπουλουμπαξήδες καί παίρνουνε και δρκο νά
μείνουνε πιστοί, άλλοιως νά σφάξει ό Κολοκοτρώνης τούς δμη-1 0 -

ρους, δίχως κατηγορία του καμία. Φεύγει ό Κολοκοτρώνης κι’
οί δικοί τον τρεις λιγώτεροι, καί οί Λαλιώτες γιομάτοι θαμασμό για την παλληκαριά τους καί την πίστη στη φιλία, τούς
ξεπροβοδανε μέ ντουφεκιές τιμητικές, χαρμόσυνες. Φτάνουν στΰν
ΙΙνργο, μά εκεί αλλο κακό τούς περιμένει. Θυμιόνει ό Βελής
για τό συβιβασμό και βγάνει μπουγιουρντί, στο Βόϊβοντα τυΰ
ΙΙυργου τον Ίμπραΐμαγα, να πιάσει τον Κοβοκοτρώνη. Ό Ί μ πραΐμαγας, πού ήταν άξάδερφος τοΰ Ά λή, κάνει πώς δεν ξέρει
τούρκικα καί στέλνει τον Τάταρημέ to χαρτί κατά τή Γαστούνη
να τό διαβάσει καί να τον δρμηνέψει ό Κατής. Κι’ ώς νά γυ
ρίσει ό Τάταρης, μπαρκάρισε τόν Κολοκοτρώνη, π ’ άφησε γράμματ’ δτ’ εφυγε καλά καί λευτέρωσε καί τούς δμηρους.
Ό Ά λή - Φαρμάκης, σάν βεβαιώθηκε δτι ό φίλος του μπαρκαρίστηκε καλά, παρακινημένος κι’ άπό τούς δικοι'ς του, πήγε
κι’ Ιπροσκΰνησε στην Τριπολιτσά. ‘Ο Βελής δεν τόν πείραξε,
γιατ’ ήθελε νά ξεγελάσει ιόν Κολοκοτρώνη ν’άρθει στο Μορηα.
Τόν κάλεσαν λοιπόν οί αγάδες, δ Πασόμπεης κι’ ό Βελής κι*
έβαλαν και τόν' Ά λή - Φαρμάκη νά τοΰ γράψει. Μά δ Ά λής
εβαλε τήν βούλα του πάνου άπ’ την υπογραφή, σημάδι δτι
δεν επρεπε νάρθεΐ. Στέλνει ν.ι’ άνθρώπους του δ Βελής στή
Ζάκυθο ξεπίτηδες καί τόν Γιακοΰπαγα μαζί, τόν άδερφό τοΰ
Ά λή, γιά νάχει μπιστοσύνη. Μά ό Γιακοΰπαγας φιλώντας τον
τοΰ δάγκασε τ ’ αυτί. Κατάλαβ’ δ Κολοκοτρώνης και τούς λέει:
«Τραβάτ’ Ισεΐς κι’ έγώ έρχομαι κοντά».
Κι’ ώς νάρθει δ Κολοκοτρώνης, μένει έλεύτερος δ Ά λής
καί καταφέρνει στά στερνά, νά φύγει γιά τή Ζάκυθο. Βρίσκει
τό φίλο τόν πιστό, μ’ άνήσυχοι καθώς ήτανε κι’ ot δυό, βάνουν
στο νοΰ τους σχέδια τρανά. Μ’ άπό δώ καί πέρ’ αρχίζει νέα
ιστορία . . .

Δημοσιεύτηκε στό περιοδικό
1946).

«’Ελεύθερα Γράμματα* (23 Φλεβ.

ΤΟ ΤΤΑΛΛΗΚΑΡΙ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ
Σ τ’ αρματ’ αδέρφια ! “Ολοι στ' Αρματα ! . .
Μες τή βαθειά σιγαλιά τής νύχτας (28 Μάρτη τοΰ 21),
ακούστηκε ξαφνικά, ή δυνατή και σκληρή φωνή κι’ αμέσως, ή
μεγάλη καμπάνα τής "Υδρας άρχισε νά χτυπάει δαιμονισμένα,
σά φοβερή απειλή μες τό σκοτάδι.
Μέ μιας ή Αγορά γέμισε κόσμο" Αλλους φοβισμένους κι’ ανή
συχους κι’ Αλλους π’ αναστέναζαν βαθειΰ μ’ ανακούφιση καί
χαμογελαστοί έπιαναν τούς σαντιρμάδες'.
— ΙΙώ πώ τί τρέχει ; τί κακό είναι α υ τό;
— Δεν τΑμαθες; *0 ΜορηΑς ξεσηκώθηκε. Είναι λεύτερος
πιά. Μόνο Ιμεΐς είμαστε ραγιάδες Ακόμα.
Μια στιγμή κάποιο σούσουρο γίνηκε, μετά σιγή, πού δε βά
σταξε πολύ κι’ Ακολούθησαν ξεφωνητά χαράς. Κι’ δλοι τους
ετρεχαν κατά κεΐ πού ήταν ή ταβέρνα τοΰ Κουτσογιάννη. Δυο
Ανθρωποι Ιβγαιναν, 6 έ'νας μεσόκοπος καί σοβαρός κι’ ό Αλλος
πολύ νέος, καλοντυμένος καί χαμογελαστός. Κι’ όλοι τούς έκαναν
τόπο μέ σεβασμό γιά νά περάσουν.
— Ποιοι είν α ι; Ποιοι είνα ι;
— Ό καπτάν Άντώνης καί τό νοικοκυρόπουλο ό Γκίκας.
Σιγά - σιγά, τούς κύκλωσαν κι’ Αρχισαν νά τούς ρωτούν:
— Γιά τ’δνομα τοΰ Θεοΰ, καπτάν Άντοίνη, τί γίνεται;
— Τ ’ αδέρφια μας οί Πελοποννήσιοι—τούς λέει δ Άντώνης
Οικονόμου καί δίπλα του παράστεκ’ δ Γκίκας θ . Γκίκας—εσήκωσαν τήν έπανάσταση κι’έμεΐς εδώ σαπίζουμε στήν αργία. Τά
καράβια μας κάθουνται δεμένα στο λιμάνι. 300 παλληκάρια μας,
τά στείλαμε πεσκέσι στο Σουλτάνο. Κι’ οί προεστοί κυττάνε
μόνο τό βιός τους καί μάς μποδίζουν τά κινηθούμε. Μά ήρθε
καιρός κι’ Ιμεΐς νά πάρουμε τά δπλα. 01 Σπετσιώτες μας εστειλαν δυο καράβια νά συνεννοηθοΰμε.
1. Μαχαίρια Ύδ^αίΐκα.
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\fv πρύ(|'τασε να τελειώσει, αλαλαγμοί χαρΰς και φωνές
<ΗΊΐ;ι/.ι'|θ(ϋναν τήν σκέψη του:
— Όμπρός ! να μη χάνουμε καιρό ! Στο λιμάνι ο όλοι μας νά
πιάσουμε τα καράβια !
ΚΓ ολο εκείνο τΰ πλήθος ξεχύθηκε έξαλλο καί σέ δυο λεπτά
ήταν <ηό λιμάνι. Ηρήκαν ίκεΐ στοιβαγμένα δοκάρια λυγής λογή;, για μπαρκάρισμα καί σκαρφάλωσαν στα καράβια. ί>2 έτοιμοπόλεμα πλοία, χωρίς καλά - καλά νά τό νοιώσει κανείς, βρίσκον
ταν στά χέρια τοΰ ξεσηκωμένου λαοϋ τής "Υδρας.
Τι παραλήρημα ήταν αντό; ΙΙοΰ βρέθηκε ίίλος εκείνος ό
κόσμος ; 1Ιο>ς άναψε ξαφνικά ή επαναστατική φλόγα ;
— Στήν Καγκελλαρία ! Στήν Καγκελλαρία !
Κι’ ϋρμησαν ίίλοι τους στο Διοικητήριο, οπου ημέρες τιόρα
συναγμένοι οί προεστοί κουβέντιαζαν καί ξανακουβένααζαν καί
καμιάν απόφαση δ'.ς έπερναν, παρά μόνο λογόφερναν με τον
προεστό Θόδοιρο Γ κίκα:
— Είδες πάλι ό προκομένος ο γυιός σου; Γυρίζει μ’ αυτόν
τόν χαμένο τόν Οικονόμου καί τούς ρέμπελους καί φέρνει άνακατοσοΰρες σώ νησί. νΑκου σαματάς πού γίνετα ι! Ό θεός νά
βάλει τό χέρι του. ’Ακοΰς εκεί τό παλιόπαιδο, νά τοΰ ξεσηκώ
σουν τά μυαλά οί καρμπονάροι . . . Μο)ρέ χάλασ’ ό κόσμος σοϋ
λέω. Νά μάς πολεμάν καί τά ϊδια τά παιδιά μας, πού γι’ αυτά
μαζεύαμε μέ τόν ΐδρω μας καί τόσους μόχτους, τά πλοΰτη.
νΚλα Χριστέ καί Παναγιά ! Σίγουρα μάς καταράστηκ" ό Θεός..
Κι’ ό Θόδωρος Γκίκας, μέ κατεβασμένο πρόσωπο, δεν εβγανεν άχνα. Μά καί τί να πεΤ, πού ήξερε τις παλαβές ιδέες τοΰ
γυιοΰ του: «Ά φοΰ είχε την τρέλλα να μοΰ λέει—ύ θεός νά μέ.
αχωρέσει—ν’αφήσω τούς νοικοκυραίους καί νά πάω μέ τό λαό !».
Μά ό θόρυβος δλο καί μεγάλωνε κι’ δλο πλησίαζε. Φωνές,
ξεφωνητά: «Ζήτω ή επανάσταση!», μπαταρίες, τραγούδια,
χαλασμός κόσμου. Σέ λίγο, πηδώντας tu σκαλιά, μ’ αναμμένα
πρόσωπα, έξαλλοι έμπαιναν στήν Καγκελλαρία κι’ έκοβαν από
τομα τις άκαρπες κουβέντες των νοικοκυραίων. Κι’ αντίο καλή
τάξη καί σεβασμός και τά ρέστα. Πάν κατ’ ανέμου πολύχρονες
συνήθειες καί διοικητής καί προνόμια πού τ’ άναγνο>ρισ’ ό
Σουλτάνος καί τά εΰλόγησ’ ό Θεός. Τοΰτοι μάτια μου τ’ άνα-
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ποδογύρισαν ουλα τά πράματα. “Εδιωξαν τούς νοικοκυραίους
πού ήξεραν νά διαφεντεύουν κι’ άνάλαβαν άτοί τους, άσουλούπωτοι καί ξεβράκωτοι, νά κυβερνάν. ΙΙάλι καλά δμως πού εγιναν
δλα, μέσα σέ μιά νύχτα μονάχα, μέ τάξη καί χωρίς σταλαματιά
αίμα. Κ ι’ οί νοικοκυραΐοι, στην άνάγκη δείχνοντας καλόγνωμοι
κι’ υπομονετικοί παραμέρισαν καί στις 31 τοΰ Μάρτη, μέ χαρτιά
κι’ υπογραφές αναγνώριζαν αρχηγό, τόν Άντώνη ΟΙκονόμου
καί τή Δημοκρατική του διοίκηση.
Κι’ άρχισαν αμέσως οί νέοι άρχόντοι τή στρατολογία γιά
ξηρά καί γιά θάλασσα, δίνοντας 8 τάλαρα στον καθένα καί Τ)0
γιά τις φαμίλιες τους. Κι’ Ιπλήρωνχν οί νοικοκυραΐοι φρόνιμα
καί σιωπηλά, κλεισμένοι στά σπίτια τους καί κρεμώντας τά τάλαρ’ άπ’ τά κλειστά τους παράθυρα.
Κι' έκαμαν καί μιά γιορτή, οί νέοι άρχόντοι, πού νά ποϋμε
τήν αλήθεια χάρηκ’ ή καρδιά τοΰ κοσμάκη καί τά μάτια του
πλημμύρισαν δάκρυα άπό τή συγκίνηση: Κατέβασαν τις τούρκι
κες σημαίες άπ’ τά καράβια καί τό νησί καί ύψωσαν τις έλληνικές. Καί δίνουν στούς καπετάνιους καί σ’ ούλα τά πλεούμενα
ντουκάλες1 καί πασαπόρτια καί τούς βάνουν νά πλερώνουν
συνεισφορές. Κι’ οσοι παρακοΰν γίνονται πρέζοι* κι* οί ναΰτες
τους δουλεύουν στανικά στις ντόπιες τής "Υδρας. Στέλνουν
καί γλήγορο καράβι στη Μήλο νά ξαναφέρει στο νησί τούς
ναΰτες, πού εστελναν οί νοικοκυραΐοι κάθε χρόνο στο Σουλτάνο.
Καί στις 1G τοΰ ’Απρίλη, ξεσηκώνουν Ιπίσημα τήν "Υδρα στήν
Επανάσταση !
Τώρα πια μπορεΐ νά είναι ήσυχος ό Μορηάς, δεν είναι μό
νος του. Οί Τούρκοι δέν μπορούν νά στείλουν στρατό. Γιατί,
θάμα πρωτάκουστο, ενας λαός σκλάβος, Εχει στόλο έτοιμο κι’
άξιο νά έμποδίσει τά πλοία τοΰ καταχτητή νά πνίξουν τήν
έπανάστάση.
Μά τί τά θές, τί τά γυρεύεις. Τίποτες δέν είναι σίγουρο
σ’ αύτόν τόν ντουνιά. "Ολο γυρίζ’ ό κύκλος. Καί δέ σοΰ λέω,
δούλεψε πολύ κι’ ή μπαμπεσιά κι’ οί κρυμμένες κασέλες μέ τά
]. Νι'α έγγραφα.
2. Λεία ηο/>'|ΐου.

-1 4 -

φλουριά, έφταιξε κι’ ή καλωσύνη τ’ Άντώνη κι’ έτσι οί νοικοκυραίοι κατάφεραν σέ λίγο καί ξηναπήραν τήν εξουσία. Μά δέν
τούς έφτασε ποίίδιωξαν τον Καπτάν Άντοίνη, οί ευλογημένοι.
Κακή ώρα, πού αργότερα τον σκότωσαν, λογιάζω. Γιατί βρίσκουνται μερικοί άνθρωποι σήμερα πού σοΰ λέν, πώς ό Ά ντώ νης Οικονόμου ήταν άπο τά μεγαλείτερα πρόσωπα τοΰ 21 καί
δτι αυτός στέριωσε τήν Επανάσταση μέ τά καράβια τής "Υδρας.
Κι’ ό κόσμος λυπάται περσότερο καί τό έγκλημα βαραίνει πιο
πολύ. Μ’ ας τα νά παν στήν ευχή, κάτι τέτοια θλιβερά πρά
ματα. Τό καλό ομως είναι π’ άρχισε τό πατιρντί κι’ ή “Υδρα
μπήκε στον πόλεμο καί οί νοικοκυραΐοι, εΐτ’ ήθελαν είτε δέν
ήθελαν, πού λέει κι’ ό λόγος, δέν μπόραγαν ν’ αλλάξουν τά πρά
ματα κι’ ήταν αναγκασμένοι κι’ αυτοί νά πάρουν μέρος.
Τέλος πάντων, μιά καί δέ χάλασ’ ή δουλειά κι’ ό Γκίκας Θ.
Γκίκας, ό πιστός σύντροφος τ’ Ά ντώνη, δέν έχασε τό θάρρος,
μά μέ «300 άφοσιωμένα παλληκάρια, τόν ΙΙέτρο Μαρκέζη, τον
Παντελή Νέγκα κι’ άλλους, μέ πικρή καρδιά καί βαρεία τή σκέψη
γιά τό διώξιμο τοΰ φίλου του:, έφυγαν γιά τό Μορηΰ νά πολε
μήσουν. Σύντομα έφτασαν στά Τρίκορφα κι’ έλαβαν μέρος σ’
δλες τις μάχες, γύρω στήν Τριπολιτσά. Ή παλληκαριά δλουνών
κι’ οί σαντιρμάδες τους, έκαμαν κρότο σ’ δλο τό Μορηΰ. Μά
έκεϊ πού έκαμαν άπίστευτ’ Ανδραγαθήματα καί τούς ξεπέρασαν
δλους, ήταν στο Βαλτέτσι κι’ αργότερα στήν τελευταία έφοδο
τής Τριπολιτσάς καί στ’ δχυρό σπίτι τοΰ αίμοβόρου Ά λ ή Τσεκούρα.
Τί εγινε κατόπι στήν άλωση τής Τριπολιτσάς, μ’ 2να πολυά
ριθμο μπουλούκι δχτρών πού μπλοκάρισαν, είναι κομμάτι δύσκο
λο νά τό Ιστορήσεις. Οί σαντιρμάδες στόμπωσαν άπ* τή σφαγή,
τά κορμιά κοίτονταν σωρός, τά κόκκαλα Ετριζαν άπ’ τό λιάνισμα—πιάνουνταν ή αναπνοή σου κι’ ή ψυχή σου έτρεμε κι’
έστεκε μακρυά, φίλος εϊτ’ δχτρός—γιατί οί Υ δραίοι ήταν τρελλοί, δέν εβλεπαν μπροστά τους παίρνοντας Ικδίκηση γιά τις χι
λιάδες θύματα τοΰ σκλαβωμένου γένους !
Κι’ δ νεαρός άρχηγός τους, δ Γκίκας Θ. Γκίκας, εγινε πιά
θρύλοι:. Είχε τή μεγαλείτερ’ υπόληψη μέσα στο στρατό. Οί 'Υ 
δραίοι πού έτρεφαν σεβασμό γιά τό μακαρίτη τόν Άντώνιι, τόν
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Γκίκα τόν λάτρευαν. Τούς ένθουσίαζε πολύ που, <5ν καί ήταν
άπό τά πρώτα νοικοκυρόπουλα τής "Υδρας, τά Ουσίασ’ δλα χω
ρίς δισταγμό γιά τή Λευτεριά !
Κάτι τέτοια μικροπράματα, συγκινοϋν τό λαό. Μά κι’ ό
Γκίκας Θ. Γκίκας δέν υστερούσε. Δόθηκ’ ολόψυχα στόν αγώνα,
πρόσφερ’ δ,τ’ είχε καί δέν είχε κι’ δχι κούφια λόγια νά πει;, μά
6 χιλιάδες τάλαρα σκαστά κι’ όλοστρόγγνλα. Κ ι’ άνοιγ’ ή καρ
διά του ή τρυφερή, σάν ήταν μέ τόν απλό κοσμάκη. Μισούσε
μ’δλη του τήν καρδιά τούς νοικοκυραίους καί δέν μπόραγε ποτέ
νά τούς συχωρέσει τόν άδικο σκοτωμό τ’ Άντώνη Οικονόμου.
Καί τούς εστελν’ άπανωτά τ’ άπειλητικά μηννματ’ άπ’ τό Μορηα :
«Άσπρολάτρες ! ’Απόγονοι τοΰ ’Ιούδα ! Νά μοΰ στείλτε
τόσα δεκάρια φυσέκια γιά τόν πόλεμο, άλλοιώς ί>ίρτω μέ χι
λιάδες στρατό σιήν "Υδρα κι’ άλίμονό σας!».
Κι’ οί νοικοκυραΐοι τόν ετρεμαν...
Σάν πάρθηκ’ ή Τριπολιτσά, τόν έστειλαν μέ τούς Υδραίους
καί τόν Πλαπούτα, συνοδό μέ τούς Αρβανιτάδες πού συνθη
κολόγησαν. Έ φτασαν στή Βοστίτσα, μά κι’ Ικεΐ τί νά ίδοΰν!
"Ολοι οί Βοστιτσιάνοι ήσαν ξεσηκωμένοι στο πόδι. ‘Άντρες μ’
δπλα καί σιδερικά καί λογής σύνεργα. Γυναίκες ακόμα καί παι
διά, μέ πέτρες και ξύλα, τούς υποδέχτηκαν άγριεμένοι:
—Νά μάς παραδώσετε τοΰς Αρβανιτάδες! Τοΰτα τά σκυλιά,
μας ρήμαξαν τόν τόπο περνώντας μέ τόν Κεχαγιάμπεη. Καιρός
τώρα, νά μάς τό ξεπλερώσουν.
Είδαν κι’ άπόειδαν νά τούς συγκρατ ήσουν :
— Βρέ πατριώτες, δώκαμε μπέσσα καί δέν είναι τίμια πρά
ματα τοΰτα πού λογιάζετε. Δέν είμαστε μπουλούκι μαθές νά
κάνει πάσα Ινας τοΰ κεφαλιού του. Είμαστε λαός τιμημένος.
Μ’ αύτοί, τό χαβά τους. Είχαν πάθει πολλά βλέπεις οί
δνθρωποι άπό δαύτους. Κι’ δλο πλησίαζαν άπειλητικοί κι’ έσήκωναν τά χέρια νά τούς χτυπήσουν κι’ έφώναζαν μανιασμένοι:
— "Ο χι! Ό χ ι ! Σ ’ έμας πρέρει νά δώκουν λόγο.
Θύμωσε κι’ ό Πλαπούτας σάν είδε τί άγυριστα κεφάλια
πού ήταν καί τούς λέει:
«Τό Έ θ ν ο ς μας, εκαμε τή συμφωνία κι’ έμεΐς πήραμε διάτα
νά τή φυλάξουμε. Τοΰ λόγου σας, θέτε τώρα σο>νει καί καλά
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νά πατήσουμε τόν δρκο και νά ντροπιαστούμε. Μ’ άφοΰ εΐστ’
έτσι ξεροκέφαλοι, θά σμίξουμε μέ τούς ’Αρβανίτες και θά γί
νουμε μουσαφιρέοι στον τόπο σας. Και τότες, κατά πού λέει κι’
ό /.ύγος, βλέπουμε πόσ’ απίδια βάνει ό σάκκος .. . ».
Τήν ωρα πού αυτοί λογόφερναν και πάσκιζαν μέ χίλια βά
σανα νά τούς ημερέψουν, ό Γκίκας τράβηξε παράμερα τά παλληκάρια του.
— Όμηρός παιδιά στο καράβι.
Κι’ οί 'Υδραίοι, χωρίς δργητα, μέ τούς σαντιρμάδες στο
στόμα, ρίχτηκαν στό πέλαο κι’ επιασαν ενα πλοίο πού ήταν στ*
ανοιχτά τοΰ λιμανιού. Φύλαξαν τούς ναύτες του και μ’ αυτό
μπαρκάριζαν μέρες καί μέσα σέ τρανή φασαρία τούς ’Αρβανί
τες στή Στερεά κι’ Ιπήραν πίσω τά ρεχέμια4.
Μά γυρίζοντας στήν Τριπολιτσά, Ικεΐ τούς βρήκε ή μεγάλη
συφορά. Ό Γκίκας Θ. Γκίκας άρρώστησ’ άπό λοιμική π’ άπλώθηκε στή χώρα καί σέ λιγάκι πέθανε! Τήν άλλη μέρα τάφηκε
τ’ώραΐο παλληκάρι, στήν έκκλησιά τοΰ Ταξιάρχη. Χιλιάδες συντριμμένοι άγωνιστές παρακολούθησαν τό θλιβερό του ξόδι. Κα'ι
λές, πώς εβγαιν’ Από Ενα μονάχα στόμα :
«Κρϊμας στό παλληκάρι πού τόσο πρόωρα χάθηκε!».
Σκυφτοί κι’ άπαρηγάρητ’ οί 'Υδραίοι, ξέσπασαν σ’ άναφυλητά:
«Δέ σ’δμΛιαζε λεβέντη μου, στή μαύρη γης γιά νδμπεις».

Δημοσιεύτηκε ατά «Έλβύθίρα Γράμματα» (2 2 -3 · 1946)

4 όμηροι πού δόθηκαν γιά έγγύηση.
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ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΙΟ Υ Ρ Ο Υ Σ Ι ΤΟ Υ Β ΛΑΧ Ο Θ ΑΝ Α ΣΗ

Βλάχο καλα καθόσουνα ψηλα στη Βουνιχώρα,
θυμήθηκες τα νιάτα-σου κι επήρ’ ο νούς-σου αγέρα
Και τώρα το κεφάλι-σου το πήρανε οι Τούρκοι
(δημοτικο)
Απ’ τα παλιότερα τα χρ ό νια, που η Τουρκία ήταν ακόμα φοβερή, ο
καημός της λευ τερ ιάς βαλάντωνε τ ’ αδούλωτα, της Ρούμελης τα
παλληκάρια. Κι ανηφορίζαν τα βουνά, ν ’ αντιβταθούνε Οτον
σκληρό κα ταχτητη.
Α νάμεσά -τους, πρόμαχος τιμημένος των αγωνιστων του 2 1 ,
χώ ριζ’ ο Βλαχοθανάσης,

ξε-

που ήταν μπαϊράκι στα βουνά και φλάμπουρο στους κάμπους.
Απλο χωριατόπουλό και το ύ το ς (όπως όλοι 5α οι κ λ έφ τες), απο τη
Βουνιχώρα της Φωκίδας, έ γ ιν ε ξακουομένος κλεφτοκαπετάνιος
της περιοχής γύρω στα 1 7 5 0 .
Κι ούλα τ ’ ανυπόταχτα παλληκάρια του τόπου, που δίψαγαν για
λ ευ τερ ιά , έτρ εχαν στα λ ημέρια-του. Μα ο Βλαχοθανάσης, ένα
τους αγάπαγε πιο πολυ, σα νάτανε παιδ(Γ-του, τον ψ υ χογιό-του,
το πρωτοπαλλήκαρό-του, τον Α ντρίτσ ο. Και δεν αστόχησε ο κ λ ε φ τοκα πετάνιο ς, να ειπούμε την αλήθεια. Τούτο το παλληκάρι μα
θ έ ς , ετίμησε ό χι μόνο τη δική-το υ σ ειρά , αλλα και τη Ρούμελη.
Σαν πέρασαν τα χρ ό νια , ο πολύπειρος Βλαχοθανάσης,
που γέρασε αρματωλος, πενήντα χρόνια κλέφτης
έκαμε κά τι πρωτάκουστο: όρισ’ αρχηγό του τ<ί(φά-του τον Α ν τρ ί
τσο 1
Και δεν αποτραβήχτηκε να π ε ις , αλλα μ’ ούλα-του τα 7 0 χρ όνια,
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ο ξακουστος κλεφ τοκαπ ετάνιος, μ έν ει στολίδι ατίμητο του TdUpa
με τη μακρια, την κάτασπρη /ε ν ε ιά δ α -το υ .
Aiyo αργότερα στα ΤΤέντε Ό ρ ν ια , διακόσιοι Τούρκοι με το ντερ
βέναγα Σ ε λ ψ π εη , εμπλόκαραν το Βλαχοθανάση, με τριάντα παλ
ληκάρια, ενω του έλειττ’ ο Α ντρίτσοε
ΪΤού είσ ’ ΑντροΟτσε ξακουστέ, ΑντροΟτσε ξακουσμένε,
πού είσαι και δεν φαίνεσαι ναρθεις να μας ε β /ά λ ε ις ;
Η μάχη πιάστηκε κοντά το μεσημέρι και βάαταγ' ώς το δ ειλ ιν ό .
Σκοτώνονταν πολλοί, μα και με πείσμα πολεμάν κι απο t ic δυο
μ ε ρ ιε ς . Απόκαμ’ ο Βλοχοθανάσης και δ ίν ε ι προστα/η:
-Τραβήχτε τα σπαθια. Θα κάνουμε γιουρούσι.
Ο ι Τούρκοι σαστισμένοι στην τόση την ορμη, αρχίζουν να πισωπατουν. Και ξάφνου εκείνη τη σ τ ι/μ η , φ τάνει κ ι ο Α ντρίτσος με
τον Ηλία Βιβαδιώτη και άλλα είκοσι παλληκάρια. Κι ούλοι μαζι,
εκλείσαν του? οχτρού? σε δυο φ ω τιές . Σκορπίζουνε οι Τούρκοι
και οι μισοι με το Σελίμπεη μ α ζι, πιάνουν το ρημοκλήσι, ττου ε ί
ναι σιμα στο χωρίο Κ αρούτες. Τρία ημερόνυχτα ο Α ντρίτσοε με
τα παλληκάρια-του, τους χτύττα/ε αλύπητα- τους φ έρ νει στα
στεν ά , θέλαν δε θέλαν να παραδοθουν. Και ο περήφανος μπέης
yia να σώσει τη ζω ή-του,
σκύφτει του πιάνει την ποδιά και του φ ιλ ει το χ έ ρ ι,
και τά ζ ει του Α ντρίτσου, Οωρο τα /ρόσια και φλουριά. Μα ο λ εβεντόκαρδος καπετάνιος του χ α ρ ίζει τη ζωη, χωρίς να πάρει ξα-

γορα.
Ό μως αυτη την περίλαμπρη νίκη, την ακολούθησ’ η κακοτυχια.
Στο Μ αλαντρίνο νικάν πάλι, αλλα χάνουν δυο αξετίμητα παλλη
κάρια. Τον Κώστα το Σούσμανη και το Μήτρο το Δ ενδούση. Το
χτύπημα ήταν πολυ βαρυ για τους κ λ έ φ τε ς . Κάνουν αμυντικό πια
πόλεμο και σαν έφτασ’ ο χειμώνας ανηφορίζουν στη Βουνιχώρα yia
να ξεχειμάσ ουν. Κι ο /ερο-Β λαχοθανάσης που τον βάραιναν πολυ
τα /ε ρ α τ ε ια , αποφασίζει ν ’ αποτραβηχτει απο την κλεφτουρια και
να πεθάνει ήσυχος στα χώ μα τά-το υ .
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Κι έφτασ’ η άνοιξη γοργά του 1771. Τα χιόνια είχαν αρχίσει να
λιώνουν, τα δέντρα να μπουμπουκιάζουν και τα πουλάκια, με τα
γλυκά κελ«1ίδήματά-τους, να τη χαιρ ετίζο υν χαρούμενα. Ανα
γαλλιάζουν κι οι μαύροι κ λ έφ τες, π’ ανήμεναν άπραγοι τόσον
καιρό. Τινάζουνται και σειάζουν τ ’ άρματά-τους. Αβάσταγος πια
κι ο Α ντρ ίτσ ο ς, κράζει του Βλαχοθανάση:
Σήκω ψυχοπατέρα-μου κι η άνοιξη μας πήρε.
Να πάμε κά’ τον Έ παχτο, να κάψουμε σεράγια,
και το κεφάλι ενου πασα, να βάλουμε σημάδι.
-Βρε καπετάνιο δε μπορώ, εγέραβα ο καημένος . ..
Το σκέδιο τ ’ Α ντρίτσου, 6θο και να π ε ις , ήταν παράτολμο και πο
λύ επικίνδυνο: Να φτάσουν να πατήσουνε κοτζάμ Έ παχτο, με τα
φοβέρα τα κάΟ τρα-του, να γδικιωθούνε το Μουχταρ ΤΤαΟα, που
σκότωσε τον ψυχογιο τ ’ Α ντρίτσου, αφου τον βασάνισε απάνθρω
πα. Και για τούτη την αποκοτια, χρειάζονταν πολυπειραμένος οδη γ ο ς, ο γεροκαπετάνιος Βλαχοθανάσης. Και θες η άνοιξη τον
ξεγέλασ ε, θες το κλέφτικο αίμα-τσυ τον γαργάλισε κι η τόση
του αγάπη στον Α ντρίτσο που τον θερμοπαρακαλούσε, θυμήθηκε
τα ν ιά τα -το υ κι έζωσε πάλι τ άρματά-του. Σφ ανταχτερος, με τη
βιβλική την κάτασπρη γ ενειά δ α -το υ μπήκε μπροστά και κεφαλή
στον τείίφα.
ΤΤερνουν απο το Μ αλαντρίνο, παίρνουν εγδίκηση για τα χαμένα
παλληκάρια και φτάνουν στον Έπαχτο γοργά. Μα ο Μουχταρ τους
ρίχτηκε με πολυ ασκέρι kl άρχισε μάχη φοβερή. Πέφτουν οι μπό
μπες σα βροχή και το καφτο μολύβι κα ίει την κατάλευκη γε νε ιά 
δα του γεροκαπετάνιου. Μα εκείνο που τον βουρλίζει και δεν
ν τα για ν τά ει άλλο, είναι η .μάχη που δεν έ χ ε ι τελειωμό. Σαν το
βαρβάτο τ ’ άλογο δε βαστιέται πια, ξεχν ά ει τα γερα τειά -το υ κι
αναθυμιέται την παλιά-του ορμη. Λ ογιάζει να χτυπήσει τον ίδιο
το Μ ουχταρ κ ι ακράτητος λ έε ι με θυμο:
-Α ντρούτσ ε τ ί κλειστήκαμε, σα νάμαστε γυναίκ ες;
Και χωρίς να χ ά ν ε ι τον καιρό:
Το γιαταγάνι τράβηξε κ ι ένα γιουρούσι κά νει.
ΤΤιστος κο ντά-το υ κι ο Γιάννης Ξυλικιώτης. Πεισματωμένοι κι οι
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οχτροί ξερνουν απάνω-τους ούλη τη φωτιά. Χ τυπιέται τ ’ ατρόμη
το παλληκάρι ο Γιάννης μι ο γ έρο Βλάχοι χυμάει να τον βοηθήσει.
Του πέφτουν βόλια θα βροχή, κανόνια 0α χα λ ά ζι.
Τρεις μπάλες του ερ ρ ίξανε, πίκρες φαρμακωμένες,
η μια τον πήρε στο λαιμό κι η άλλη μέο’ στο χ έ ρ ι,
κι η τρ ίτη η φαρμακερή τον πήρε στο κεφάλι.
ΤΤέφτοντας ο γερο κ απετά νιο ς, φωνάζει <3τ άλλα παλληκάρια:
-Κόψετε το κεφάλι-μου νά χετε την ευκή-μου . . .
Μ ετα την τόση συφορά,
Ο Α ντρ ο ύ τΟ ο ς ε χ ο υ χ ο Ο τ ιζ ε μ ε τ ο Ο παθι Ο το χ έ ρ ι :

"ΤΤάρτε του Γιάννη τ ’ άρματα, του Βλάχου το κεφάλι,
που γέρασε αρματωλος, στους κλέφ τες κα πετάνιος.
Να μην το πάρει η Τουρκία, το παν στα β ιλ α έτια ."
Χυμάνε φιλότιμα τα παλληκάρια, μα ήταν αργα πια. Γ ιατί, εκείνη
την ώρα, έφτασε κι ο ντερβέναγας ο Μητσομπόνος με πολυ ασκέ
ρ ι, να βοηθήσει τον ΤΤασα. Κι οι αναρίθμητοι πια οχ τρ ο ί, πήραν
του Βλάχου το κεφάλι.
Το Οεργιανάνε στα χωρία και παίρνουνε μπαξίσι.
Στα Σάλωνα οι μ π έη δες, χούφτες φλουριά κερ νο ύνε.
Απαρηγόρητος ήταν ο Α ν τρ ίτσ ο ς, που έχασε τον ψυχοπατέρα-του.
-Α ντρ ο ύτσ ο -μ’ τ ί είσαι κίτρ ιν ο ς και σ τέκ ε ις μαραμένος;
-Μ ουχταρ ΤΤασας μ’ επλάκωσε στον Έπαχτο στον κάμπο,
πέν τε πολέμους έκαμε απ’ την αυγη ώς το βράδυ,
πέντε παιδια μου σκότωσαν και το Βλαχοθανάση,
πέν τε πλευρά μου τσάκισαν και τη δεξιά-μου πλάτη, (δηλαδη τον
Βλαχοθανάση)
(Δημοσιεύτηκε στην "Επιθεώρηση Τ έχνης", αρ. 75 Μάρτη 1961.)
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ΤΟ ΔΡΑΜΑ TOY ΤΤΥΡΓΟΥ ΤΗΣ Κ Α Σ ΤΑ Ν ΙΤΣΑ Σ

-Σ εκ λ ετισ μ έν ο σε βλέπω Κωσταντή.
-Α λή θεια, χάλασε σήμερις το κέφι-μου πολυ.
-Τ ί έ χ ε ις ; Μ η/άρις και οι πύ ρ /ο ι-μ ο υ δε σε χωράν;
-Τ ί λ ε ς , κουμπάρε ΤΤαναγιώτη. Σπολά τι-σου. Ο ύλο το Κολοκοτρωνέικο τ ό χ ε ις απάνω-σου. Μα είδα ένα όνειρο κακό:
"Το πόσι-μου εκάηκε κι η φούντα του σπαθιού-μου.
Το πόοι ε ίν ’ η /υ ναίκα-μο υ κ ι η φούντα τα πα ιδιά -μου."
-Ν τρ ο π ή ς Κολοκοτρώνη. Χρόνια ολάκερα μαζι δεν αλικοτήσαμε
Τούρκους κ ι Α ρβανίτες και τώρα μου κ λ α ί/ε σ ’ εδω χάμου σα γυ
ναίκα .
- Ά μ π ο τ ε ς έτσ ι νάναι. Μάχω ‘να παράξενο προαίστημα. Κάτι κα
κό θα μας γ ε ν ε ι.
"Τακούει ο ΤΤανα/ιώταρος κ ι εσβύστη απο τα /έ λ ο ια .
- Τ ί λ ε ς , κουμπάρε Κωσταντή, τ ί λ ε ς , τ ί κ ο υ β εν τιά ζεις;
Τίχαρις είν α ι του Μυστρα να το'π ατο ύ ν οι Τούρκοι;
ΤΤοτε δεν επατήθηκε της Καστανιας ο πύργος,
ουδε ο Τούρκος την πάτησε, μώίδε και ο Αλλαμάνος."
Μα κείνη τη σ τ ι/μ η , νάσου λαχανιασμένο φ τάνει το καραούλι:
-Κ απιτάνιο! φωνάζει του ΤΓανα/ιώταρου. Σ το Μαραθωνήσι μπήκε
η Αρμάδα. Κι ο σερασκέρης ο Α λήμπεης, μιαν ώρα σ τρ άτ’ αλάρ/α
έστησε το ορδι.
-Κ αι τ ί γυ ρ ε ύ ει βρε ο πα λιότουργος; Ατάραχος ο ΤΤαναγιώταρος
τόνε ρωτάει:
-Θ έ λ ε ι να προσκυνήσουμε. Και ζη τά ει ρεέμια το χιό-σ ου και του
Κολοκοτρώνη το πα ιδί.
-ΤΤές-του, δεν προσκυνάμε, τ ’ απάντησαν με μια φωνη μαζι:
"Θ έλουμε πόλεμο κ ι ας προσκυνήσει, όποιος μ έν ει νικη μ ένος."
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Ο ΤΤαναγιώταρος Βενετσανάκης, 3 7 - 3 8 χρόνων, άσπρος -άσπρος,
μαύρα μαλλια, "σόι άνθρωπος", ήτανε γίγαντας σωστός. Και ε ίχε
τον πύργο-του Οτη Μικρή Καστάνιτσα, έξη ώρες απο το Γύθειο,
στον Ταΰγετο ψηλα. Και με τα πέν τε αδέρφ ια-του μ α ζι, έγ ιν ε ο
πρώτος της Μάνης κα πετά ν ιο ς.
Λ ογης-λογης ζορμπάδες μαζεύτηκαν εκει και Τούρκοι κι Αρβανί
τε ς κι άνθρωποι ακόμα του σκοινιού και παλουκιου καμία φορα.
Θ εότρελος παλληκαρας, μπήκε <3τ Ανάπλι κάποτες και πήρε τα
παιδια του Μουσελήιη και τ ’ Αλήμπεη διοικητη.
Τον ίδιο τον καιρό κ ι ο Κωσταντής Κολοκοτρώνης, σκότωνε τον
περίφημο παλληκαρα Μ έτζο-Α ράπη, στον κάμπο τ Ά ι-Γ ιώ ργητης
Ν εμ έα ς. Και με άλλους κλέφ τες ο Κωσταντής, βοήθησε τον Καπετάνμπεη Γαζη Χασαν, στο χαλασμό των Αλβανών, που είχαν
ρημάξει εννιά χρόνια ούλο το Μόρια. Ό μω ς όταν ο Χασαν τον
παίνεσε και του ζήτησε να προσκυνήσει, ο ασυμβίβαστος Κωστα
ντής αρνήθηκε. Και προγραμμένος απο τους Τούρκους, έφυγ’ απο
την Καρύταινα μούλο το Κ ολοκοτρυνέικο το σ όι, για τους πύρ
γους του κουμπάρου-του ΤΤαναγιώταρου.
Γέμισε τό τε ς η Καστάνιτσα κλεφτουρια. Και σαν έφυγε και ο Χα
σαν, οι δυο πρωτοκλέφτες κ ι αχώριστοι πια φ ίλ ο ι, διαφέντευαν
ούλο το Μ όρια. Και τσούρμο φέρναν τους οχτρούς Τούρκους κι
Αρβανιτάδες και παίρνανε τα λάφυρα και τα κεφ άλια-τους μαζι.
Μα με την τόση δύναμή-τους, άρχισε κ ι ο φ τόνος να δου λεύ ει.
Στη μέσα Μάνη, τα πολλά κι αντίζηλα καπετανάτα, που πότες δε
μόνοιαζαν, δεν έβλεπαν με καλο μάτι τους δύο πρωτοκλέφτες.
Κι ανήσυχοι σπιγούνιασαν και σ τείλανε στην Πόλη, το Βενετσανάκη Αναγνώστη, αξάδερφο του ΤΤαναγιώταρου, κρυφά:
-ΤΤασά-μου, σώσε-μας, απο τους φοβερούς ζορμπάδες1.
Και ξεκ ιν ά ει πάλι ο Κατάμπεης και νάτος φ τάνει δέκα τ ’ Αλωνάρη
(1780) με την αρμάδα-του κι αράζει στο Μαραθονήσι (κοντά στο
Γύθειο). Και ο σερασκέρης-του Αλήμπεης με δέκα χιλ ιά δ ες στρα
τό και μπόμπες και κανόνια, ζύγωσε κοντά μιαν ώρα στην Καστά
νιτσα:
"Σ τη ν Ά ρια που έρρηξε τ ’ ορδι διαβάζει το φερμάνι:
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-ΤΤοιος ε ίν ’ ο ΤΤαναγιώταρος, ποιο λεν Κολοκοτρώνη,
ναρθουν να προσκυνήσουνε, ραγιάδες να γ ε ν ο ό ν ε ."
Μα τ ’ ανυπόταχτα παλληκάρια, του έδιναν κοφτή την απάντηση:
"Δ εν προσκυνούμε Αλήμπεη, ο νούς-σου μην το β άνει,
τ ’ άρματα δεν τα δίνο υ με, ραγιάδες να γενοΟμε,
παρα θα γ ίν ε ι πόλεμος, με τόπια με ντουφ έκια."

Κι άρχισε φ οβεροί ο πόλεμος με μπόμπες και κανόνια:
-Τούτη η δουλειά, σαν άσκημη μου φ α ίν ετα ι, μιλάει ο Κωσταντής.
Δ εν φ τάνει μόνο η δική-μας η παλληκαρια.
-Μ η χολοσκά νεις, Κωσταντή. Ο πύργος-μου καλα κ ρ α τεί. Θα
μας βοηθήσουν κ ι ο Τζανέτμπεης κι οι φ ίλοι-μας Μ αν ιά τες.
Μα οι οχτροί τους σφίγγανε σ τενά, σ τεριάς και του πελάου.
Ίδιο θ ε ρ ιό , ο ΤΤαναγιώταρος, οι Κολοκοτρωναίοι κ . εκατό πενή
ντα παλληκάρια, σα λιοντάρια πολεμάν και δεκατίζουν την Τουρ
κία. Μ’ αλλοίμονο1. Βοήθεια δεν φ άνει πουθενά. Ο ύ τε οι Μανιά
τ ε ς , ο ύ τ’ ο συμπέθερος Τζανέτμπεης. Κι ο άπιστος ο δραγουμάνος του Χασαν, ο " τε χ ν ίτη ς" Φαναριώτης Μ αυρογένης, που υ
πόταξε τη Μάνη, πάλι τα σκάρωσε καλα. Σπιγούνιασε τους Μα
ν ιά τε ς και το Μ πέη-της Μιχάλη Τρουπάκη, κι άφησαν τα παλλη
κάρια να χαλαστουν αβοήθητα, ενω ο Αλήμπεης:
"Δώδεκα μέρες πολεμάει με τόπια με ντουφέκια,
την Κυριακή το δειλ ιν ό μεγάλα τόπια (κανόνια) βγάλαν,
καρσι στον πύργο τάβαλαν, τον πύργο να χαλάσουν.
Βλέπουν τον πύργο κι έτρεμε κι ήθελε για να πέσ ει . . . "

Ο Κωσταντής, που ένιωσε τον κ ίντυ ν ο , είπε τό τε σ το φ ίλ ο - τ ο υ :
-Κουμπάρε ΤΤαναγιώτη, ούλοι μας απαράτησαν. Μην ολ πίζεις
μπλιο βοήθεια καμία. Να κάνουμε γιουρούσι κίσως και σωθούμε.
-Δ ίκ ιο έ χ ε ις Κωσταντή (είπε τούτη τη φορα κ ι ο ΤΤαναγιώταρος,
που ήξερε το φ ίλο-του για μυαλωμένο πιο πολυ). Απόψε κιόλας
δρόμο θ ανοίξουμε με τα σπαθια. Μ’ αυτο το αφιλότιμο φεγγάρι
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θο δειπνήσ’ αργά. Κι η νύχτα τόσο λίγη. Και με το γυναικόπαιδο
που θάχουμε μαζι, το καταπόδι θα μας πάρουν τα σκυλιά. Ε, μωρε
λέω, κι ο κλέφτης πρέπει νάναι μόνος-του σαν το δ ε ν τρ ί.
-Μη βλαστημας, την ώρα τούτη ΤΤαναγιώτη . . .
-Μάσε τα παλληκάρια Κωσταντή και τις φ αμίλιες-μας μαζι. Θα
πεταχτω κι εγω στο γέρο μια στιγμή.

•
Ο πατέρα ς-το υ Βενετσανάκης, με τα ογδόντα-του χρόνια και τη
γριά-το υ κράταγε τον ένα πύργο με δυο υ π η ρ έ τε ς. Κι ακούοντας
την απόφαση για το γιουρούσι:
-Σ ύ ρ τε παιδιά-μου, με την ευκή-μου στο καλο (είπε στον ΙΤαναγιώταρο, που φίλαγε το χ έ ρ ι-το υ με σεβασμό). Βάλε φωτιά στον
πύργο-σου κι εγω θα μένω εδω να πολεμώ.
-Γέρο-μου, θα σας πάρουμε στον ώμο τα παιδιά-σου.
-Γιόκα-μου, μην πικραίνεσαι (του πρόστεσε κ ι η σεβαστή-του μά
να) . Κι όταν σωθείτε σεις με τ ο καλο, κ υ ττά χτε και για μας. Με την
ευκή-μας, μάτια-μου, και ν ά χεις τ ’ αγγονάκια-μου στο νου.
Σαν έφευγε το παλληκάρι το σκληρό, πρώτη φορά νιώσε τα μάτια
να βουρκώνουν.

Και σύντας βασίλεψε και το φ εγγάρι, άρχισε το παράτολμο γιου
ρούσι, μες σ τις χιλ ιάδες τους οχτρ ο ύ ς, που τους είχαν ολόγυρα
μπλοκάρει. Κι άνοιγαν δρόμο τα οπαθια στην ξαφνιασμένη την
Τουρκία. ΤΤερναν οι κλέφτες φοβεροί και χάνουν τρ ε ις νομάτους.
Μ’ απ τον πολυ το σάλαγο και τ ’ αλαλητα, σαστίζουν και ξεμ έ
νουν τα παιδια. Κι η νύχτα του Αλωνάρη, α χ 1., πόσο ήτανε μικρή.
Φτάνουν οι Τούρκοι στο βουνο, τους κόβουνε το δρόμο για τη
Μάνη. Κι αρχίζουν το κυνηγητό στους λ ό γγους, τα φαράγγια,
που κρύφτηκαν οι κ λ έ φ τε ς . Πιάνουν οι φοβεροί γ ε ίτ ο ν έ ς -τ ο υ ,
οι Α ρβανίτες Βαρδουνιώτες, τον ΤΓαναγιώταρο ζωντανό και τον
καταξεσχίζουνε με λύσσα στη στιγμή.
Λαβώθηκε κι ο Κωσταντής και κρύβεται στους λ ό γγου ς. Τ’ άναψε
δίψα η λαβωματια και σέρ νεται σαν το θερ ιό , νάβρει νερο να δροΟιΟτει. Και Τούρκος φίλος τόνε θωρει, με μπαμπεοια τόνε ζυγώ
ν ε ι. Λέει θα τον σώσει, μα κρυφά σ ’ άλλους εφτα όμ οιοός-του,
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το φανερώ νει. Τον έπιασαν, τον σκότωσαν, του πήραν το κεμέρι
του και κρύψαν το κορμ ί-του για να κρατήσουν οι ίδ ιο ι τα φλου
ριά. Χάθηκαν και τ ' αδέρφ ια-του ο Γιώργης κ ι ο Γιαννάκης. Και ο
Αποστόλης, που βαρια ήτανε λαβωμένος, μην τον ντροπιάσουν οι
ο χ τρ ο ί, σκοτώθηκεν α τό ς -το υ .

Τρέχουν οι Τούρκοι τώρα θαρρετοί και φτάνουνε στους ΤΤύργους.
Κι ο γερο-Β ενετσανάκης κ α ρ τερ εί, ν ’ ανάψει τη φωτιά να τιν α 
χτούν ούλοι μαζι. Μα ο δού λ ο ς-το υ δείλιασε την τελευ ταία κρί
σιμη σ τιγμή, το πρόδωσε στους Τούρκους κι έσβυσε το φ υ τίλ ι, να
του χαρίσουν τη ζωη. Και πιάνουν το Βενετσανάκη ζω ντανό.
-Γέρο-μου για δεν προσκυνάς; τόνε ρωτάει ο Καπετάνμπεης:
-Θ έλω , δε θέλω προσκυνώ, του λ έε ι τώρα ο γ έ ρ ο ς . Και σκύβει το
κεφ άλι-το υ , οι Τούρκοι να το πάρουν.
- Ό χ ι , του λ έε ι ο ΙΤασας, προσκυνημένο κεφάλι δεν κόβ εται. Μα
κόφτε τα δυο χ έ ρ ια -το υ μονάχα και τα πόδια. Και ζεμ ατίσ τε τ ις
πληγές ύστερα με κατράμι. Και στο κατάρτι-μου μπροστά, θέλω
να τον κρεμάστε. Φ έρτε-μ ου τώρα τα παιδια αυτού του ΤΤαναγιώταρου και του Κολοκοτρώνη. Μας ξέφυγε κανένα;
-ΤΤασά-μου, απ’ ούλο το Κολοκοτρωνέικο τ ’ ασκέρι γλύτωσ1 ο Α
ναγνώστης και άλλο παλληκάρια. Και η γυναίκα του Κωσταντή,
ντυμένη αντρικα με δυο μονάχα-της παιδια. Το ένα κο ρ ίτσ ι, τ ’
άλλο σερ νικό , ώς έντεκα χρονώνε.
-Κ αι πώς τον λ ένε το μικρό;
-Το λένε Θοδωράκη.
-Α ς ε ίν α ι. Ένα παλιόπαιδο και τ ί μπορει να κά νει . . .
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ΣΤΗΣ Κ Α Λ ΙΑ Κ Ο ΥΔ Α Σ ΤΑ ΣΤΕΝΑ

Χτυπάν οι καμπάνες αδιάκοπα στο Μ εσολόγγι λυπητερά. Τοφοβερο κ ι ανεπάντεχο μαντάτο, κατατρόμαξε τον κοσμάκη:
-Σκοτώθηκεν ο Μ άρκος!
Κι οΟλοι-τουε τρέχουν βουβοί, ξέψ υχοι, ά ταχτοι με δάκρυα στα
μ άτια, στο σ πίτι τη ς Μάρως, της χαροκαμένης αδερφής-του.
Κανένας, όμως δεν τολμάει να το πιστέψ ει.
-Ε ίναι αλήθεια; ρωτάνε με φωνη σβυσμένη.
-Χάθηκε το παλληκάρι-μαςI Ο έπαρχος και χ ιλ ιά δ ες ο ν το υ ν ιά ς,
πάνε να ρουπαντήσουν το νεκρό ήρωά-μας. Κι η Μάρω, θ έλ ει
για στερνή φορα, στο σ π ίτι να τον κλάψει.
-Α χ 1. Τώρα Θ έ -μ ο υ , τ ί θα γ ίν ε ι;

Δ εν ήταν ο πόνος μοναχα, που ένιωθαν ο χτροί και φίλοι (κι ο
Μάρκος δεν ε ίχ ε κανένα σ χτρο), μα και ο τρόμος για την τύχη
του Μ εσολογγίου, σαν έλειψε ο ασύγκριτος πρ ο σ τάτης-του , ο
Μάρκος Μ πότσαρης.
Γιατι ο Μ ουσταης της Σκόντρας ο ΤΤασας, ροβόλαγε απειλητικός
με δυνατό φουσάτο Α ρβανιτάδες και τώρα ποιος θα τον πισωδρομίσ ει; Ο φόβος και η αγωνία μεγάλωναν τη λύπη.
Μα οι αδάμαστοι Σ ουλιώ τες, δεν ξέρουν μόνο να κλαίνε και να
τιμάνε στους τρανούς δικ ο ύ ς-το υ ς , αλλα θέλουν και να γδικιωθούνε.
Σφίξαν τον π ό ν ο -το υ ς ’ τινάχτηκαν κι αγριεμμένοι άρχισαν να ε 
τοιμάζουν τα καρυοφ ύλια-τους. Κι ανάμεσά-τους ο μισογερασμένος που ίσκιωνε τον τόπο κ ι ού λο ι-το υς τον κυτταν με σεβασμό,
ο Ζυγούρης ο Τζαβέλας, λιγομίλητος και σοβαρος:
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-Δ ε ν είναι καιρός να χάνουμε παιδια. ΤΤάμε να πιάσουμε της Καλιακούδας τα γκρεμνα. Ο Μάρκος περ ιμ ένει . . .

•
Κι ο άγριος ο Σκόντρας ο ΤΤασας, θεριμένος τώρα με του Μάρκου
το αίμα ρίχτηκε με ούλο-του τ ’ ασκέρι την Καλλιακούδα να π εράσει. Με το σπαθί Οτο χ έ ρ ι, α τό ς-το υ καβαλλάρης, ορμάει και
Οπρώχνει τους Α ρβ ανιτάδες-το υ πάνω στα Σουλιώτικα ταμπούρια.
Την ίδια μέρα, τρ ε ις φορές κά νει γιουρούσι φοβερο, μα οι Τζαβ ελαίοι, οι Ρουμελιώτες του Σκαλτσοδήμου και Κ οντογιάννη κι
οι Βοστιτσιάνοι του καπεταν Ροδόπουλου, ατράνταχτοι θερίζουν
την Α ρβανιτια. Μ ετράει ο Μουσταης-ΤΤασας του λείπουν πεντα
κόσιοι.
-Ξαναζωντάνεψε ο Μ άρκος, λ έ ε ι, και θα μου φ άει την Τουρκία.
Να δώσουμε άσπρα πολλά στους καπιτάνιους Σιαδήμα και Γιολδάση, που φυλάνε το γκρεμνό, να βγούμε να τους κλείσουμε σε δυο
φ ω τιές, αλλοιώτικα χαθήκαμε.
Κι αυτοί οι άπιστοι, όπως φ αίνεται, προδώσανε τους φ ίλ ους-του ς
για τ ’ άσπρα, παραμερίσανε κι αφήοαν τους οχτρούς ολονυχτις
να περάσουν το μονοπάτι το σ τεν ό .
Και σαν εφώτισε τη μέρα ο θ ε ο ς , οι Α ρβανίτες άρχισαν τό τε ς να
χτυπάν τα παλληκάρια τα προδωμέν’ απο ούλες τ ις μ ε ρ ιε ς . Βλέπ’
ο Ζυγούρης ο Τζαβέλλας, που με μπαμπεσιό τον έκλεισαν και
σ έρ νει το σ παθί-του.
-ΤΤαιδια, τους λ έε ι, π ετά χτε τις φλοκάτες και βγάλτε τα σπαθια.
Δρόμο θ ’ ανοίξουμε μέσ’ απο τ ’ Α ρβανίτικα κορμιά. Κι όποιος
του είναι τυ χ ερ ό , θάχει το Μάρκο συντροφιά.
Και σα λοντάρια χύμησαν απ τα ταμπούρια ξαφνικα, καταμεΟις
μές στους ο χ τρ ο ύ ς .
Ξιππάστηκε η Αρβανιτια στην τόση την παλληκαρια.
-Α λ λάχ1. Α λλάχ1. Γιουρούσι ντάλα μεσημέρι1. Είδες ποτέ-σ ου τ έ 
τοια αποκοτια; ΤΤαλάβωσ’ ο Ζυγούρης . . .
Σπαθια, μαχαίρια και κορμιά μπερδεύονται με φοβερον αλαλαγμό,
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που τρ άνταζε το ν τόπο. ΤΤέφτουν σωρός οι Γκέκηδες, μα και με
λύσσα πολεμάν να φράξουνε το δρόμο. Κι απ’ τα /κρεμνα του
Μουσταη το αμέτρητο ασκέρι, ρ ίχ τε ι απάνω-τους αδιάκοπα καυτό
μολύβι κι ακόμα και βραχόπετρες τους κατρακύλαν.
Κι ο χερασμένος ο Ζ υ/οΟ ρη ς, του ξακουσμένου Λάμπρου ο τρ ίτο ς
yio c , θυμήθηκε τα νιά τα -το υ και πολεμάει μπροστα-μπροστα.
Στην τόοη-του ορμη, οι Α ρβανίτες πούτρεμαν το Τζαβελέικο
σπαθί, πισωδρομούν και πιάνουν t ic π λ α /ιε ς .
ΤΤερναν ανάμεσα τα παλληκάρια, μα και χ ιλ ιά δ ες καρυοφίλια τα
χτυπάν απο ούλεε t ic μ ε ρ ιε ς .
Σαν ξέφ υ/α ν απο την τρομερή φωτιά, χωρίς φλοκάτες και πανωτάρ ια, καταματωμένοι και με τσακισμένα τα σπαθια, κυ τταν ανήσυ
χ ο ι δ ε ξια -ζε ρ β α . Μ’ α χ 1. Ί( καινούρια πάλι συφορά (18 μέρεΰ μό
νο μετα το Μάρκο) χάθηκε και ο καπεταν Ζ υ /ο ύ ρ η ς1. Μ αζί-του
σκοτώθηκαν ο Νώιος του Κ ο ντο/ιάνη το π α ιδί, ο Δ ημο-Κ ίτζος κι
άλλοι κοντά γ ;που διακόσιοι λ εβ έν τες δ ια λ ε χ το ί, π’ α/ιάσαν με
το aifia-το υ ς τη ς Καλλιακοΰδας τα σ τεν ά .
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ TOY ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΥ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΟΥ

Ο ΓΙΩΡΓΟ -

μ ο ρ α Ττ η ς

Ώ ς τώρα, ή Ιπίσημη Ιστορία μας σοβαρή χ ι’ Ακατάδεχτη
καταπιάστηκε μόνο με τά τρανά πρόσωπα χι’ άγνόησ’ δλότελα
τούς άπλοϋς λαϊκούς αγωνιστές. "Ομως χρέος μας είναι, νά θυ
μηθούμε καί τούς σεμνούς ήρωες, πού θυσίασαν τή ζωή τους γιά
τή λευτεριά μας.
"Ενας τέτοιος πραγματικός ήρωας, ήταν χαι δ Γιώργο ■Μοραίτης. Τούτος δ χλεφτοχαπετάνιος (δπως δλοι τους δά οί κλέ
φτες), δέν χράταε άπό άρχοντιχή γενιά. Ή ταν απλό χωριατό
πουλό, άπό τήν Κουνινά τής Βοστίτσας '.
Τό χωριό του, πού χτίστηκε στα μαϋρα χρόνια τής σκλαβιάς
c ' άπόμερη μονιά, γιά νά μήν πατιέται άπό τούς Τούρκους,
μοιάζει σάν άετοςρωλιά, χαθώς είναι σφηνωμένο άνάμεσα σέ τρεις
δρεινούς δγχους τού Βόδια, πού ύψώνουνται άπότομα χαι τρι·
γωνιχά χαι φτάνουν τά 1700 μέτρα, 'Ολόγυρα τό περιζώνουν
θεόρατοι βράχοι xai σάρες χι’ Ινα σωρό σπηλιές χαι Ρουμάνια,
πού μέσα τους συνήθιζαν νά χρύβουνται οί Κουνινιώτες γιά νά
γλυτώνουν άπό τούς φορομπήχτες Τούρκων καί Κοτζαμπάσηδων».
'Α ν άλιχοτήσεις χαΐ φτάσεις ίκεϊ στά παλιά κλέφτικα λημέ
ρια, θά πιαστεί ή άνασεμιά σου χαθώς θά βρεθείς άνάμεσα στ’
άγριωπά δρεινά θεριά χαΐ μιας σπιθαμής ουρανό πάνω άπ’ τό
χεφάλι σου.
Έ δώ ζούσε χι’ δ μακαρίτης Γιώργος. Μά δ κλειστός δρίζοντας τού χωριού του τού πλάκωνε τήν χαρδιά. Σάν Εβγαινε
ψηλά στά διάσελα χι’ άγνάντευε τήν άπεραντωσύνη τού ουρανού
χαΐ τά βουνά τής Ρούμελης, φτερούγιζ’ ή ψυχή του. Κι’ ίπήρε
1. Τό σημερινό Αίγιο.
3. «’Αρχείον Α. Λόνιου», τ. Α'. σελ. 19.
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την Απόφαση νά πετάξει κατά έκεΐ νά σμίξει τήν κλεφτουριά χαΐ
ιόν περίφημο καπετάνιο της τόν Ά ντρίτσο.'Η δόλια ή μάνα τον
τόν θερμοπαρακάλεσε, σά τόν Βασίλη τοΰ τραγουδιού :
— Κάθησε γυιόκα μου στο σπιτάκι σου νά κοιτάξεις τό
βιός σου. Τί Αποκοτιά είναι αυτή, Αφοΰ τίποτα δέ σοΰ λείπει ;
— Δέ νταγιαντάω μάνα μου, άλλο τί| σκλαβιά.
Τήν άλλη μέρα, πουρνό · πουρνό, τόν ξεπροβόδισαν τά γο
νικά του :
— Μέ τήν εΰκή τοΰ θεοΰ, γυιέ μας I
* *
Φτάνοντας, στή Ρούμελη, εγινε πια Αχώριστος σύντροφος τον
Άντρίτσου. Και κατεβαίνουν μέ 60 παλληκάρια στή Φθιώτιδα
χαΐ πολεμάνε Αδιάκοπα μέ τήν Τουρκιά.Ό πασάς άπό τό Ζητού·
νι, μέ χιλάδες Ασκέρι τούς κυνήγησε κι’ δταν οί κλέφτες ϋπιασαν
τό «Μέγα Μοναστήρι»,πάνω στά Βαρδούσια,τούς μπλόχαρε στενά
δώδεκα ήμερόνυχτα. Κι’ Ιπειδής οί κλέφτες βάσταγαν καλά καί
αφάνιζαν τό Ασκέρι του, σάν είδε κι’ Απόειδε ό πασάς
φέρνει τόπια Απ’ τον "Εγριπο, μπόμπαις άτι τήν ’Αθήνα,
γιά νά χαλάσουνε τό μοναστήρι καί τούς κλέφτες. Μά τή νύχτα, τά
παλληκάρια τράβηξαν τά σπαθιά κι’ έκαμαν γιουρούσι σχοτώνον·
τας σωρό την Τουρκία, Ινώ Ατοί τους Εχασαν μόνο πέντε '.
Στις φοβερές αυτές μάχις τό Αδούλωτο καί τιμημένο παλληχάρι τής Κουνινα; εδειξε τήν Αντρειωσύνη του κι’ Εγιν’ Από τά
πιο διαλεχτά καί όνομαστά πρωτοπαλλήκαρα τ’ Άντρίτσου. Καί
ή δημοτική μας Μοΰσα, πού μάς Αποθανάτισε τά περιστατικά,
τόν Αναφέρει τιμητικά κι’ Ανάμεσα στούς πιό περίφημους Ά ντρουτσαίους :
Τό Γιάννη άπό τους Ξυλικούς, τό Γιώργο Μοραίτη,
τό Δρόσο τ ).’ περήφανο και τό Βλαχοθανάση,
ποΰταν μπαϊράκια στά βουνά καί φλάμπουρα στούς κάμπους
κι’ άνάμεσα στον ταϊφά πανώρια κυπαρίσσια.
Κι ’ έσυγουρέψαν τά βουνά, σιγούρευαν κι ’ οί κάμποι
σιγούρεψε κι’ ή Λειβαδιά μέ τά δμορφα κορίτσια...
1. Βλέπε Κ. Σάθα, «Χρονικόν τοΰ Γαλαξβιδίου», δπου χαι τά σχε
τικά δημοτικά τραγούδια.
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Οί Τούρκοι γιά νά ήμερέψουν τόν Άντρίτσο, τοΰταξαν τ’ άρματωλίκι στά Σάλωνα χαι τή Λειβαδιά. Μά δταν, χατά πού τό
συνήθιζαν, τόν γέλασαν, τό λιοντάρι τής Ρούμελης ξανάρχισε τόν
πόλεμο μαζι μέ τό Γιωργο - Μοραΐτη καί μ’ άλλους άρματωλούς.
Κ ι’ένίκησε τούς Τούρκους στά Πέντε "Ορνια, δπου Επιασαν
αιχμάλωτο τόν ντερβέναγα Σελήμπεη. Ό ξακουσμένος Μπέης γιά
νά σώσει τή ζωή του
σχνφτει τοΰ πιάνει τήν ποδιά καί τον φιλεϊ τό χέρι
χαΐ τοΰ έταζε πολλά λΰτρα. Μά ό λεβεντόχαρδος Άντρίτσος, τοΰ
χάρισε τή ζωή, τόν άφι,σ’ ίλεύτερο, χωρίς νά πάρει ξαγορά, λέ·
γοντάς του :
—Έ γώ δέν πολεμάω γιά γρόσια χαΐ φλουριά, μά γιά τόν
τόπο μου.
ΛΙά λίγο άργότερα, νά κι’ άρχισε στή Ρούμελη, τό μεγάλο
τό σεφέρι. Ό Άντρίτσος σύναξε πάνου άπό 500 παλληκάρια χι*
άφοΰ μπαρκάρανε μέ τά καράβια τοΰ Λάμπρου, πολέμαγαν τήν
Τουρχιά στεριάς και τοΰ πελάγου. Κι’ δίαν ή Μεγάλη Κατερίνα
εΐρήνεψε ξαφνικά, άτοί τους δήλωσαν κοφτά :
—Ή δίκιά μας εΙρήνη δέν έκλεισ’ άκόμα !
Μά ΰστερ’ άπό τήν χακοτυχιά τους στό Πόρτο · Κάγιο, Ιχώρισαν άπό τό Λάμπρο Κατσώνη κι’ δ Άντρίτσος μέ τά παλληχάρια του έμπήχανε στή Μάνη κι’ έσμίξανε μέ τό χιλιοξακουσμένο
πρωτοκλέφτη Ζαχαρία. Σίντας τόν είδε παραξενεύτηκε, πού ήταν
τόσ’ απλά ντυμένος χαι μέ λιγοστό άσκέρι :
— Γιατί Ζαχαρία, γυρνάς μέ λίγα παλληκάρια ;
— Καπτάν Άντρίτσο, μοΰ είν’ αρκετά γιά τούς μουρτάτες *.
Κ ι’ δ Ζαχαρίας, άφοΰ έξη μέρες τούς φίλευε στά λημέρια
του, τούς συντρόφεψε χι’ έφτασαν στή Βοστίτσα, σχίζοντας ουλο
τό Μόριά χαι πολεμώντας άδιάχοπα σαράντα ήμερόνυχτα μέ χι
λιάδες Τούρκους. "Ομως στό διάβα τους, ένα διαλεχτό παλληκάρι,
ό Καραχάλιος, μ* άλλους 45 σύντροφους μαζί, χωρίς νά τό νοιώσουν, έπεσαν άνάμεσα σέ δυνατή παγανιά, πού είχαν στημένη οί
δχτροί. Κι'άφοΰ τούς ξαρμάτωσαν, τούς έφεραν ot Τοΰρχοι στήν
1. Τ. Κανδηλώρου, «‘Ο Άρμαχωλιομός τής Πελοποννήσου». Γ.'Αν·
τωνοπούλου, «Ζαχοριάς Μπσρμπιτοιοιιης», ικριοδ. «Δραγατσάνιον».
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Τριπολιτσά κι’ ό πασάς διάταξε νά τούς πάρουν τά κεφάλια. Τότες
6 Κα&αχάλιος παραχάλεσε τόν πασά, νά τόν Αποκεφαλίσει τελευ·
ταΐον. ’Ανυποψίαστος δ πασάς, τοΰ έκαμε τή χάρη. Κι* δ Καραχάλιος, τήν ώρα πού Αποκεφάλιζαν τό κάθε παλληκάρι, τούς τρα
γουδούσε κι’ Από Ινα λεβέντικο τραγούδι, γιά νά τούς καλοκαρ
δίσει ! Ώ ς δτου ήρθε κι’ ή δική του ή σειρά, γιά τό δικό του
τό κεφάλι...
Τέλος, στή Βοστίτσα, ίχώρισαν οί άλλοι Ρουμελιώτες κλέ
φτες Από τούς Μοραΐτες. Κα'ι φαίνεται κι’ δ καπετάν Γιώργος
(πού θά τούς ήταν δδηγός), μια καί βρέθηκε στον τόπο του,
εμειν’ έχει νά ήσυχάσει. Μά πού, τόν χώραε πιά πολύν χαιρό,
τόν Αδάμαστο κι’ Ανήσυχο πολεμιστή, τό κλειστό χωριό του. Τό
κλέφτικο αίμα του, τόν γαργάλιζε γιά πόλεμο, πού είχε γίνει ή
ζωή του. Και ξαναπαίρνει τά βουνά μ’ Αλλα 40 παλληχάρια και
τό Ρουμελιώτη κλέφτη Καραδήμα καί στήνουν τά λημέρια τους
πάνω στον «ψηλό Βράχο».
Μά οί προδότες προεστοί, δ Θεμελής κι’ δ Άναστασάκος,
πού τάχαν Ινα μέ τόύς Τούρκους, τούς έφεραν κρυφά κι’ έσιήσανε χωσιά στήν «Τρανή Λάκχα» κι’ Αφάνισαν τούς κλέφτες.
Κ ι’ δ καπετάν Γιώργος, φεύγει πάλι γιά τή Ρούμελη, μ’ Ιφτά
μόνο πού σώθηκαν, Θρήνησ’ δ λαός τής Κουνινάς, τόν Αδικο
χαμό τόσων παλληκαριών καί τοΰ Ρουμελιώτη Καραδημα
Τό χρϊμα ν&χει δ Θεμελής
τ&διχο ό Άναστασάκος...
Μά τώρα πιά στή Ρούμελη, δ Μοραΐτης κλέφτης, νοιώθει
σάν έρημος και δρφανεμένος. Ό ψυχοπατέρας του, δ Ασύγκριτος
Άντρίτσος πάει πιά, τόν έφαγε ή Φραγκική μπαμπεσιά! Σά
ν’ Αδειασε δ τόπος, σά νΑταν πικραμένα τά βουνά.
— Ποϋ νάναι, τ ί νά γίνηχαν, οί κλέφτες, οί Άντρουτσαΐοι;
Κι’ δταν στή Λειβαδιά, πού τόν κυνήγησαν οί Τοϋρχοι,
•σκοτώθηκε κι’ δ κλέφτης πατριώτης του Μπουσμάδης, δ καπε
τάν Γιώργος Αποθυμάει πάλι τό Μόριά. Γιατί Αρχισαν νά φτά
νουν Από έκεΐ Απανωτά μαντάτα, πώς οι Φιλικοί είχαν Ανάψει
τά αίματα τού κόσμου κι’ ούλοι τους έτοιμάζουνται νύχτα και
μέρα γιά ξεσηκωμό.
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Καί οάν ήρθε γοργά κι’ ή άγια ώρα, πού βρόντηξε ιοϋ λυ·
τρωμοϋ τό καρυοφύλι, δ παλαίμαχος κλέφτης, πού δικαιώνονταν
οί πολύχρονοι Αγώνες του, πού βαστιέται πιά ! Μέ δάκρυα στα
μάτια κι* Ακράτητος πετιέται στό Μόριά κι’ Αχ I νΑναι εύλογη*
μένη τούτη ή ώρα, πού τόν Αξίωσε δ Θεός γιά τή Μεγάλη τήν
’Ανάσταση...
Και χωρίς νά χάνει τόν καιρό, μέ 40 λεβέντες Κουνινιωτες,
πότε μέ τό Λόντο, πότε μέ τό Δ.Μελετόπουλο,πολεμάει Αδιάκοπα,
δχι μόνο στό Μόριά, μά καί περνώντας στήν Αγαπημένη του τή
Ρούμέλη, Αγωνίζεται μαζί μέ τόν Αντάξιο γνιό τοΰ παλιοΰ κα
πετάνιου του τόν Όδυσσέα, γιά τή λευτεριά τοΰ Γένους, στό
Μεσολόγγι, στή Φουντάνα, στήν Άμπλιανη κι’ Ακούραστος, παρ’
δλα του τά χρόνια καί τις Αρρώστειες, ξαναγυρνάει νά πολε
μήσει στό Μ οριή1.
Μά ήρθαν τά δύστυχα τά χρόνια, πού δ Ίμπραΐμης αλώ
νιζε κι’ Αφάνιζε τό Μόριά καί στήν Ά χαγιά φούντωσε τ’ άτιμο
τό μόλυσμα μέ τό «προσκύνημα» κι’ απλώθηκε κατά τό Νοτιά
κι’ ήταν φόβος νά σβύσει δλότελα τήν ’Επανάσταση. Οί Τούρκοπροσχυνημένοι μ’ Αρχηγό τό Νενέκο κι’ δλους τούς καπεταναίους
των κοτζαμπάσηδων, έπλήθυναν πολύ κι’ ήταν παναθεμάτους
κίνδυνος πιό μεγάλος κι’ από τόν Ίμπραΐμη. Στήν τόσο κρίσιμη
αΰτή περίσταση, πού οί καπεταναϊοι των κοτζαμπάσηδων λιπο
ψύχησαν, δ Γιώργο - Μοραΐτης, Από τούς πρώτους ετρεξε νά
βοηθήσει τόν Αρχηγό Κολοκοτρώνη, πού Εδωσε τό σύνθημα :
— Τσεκούρι καί φωτιά, στούς προσκυνη μένους!
Ό Αγώνας δμως είναι πολύ σκληρός. Γιατί, τοΰτοι οί Αντί
χριστοι πολέμαγαν μέ πιό πολύ πείσμα κι’ Από τούς Τούρκους.
Καί πολλοί Από δαύτους ήταν μυστικοί κι’ Αγνωστοι κι’ έφερναν
κρυφά καί ξαφνικά τούς οχτρούς.
“Ετσι, τόν ’Αλωνάρη τοΰ 1827, δταν οί πατριώτες δχυρώθηκαν στό μοναστήρι τ’ Άγιάννη στά Τσετσεβά, δ διπλοπρό
σωπος δπλαρχηγός τοΰ κοτζάμπαση Α. Λόντου, δ Γκολφίνος
Λουμπιστιάνος, πού τούς έκανε τό φίλο, έφερε κρυφά τόν Ντελή - ’Αχμέτ μέ τόν Αρχιπροδότη Νενέκο καί 3000 Τούρκους καί
προσκυνη μένους κι’ Ενα κανόνι μαζί, καί τούς μπλοκάρανε Από
1· «‘Αρχεϊον Ά . Λόντου·, τ. Β',206. Ν. Κασομούλη, «Στρατιωτικά
ένθυμήμαια», τ. Α', 243-247.
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ουλές τις μεριές. Ό άτρόμητος χαπετάν Γιώργος μέ τά διαλεχτά
του παλληκάρια είχε πιάσει τό έπιχίντυνο ταμπούρι, πού ήταν δξω
άπό τό μοναστήρι. 01 Τοϋρχοι έκαμαν δρμητιχό γιουρούσι, μά
οί ήρωϊκοΐ πατριώτες, ίβάσταγαν χαλά. Τότες 6 δπιστος ΤουρχοΓκολφίνος, άνήσυχος, Εφερ’ άπό μυστικό χ ι’ άγνωστο μονοπάτι
τρεις φάλαγγες άπό 600 Τούρκους, χαρσί στό Εξωτερικό ταμ·
πούρι. Ot τρεις Τούρκικες χόλωνες χύμηξαν λυσσασμένα τρεις
φορές νά πάρουν τό ταμπούρι, μά of λιγοστοί πατριώτες δν καί
προδομένοι τούς σιγύρισαν καλά μέ τό χαφτό μολύβι καί τούς
δναποδογύρισαν.
Ο! δλλοι Τούρκοι πού Εφτασαν στό μεταξύ, άρχισαν νά
χτυπάνε τούς δικούς τους άπό πίσω, γιά νά τούς άναγκάσουν νά
κάμουν χαΐ τέταρτο γιουρούσι. Καί τότες, αυτοί κλείνοντας τά
μάτια, ρίχτηκαν τυφλοί άπάνω στό ταμπούρι, άλαλάζοντας;
—Άμέτ · Μουαμέι. Παραδοθήτε Γκιαούρηδες I
— Πίσω, άπιστοι...
Κι’ έφούντωσε ή τρομερή μάχη, καθώς ήρθαν στά χέρια
χι’ έπολέμαγαν κορμί μέ κορμί, μ’ δτι νά φανταστείς: μέ ντου
φέκια, μέ γιαταγάνια καί μέ χάρμπρς. Σωστή κόλαση Εγινε τό
ταμπούρι 1 Ό σαματάς ήταν φοβερός, άπό τούς δλαλαγμούς, τά
σπαθιά πού Εσπαζαν χαΐ τά κορμιά πού Επεφταν. Μά ot ήρωΐχοΐ πατριώτες, πού πολέμαγαν σά λιοντάρια μέ άναρίθμητους
δχτρούς, μέσα στό κυκλωμένο ταμπούρι, δλο καί λιγόστευαν.
Κι9 άργά τή νύχτα, ξαφνικά, Επειτ* άπό τόν τόσο σάλαγο
χαι τούς άλαλαγμούς, μιά ήσυχία φοβερή άπλώθηχε στό φλογι
σμένο τό ταμπούρι. Ot Τοϋρχοι φοβισμένοι χαι δισταχτιχοΐ
πλτ:τ·ασαν, μά τί νά Ιδοϋν... Τά παλληκάρια, χοίτουνταν χιλιο·
τρυπημένα καί νεκρά κι9 άνάμεσά τους δ παλαίμαχος άρχηγός
τους, ό χλεφτοχαπετάνιος τής Κουνινας Γιώργο · Μοραΐιης,
πού τερμάτισεν Ετσι ήρωϊκά τήν πολύχρονη κλέφτικη ζωή του.
Μά καί ot πολύ Ελάχιστοι, πού μέσα στό σαματά χαΐ τήν τόση
σύγχυση, μπόρεσαν νά σωθοΰν, ήταν τά κοντάκια καί τά σπα
θιά τους χαιατσακισμένα χαΐ πληγωμένοι σέ τρεις χαΐ τέσσερις
μεριές 1 1
1. Βλέπε ιό σχ ειιχ ό γρ-ίμιι? τοΰ Δ. Με/.ειό.τουλου ο ώ ν Κολοχοτρώνη, όϋά τό άνέχτοδο α ρχείο του, πού β ίίσ /eca·. σ:·|/ Έί>ν. ΙΐιβλιοΟήχη. «Πελοποννησ.αχή Προκοχςιονιά» 1961.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΝΕΚΟΣ
Ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
Ά π ό τά μέσα τοΰ 1826, μέ τό πέσιμο τοΰ Μεσολογγιοΰ,
άρχίζει ή πιο κρίσιμη περίοδο γιά τήν Επανάσταση. Ό Ί μ ·
πραΐμ, γυρίζοντας άπό τό Μεσολόγγι στό Μόρια, ξανάρχιζε τΙς
Εξοντωτικές περιοδείες του, άποφασισμένος νά πνίξει τήν Ε π α 
νάσταση στό αίμα καί τήν καταστροφή·
Κι’ άφοΰ άπό τήν Πάτρα ήρθε κι* Εκαψε τά ίγκαταλειμμένα
Καλάβρυτα, άνέβηκε στό Χελμό, δπου είχαν καταφύγει 5000 άν
θρωποι ζητώντας σωτηρία. Κι’ Ικεϊ, πάνω άπό τά Κλουχινοχώρια, άκολούθησε σέ λίγο φοβερή τραγωδία.'Ολο Εκείνο τό δυστυ
χισμένο πλήθος, άντρες, γυναίκες, παιδιά χαΐ γέροι ξεχύθηκαν,
δπου πρόφταιναν, σέ κατάσταση πραγματικής Αλλοφροσύνης καί
μέ κραυγές άπελπισίας χαΐ φρίκης γιά νά γλυτώσουν άπό τό μα
χαίρι των Άραπάδων, πού άλύπητα τούς’ χυνηγοΰσαν. Κάπου
500 βρήκαν τραγικό θάνατο στούς βράχους καί τά πολλά χιόνια,
προσπαθώντας νά σωθοΰν. Έ νώ άλλοι, στήν άπελπισία τους, ρί
χτηκαν μόνοι στούς γκρεμούς καί στά φαράγγια, προτιμώντας τό
θάνατο, παρά νά πέσουν στά χέρια τών Άραπάδων. Καί μόνον
ή ξαφνική Εμφάνιση τοΰ Ν. Πετιμεζά στό Ξηροκάμπι, Επρόλαβε
μεγαλύτερο χαχό. Ό Ίμπραΐμ, άφοΰ αΙχμαλώτισε 1000, ξαναγύρισε στά Καλάβρυτα μέ χίλια φορτώματα τρόφιμα χι’ άλλα εΤδη
πού άρπαξε στά Καλαβρυτοχώρια χαΐ τράβηξε γιά τήν Τρίπολη.Μά
οΰτ* ίκεΐ Εμεινεν ήσυχος. Ό λο τό 1826 άλωνίζει χυριολεχτιχά
τό Μόριά, Ερημώνει συστηματικά τόν τόπο, καίει σπίτια, κόβει
δέντρα, αΙχμαλωτίζει άνθρώπους, άρπάζει ζώα χαΐ τΙς σοδιές χαΐ
φέρνει σέ πραγμαματιχήν άπόγνωση τούς δυστυχισμένους τούς
Μοραΐτες.
ΟΙ Εξοντωτικές (ΐύιές Εκστρατείες τοΰ Ίμπραΐμ, Α θάνατος
τοΰ Καραΐσκάχη, ή καταστροφή στό Κερατσίνι, ή παράδοση τής
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’Ακρόπολης καί τό προσκύνημα κι’ ή υποταγή της Ρούμελης, δη*
μιούργησαν σιά 1827, μεγάλη σύγχυση καί πανικό καί μια φοβερήν Αβεβαιότητα κι’ άπογοήτευση γιά τόν ’Αγώνα. « Ο ύδέηοτε
ή άπο&άβθυνσις ε ϊχ ε φ& άσει είς τοιοϋτον βα&μόν», γράφει
δ Γερβϊνος *. Ό τρόμος και ή απελπισία κυριαρχούσαν παντοΰ.
Τή φριχτή λοιπόν αυτή κατάσταση και τό πέσιμο τοΰ ήθι·
κοΰ, άποφάσισε νά Ιπωφεληθεϊ ό Ίμπραΐμ καί τήν άνοιξη τοΰ
1827, δλλάζει σύστημα καί προσπαθεί μέ τό καλό νά παρασύρει
τούς Μοραΐτες νά προσκυνήσουν, δπως άκριβώς είχε κάμει καί
δ Κιουταχής στή Ρούμελη.
Καί στήν προσπάθεια του αυτή βρήκε πρόθυμο τόν δπλαρ·
χηγό τοΰ κοτζάμπαση τής Πάτρας Μπενιζέλου ■ Ρούφου, τό Δημήτρη Νενέκο, .<5πό τή Ζουμπάτα τής ’Αχαΐας, πού καί πριν εδει·
χνε διάθεση νά πάει μέ τούς Τούρκους καί βρίσκονταν σέ μυστική,
συνεννόηση μαζί τους.
Ό Νενέκος, πού ήταν πολύ ζηλόφθονος καί φίλαρχος, είχε
δολοφονήσει τόν αντίζηλό του δπλαρχηγό Σπανοκυριάκο καί τόν
πρώτο ξάδερφό του Σαγιΰ. Καί τώρα, πού δ Κολοκοτρώνης είχε
διορίσει τούς Κουμανιωταίους καί τούς Πετιμεζοίους Οπλαρχη
γούς στήν ’Αχαΐα, ήταν πολύ δυσαρεστημένος, καθώς καί οί άρχηγοί του κοτζαμπάσηδες, πού δπως Ιβεβαίωναν πολλοί, τόν πα
ρακίνησαν ν* δκολουθήσει κι’ αυτός τό παράδειγμα των καπεταναίων τής γειτονικής Ρούμελης. Ό προηγούμενος μάλιστα Μεγαλοσπηλαιώτης Συμεών, έλεγε δτι συνταξίδεψε μέ τόν άνθρωπο
πού στάλθηχεν ίπίτηδες άπό τόν Πόρο νά τόν παρακινήσει
νά προσκυνήσει
'Οπωσδήποτε, δ Νενέκος ήταν Ικανός δπλαρχηγός καί μέ τήν
παλληκαριά πού έδειξε στήν πολιορκία τής Πάτρας καί ιΰ Μεσολογγιοΰ, ίξασκοΰσε μεγάλην έπιρροή στ’ ’Αρβανιτοχώρια τής
’Αχαίιις.
Ό Ίμπραΐμ κολάκεψε πολύ τό Νενέκο, τοΰ έδωσε χρήματα,
τόπους, άλογα, βόδια κι’ άπαλλαγή άπό φόρους σ’ δλη τή γενιά
του. Ά φ η σ ’ έλεύθερους πολλούς αιχμάλωτους'συμπατριώτες του,
πού φυσικά έγιναν όπαδοι καί προπαγανδιστές του.
I. «Ίσιορία ‘Ελληνικής Έπαναστάσεως», τόμ. Β \ σελ. 283.
‘J. Ν. i'.-ιη/.ιάδη, «‘Λπομνηιιονεύμαχα», τ. Γ" 322.
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Μ’ αΰτές τΙς τιμές καί τή φανερή υποστήριξη τών άνθρώπων του άπό τούς Τούρκους, ό Νενέκος άπόχτησ’ άκόμα μεγαλύ
τερη δύναμη καί χΰρος. Καί δέν άργησαν ν’ άκολουθήσουν τό
παράδειγμά του δλοι ot ’Αλβανόφωνοι καπεταναΐοι καί προεστοί
τών χωριών τής Πάτρας, άναγνωρίζοντας τό Νενέκο γι* ίρ ·
χηγό τους.
"Έτσι, τό προσκύνημα Επαιρν’ Ιπ(σημη κι’ δμαδική πλέον
μορφή στή Β.Δ. άκρη τοΰ Μόριά, πού γειτόνευε μέ τήν προσκυνημένη Ρούμελη. Κ ι’ άφοΰ Επέτυχε τό σκοπό του δ Ίμπραΐμ,
γιά νά Ενθαρρύνει τούς προσκυνημένους (μέ σύσταση τοΰ Νενέκου), τούς χορήγησε πολλά ωφελήματα (πεντάχρονη φορολογική
άσυδοσία, τόπους, ξαναφτιάξιμο σπιτιών, δωρεάν άλογα, βόδια
και σπόρο γιά νά καλλιεργοΰν). Σταμάτησε τις καταστροφές καί
διαρπαγές, άγόραζε δλα τά τρόφιμα κι’ άπαγόρευε στούς Τούρ
κους νά τούς πειράζουν, άπειλώντας τους μέ κρεμάλα, ώστε, κατά
πού λέει δ Κολοκοτρώνης «Τοΰρκος δέν Εκόταε στάχυ νά κόψη
καί δλα μέ τόν παρά» *.
Μά ιξόν άπό αυτά τά μέτρα, πού έκαναν μεγάλη Εντύπωση
στό λαό τοΰ Μόριά, όργάνωσε καί στρατό άπό 2000 προσκυνημένους καί τούς Ιπλήρωνε μάλιστα καλά. Και γιά νά τούς Εξασφα
λίσει περσότερο, τούς Εφόδιασε μέ «§αϊ - μπουγιουρντιά» (προσκυνοχάρτια):
«Δίδεται τό ήμέτερον ΰψηλόν μπουγιουρδί Επειδή ήλθον μέ
προθυμίαν εις τό μεγάλο μερχαμέτι μας, προσπίπτοντας Εξ δλης
τής θελήσεώς τους, προσκυνώντας τό κραταιόν Δοβλέτι μας καί
ήμάς και ζητοΰντες παρ’ ήμών τό βάγι. Βλέποντες λοιπόν τήν
Εμπιστοσύνην τους δπου υπόσχονται πρός ήμάς τούς Εδόθη τό
ΰψηλόν $αγι - μπουγιουρδί μας νά είναι προφυλαγμένοι τόσον
άπό τά στρατεύματά μας ώσάν και άπό κάθε Εναντίον ή τιμή τους,
ή ζωή τους, καί δλον τό πράγμα τους δ,τι Εχουν και νά είναι
αΰτοί διά πάντα κατά τήν ΰπόσχεσίν τους πιστοί βαγιάδες, νά
δουλεύουν τόν τόπον τους, καθώς καί πρώτα, χωρίς νά Εχουν
.καμμία υποψίαν είς δτι Εναντίον τούς άκολουθήση άπό κακούς
1. Φωτάκου, «’Απομνημονεύματα», τ. Β \ 401 καί Κολοκοτρώνη,
«Διήγηαις·.

Ανθρώπους χαΐ ζορμπάδας, εύθύς νά δίδουν εΐδησιν πρός ήμας,
δποϋ νά τούς προςρτάση χαι νά τούς φύλαξη ή υψηλή ήμών δύναμις, χαΐ ούτως τούς Ιδόθη τό παρόν φαγί - μπουγιουρδί μας
είς ήσυχίαν χαΐ Ενδειξίν τους».
Έχοντας τά προσχυνοχάρτια οΐ προσκυνημένοι μπορούσαν
νά πηγαινοέρχουνται Ανενόχλητοι στό στρατόπεδο των ’Αρακάδων
χαΐ στήν Πάτρα, νά ίμπορεύουνται, νά πουλούν τρόφιμα χαΐ νά
κερδίζουν χρήματα, πράγμα πού ήταν μεγάλος πειρασμός γιά
τούς άλλους πού τούς εδερνε ή φτώχεια.
Μ’ αυτά τά προστατευτικά μέτρα τοΰ Ίμπραΐμ ot προσχυνημένοι εγιναν θρασύτεροι χ ι’ άσυδοτοι, έπρόδιναν, Εφερναν νύ
χτα τούς Τούρκους στ’ άπροσχύνητα χωριά, άρπαζαν ζώα και τά
πράγματά τους χι’ Ιδημιούργησαν μιάν άφόρητη χυριολεχτικά κα
τάσταση. Κι* οΐ Έλληνες τής γειτονικής περιοχής, πού είχαν
άπαυδήσει μέ τούς έμφύλιους σπαραγμούς χαι τις φοβερές όιαρ·
παγές, πού τού; έχαναν τότες ot Ρουμελιώτες χαι τώρα Τούρκοι
χαΐ προσκυνημένοι μαζί,κι’ άπό τ!ς νέες διαμάχες χαπεταναίων χαι
προυχόντων χι’ υστερ’ άπό τήν καταστροφή στό Κερατσίνι χαΐ
τό προσκύνημα τής Ρούμελης, Εχασαν πλέον τήν άντοχή καί τό
θάρρος τους. Κ ι’ έπειδή ΙφοβήθηχαΫ δτι θά χαθούνε σ’ Ιναν
άγώνα χωρίς τέλος άρχισαν χι’ αυτοί νά προσχυνάνε.Άλλοι γιατί
«ίδειλίασαν», χι’ άλλοι γιατί ήθελαν νά χερδήσουν χαιρό, νά ξε
γελάσουν τάχα τόν Ίμ πρ α ΐμ χαι νά βολέψουν τήν περίσταση.
Καί μιά χι’ άρχισε τό «μόλυσμα», μέσα σέ δυο μήνες μο
νάχα (Μάης, Ίούνης τού 1827), ίφούντωσε, «πήρε άέρα» χ ι’
ίπροσχύνησαν διαδοχικά δλη ή Ά χαΐα, ή Γαστούνη, δ Πύργος·
τό Φανάρι (’Ολυμπία), τό μεγάλο μοναστήρι τών Ταξιαρχών, χ ι’
ήταν φόβος νά μεταδοθεί χαι σ’ αυτό τό άπάτητο Μ. Σπήλαιο ».
Κ ι’ έχεΐνοι πού πρωτοστάτησαν ήσαν ot προεστοί στά χω
ριά, δ προύχοντας Κρεστενίτης στον Πύργο καί δ δεσπότης Κύ
ριλλος χαΐ δλοι ot χαπεταναΐοι των κοτζαμπάσηδων. «Έπροσκύ
νησαν—λέει δ Κολοκοτρώνης—δλοι ot χαπεταναΐοι και έπ βοοχύνηβαν οί χ α π ετα ν α ΐο ι τώ ν άρχόντω ν*. Ε πίσ η ς χαραχτηριστιχό είναι, δτι ot μισοί καλόγεροι στό Μ. Σπήλαιο, πού ήσαν
1. Βλέπε, Αναλυτικά χαΐ μέ δλες τις λεπτομέρειες, Τάχη Α. Σταμοτόπουλον, « Ό μεγάλος κίνδυνος τοΰ 1821, τό προοκΰνημα ατό Μοριά^.
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φίλοι τών κοτζαμπάσηδων, ήθελαν νά προσκυνήσουν, άντιδροϋοαν δμως of άλλοι, ο! λαϊχώτεροι, πού ήταν μέ τό μέρος των Πετιμεζαίων. ’Αλλά χαΐ στά ίδια τά χωριά, πού μέ τήν πρωτοβουλία
τών προεστών και τών καπεταναίων τους, παρουσιάζονταν ίπ ίσημα ως προσχυνημένα, πολλο'ι πατριώτες Ιξαχολουθοϋσαν νά
μένουν πιστοί στήν ’Επανάσταση.
Γιά τήν Ιπιχίνδυνη Ιπέχταση, πού είχε πάρει τό προσκύ
νημα, ό Β. Πετιμεζάς είδοποίησε τόν άρχηγό τών δπλων τοΰ
Μόρια Κολοχοτρώνη, πού βρίσκονταν χαι στρατολογούσε στήν
Κορινθία. Καί δ Κολοκοτρώνης, πού άμέσως κατάλαβε πόσο
μεγάλος ήταν δ κίνδυνος, « άδνσώ πητος ή γέβ ΰ η κατά τής προ
δοσίας» '. Μά έπειδή δέν είχεν άρχετή δύναμη, γιατί ή Κυβέρνηση (ή γνωστή «Άντιχυβερνητιχή ’Επιτροπή»), τόν άφην’ άνε·
φοδίαστο, προσπάθησε στήν άρχή μέ τό χαλό νά πείσει τούς
προσχυνημένους νά ξαναγυρίσουν στήν ’Επανάσταση. ’Αλλ’ αυ
τοί, δχι μόνο δέ φάνησαν πρόθυμοι, άλλ’ δντίθετα χατασχόπευαν
χαΐ χαιροφυλαχτοΰσαν νά τόν Ιξοντώσουν ή νά τόν πιάσουν ζων
τανό, δπως εΤχαν δώσει υπόσχεση στούς Τούρχους. Κ ι’ Ιπειδή
δλος δ τόπος είχε γεμίσει χατάσχοπους χαΐ προδότες, δ Κολοκο
τρώνης γιά νά σταματήσει τό χαχό, άναγχάστηχε νά διατάξει νά
χρεμάσουν ενα προδότη (πού δ Ίμ πραΐμ τοΰ είχε δώσει 300
«μπαρπούτια» νά τόν σκοτώσει), χαΐ γιά παραδειγματισμό ίβαλβ
στό στήθος του τό παρακάτω έγγραφο :
«Τέτοιον χαταφρονημένον θάνατον θά Εχουν άπό τούς Έ λ 
ληνας δσοι ίπροσχύνησαν είς τόν Ίμπραχίμην χαΐ δέν μετανοή
σουν νά χινηθοϋν χατ’ αΰτοϋ άνδρες τε χαΐ γυναίκες. Τοιοϋτον
θάνατον θά λάβουν χαΐ δσοι Εχουν αυτό τό άτιμον φρόνημα χαΐ
δέν τό άπυβάλλουν. ’Ακόμα καί δσοι ίλεύθεροι Έλληνες ίερεΐς
τε και λαϊχοι δέν πιάσουν τά δπλα είς τοιαύτην χρίσιμον περίστασιν καί δέν τρίξουν έναντίον τοΰ Ιχθροΰ μέ προθυμίαν. Ό
παρών Γιάννης άπό Μπούμπουχα ήτο σταλμένος άπό τόν Ίμπρα
χίμην τσιασίτης (κατάσκοπος) χαΐ έπιάσθη χαι λαμβάνει τόν θά
νατον δι’ άγχόνης».
*0 Γενιχός ’Αρχηγός τής Πελοποννήσου
__________
Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
1.
Στ', 183.

Γεοβίνος. τ. Β', 849. Σπ. Τοιχοΰπη, τ. Β' 25. Κ. Παπαοοηγ. τ.
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Στό μεταξύ, ό Νενέκος μέ 2000 προσκυνη μένους άκολούθαγε πιστά τόν Ίμπραΐμ χαΐ έδινε σοβαρήν Ενίσχυση στους Τούρ
κους. Κι’ δίαν δ Ίμπραΐμ ήρθε νά καταλάβει τό Μ. Σπήλαιο,
άφησε τόν Ντελή Άχμέτ στήν Πάτρα κι’ Εστειλε τό Νενέκο ν’ ά·
νεβεϊ άπό τό Διαχοφτό καί νά χτυπήσει τό Μ. Σπήλαιο άπό
μέρος πού δέν Επερίμεναν. Ό Νενέκος έφτασε στό Διακοφτό,
πολύ πρωΐ, περιχύχλωσε τήν Εκκλησία χι* αιχμαλώτισε 300 γυ
ναικόπαιδα, μαζί και τόν παπά τους μέ τά ίερά του άμφια. Κ ι’
άφοΰ Ιπήρε τρόφιμα, ζώα χι’ άλλα πράγματα, πού τά φόρτωσε
σ’ άνθρώπους και ζώα, δδήγησε τό δυστυχισμένο αυτό κοπάδι
άπό άπόχρημνο μονοπάτι στό Μ. Σπήλαιο, δπου οί προσκυνημένοι του Ιπολέμησαν μέ περσότερο φανατισμό κι’ άπό τούς
Τούρχους.
Καί πόση ήταν ή πώρωση κι’ ή άφοσίωση τοΰ Νενέκου
στούς Τούρχους, φάνηκε τόν ίδιο καιρό, δταν δ Ίμπραΐμ, (κα
θώς πήγαινε στό Μ. Σπήλαιο), φτάνοντας στό «Χάνι Βερβενίχου», λοξοδρόμησε καί μέ συντροφιά μόνο τό τσιμπουκοδότη
του, περιπλανήθηκε στό γειτονικό δάσος. Έ χ ει συνάντησε τό
Νενέκο μέ 57 προσκυνημένους, πού τόν σ υ ν τρ ό φ ε ψ α ν , ιόν φρού
ρησαν νά κοιμηθεί, τόν περιποιήθηχαν κι’ δλη τήν ήμέρα ήταν
οί μοναδικοί συνοδοί του. Ή ταν μιά σπάνια κι’ άνεπάντεχτη ευ
καιρία νά σκοτώσει ή νά αιχμαλωτίσει τόν Ίμπραΐμ, νά άπαλλάξει τήν ’Επανάσταση άπό τό φοβερό Εχθρό και νά γίνει δ σωτήρας της. Μά δ Νενέκος ήταν χι’ έμεινε δ πιό άθλιος προδότης
ώς τό τέλος. Κ ι’ δ Ίμπραΐμ δνταμείβοντας τήν άφοσίωσή του,
μ’ άναφορά στό Σουλτάνο τόν έχανε «Μπέη».
Ό Κολοκοτρώνης μαθαίνοντας τά καθέκαστα και βλέποντας
δτι δ Νενέκος χάθηκε δριστικά γιά τήν Επανάσταση, Εβγαλε
θανατική άπόφαση «χάριν τής πατρίδος» κι’ έδωσε γραφτήν
Εντολή στό Σαγιά νά τόν Εξοντώσει ώς Τοΰρκο κι’ δχι ώς Χ ρι
στιανό.
Τέλος δ Ίμπραΐμ, άφοΰ άπότυχε νά πάρει τό Μ. Σπήλαιο
μέ τόν ήρωϊσμό, πού έδειξαν οί καλόγεροι και οί λοιποί υπερα
σπιστές του, μ’ άρχηγό τό Ν. Πετιμεζά, άναγχάστηχε ν’ άποσύρει
τόν ταχτικό στρατό μέ τούς εΰρωπαίους άξιωματικούς του. Φτά
νοντας στίς Κοτσάνες, είδε τόν κρεμασμένο κατάσκοπό του μέ
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τήν Ιπιγραφή, έδωσε διαταγή καί τόν Εθαψαν χαΐ πιάνοντας τά
γένια του φοβέρισε:
— Θά δείξω ίγώ πόλεμο τοΰ Κολοκοτρώνη.
Ά π ό Ικεΐ τράβηξε γιά τήν Τρίπολη χαΐ τή Μεσσηνία, καίόντας στό δρόμο τά χωριά τής Καρύταινας, πού δρνήθηκαν νά
δεχτούνε τά $ul - μπουγιουντιά του χαι νά προσκυνήσουν.
Ό άχάματος χαΐ άτρόμητος Κολοκοτρώνης, τότε μπήκε στά
Καλάβρυτα. Δέν έμεινεν δμως έχει, πού ήταν σίγουρος χ ι’ Ασφα
λισμένος, άλλά είχε τήν τόλμη νά Ιγχατασταθεΐ άνάμεσα στήν
ίδια τή σφηκοφωλιά τών προσχυνημένων, τούς Πεισάχους. Ή
θέση του ήταν πολύ δύσκολη. Αναγκάζονταν νά διανυχτεύρει
άγρυπνος στό ύπαιθρο νά μή τόν δολοφονήσουν. Γιατι δλος δ
τόπος ήταν γεμάτος κατάσκοπους καί προδότες χαΐ μάλιστα οί Πετσαχίτες τοΰ έτοίμαζαν αφ ριχνήν έπ ιβ ο υ λή ν» 1 χι’ έστειλαν δύο
προδότες νά φέρουν τούς Τούρχους χαι νά τόν παραδώσουν ζωντανό.Ό πω ς είχαν προδώσει χαι προσπαθήσει δύο φορές οί προσκυνημένοι νά σκοτώσουν τούς Πετιμεζαίους. Δέν ήξερε λοιπόν άπό
ποιόν νά προφυλαχτεΐ, άφοΰ δέν ήταν γνωστό ποιο'ι πραγματικά
ήταν οί προσχυνημένοι χα'ι ποιοι δέν ήταν.Γιατι Ιξόν άπό Ιχείνους
πού έπήγαιναν φανερά μαζί μέ τόν τούρκικο στρατό, άλλοι τους
έμεναν άγνωστοι στά χωριά, κατασκόπευαν χι’ έδιναν χρήσιμες
πληροφορίες στούς Τούρχους. Στρατόπεδο κανονικό δέ είχε, οΰτε
μπορούσε νά Ιδρύσει, γιατί ή δλιγαρχιχή «Άντικυβερνητιχή Ε 
πιτροπή», δέν τόν Αναγνώριζε άρχηγό χαΐ παρ’ δλες τις δραμα
τικές έχκλήσεις του, τόν άφην’ δλως διόλου άνεφοδίαστο, Ινώ
έστελνε πολεμοφόδια καί τρόφιμα στούς φίλους καί δμοϊδεάτες
της κοτζαμπάσηδες (Λόντο χα'ι λοιπούς), πού περιόδευαν άπλώς,
χωρίς νά λάβουν μέρος σέ καμιά μάχη ώς τό τέλος καί νά ρίξουν
έστω χαι μιά τουφεκιά κατά τών προσχυνημένων χαπειαναίων
τους. Γ ι’ αυτό μάλιστα οί χαπεταναΐοι πατριώτες μέ γράμματά
τους στον Κολοχοτρώνη, τούς κατηγορούσαν Ανοιχτά, δτι συνερ·
γάζουνται μέ τούς προσκυνη μένους.
Μά παρ’ δλο τόν προσωπιχό κίνδυνο και τήν έσωτερικήν
άθλιότητα, δ Κολοκοτρώνης «είς τή ν λίαν κινδυνώ δη αύ τή ν
1. Σπηλιάδη, τ. Γ', 458.
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π ε ρ ίσ τα σ ιν » 1 γιά τήν πατρίδα, δέν Εχασε τό θάρρος του Αλλά,
δηως πάντα, Εμεν’ Αλύγιστος χι’ Ακλόνητος στ ή θέση του μαζί
μέ τούς Αντάξιους χαπεταναίους του χαΐ τόν Απροσχύνητο λαό πού
τούς Ακολουθούσε. Κι’ Ιστειλ’ Αποσπάσματα σ’ δλα τά προσχυ.
νημένα χωριά νά πάρουν πίσω τά προσχυνοχάρτια κι* Ιχάλεσβ
τούς προεστούς νά πάνε νά τοΰ δηλώσουν μετάνοια.
"Ομως ot Πετσαχίτες προεστοί, Αντί νά πάνε στον Κολοκο
τρώνη, Ιπήγαν στούς Τούρκους. Κι’ ot Νεζερίτες προσκυνημένοι,
Ινώ Ελεγαν δτι θά γυρίσουν στήν Επανάσταση, Ιπήγαν στήν
Πάτρα κι’ Εφεραν αιφνιδιαστικά τό Νενέκο μέ τόν Ντελή-Άχμέτ
στον "Αϊ - Βλάση, δπου ήταν στρατοπεδευμένος ό Β. Πειιμεζάς,
χωρίς τρόφιμα χαΐ πολεμοφόδια. Κι9 Αφοΰ ίνίσχυσαν σημαντικά
τούς Τούρκους (στέλνοντας δλα τά Νεζεριτοχώρια, Ανάλογη βοή
θεια μέ τή δύναμή του τό καθένα), Ιπολέμησαν τόν Πετιμεζά
« π εισ μ α τιχώ ς» · χαι μέ περσότερο φανατισμό χ ι’ Από τούς
Τούρκους χαι τόν Ανάγκασαν ν’ ΑποουρθεΙ.
Ό πολύπειρος Κολοκοτρώνης Εβλεπε τώρα χαθαρά, πόσο
Ιπικίνδυνη μορφή Επαιρνε τό προσκύνημα και δτι ήταν φόβος
νά σβύσει τήν Επανάσταση, πού βρίσκονταν στήν κρίσιμη καμπή
της. *0 καιρός δέ σήκωνε πια ήπια μέτρα καί καλωσύνες.Έπρεπε
νά δράσει μέ σκληρό καί Αποφασιστικό τρόπο γιά νά σωθεί ή
πατρίδα Από τή βέβαιη καταστροφή, δπως τοΰ τόνιζαν 6 Β. Πετιμεζάς, δ Δ. Μελετόπουλος, δ Γ. Χελιώτης κ.δ. Κι* Αναμετρώντας τόν φοβερό κίνδυνο, χάλεσε δλους τούς πατριώτες Από 15—60·
χρόνων στά δπλα χ ι’ Εδωσε τό περίφημο σύνθημά του «τσεχούρι χαΐ φ ω τιά ατούς προσχυνη μένους» I Έστειλε τούς
δπλαρχηγυύς του, ατούς χρατίστους τής Π ελοποννήσου» ' στά
προσχυνημένα χωριά μέ τή διαταγή :
«"Ογιο χω ριό dkv γυ ρ ίσ ε ι π ίσω είν α ι τά σ π ίτια του
καημένα, τ* ά μ η έλια του καη μένα , Φά τούς Αφανίσω άπό
τό πρόσω πο τής γ ή ς ...» .
1. Κ. Παπσρρηγοποΰλιν, «’Ιστορία ΈλληνικοΟ Έθνους», τ. ΣΤ',.
183 (Εχ&οση Έλευθερουβάχη).
2. Ί . Θ. Κολοκοτρώνη, «’Ελληνικά Υπομνήματα», 609.
3. Κ. Παπορρηγ. δπου παραπάνω.
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Καί πόσο είχε δίχηο ν’ άνησυχήσει γιά τήν κατάσταση καί
νά λάβει τά σκληρά μέτρα (πού ot κοτζαμπάσηδες δέν Εχασαν τήν
ευκαιρία νά τόν κατηγορήσουν), φάνηκε σέ λίγο. Γιατί δέν είχε
προφτάσει νά δλοκληρώσει τις Ινέργειές του, δταν ήρθε τό φο
βερό άγγελμα γιά τήν καταστροφή πού Εποθαν ot "Ελληνες άπό
Τούρκους και προσκυνημένους στά Τσετσεβά.Ό άθλιος Νενέκος,
συνεννοημένος μυστικά μέ τόν Τσετσεβίτη Γκολφίνο Λουμπιστιάνο (δπλαρχηγό τοΰ κοτζάμπαση Άντρέα Λόντου), Εφερε τό
Ντελή -Άχμέτ μέ 3.000 σιά Τσετσεβοχώρια κι" έχτύπησαν αίφνιδιάστιχά τούς πατριώτες, πού ήταν δ/υρωμένοι σέ ταμπούρι, Εξω
άπό τό μοναστήρι τ’ Άγιάννη. Στή φοβερή μάχη πού βάσταξεν
ώς τις 10 τή νύχτα, οί λιγοστοί πατριώτες έπολέμησαν μ’ άφάνταστον ήρωϊσμό κι’ Ιθυσιάστηχαν δλοι τους μαζί μέ τόν παλαί
μαχο χλεφτοχαπετάνιο τής Κουνινάς Γιώργο Μοραίτη.
Ή καταστροφή στον Άγιάννη στά Τσετσεβά, πού στοίχισε
τή ζωή σέ πάνω άπό 75 διαλεχτά παλληκάρια και ή δραστηριό
τητα πού Εδειξεν δ προδότης Νενέκος, Εκαμε τούς προσκυνημέ·
νους θρασύτερους κι’ άσυγκράτητους και τό «μίασμα» δλοέν’
απλώνονταν άπειλητικά κατά τό Νοτιά, στήν Τριφυλία καί
σ’ αυτήν άκόμα τή Μεσσηνία. Ό προδότης Νενέκος μέ τούς
προσκυνη μένους του εγιν’ δ φόβος κι5 δ τρόμος κι’ άπόβαινε
πιο έπικίνδυνος κι’ άπό τόν Ίμπραΐμ. Ό λος δ Μοριάς Ικινδύνευε νά χαθεί! Κι’ δ ίδιος δ άτρόμητος Κολοκοτρώνη; άνησύχησε:
—
ΕΙς τόν καιρόν τοΰ προσκυνήματος—δμο?νθγεΐ —Ιφοβήθηκα μόνον διά τήν πατρίδα μου, δχι άλλην φορά, οΰτε είς τάς
δρχάς, οΰτε είς τόν καιρόν τοΰ Δράμαλη πού ήρθε μέ 30.000
στράτευμα Ιχλεχτό, ούτε ποτέ, μόνον είς τό προσκύνημα έφο·
βήθηκα...
Κ ι’ Ιπειδή δ μεγαλύτερος κίνδυνος παρουσιάζονταν τώρα
στή Μεσσηνία, δπου βρίσκονταν χι’ δ Ίμ πραΐμ, δ Κολοκοτρώ
νης Ετρεξε γιά Ιχεϊ, δπου μόνος του δ ήρωϊκός Νικηταρδς μέ
λιγοστές δυνάμεις (γιατί οί στρατιώτες του Εφευγαν άπό τή ν
π ε ίν α ), και χωρίς πολεμοφόδια, άγωνίζονταν νά Εμψυχώσει τόν
κόσμο καί νά προλάβει τό κακό.
Φεύγοντας δ Κολοκοτρώνης, άφησε τόν Πλαπούτα και τούς
άξιους καπεταναίονς του μαζί μέ τόν περσότερο λαό (πού μένον

τας Απροσκύνηνος είχε ξεσηκωθεί στό πόδι και ξεφυτρώνοντας
αίφνιδιαστικά, χτυπούσε τούς Τούρκους νύχτα και μέρα καί δέν
τούς άφηνε ν’ Ανασάνουν), νά πάρουν μέ τή βία τά προσκυνοχάρτια
και νά πιάσουν τόν προδότη Νενέκο ζωντανό ή νεκρό. Πραγμα
τικά, ή Απειλή γιά τά «σκληρά μέτρα», Εφερε τά πρώτα καλά
Αποτελέσματα καί ot προσκυνημένοι καί ot καπεταναΐοι τους
«έκόντες Απόντες», άρχισαν στήν Ά χαΐα νά ξαναγυρίζουν στήν
Επανάσταση, γιά νά μή τούς κάψουν τά σπίτια.
Ό άρχιπροδότης Νενέκος, πολύ Ανήσυχος, πού Εβλεπε πώς
περιορίστηκε τό προσκύνημα κι’ Εχοντας άκόμα 500 προσκυνημένους, πού τοΰ Εμεναν πιστοί, Ιπήρε τόν Ντελή Άχμέτ άπό τήν
Πάτρα, ήρθαν στήν Αΐγιάλεια νά τήν Αναγκάσουν νά ξαναπροσκυνήσει καί νά πάρουν τό σταφιδόκαρπο. Κι’ Αφοΰ Ιχτύπησαν
στήν Κουνινά τούς άπροσκύνητους πατριώτες, κατέβηκαν στήν
Άκράτα καί ξαναγύρισαν στήν Πάτρα.
Κοντά, σάν Εμαθαν, δτι δ Κολοτρώνης Εφυγε γιά τή Μεσ
σηνία, δ Νενέκος μέ τόν Ντελή -Ά χμέτ ήρθαν μέ πολύ στρατό
καί Ιππικό καί κανόνια στά Καλαβρυτοχώρια (τελειώνοντας δ
Αΰγουστος τοΰ 1827), νά χτυπήσουν τόν Πλαπούτα, τό Δ. Μελετόπουλο, τό Γ. Χελιώτη, τόν Παπα Νίχα, Φωτομάρακ.ά., πού είχαν
πιάσει τήν δχυρή θέση τοΰ Καυκσριά. Έ χει δμως, παρ’ δλες τίς
Αλλεπάλληλες καί πολύ δρμητικές Ιπιθέσεις τους, δλόκληρες δυο
μέρες καί μιά νύχτα, καί τούς πολλούς κανονιοβολισμούς, Επαθαν
μεγάλη συμφορά. Ο! ήρωΐκοί "Ελληνες, δν καί νη στικοί καί μέ
λ ίγα πολεμοφόδια (γιατί ή ’Ολιγαρχική Άντικυβερνητική ’Ε π ι
τροπή, μέ τήν ίδια έγκληματικήν Αδιαφορία γιά τόν κίνδυνο,
έπέμενε στις Αντενέργειές τη?), ίπολέμησαν μ’ Αξιοθαύμαστη γεν
ναιότητα κι’ δχι μόνο κατόρθωσαν νά Αποκρούσουν τίς έπίμονες
Επιθέσεις τους, Αλλά καί μέ πέτρες καί βράχους Ακόμα, κατατσάκισαν τούς προσκυνημένους καί τούς Τούρκους. Κ ι’ δ προδότης
Γίενέχος μέ τόν Ντελή - Άχμέτ Εφυγαν μέ μεγάλες Απώλειες καί
ντροπιασμένοι γιά τό Διακοφτό,καίοντας γιά ίκδίκηση στό δρόμο
ν ι χωριά. Καί Αφού μάζεψαν στήν παραλία τό σταφιδόκαρπο,
i(,tnσαν στήν Πάτρα.
Ή ίϋ.ηνική νίκη στον Καυκαριά στάθηκε πολύ σημαντική
χίϊ γΐ'ΐ:ϊ ή:αν ή τελευταία μεγάλη μάχη καί νίκη στό Μόριά
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χατά τοΰ Ίμ πρα ΐμ χι’ Αναζωογόνησε τό χαταπεσμένο φρόνημα
καί τήν έμπιστοσύνη στήν ’Επανάσταση, άλλα χα) γιατί Αφάνισε
σχεδόν τό προσκύνημα στήν άρχιχή του έστία, τήν Ά χαΐα.
Μ’ αν τό προσκύνημα έσβυνε στό Βορεινό Μόρια, δμως
τό νοτιοδυτικό τμήμα του, τό Απειλούσε τώρα, «ό μέγιστος
κίνδυνος* '.'Ο Ίμπραΐμ, που βρίσκονταν στά Μεσσηνιακά φρού
ρια, έστειλε τόν Κεχαγιάμπεη μέ 13.000 στρατιώτες καί 4.000
τσεχούρα χ ι’ Αρματα νά προσπαθήσει μέ τό χαλό νά τους πείσει
νά προσκυνήσουν. Και πραγματικά μερικά πεδινά χωριά έδει
χναν τέτοια διάθεση. Κι’ ό ίδιος μ’ Αλλο στρατό, Αποφάσισε νά
τιμωρήσει τήν Ανυπόταχτη Καρύταινα, γιατί οί Πυργιωτες
συνεννοημένοι μέ τούς Φαναρίτες χαι μέ δσους Καλαβρυτινούς
καί Πατρινούς επέμεναν Ακόμη στό προσκύνημα, έσχεδίαζαν νά
χτυπήσουν τόν Κολοκοτρώνη καί τούς Καρυτινούς κι’ έγραψαν
σιόν Ίμπραΐμ :
—
Θέλομεν νά μείνωμεν πιστοί είς τήν υποταγήν' πάσχομεν
τά πάνδεινα Από τούς Καρυτινούς τοΰ Κολοκοτρώνη. "Οθεν
ίνόσφ ή Καρύταινα είναι ζωντανή τό προσκύνημα δέν ωφελεί
οΰτε είναι βέβαιον.
Σχεδιάζοντας, λοιπόν δ Ίμπραΐμ νά υποτάξει τή Καρύταινα
γιά νά ένθαρρύνει και νά ίκανοποιήσει τούς προσκυνη μένους καί
νά Εξασφαλίσει Ιλεύθερη Ιπιχοινωνία μέ τήν ’Ηλεία καί τήν
Άχαΐα, Ικάλεσε τόν Ντελή -Ά χμέτ και τόν Νενέκο νά τόν συν
τρέξουν.
Στό μεταξύ οί Μεσσήνιοι, μέ τήν Ινίσχυση τοΰ Κολοκοτροίνη, έδιναν τή γνωστή ήρωϊκή Απάντησή τους στον Κεχα
γιάμπεη :
— "Ενας τόν (ν α εϊμεΦ α Α ποφ ασισμένοι ν ' άπο&άνωμ ε ν έλεύ& εβοι “Ελληνες.
Καί δ Κεχαγιάμπεης, δργισμένος μέ τήν υπερήφανη Απάν
τησή τους, Αρχισε τό φοβερό του έργο, μέ τά τσεκούρια καί τή
φωτιά, νά ίρημώνει συστηματικά τόν τόπο, κόβοντας σύρριζα
χιλιάδες *λιές, μουριές, συκιές και ξερριζώνοντας τ’ Αμπέλια, ένά>
δ Κολοκοτρώνης τοΰ τόνιζε :
1. Μένδβλσον, τ. Α', 786. Πουχββίλ, 1319.
-4 6 -

—
Πέτρα άηάνω στήν nitQ a νά μή μ είν ει έμεΐς δέν
ΛβοσΗυνοϋμβν... Μ όνον ίνα ς "Ελληνας νά μ είνει πάντα
Φά ηολεμοϋμε καί μήν έλπίζβις πώς τήν γήν μας Φά τήν
χάμεις δική οου, βγάλτο άπό τό νοϋ «ου».
’Αλλά ή προσπάθεια τον Νενέκου καί τον Ντελή -Άχμέτ.
πού ήρθαν σι ή Γαστούνη καί στή Δίβρη γιά νά μποΰνε στήν
Καρύταινα καί νά βοηθήσουν τόν Ίμπραΐμ, Απότνχε καί Αναγ
κάστηκαν Από τό γυιό τοΰ Κολοκοτρώνη Γενναίο, τό Θάνο Κουμανιώτη καί τόν Πλαποΰτα νά γυρίσουν Απραχτοι στήν Πάτρα.
Ot Διβραϊοι καί οί Πνργιωτες θέλοντας χπί μή γύρισαν μέ
τή βία στήν Επανάσταση, 8ταν δ Γενναίος Εχαψε μεριχά σπίτια
στήν άκρη τοΰ Πύργου κι’ δπείλησε νά σκοτώσει τόν κοτζάμπαση Κρεστενίτη χαί τό δεσπότη Κύριλλο, πού πρωτοστάτησαν
•στό προσκύνημα.
Τέλος, δ ήρωΐσμός πού Εδειξεν δ λαός τής Μεσσηνίας, τής
’Αρκαδίας καί δ περσότερος τής Ά χαΐας, πού Εμεν* Απροσκννητος, καί μάλιστα ή ναυμαχία τοΰ Ναβαρίνου, Ανάγκασαν τόν
Ίμπραΐμ νά σταματήσει τίς καταστροφές καί νά Αποσύρει τόν
στρατό του Από τήν Καρύταινα.
“Ολοι σχεδόν οί προσκυνημένοι ξαναγύρισαν στήν ’Επανά
σταση καί μόνο δ «Μπέης» Νενέκος (Αν καί δ Κολοκοτρώνης
καί δ Πλαπούτας πολλές φορές τόν είχαν καλέσει νά μετανοή
σει, καθώς καί δ Γεν. ’Αρχιστράτηγος Τζώρτζ), Επέμενε πει
σματικά νά μένει μέ τούς Τούρκους. Καί τό Μάρτη Ακόμα
τοΰ 1828, πού είχεν Ερθει στήν 'Ελλάδα κυβερνήτης δ Καποδίστρίας, δ Αθλιος προδότης μαζί μέ τούς Τούρκους Από τήν Π ά
τρα, πήγε κι’ αιχμαλώτισε μιά οικογένεια Καρυτινή κι’ Επήρε
6.000 σφαχτά.
*0 Κολοκοτρώνης χαταγαναχτισμένος Εγραφε στό Σαγιά,
πού τοΰ είχε δώσει παλαιότερα τήν θανατικήν έντολή :
—Ά πιστε, διατί δέν τόν σκοτώνεις, πού Ακόμα μέ τούς
Τούρκους είναι, Αφοΰ ήλθε δ Κυβερνήτης ;
Καί δ Σαγιάς, πού είχε καί προσωπικούς λόγους, γιατί δ
προδότης τοΰ βίχε δολοφονήσει τόν Αδερφό, Επέτυχε τέλος νά
τόν Εξοντώσει.
Ό μ ω ς (καί είναι πολύ χαραχτηριστικό), γιά τό φόνο τοΰ
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μεγάλου προδότη τοΰ 1821 Νενέκον, άγανάχτησαν οΐ κοτζαμπά
σηδες Άχαΐας. Ό Μπενιζέλος Ροΰφος μάλιστα, πού τόν είχεν
δπλαρχηγό, άφοΰ συνεννοήθΐ)κε με τούς άλλους κοτζαμπάσηδες
* η ή γβ γυβεύονχας» τόν Καποδίστρια, πού ήταν τότε στό Με
σολόγγι, πάνω σέ Ά γγλιχή φρεγάτα μέ τόν γραμματέα της Έ π ιχρατείας Σ. Τριχούπη, τοΰ Εδωσ’ άναφορά χαΐ χατηγοροΰσε τό
Σαγια χαΐ τόν Κολοκοτρώνη γιά τή «δολοφονία» τοΰ «Μπέη»
Νενέχου !
Μά τό Αποτέλεσμα ήταν, δτι ό μεγαλύτερος προδότης τοΰ
ΕΙχοσιένα, Εστω χαΐ πολύ δργά, τιμωρήθηχε τέλος γιά τό με
γάλο κακό πού Εκαμε στήν Επανάσταση

1.
Τ. Α. Σταματόπουλόυ, «Τό προσκύνημα σιό Μόριά», μέ δλβς
τις λεπτομέρειες γιά τό μεγάλο κίνδυνο, πού βιίτρεξ' ή ’Επανάσταση.
Βλέπε χαΐ τά άνέχβοτα ίγγραφα τοΰ Κολοκοτρώνη, Δ. Μελβτόπουλου
χ.5., ύπ· άριθ. 529/60, 581/69, 679, 637, 689/64, 726/63, 731, 733, 749,
762, 780/69, 786, 792, 818,832 χλ. Ό λ α τοΟ 1827, μέ σειρά 61—78 καί
φάκελος Μλ, 01 (14, 16, 17/6/1827), δπου χαΐ γράμματα στό Γβν. ’Αρχι
στράτηγο Τζώρτζ ιοΟ Δ. Πλαποΰτα, Δ. Μελετοποίλου, Ν. ΠετιμεζΟ,
Παπα · Νίκα κ.4. γιά τΙς μάχες στόν ‘Αγιάννη καί Κανχαριβ, άπό τά
άνΓκβοια «’Αρχεία Δ. Μβλετόπουλου», πού βρίσκουνται στήν Ε θνική
Βιβλιοθήκη. Δ. Κοκχίνου < Η 'Ελληνική ‘Επανάστασις», τ. 11, 167—
190, I. Κ. Κορδάτου, «Ιστορία τής Νεώτερης ‘Ελλάδα.», τ. Β', 660—
666. «Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά», 1969.
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Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ:
Ο “ΑΡΧΩΝ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΥΡ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΛΟΝΤΟΣ,,
Ή πιο μεγάλη πολιτική φυσιογνωμία τής προεπαναστατι
κής Ελλάδας, ήταν Αναμφισβήτητα, δ Σωτηράκης Λόντος. "Ομως
τά στοιχεία, γιά τή σκοτεινή έχείνη περίοδο είναι λιγοστά καί
γ ι’ αυτό δέν είναι δυνατό νά Εχουμε παρά τήν άπλή σκιαγραφία
του. Φαίνεται πώς γεννήθηκε στά 1750. Ό πλούτος πού είχε
άποχτήσει ό πάππος του Γκολφίνος Λόντος, πού άπό τό χωριό
Κάλανος τών Νεζερών Ιγκαταστάθηκε στή Βοστίτσα (Αϊγιο),
κι’ εγινε προεστός της, τοΰ έπέτρεψαν νά πάρει μιά πολύ Ικανο
ποιητική γιά τήν Εποχή του μόρφωση. Έσπούδασε τά Ελληνικά
γράμματα, τή Ρητορική, Λογική, 'Ιστορία και Γεωγραφία \
Τό Μάρτη τοΰ 1770, δταν ό Παλαιών Πατρών Παρθένιος,
έκήρυξε,τήν Επανάσταση στό Αϊγιο (Όρλωφικά), άναφέρεται
πώς Ελαβαν μέρος ό Γκολφίνος Λόντος, δ Άγγελής Μελετόπουλος,
άκόμα και δ Σωτηράκης'. Ό μ ω ς δ Γκολφίνος Λόντος ήταν
πολύ γέρος τότε καί φαίνεται πιο σωστό, δτι δ Α. Μελετόπου
λος καί δ Σωτηράκης πού ήσαν πολύ νέοι, μάλλον θά Ελαβαν μέ
ρος. Ώ ς τόσο, είναι περίεργο, πώς μπόρεσαν νά σωθοΰν άπό
τήν δργή τών Τούρκων καί τή φοβερή Επιδρομή τών ’Αλβανών,
άφοΰ ot πιο σημαντικοί κάτοικοι τής Βοστίτσας «καταφυγόντες
είς τήν μονήν τών Ταξιαρχών απαντες Ισφάγησαν» ·. ’Αντίθετα,
1. Α. Φρανιζή, «Επιτομή ‘Ιστορίας τής Ελληνικής 'Επαναστάσβ
ως», τ. Γ - Δ ', σ λ. 127 - 128.
2. Α. Γρηγοριάδου, «Ίστορικαΐ ’Αλήθειαι», 57, 59. Μ. Σαχελλαρίου
«Ή Πελοπόννησος κατά τήν 0' Τουρκοκρατίαν», 148, 166, 172. Μ. 01κονόμου, «‘Ιστορικά ‘Ελληνικής Παλιγγενεσίας», 31. I. Βλαχογιάννη
«Κλέφτες τοΰ Μόρια», 80. «Ηπειρωτικά Χρονικά», Ιτος δον, τεϋχ. Α
καί Β : «Ο Π. Παρθένιος», ύπό Π. ΣυνοδινοΟ
3. Κ. Παπαρρηγοπούλου, «‘Ιστ. ‘Ελλ. ’Εθνους», τ. Ε', 195. Φραντζή, δπ. παρ., τ. Α', 27.
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άπό τά λιγοστά στοιχεία, πού Εχουμε στή διάθεση μας ώς τώρα,
δχι μόνο δέν δναφέρεται καμιά δίωξή τους, άλλα στό 1789 (τό
χρόνο τής καταστροφής των ’Αλβανών), δ Σωτηράχης Εγινε προ
εστός τής Βοστίτσας. Γιά τΙς διοικητικές του Ικανότητες, τήν
Εξαιρετική ευφυΐα του, τήν ευφράδειά του καί τή μόρφωση, πολύ
νωρίς προσονοματίζεται «δρχων Λογοθέτης» ·. Κι’ ή φήμη του
κι’ ή Επιρροή του άρχισε νά απλώνεται σ’ δλη τήν Πελοπόννησο,
σε Τούρκους καί Ρωμιούς.
Τό άρχοντικό του είναι τό χαλύτερο τοΰ Μόριά. Χτισμένο
δπάνω σέ πέτρινα τόξα, ήταν πολύ μεγάλο. Είχε δύο πτέρυγες,
δεξιά γιά τις γυναΐχες χαΐ άριστερά υπνοδωμάτια γιά τούς άντρες
χι’ αίθουσα γιά τΙς δχροάσεις.Ή στοά πού συνένωνε τις δύο πτέ
ρυγες είχε στή μέση τήν τραπεζαρία. Ή αίθουσα των «δκροά·
σεων», ήταν Επιπλωμένη μέ πολυτέλεια καί γοϋστο. Σ ’ αυτό λοι
πόν τό δρχοντιχό, φιλοξενήθηχαν φημισμένα τής ίποχής πρόσωπα,
δ ποιητής Βύρων, δ Χομπχάουζ, δ Σχορφίνι χ·ά.
Ot συμπολίτες του καί οί δντιπρόσωποι τοΰ Καζά τής Βο
στίτσας, ευχαριστημένοι δπό τήν καλή του διοίχηση, τόν Εχλέ.
γουν Ισόβιο προεστό. Τό Εγγραφο, πού δνανεώνουν τήν Εκλογή
του στά 1789, είναι δρχετά διαφωτιστιχό γιά τό χαρακτήρα καί
τις Ιχανότητές του :
«...Ό λ οι κοινώς μέ μία ψυχήν χαι φωνήν φανερόνωμεν δμολογοϋμεν καί βεβαιώνομεν, δτι δ δρχων λογοθέτης κύρ σωτήριος
λόντος, δστις πρό δέχα σχεδόν χρόνων, διά τής ήμετέρας θερμής
παρακλήσεως Ελαβε τό τιμόνι τής διοιχήσεως τής πολιτείας μας,
χαΐ Επροέστευσε μέ χοινήν γνώμην πάντων ήμων,δέν Ιλειψε μέχρι
τοΰ νϋν μέ τά χαλά χαι ΧΟηστά το υ
νά τίμηση χαΐ νά
στολίση τήν πολιτείαν μας, μεταβάλλωντας τά παλαιά ήθη τό
σων Τούρκων, ωσάν καί Ρωμαίων φέρωντάς τα είς βελτίονα μορ
φήν χαΐ ευγένειαν, ώς ΕστΙ δήλον τοΐςπάσι... ΕΙς τάς ήμέραςτου
δ τόπος μας, οΰτε χαμμίαν καταδρομήν χαΐ Επιδρομήν Εξωτεριχήν
Ιδοκίμασεν, οΰτε κανένα Εσωτεριχόν σχίσχμα ή σίζιλι ίσυνέβηκεν,
δλλά τά πάντα μέ χαλήν ευταξίαν, χαΐ άρμονίαν, μέχρι τοΰ νϋν
τρέχ°υσιν. Οΰτε ποτέ ot ζαπητάδες,χαΐ ot λοιποί Ισχυσαν οΰτε νά
1. Βλίκε, Εγγραφο «Ίστορ. Έ&νολ. Εταιρίας», &ρ. 7281. «ΆρχβΙον
Α. Λόνχου», τ. Λ'. 1 - 6.
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βλάψουν xai νά αρπάξουν τό χοινόν Αδίκως και παραλόγως, ώ ς
εις τά π έρ ιξ γίν ετα ι, ου cs μερικώς να ντζερεμετήσουν, νά άδικήσουν καί νά μεταχειρισθοΰν άτίμως καί κακώς τούς κατοίκους
τοΰ τόπου η μπόρεσαν, αλλά τόσον ή φύλαξις καί τό νιζάμι τοΰ
τόπου, ωσάν καί ή τ ιμ ή φ υ λ ά γε τα ι άσφαλώς ύ π ό πά ντω ν
διά τής προστασίας τον, δέν έφ άνη πο τέ παραμικρά κλοπή ,
οΰτε είς τό τασίλι τοΰ μάλι μωρίου, δποΰ γίνεται μέ τών ζαπητάδων τό χέρι, οΰτε είς τό μεσαρίφι τοΰ καζα, δποΰ γίνεται μέ
τών βεκίληδων τό χέρι, οί λογαριασμοί τοϋ καζδ θεω ρο ύ ν
τα ι κ α τ’ ΐτ ο ς εις φώ ς πά ντω ν, μ έ δλην τήν άκρίβειαν, έξέτασιν καί ουνείδη σιν, καί δ χ ι κατά τήν τάξιν τώ ν Άλλων
καζάδω ν, ως Ιστ'ι δήλον τοΐς πάσι...π ά σ χ ει μυριοπλα σίω ς τόσον
κοινώς, ωσάν καί μερικώς διά τόν πλουτισμόν τής πατρίδος μας,
φθείρωντας δπό τούς υπερβολικούς κόπους,καί τήν νεότητά του,
καί τήν υγείαν του, ώ ; πάντες τόν βλέπομεν,είς τί υγείαν Ικατήν·
τησε, δέν έψ ή φ ισ ε π οτέ κινδύνους καί φ όβ ους... δέν άδίκησεν, οΰτε τό κοινόν κοινώς, οΰτε τινά μερικώς, δέν ήρπα ξε
τινός τ ’ ά μ π έλι, ο ϋ τε τ6 χω ράφ ι, ο ϋ τε τό σ π ή τι, ώς άλλοι
κάμνουσιν, άλλ’ οΰτε καμμίαν προσθήκην εις τήν πατρικήν του
περιουσίαν ίκαμεν, άλλ’ ετι μέ τό πατρικόν του πράγμα διαμέ
νει, και εΰ άρκεΐται, καί περί τοΰτου δέν ήμποροΰμεν ?να διά
δλλο, διατί, fiv ήμεΐς σιωπήσωμεν, ο! λίθοι κεκράξονται. Ό θεν τήν σήμερον ίνώπιον Θεοΰ, καί Ανθρώπων, καί κατ’ Ιμ·
προσθεν τών δύω άγίων σεβασμίων Αρχιερέων (τοΰ Παλαιών
Πατρών Γρηγόριου καί τοΰ Κερνίτσης Κύριλλου), οΐτινες Ιπιβεβαιοΰσι τό γράμμα μας, δμολογοΰμεν καί βεβαιόνομεν, δτι δχι
μόνον δέν Εχομεν κανένα νταβά, οΰτε κοινώς, οΰτε μερικώς
μέ τήν ευγενίαν του... άλλα διά τά χρηστά του ήΦη, καλήν
το υ κυβ έρνη σιν, καί πιστήν δούλευσιν, εχομεν δλην τήν εΰχαρίστησιν, καί άδελφικήν άγάπην, καί εΰλάβειαν πρός τήν ευγε
νίαν του κ.λ.π.» '.
Παρ’ δλα τά τυπικά καί κολακευτικά λόγια, πού χρησιμο
ποιούσαν οί μητροπολιτάδες στά Εγγραφα τών Καζάδων γιά τήν
1.

«Άρχεΐον σιρατηγοΟ Α. Λόντου», τ. Α', 2—5. ΔιαιηροΟμε τήν

όρθΌγραφία. C l υπογραμμίσεις είναι δικές μας.
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Ανάθεση, προεστίας, έχείνο πού Ιδιαίτερα τονίζεται στό παρα
πάνω έγγραφο μ9 Ιμφαντιχό τρόπο, Ιξόν άπό τις διοικητικές
Ικανότητες τοΰ Σωτηράχη είναι χαι « τά χοηοτά του ήΦη». Και
πραγματικά δ Σ. Λόντος ξεχώριζε πολύ άπό τούς άλλους κοτζα
μπάσηδες, πού συνήθιζαν νά χατατυραννοϋν χαΐ νά ληστεύουν
τούς βαγιάδες, δπως χαι οί Τοΰρχοι.
Καί δχι μόνο δέ συνήθιζε «νά έρπάζη τινός τ’ Αμπέλι, οΰτε
τό χωράφι, οΰτε τό σπίτι, ώς οΐ άλλοι (κοτζαμπάσηδες) χάμνουσιν», άλλα φρόντισε μάλιστα νά ξαναγοραστοΰν δσα χτήματα
στον χαιρό τής' Ιπιδρομής τών ’Αλβανών, είχαν Αναγκαστεί οΐ
χωρικοί (μή βρίσκοντας πουθενά σωτηρία), νά πουλήσουν στό
2ουλτάνο, ή σ’ άλλους Ισχυρούς Τούρχους *.
Μά Ιξόν άπό τήν πανθολογούμενη άρετή χι’ Ιντιμότητά του,
δ πλούτος, τά άξιώματα, οί τιμές χαΐ δ Απεριόριστος σεβασμός
Τούρκων καί Ρωμηφν, δέν τοΰ χαλάρωσαν καθόλου τό Ιθνικό
φρόνημα καί τό θάρρος του. Και δέν είμαστε σίγουροι, Αν ίλαββ
μέρος στήν Επανάσταση τοΰ 1789 (Όρλωφικά), δπως Αναφέρεται, άλλά τό βέβαιο είναι, δτι ή άποτυχία καί τά φοβερά Ιπακόλουθά της δέν τόν έχλόνισαν. Οί Ρώσοι, Αν χαι είχαν σταλμένη
μικρή βοήθεια, δμως ίπολέμησαν μέ άπαραδειγμάτιστον ήρωϊ•σμό κι’ ίθυσιάστηχαν δλοι τους \ Κ ι’ αΰτό ήταν πολύ Ινθαρρυντιχό γιά τό Σ. Λόντο.
Έ τ σ ι, δταν Ιγινεν δ β' Ρωσοτουρκιχός πόλεμος (1788 1792) καί ή Ρωσία με τούς πράχτορές της, υπόσχονταν πάλι τήν
Ανεξαρτησία τής Ελλάδας καί τήν Ανασύσταση τοΰ Βυζαντινοΰ
Κράτους, άρχισε ζωηρή κίνηση στήν Ελλάδα καί σ’ αυτή πρω
τοστατούσε δ Σ . Λόντος ·.
Τά θαυμαστά κατορθώματα τοΰ Λάμπρου Κατσώνη καί ή
φήμη γιά τήν άφιξη τοΰ Ρούσιχου στόλου στή Μεσόγειο, είχαν
μεγάλην Απήχηση. Οί Σουλιώτες ύποχινήθηχαν Από τούς Ρώσους πράχτορές σ’ ίξέγερση, μέ τήν ευκαιρία πού δ Ά λής βρί1. Βλαχογιάννη, «Κλέφτες κλπ.», 21. Σακελλαρίου, δπ. παρ. 60, 229.
2. Χειρόγραφα Παπατσώνη - Βραχογιάννη, 78 · 79, 81. Τ. Κανδηλώρου, «Ό άρματωλισμός τής Πελοποννήσου», 195 - 196. Μ. Σακελλα
ρίου, 178.
3. Πουκεβίλ, τ. Α', 58 -60. Σακελλαρίου, δπ. παρ. 233.
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σχονταν στό Δούναβη. Καί ot Πελοποννήσιοι χα'ι οί Υδραίοι,,
πού είχαν στενές τότε σχέσεις μέ τούς Σουλιώτες, έστειλαν Αντίπροσωπεία μέ τό Ν. Πάγκαλο, τόν Π . Κύρη χα'ι τόν Χρ. Λαζώτη στή Ρωσία, νά γνωστοποιήσει στή Μ. ΑΙχατερίνη τήν κα
τάσταση στήν Ελλάδα καί νά ζητήσει «πυρίτιδα χαι σφαίρας»
χαΐ Αξιωματικούς, γιά τήν καλύτερη δργάνωση τοΰ Ιπαναστατικοΰ στρατού.
Ή ΑΙχατερίνη τούς παρουσίασε στον Ιγγονά της Κωνσταν
τίνο, πού προώριζε γ ι’ αΰτοχράτορα στήν Κωσταντινούπολη καί·
αυτός δασκαλεμένος, τούς διαβεβαίωσε στήν Ελληνική γλώσσα :
«υπάγετε και δλα θά γίνουν κατά τήν Ιπιθυμίαν σας* κ
Καί ot Αποσταλμένοι Ιγύρισαν στήν Πελοπόννησο (πού μαζί
μέ τό Σοϋλι θά ήταν ή Αφετηρία τοΰ Αγώνα), φέρνοντας μόνο
τις προκηρύξεις τής Αικατερίνης. Και δ Σωτηράκης Λόντος, πούήταν μυημένος γιά τήν Αποστολή τής Αντιπροσωπείας, εβτειλε
τήν προκήρυξη στούς Σουλιώτες, Ινισχύοντάς τους Ιτσι στήν Ιξέγερση, πού θά ήταν ή Απαρχή γιά τό γενικό ξεσήκωμα. ’Αλλά οί
Έλληνες και Ιδιαίτερα ot Πελοποννήσιοι (πού είχαν πάθει τόσα
στά Όρλωφίχά) έμειναν Αδιάφοροι καί Αμέτοχοι χαι μόνον δ·
Ρουμελιώτης Αρματωλός Άνδρίτσος μέ 500 παλληκάρια Ινώθηκε
μέ τό Λάμπρο Κατσώνη. ’Από τούς προύχοντες τοΰ Μόριά χα·
νένας Αλλος δέν Αναμίχτηχε στήν Ιπαναστατιχή χίνησι, Ιξόν Από·
τό Σ. Λόντο, καί γ ι’ αΰτό δέν Επαθαν τίποτις καί διατήρησαν
τά Ιξαιρβτιχά προνόμια πού είχαν Από τούς Τούρκους’.
Ό Σ . Λόντος έπήγε, δπως Αναφέρει δ Πουχεβίλ (Α, 73),
γιά Sva χρονικό διάστημα, μαζί μέ τόν Ν. Πάγκαλο, στόν Ά λή
Πασά xal καθώς ot Ρώσοι είχαν είρηνέψει μέ τούς Τούρκους,
1. 01 Υδραίοι ένίσχυσαν τό Λάμπρο Κατσώνη μέ 4 πλοία καί -.6
Ν. Πάγκαλο μέ χρήματα καί τρόφιμα γιά τήν άποστολή του στή -ω σία, δπως βλέπουμε ατό «Άρχείον Κοινότητος Ύδρας», τ. Β', 28. Βλ. καί
Γ. Κριεζή, «'Ιστορία τής Ύδρας», 80 - 36. Π. Χιώτη, «Ιστορικά Α πο
μνημονεύματα», τ. Α', 430 - 480. Κ Παπαορηγόπουλου, τ. Ε \ 206. Ά ραβαντινοΰ, «Ιστορία τοΰ Άλή Πασά», 79 ■83. Π. Μαγιάχου, «Λάμπρος
Κατσώνης», 77 - 81. Γ. Κόλλια, «01 Έλληνες κατά τόν Ρωσοτουρχικύν
πόλεμον τού 1787 - 1792».
2. Μ. Σαχελλαρίου, δπ. π. 245. Κανδηλώρου, 196.
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γυρίζοντας

στό Μόριά, κατόρθωσε μέ τή μεγάλη του Επιβολή,

πούΕξασχοΰσε στή συνείδηση τών διαφόρων πασάδων,μέ τίςΕξαιρετικές του Ικανότητες και τήν Ιδιοφυία του, δχι μόνο νά υπερ
νικήσει τις δυσκολίες, άλλα κι Αργότερα στά 1799, νά τόν Εκλέξουν, δ Μορα - Βαλεσή, οΐ ’Αγάδες καί οΐ προεστοί τοΰ Μόριά
καί νά τόν στείλουν Βεκίλη στήν Κωνσταντινούπολη. Έ χ ε ι Ελαβε

«Λπαοαδειγμάτιοτον ύηόληψιν καί άγάηην διά τήν άξιότητα καί τήν άγχίνοιάν tov»> άπό τούς υπουργούς τοΰ Σουλ
τάνου, τόν Πατριάρχη καί τήν ’Αρχιερατική Σύνοδο ·. Κ ι ’ άπό·
δειξη, τοΰ πόσο μεγάλη ήταν ή Επιτυχία του, είναι, δτι τοΰ δό
θηκε τό Εξαιρετικό προνόμιο (καί μόνο σ’ αυτόν), νά μή διορί
ζεται χανένας ’Αρχιερέας στήν Πελοπόννησο, χωρίς τήν προηγού
μενη Εγκριση χα'ι συγκατάθεσή του ! Έ τ σ ι , χανένας ξένος πλέον,
δέ μποροΰσε νά έχλεγεΐ χωρίς τή θέλησή του χ ι’ δλοι οί νέοι μητροπολιτάδες ήταν Μοραΐτες χι άνθρωποι τοΰ Λόντου. Ά ν λά
βουμε ύπ’ δψει μας τά Εξαιρετικά δικαιώματα, πού είχαν Ανα
γνωρίσει

οί Τοΰρχοι

στούς άνώτερους Κληρικούς, καταλαβαί

νουμε πόση δύναμη άπόχτησε μέ τό προνόμιο «περί Εκλογής Α ρ 
χιερέων», ό Σωτηράχης. Παντοδύναμος καί άλλα πολλά « κ α ΐώ ς
χαΐ άβίαχως έηιτελέσας»,
άπό τόσο λαμπρή

έγύρισε στήν Πελοπόννησο, Επειτ’

αποστολή χ ι’ άμέσως εγινε

«Μωραγιάννης»

(γενιχός προεστός), Εγχαταστάθηχε στήν Τριπολιτσά (τήν πρω
τεύουσα), προεδρεύοντας μέ βποΑΑήν φρόνησιν κα ί σοφίαν*
στή γενική συνέλευση τών προυχόντων τοΰ Μόριά καί τοΰ Μορα Βαλεσή ’.
Κα ί σέ τόσο μεγάλη Εκτίμηση τόν είχανε οί Τοΰρκοι, ώστε
τοΰ Επέτρεψαν νά πηγαίνει καβάλλα στήν αυλή τοΰ παλατιοΰ τοΰ
Πασά. Ενώ «χριστιανός χαβαλλάρης— γράφει ό Βλαχογιάννης—
μπρος σ’ εναν Τοΰρχο νομιζότανε μεγάλη προσβολή σ’ αΰιόν...
Προνόμιο τής χαβάλλας σπάνια χαριζότανε σέ χριστιανούς πού
είχανε τήν εΰνοια τοΰ Τούρχου. Αυτό τό προνόμιο τό είχε 6 πε
ρίφημος Σ . Λόντος» *.

1. Φραντζή, δ.τ. παρ. τ. Ρ —Δ", σ. 127—128.
2. Βλ. χαΐ τά σχετικά άρθρα σιή Μεγ. ‘Ελλ. Έγχυχλ. και Λ«ξ.
'ΕλευθερουΑάκη.
8. «Κλέφτες τοΰ Μόριά·, 230.
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Μά ή δύναμή του

μεγάλωσε πιο πολύ, δταν Εφτασε στήν

Τρίπολη Μορα - Βαλεσή, δ Βελής, δ γ υ ιό ςτ ο ΰ Ά λή Πασά (1807)·
Ό Βελής χατάτρεχε τούς Επίσημους Τούρκους, τούς Απομάκρυν’
Από τήν αυλή του, {προστάτεψε πολύ τούς προύχοντες χαί τούς
παραχώρησε σημαντιχά ωφελήματα, πού είχαν πρώτα ot Τοΰρχοι,
Από τίς αλυκές, τά μεταλλεία, Ιχθυοτροφεία χλπ. Έ π ή ρ ε ώς σύμ
βουλό του τό. I . Δεληγιάννη χαι πρό πάντων τό Σ· Λόντο, πού
τοΰ έσύστησε χαι δ ίδιος δ Ά λ ή Πασάς, ίχτιμώντας
χαί

τήν Αξία του *. Στήν

τήν Αρετή

πραγματικότητα λοιπόν διοικούσε δ

Λόντος σάν πρωθυπουργός (Λογοθέτης) τοΰ Βελή.
O t 'Υδρα ίοι

χαί

λοιποί, γιά τις διάφορες υποθέσεις τους

μέ τό πασαλίχι τοΰ Μόριά, σ’ αυτόν τόν «Αρχοντα Λογοθέτην
χύρ Σ . Λόντον» Απευθύνουν τά Εγγραφά τους

χαί δέν παραλεί·

πουν νά έξάρουν τήν «φυοιπήν παλοχαγαΦίαν του»
Κα ί πόσο τόν τιμούσε χαί τόν δχουε δ Βελής φάνηχε, δταν
Εκαμε τήν πρώτη Εκστρατεία του στά Μπαρδούνια νά πολεμήσει
τούς Ισχυρούς Τζερεμαίους. Μόλις ίμεσολάβησεν δ Σ . Λόντος, δ
Βελής έςρανηχε πρόθυμος νά συγχωρήσει τούς πολεμικούς Τζε·
ρεμαίους
* 0 Βελής, σ’ Αντίθεση μέ τόν πατέρα του ήταν μαλακός Αν
θρωπος, φέρνοταν μέ ήπιότητα στούς Χριστιανούς καί δέν Ιπέτρεπε στούς Τούρκους νά τούς χακομεταχειρίζουνται.Ήταν δμως
πολύ

σπάταλος χ ι’ άσωτος χ ι' Αναγκασμένος νά στέλνει στήν

1. Βλίπε καί σιήν «Άληιτασαλιάδα» τοΰ Χατζή - Σεχρέτ, γιά τίς
δδηγίες καί τή σύσταση πού ?8ακΓ 6 Άλής στό γυιό του, δταν ίςυγι
γιά τό Μόριά, γιά τό Σ. Λόντο, «ώς περί άνδρός έναρέτου» :
'Ακόμα ’ναν κοτζάμκαση, πού λένε Σωτηράκη,
νά τοΟ γλυκάνης τήν καρδιά Βελή Πασα λιγάχι.
Παιδί μου μέ πολλήν τιμή αύτόν νά τ ν άφήσης
σέ κάθε χρεία τής Μωρίας νά τόν καλοκαρδίσης.
Τεφτέρια καί λογαριασμούς παληοΰς νά μή γυρέψης
Μέ τρόπο καί στήν Πρέβεζα αύτόν νά μοΰ τόν πέψης
νά σμίξη μετ’ έμένανε γιά νά τόν δρμηνέψω.
Κ ι’ υστέρα καλόκαρδον αύιοΰ νά σοΟ τόν πέψω.
2. Βλ. «Άρχείον Κοινότητος Ύδρας», 1x6. Α. Λιγνού, τ. Γ', 124,
176 · 6, 201 - 5, 232 - 3, 237, 242 - 3, 266, 320 - 1, 346 καϊ Τόμ. Δ '.
167 · 8, 180.
3. Βλαχογιά-νη, 184.
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Κωνσταντινούπολη

πολλά χρήματα γιά νά διατηρήσει το πασα-

λίκι του, φορολογούσε καταθλιπτιχά τό λαό, πού φυσικά δυσανα
σχετούσε. Τό ίδιο άκόλαστοικαί καταχραστές ήταν x a i ot αύλιχοί
του χα'ι ot προύχοντες Χριστιανοί, πού τούς προστάτευε δ Βελης
μετέχοντας στά άνομα κέρδη τους χαι ωφελήματα. Ό μ ω ς μέσα
σ’ αυτήν τή φαυλότητα, άποτελούσε πάντα «Εντιμον έξαίβεαιν» μέ τήν άρετή χαι τά «χρηστά του ήθη» (πού δπως εΐδ(ΐμ’
Ιξυμνούσαν και ot συμπολΐιες τους Βοστιτσιάνοι), ό Σωτηράχης
Λόντος.
Τ ό « ’Ανώνυμον Χειρόγραφον

τοΰ Πειραιώς»

μάς διαφω

τίζει σ’ αυτό: «ό μιχρός λαό; χατετυραννεΐτο διότι έθησαύριζον
ot άρχοντες του άπό τοΰ Βελή μέχρι τοΰ τελευταίου ταχσιλδάρη
(είσπράκτορο;)... Ε Ις τήν αυλήν

δέν εβλεπέ τις

τρυφήν,

προδοσίαν χα'ι παρασίτους. , Ό

άσέλγειαν,

χολαχείαν,

σχεδόν

άλλο ή

Τούρκος Ιπρόδιδε τόν Χριστιανόν, Χριστιανός τόν Τούρκον, οί
Ιερείς τούς χαλογήρους

χαι αυτοί τούς Ιερείς. Έξαίρεσιν

τών

άλλων δρχόντων Εκαμνον δλίγοι, μεταξύ τών όποιων διεχβίνετο

έηΐ άβετ?} χαΐ Λξίφ ό Σωτηβάχης Λόντος Ιχ Βοστίτζης».
Ή

πολύχρονη

συνεργασία

του

μέ Τούρκου; δξιωματού-

χους, ot τιμές καί τά μεγάλ’ άξιώματα, δέν άλλοίωσαν τό Ιθνικό
φρόνημα,
είχαν

οΰτε τόν άκέραιο

διαβρώσει

τούς

καί έντιμο

περσότερους

άπό

χαραχτήρα του, δπως
τούς άλλου; κοτζα

μπάσηδες, πού «£ν Ανομίαις

χαΐ χαταπιέσεσι τοΰ ποΛΛοΰ
πλή&ονς τών ύαγιάδων έβίουν». 1 Ό Σ . Λόντος, εμεινε ώς
τό τέλος άσπιλος και άδιάφθορος, πράγμα πού δλοι άνεξαιρέτως
άναγνωρίζουν καί τονίζουν δτι €έναβετώτεβος χαΐ άξιώτατος

άπεδείχ&η τήν έποχήν έχείνην»
’Αλλά προ πάντων, δταν ?φυγ’ δ Βελής άπό τήν Πελοπόν
νησο γιά

νά λάβει μέρος στό Ρωσοτουρκικό πόλεμο (1811), ή

δποχαλίνωση είχε φτάσει στό χατακόρυφο. Ό λ ο ι τους καταλήστευαν κυριολεχτικά τόν χοσμάκη καί Ιθησαύριζαν ·.

1. Π. Άραβαντινοΰ, «‘Ιστορία τοΰ Άλή Πασά», 217.
2. Χειρογρ. Πειραιώς.
3. «ΕΙς τών άρχόντων διά νά κάμη γαμβρόν είς μίαν ανεψιάν νον
ίνα νέον καλόν, πλήν ποταπής οίκογενείας καί πιωχόν, τόν διώρισεν
*1; τήν Επαρχίαν του, Σαμή ’Εμίνην (είς τά άχυρα), δστις είς διάστημα
δυο ήμισυ έτών έΦησαΰρισίίν έκατόν χιλιάδας». «‘Ανώνυμον Χειρόγρα
φον Πειραιώς».
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’ Επειδή δμως φοβόντουσαν, δτι γυρίζοντας δ Βελής θά μά
θαινε τΙς καταχρήσεις τους χαΐ θά τούς Επαιρνε τούς χλε μένους
θησαυρούς ή θά τούς τιμωρούσε, γιά νά προλάβουν πρίν
Ανακαλύψει, συμφώνησαν δλοι χαι
Ενάρετου Σωτηράχη,

τούς

μαζ( τους δ Αντίζηλος τοΰ

δ μεγαλοχοτζάμπασης I . Δεληγιάννης, χι*

Ενωμένοι με τούς Ισχυρούς Τούρκους, (πού ήσαν παραγκωνισμέ
νοι xal δυσαρεστημένοι),
ράπονα

τών

βαγιάδων

νά κατηγορήσουν τό Βελή, δτι τά πα
προέρχονταν Από τις Αρπαγές

και τΙς

καταχρήσεις του. Διαθέτοντας λοιπόν πολλά χρήματα, Εστειλαν
Αλλεπάλληλες Επιτροπές στό Σουλτάνο χ ι’ Επέτυχαν ν ’ Αναχληθεΐ
δ Βελής xal νΑρθει

σ’ Αντικατάστασή του δ «χριστιανομάχος»

Ίτζελη - Ά χ μ έ τ Πασάς.
*Η Αντικατάσταση

τοΰ Βελή, δπως ήταν φυσικό, Εφερε καί

τή σύντομη πτώση τοΰ Σωτηράχη, πού Αποσύρθηχε στή Βοστί*
τσα. ’Αλλά δ I. Δεληγιάννης καί ο! σύμμαχοί του Τοΰρχοι δέν
ήταν ευχαριστημένοι. Τούς Ενοχλούσε και τούς ήταν Επίφοβη κ ι’
Επικίνδυνη, ή πανθομολογούμενη Εντιμότητα τοΰ Σωτηράχη. Γ ιά
νά είναι

ήσυχοι

χ ι’ Ανεξέλεγχτοι

γιά

τις

καταχρήσεις

τους

Επρεπε νά κηλιδωθεί κ ι’ αυτός χαι μ* αΰτόν τόν τρόπο νά Εξου
δετερωθεί δ κίνδυνος. Κατηγόρησαν

λοιπόν τό Σωτηράχη στό

νέο Μορα · Βαλεσή «ώς Εχθρόν Ασπονδον τφν ’Οθωμανών», δτι
τούς είχε διαβάλει

xal δτι

Εχανε τάχα καταχρήσεις μαζι μέ τό

Βελή.
Ό Ασπιλος Σωτηράκης, Εχοντας αυτοπεποίθηση, ήρθε στήν
Τρίπολη ν’ Αποδείξει τήν Αθωότητα του. ’Αλλά δ «Χριστιανομάχος χαι αίμοβόρος» Ίτζελη - Ά χ μ έτ , Επωφελήθηκεν Αμέσως
τήν ευκαιρία, πού τού Εδιναν οί Τδιοι οί Έλληνες, νά Εξοντώσει
Ενα τόσον Ικανό χ ι’ Επίσημο Χριστιανό xal μέ προθυμία Εδωσε
τή διαταγή νά τόν Αποκεφαλίσουν (14 Δεκέμβρη τοΰ 1812).
Κ ι ’ Εμεινε πανίσχυρος τώρα κοντά στό νέο Πασά, δ I . Δεληγιάννης, χωρίς νά σκέφτεται δμως, δτι Εδωσε

μόνος του τήν

ευκαιρία στούς Τούρχους νά Εξοντώσουν τόν Ενα μετά τόν Αλλο
τούς

Επίσημους Έλληνες

χαι δτι μ’ αυτόν τόν τρόπο Εσχαφτε

δ ίδιος σίγουρα xal τό διχό του λάκκο...

(« Πελοποτνησιαχή Πρωτοχρονιά», 1960)
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Ο ΘΡΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑ
ΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Ο παλαιοί ποιητικοί θρύλοι, ότι η επανάσταση άρχισε στην Άγια
Λαύρα, με το περίφημο λάβαρο, που ύψωσε ο ΤΤαλαιων ΤΓατρων
Γερμανοί, είναι βέβαια πολυ ωραίοι και ενθουσιάζει, αλλα δεν
είναι αληθινοί. Κ ι απόδειξη, ότι και ο ίδιος ο ΤΤ.ΤΓ. Γερμανοί,
σαν πιο αρμόδιοί, δεν αναφέρει τίποτα σχετικό στα "Απομνημο
νεύματά"-του. Και ο σύγχρονοί με τα γεγονότα ιστορικοί Σπ.
Τρικούπηί (που δεν μπορει ν ’ αμφισβητήσει κανέναί τον πατριωτιΟμό-του), γράφει κατηγορηματικα κι ανεπιφύλαχτα: " Ψευδηί
είναι η εν Ελλάδι επικρατήΟασα ιδέα, ότι εν τη μονη τη ί Αγίας
Λαύρας, ανυψώθη κατα πρώτον η σημαία τη ί ελληνικηί επαναστάσεωί. Την ιδέαν ταύτην εξέφραΰα και εγω εν τω επικηδείω λόγu
ε ΐί τον Ανδρέαν Ζ Λ μ η ν πριν εξακριβώνω την αλήθειαν." ("Ι- Ε .Ε !1
τ . Α : , σ. 229, έκδ. Σιδέρή.)
Άλλωστε τότε ο ΤΤ.ΤΤ. Γερμανοί, δεν ήταν στην Άγια Λαύρα,
αλλα βρισκόταν στα Νεζερα (περιοχή ΤΤάτραί), μαζι με τον Α .
Ζ<Λμη και σ τίί 23 Μάρτη 1821, έμπαινε στην ΤΤάτρα, όπου πραγ
ματικό ύψωνε επαναστατική σημαία. Τα πράγματα λοιπον εξελείχτηκαν με τον ακόλουθο τρόπο: Ο ι Φιλικοί είχαν προαποφασίσει
την εξέγερση, που καθωί πιστευόταν θ’ άρχιζε την ημέρα του
Ευαγγελισμού. Για το σκοπο αυτόν, στάλθηκεν απο τον Αλέξ.
Υψηλάντη, ο ΤΤαπαφλέσσαί στην Ελλάδα.
Κατα τη σχετική λοιπον διήγηση του ΤΤ.ΤΤ. Γερμανού "απεβιβάσθη
ε ΐί την νήσον των Σπετσών Γρηγόριόί-τΐί, Δικαίοί λεγόμενοί,
και εκείθεν μετέβη εΐί Πελοπόννησον, συνεπιφέρων γράμματα α
πο μέρουί του Αλεξάνδρου Υψηλάντη προί τουί ΤΤελοποννησίουί,
διαλαμβάνοντα, ότι η μηχανη είναι ετοίμη, και ότι ουδενοί άλ
λου δείται, ή του κινήσοντοί αυτήν μοχλού, και ότι μία ισχυρά
δύναμίί είναι σύμμαχοί, και ότι άπαντεί να είναι έτοιμοι και εν το ί ολίγου θέλει φθάσει και ο ίδιοί εκ ει, και εν ενι λόγω να ακούσωΟι και να πιστεύσωσιν όσα ήθελε τουί ειπει ο Δικαίοί ωί
άνθρωποί φιλαλήθηί. Ό θ ε ν οι μεν ΤΤελοποννήσιοι έμειναν εν α
μηχανία περι του πρακτέου, βλέποντεί το πρόσκαιρον και ανέ-
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τοιμον" ο δε Λικαίος, άνθρωπος απαταιων και εξυλέοτστο:, μηδενος περι άλλου φροντίζων ειμη τίνι τρόπω να ερεθίση την τα
ραχήν του Έθνους, δια να πλουτίση εκ των αρπαγων, τους εβεβαίωνεν, ότι είναι τα πάντα έτοιμα, πλάττων μιλιούνια άπειρα
(δηλ. άφθονες υποσχέσεις για χρήματα, πολεμικά εφόδια, κλπ.)
. .. και άλλα τοιαύτα ναιγνια της φανταοίας-του, τα οποία οιμεν
φρόνιμοι (κοτζαμπάσηδες, δεσποτάδες, κλπ.) και πείραν έχοντες
των πραγμάτων εις ουδεν ελόγιζον, οι δε άπειροι (δηλ. ο λαος)
νομίζοντες τα τοιαύτα πλάΟματα ως αληθη επι τη βάσει του συ
στατικού οπου επέφερεν απο μέρους του Υψηλάντη, κατήντησαν
εις αχαλίνωτον ενθουσιασμόν, ώοτε άρχησαν να κοινολογώσι το
πράγμα αναφανδόν εις πολλούς και να καταγράφωσι στρατιώτας
και να κάμνουν τοιαύτα κινήματα, ώστε η Διοίκησις (η Τουρκική)
έλαβε πολλά διδόμενα να βεβαιώση τας υπονοίας-της περι του
σκοπού των Ελλήνων. Ο ι ΤΤρόκριτοι λοιπον της ΤΤελοποννήΟου
βλέποντες, ότι το πράγμα κακώς έμελλε ν ’ αποβη . . . συνεννοήθησαν δια /ραμμάτων και απεφάΟιΟαν να γίνη μία συνέλευσις έκ
τινων Μελών της Αδελφότητος δια να ΟυΟκεφθώΟι περι του πρακτέου, κλπ."
ΤΤραγματοποιήθηκε λοιπον στη Βοστίτσα (Αίγιο, 26.1.1821), η
πολύκροτη αυτη " Συνέλευσις" , όπου έλαβαν μέρος οι προύχο
ντες και ΔεΟποτάδες της ΑχΛ ας και ο ΤΤαπαφλέσσας, με τον αδερφό-του Νικήτα και οπλοφόρους. Ο ΤΤ.ΤΤ. Γερμανός και ο Ανδρ.
ΖιΛμης, με αμείλιχτα ερωτήματα και ακατονόμαστο υβρεολόγιο
έκαναν σφοδρότατη επίθεση κατα του ΤΤαπαφλέσσα (που αντι "να
πλουτίϋη εκ των αρπαγών-του", αργότερ’ αυτοθυσιάστηκε συνειδη
τά και βρήκε ηρωικό θάνατο στο Μανιάκι), και τελικά οι "φρόνι
μοι" Κοτζαμπάσηδες και Δεσποτάδες, χωρίς να λογαριάσουν κα
θόλου τις εντολες και τα συστατικα του Υψηλάντη, έβγαναν αρνητικη απόφαση στη συνέλευσή-τους για επανάσταση. "Εξετάσαντες την εσωτερικην κατάστασιν του Έθνους (ομολογεί ο ΤΤ. ΤΤ.
Γερμανος), ενέκριναν άπαντες εκ συμφώνου τον καιρόν ουχι αρ
μόδιον" (για εξέγερση, σ. 2 4 .) Σύμφωνοι μ’ αυτη τη γνώμη, ήσαν
και οι με/αλοκοτζαμπάσηδες Κορινθίας Νοταραίοι, όπως φαίνεται
και σπο σχετικό γράμμα του ΤΓανούτσου Νοταρα.
Επειδή όμως η αρνητική-τους απόφαση, εξουδετέρωνε τις προε
τοιμασίες της Φιλικής Εταιρείας κι έσβηνε τις ελπίδες του ελλη
νικού λαου ν ’ αποχτήσει τη λευτεριά-του, για να δικαιολογήσουν
την άρνησή-τους, έλαβαν την απόφαση κι έστειλεν ο ΤΤ.ΤΤ. Γερ-
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μανος ανθρώπους-του, με /ράμματα στη Ρωσία και στο Μητροπολί
τη Ιγνάτιο Οτην Ιταλία, να μάθουν "ποία η διάθεσις των άλλων
Δυνάμεων της Ευρώπης και ούτω οδηγηθέντες να επιχειρισθώσιν
το πράγμα ασφαλέστερον και τακτικώτερον". Και για την ώρα
σκόπευαν να περιορίσουν τον επίφοβο ΙΤαπαφλέσσα σε μοναστήρι.
Καθώς όμως όλες οι ξένες Δυνάμεις, είχαν εχθρική διάθεση για
την ελληνικη επανάσταση κι ακόμα όσο να πάνε και να γυρίσουν
οι αποσταλμένοι απο τόΟο μακρινα μέρη, θα περνούσαν αρκετοί
μήνες, έτσι θα χανόταν η κατάλληλη ευκαιρία για εξέγερση.
Γιατί η Τουρκία, καθώς αναδιοργάνωνε τις στρατιωτικές—της δυ
νάμεις, είναι βέβαιο, πως η αναβολή για την έναρξή-της, θα είχε
σίγουρο επακόλουθο την οριστική ματαίωσή—της. Και ότι η εποχή
για εξέγερση, που αποφάσισαν οι Φιλικοί και Α . Υψηλάντης, ή
ταν η κατάλληλη, αντίθετα με τους Κοτζαμπάσηδες και Δεσποτά
δες, που έβρισκαν "τον καιρόν ουχι αρμόδιον", το τονίζει και ο
μεγάλος-μας ιστορικοί Κ . ΤΓαπαρρηγόπουλος: "Ουδεμία (γράφει,
Σ τ ' , 30-32) ίσως άλλη επανάστασις ηξιώθη να εκραγη εν μέσω
τοσούτον ευμενών αυτη περιπετειών όσον η εν έτει 1821 αρξαμένη . . . Άπορον λοιπον δεν είναι ότι η επανάστασις υπο πολλών
και ποικίλων περιστάσεων ριπίζομένη εξερράγη* και άπορον ήθελεν είναι μάλλον εαν δεν ήρχιζεν εν καιρω τοσούτον ευθέτω, α
φού προ αιώνων ουδεν άλλο επεζήτει ειμη εύθετον καιρόν" . (Το
ίδιο υποστηρίζει —απο στρατιωτική άποψη— και ο Ν . Μαζαράκης
-Αινιαν, στον πανηγυρικό-του λόγο στην Ακαδημία —5.3.1931.
Βλέπε και Νικηφ. Μοσχοπούλου "Η Επανάστασις του 1821" —απο
τουρκικές πήγες— για την ανοργάνωση του στρατού της Τουρκίας
σ. 8-9.)
Στο μεταξύ, οι Τούρκοι του Μόρια, είχαν ενημερωθεί για την ε
πανάσταση του προύχοντα της Τριπολιτσας και συγγενή των Δεληγιανναίων Σωτήρη Κουγια, του Έλληνα δραγουμάνου του ΤΤασά
της Σταυράκη Ιωβάκη, του ΤΓαπα-ΤΓαντελη στην Κορινθία κ .ά . και
γι’ αυτο κάλεσαν όλους τους ΤΤροΰχοντες και Δεσποτάδες να πά
νε στην πρωτεύουσα Τρίπολη. Κι όσους πήγαν απο την κεντρική
και νότια ΤΓελοπόννησο τους φυλάκισαν. Όμως οι προύχοντες και
δεσποτάδες της ΑχΰΙας, που κατάλαβαν τους σκοπούς των Τούρ
κων, ξεκίνησαν όλοι μαζι φαινομενικα στις 9 του Μάρτη για την
Τρίπολη, αλλο είχαν καταστρώσει έξυπνο σχέδιο. Σε συμφωνημένο μέρος, συνάντησαν δικό-τους ταχυδρόμο, που τους έφερνε
τάχα γράμματ’ απο Τούρκους Αγάδες της Τριπολιτσας και τους
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συνιστούσαν να μην πάνε y u m σχε6ίαζαν να τους σκοτώσουν. Και
αφου γνωστοποίησαν αυτα στους συνοδούς-τους Τούρκους, ξαναγύρισαν ο το Καρνέσι κι έγραψαν στους Αγάδες τους φόβους-τους.
Την άλλην ημέρα ( Ι Ο Μάρτη), κατα τη διήγηση του ΤΤ.ΤΤ. Γερμα
νού "μετέβηοαν εις το Μοναστήριον της Αγίας Λαύρας". Μ ε δι
καιολογημένο φόβο, για καταδίωξή-τους απο τους Τούρκους (πα
ρόλο που τους διαβεβαίωσαν οι Αγάδες της Τριπολιτσας, ότι δεν
διέτρεχαν κίνδυνο), ωστόσο βρίσκονταν σε με/άλην ανησυχία
και απορία, που να καταφύγουν κι αν έπρεπε να πάνε στα Νησιά.
Μέσα σ’ αυτη τη φοβερή ν αμηχανία, μόνο μιαν αντρική φωνη ακούστηκε, του Καλαβρυτινού προεστού Ασημάκη Φωτήλα: "Η γνώμη-μου είναι να πιάσουμε τα όπλα και ο θεος να μας βοηθήσει και
6 ,τι γίνει ας γ ίν η ." (Βλ. Φωτάκου, Α '., 163-4. Δ . Κοκκίνου, τ.
Α '., 255, α ' έ κ δ .).
Τελικά όμως "ο ι συσκεφθέντες (κατα τον ΤΤ.ΤΤ. Γερμανό), απεφάσισαν να μη δώσωσιν αιτίαν τινα, αλλα ως πεφοβισμένοι να παραμερίσωσιν εις μέρη ασφαλή" . Και μόνον, αν οι Τούρκοι τους ε
πιτεθούν "τότε εξ ανάγκης να λάβωσι και αυτοί τα όπλα και να
κινήσωσι και τους λοιπούς ομογενείς εις υπεράσπισιν εαυτών" .
Εχωρίστηκαν τότε σε διάφορες ομάδες και ο ΤΤ.ΤΤ. Γερμανός,
με τον Α νδ. ΖιΛμη και τον επίσκοπο
Κερνίκης
εγκατα
στάθηκαν στα Νεζερα και ol άλλοι άλλου. Αυτα λοιπον έγιναν,
στην Άγια Λαύρα μόνο και όσο για το λάβαρο, δεν αναφέρει τί
ποτε ο ΤΤ.ΤΤ. Γερμανός στα "Απομνημονεύματά"-του (βλ. σ. 2228).
•
Ο ΤΤαπαφλέσσας: Μετα την αναβλητικην απόφαση, που είχε λάβει
η συνέλευση στη Βοστίτσα για την επανάσταση, ο ΤΤαπαφλέσσας
(αφου τους είπε, ότι θα πήγαινε στην πατρίδα-του να ησυχάσει)
έφυγε απο το Αίγιο τη νύχτα για το Μέγα Σπήλαιο. Ο ι προύχο
ντες κι οι δεσποτάδες, είχαν ειδοποιήσει τους καλόγερους να
τον περιορίσουν (φυλακίσουν), αλλ’ όταν έφτασε και τον άκουσαν
να μιλάει με τον ιερο ενθουσιασμό-του για την επανάσταση, έγιναν οι θερμότεροι οπαδοί-του. Και ο αδάμαστος ΤΤαπαφλέσσας
αποφασισμένος να πραγματοποιήσει την εντολή, που του είχαν
αναθέσει ο Α λ . Υψηλάντης, κατάλαβε (ενθαρρυμένος και με την
αφοσίωση και προθυμία των μονάχων), ότι η επανάσταση έπρεπε ν ’
αρχίσει απο τα ορεινά κι οχυρά Καλαβριτοχώρια, που είχαν πολ
λούς κλέφτες και λιγοστούς Τούρκους, γιατί στη Νότια ΤΤελο-
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πόννησο, η στάση του ΤΤετρόμττεη, ήταν ακόμη αμφίρροπη.
Δ . Κόκκινο, AT, 253, α 'έ κ δ .)

(Βλ.

Έλαβε τότε δραστήρια μέτρα ο ανυποχώρητος ΤΤαπαφλέσσας, να
επιταχύνει την επανάσταση και να φέρει σε δίλημμα όλους τους
δισταχτικους, δημιουργώντας οριστικά κι αναπόφευχτα γεγονότα.
Συναγροικήθηκε λοιπον, με τον Καλαβρυτινό Φιλικό Ν . Σολιώτη
ν ’ αρχίσει το τουφέκι και τον βρήκε πρόθυμο να πραγματοποιήσει
τις εντολές-του. Και ο ΤΤαπαφλέσσας, έχοντας εμπιστοσύνη στο
Ν . Σολιώτη για τις ενέργειές-του, προχώρησεν ακάματος στην
κεντρική ΤΤελοπόννησο, υποκινώντας όλους, προεστούς (Δεληγιανναίους), λαο και καπετάνιους σ’ επανάσταση. Τέλος, ετράβηξε για το Ν ότιο Μόρια, που αν και ήταν διφορούμενη ακόμα η
στάση του ΤΤετρόμπεη, όμως ήξερε, ότι ο Κολοκοτρώνης, είχε
φτάσει στη Μάνη (6 Γενάρη), όπου τον έκρυβε ο φίλος-του Δ .
Μούρτζινος.

Αρχίζει το τουρέκι: Στο μεταξύ στα Καλαβρυτοχώρια, ο Ν . Σολιώτης και οι κλέφτες Χοντρογιανναίοι, άρχιζαν απο τις 16- 19
του Μάρτη, επιθέσεις και διαρπαγες φόρων απο τους "γυφτσχαρατζίδες" (φοροεισπράχτορες) σκοτώνοντας Τούρκους κι Αλβα
νούς στ’ Αγρίδι, Βερσεβα κι Αρφαρα. Μ ’ αυτα τα πρώτα επιθετι
κά κρούσματα, είχε φουντώσει το επαναστατικό πνεύμα στα Καλαβριτοχώρια, πράγμα που προκάλεσε μεγάλην ανησυχία στον
τούριικο πληθυσμό. Έ τσ ι, οι Τούρκοι πανικόβλητοι και με παρα
κίνηση τυν προεστών Ανδρ. Λόντου και Αγγελη Μελετόπουλου,
έφευγαν για τη Ρούμελη απο το Αίγιο, που ήταν η πρώτη πόλη
που λευτερώθηκε χωρίς μάχη.
Τον (Sio καιρό κι άλλοι Καλαβρυτινοί σημαντικοί, ε(^αν κινητο
ποιηθεί όπως οι πατριώτες προύχοντες ΤΓ. Φωτήλας, Σωτήρης
Χαραλάμπης, Σωτ. Θεσχαρόπουλος, οι καπεταναίοι Ν . Σολιώτης, ΤΤετιμεζαίοι, κ .ά . , κι άρχιζαν επίσημα την επανάσταση (21
Μάρτη), πολιορκώντας την πρωτεύουσα τα Καλάβρυτα. Και φυσι
κά θα εννοήσουμε, ότι όλοι αυτοί οι πατριώτες, δεν επήγαν να
πολιορκήσουν μιαν οχυρή πόλη, ασύνταχτοι την ίδιαν ημέρα, αλλα είχαν καλα πριν συμφωνήσει και προετοιμαστεί και γι’ αυτο
οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να παραδοθούν.
Όμως, η αναμφισβήτητη αυτη πρώτη κι επίϋημη επαναστατική εξ-
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όρμηση, με την κατάληψη μιας επαρχιακής πρωτεύουσαν, προκάλεσε εδω και μερικά χρόνια, μιαν απροσδόκητη αντιμαχία πει
σματική, ανάμεσα στο Β. και Ν . Μόρια. Ο ι Καλαματιανοί (αφου
πέρασαν πάνω απο εκατσ και πλέον χρόνια), τότε σκέφτηκαν να
διεκδικήσουν τα πρωτεία του Αγώνα. Κι άρχισε γι ’ αυτα επίμονη
διελκυστίνδα, που συνεχίζεται αδιάπτωτη, ανάμεσα στην Καλα
μάτα και τα Καλάβρυτα. Το άσχημο είναι, ότι οι Καλαματιανοί,
επικαλούνται επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι για ν ’
αμαυρώσουν την επανάσταση, δηλαδη ότι οι πρώτες επαναστατικές
ενέργειες στα Καλάβρυτα, ήσαν "εντελώς δευτερεύοντα και α
νάξια λόγου γεγονότα", που χαρακτηρίστηκαν " ληστρικές επιθέ
σ εις ", απο Τούρκους κι Έ λληνες.Γιατί τα ίδια έλεγαν και οι α
ν τίθετοι στην επανάσταση Κορίνθιοι μεγαλοκοτζαμπάσηδες Νοταραίοι: "Ανάθεμα στους Ψευτοκαλαβρυτινους, που επήραν τον
κόσμο στο λαιμό-τους" . Δηλαδη κάι αυτοί θεωρούσαν πρωταίτι
ους τους Καλαβρυτινούς.
Όμως οι αλλεπάλληλοι φόνοι Τούρκων, δεν ήσαν αυθαίρετες ε
νέργειες ατομικής πρωτοβουλίας, ενου θερμόαιμου οπλαρχηγού,
αλλα επαναστατικό κρούσματα που είχαν επίσημη και συντονισμέ
νη προέλευση απο την Φιλικην Εταιρεία με καθοδήγηση του εκπροσώπου-της ΤΤαπαφλέσσα. Άλλωστε και ο διεισδυτικός ερευνητης του 1821, ο γερμανος ιστορικοί Μ ένδελσον, γράφει (Α Γ,
294-7) σχετικά: "Ληστρικοί επιδρομαι και μεμονωμένοι φόνοι
προαναγγέλοντες κατα τα τέλη του Μαρτίου την έκρηξιν της ε
παναστάσεων υπήρξαν οι σπινθήρες οι πεσόντες επι της ήδη συνεσωρευμένης ευφλέκτου ύλης" .
Οπωσδήποτε, δεν είναι καθόλου οοβαρο και καταντάει λιγάκι κω
μικό, να υποστηρίζεται η συντονισμένη πολιορκία της Καλαβρυ
τινής πρωτεύουσας σαν πράξη "ληστρικη", επειδή άρχισε στις 21
Μαρτίου και τ;>οηγήθηκε χρονολογικά, απο την ειρηνικη είσοδο
στην Καλαμάτα. Γιατί, όπως είναι γνωστό στο Ν ότιο Μόρια, η
εξόρμηση άρχισε στις 22 του Μάρτη, μ’ αρχηγό τον ΤΤετρόμπεη
(αφου χάρη στους συγγενείς και τ ’ ατρόμητα παιδιά-του, άφηνε
κατα μέρος τους δισταγμούς) και στις 23 Μαρτίου έμπαινε ανε
μπόδιστα στην Καλαμάτα. Και στις 25, κοινοποίησε την επαναστα
τικη προκήρυξη "προς τας Ευρωπϋίκας Αυλας εκ μέρους της ΤΤελοποννησιακης Γερουσίας", δηλαδη το Κυβερνητικό Σώμα που
συστήθηκε (Δ . Κοκκίνου, Α ί , 262, α 'έ κ δ .) .
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Αντίθετα στην ΤΤάτρα, την επανάσταση την άρχισαν πρώτοι οι
Τούρκοι (στιε 21 Μάρτη), μ’ επίθεση στο σπίτι του φιλικού προε
στού I. ΤΤαπαδιαμαντόπουλου, που νόμιζαν ότι υπήρχαν όπλα και
πολεμοφόδια κι εσκότωσαν μάλιστα έναν άνθρωπό-του, ενω ο ίδιος
έλειπε. Τους Τούρκους, τους αντιμετώπισαν μ’ αντεπίθεση, ο
θρυλικός τσαγκάρης ΤΤαναγιώτης Καρατζας και οι Εφτανησιώτες
Φιλικοί, με το Ν . Γερακάρη και Βαγγέλη Λιβαδα. Στις συγκρού
σεις, έπεσαν και οι πρώτοι ένδοξοι νεκροί, ο Κεφαλληνίτης Φ ι
λικός Βασίλης Ορκουλάτος και ο ντόπιος οπλαρχηγος Σταμάτης
Κουμανιώτης.
Ο ι Τούρκοι κλείστηκαν στο Κάστρο και την άλλην ημέρα (22 Μ .)
έμπαινε στην ΤΤάτρα,ο Φιλικός I. ΤΤαπαδιαμαντόπουλος (ο κατοπινος ήρωας του Μεσολογγίου). Ακολούθησαν ο Α ν δ . Λόντος απο
το Αίγιο, με 2 0 0 οπλοφόρους και κόκκινη σημαία με ολόμαυρο
σταυρό, που φαίνεται να ξεκίνησε προετοιμασμένος το αργότερο
στις 2 0 του Μάρτη. Και οι Τούρκοι, απο παρανόηση τον υποδέ
χτηκαν με κανονιοβολισμούς.
Τέλος, ειδοποιημένος απο το I. ΤΤαπαδιαμαντόπουλο και το Ν ικ .
Λόντο (τον ΤΤατρινο), έφτανε και ο ΤΤ.ΤΤ. Γερμανός, μαζι με
τους λοιπούς προύχοντες (που άφηναν κατα μέρος πλεόν τους
δισταγμούς) και στην πλατείπ τ ’ Άι-Γιώργη, αφου ο ΤΤ.ΤΤ.Γ. ευ
λόγησε τα διάφορα λάβαρα και τη σημαία του Λόντου, στις 23 Μ .
κήρυξεν επίσημα στην επανάσταση. Και αφου σχημάτισαν οι
προύχοντες με τον ΤΤ.ΤΤ.Γ. " Επαναστατικον Διευθυντήριον", εγνωστοποίησαν "προς τους εν ΤΤάτραις προξένους των ξένων Ε
πικρατείων" προκήρυξη της ελευθερίας, που κατα τον καθηγητη
Απ. Δασκαλάκη "είναι η δευτέρα μετα την προκήρυξιν του Υψη
λάντη εν Μολδοβλαχία και η πρώτη εν Ελλάδι, συνετάχθη την
22αν ή την 23ην Μαρτίου" . (Βλ. εφ. "Καθημερινη", 25.3.1964.
Κατα τον Δ . Κόκκινο, (Α ', 258), η διακήρυξη συντάχθηκε στις
2 5.)
Ουσιαστικό λοιπον η επανάσταση, άρχιζε σχεδόν ταυτόχρονα σ’
όλες τις περιοχες του Β. και Ν . Μόρια. Και η διάφορά μιας ημέ
ρας, που προηγήθηκαν οι Καλαβρυτινοί, ίσως να είναι και συμπτωματικη. Και είναι αυτονόητο, πως όλοι οι ΤΤελοποννήσιοι ήσαν πια προετοιμασμένοι κι έτοιμοι για την έναρξή-της. Είναι
λοιπόν άστοχες και ανεδαφικες οι τοπικές μικροφολοδοξίες για
τα πρωτείο, που μπορει να δικαιολογηθούν μόνο μ' εμποροτουρι-

στικες επιδιώξεις. Γιοτι, όλες οι παραπάνω πολιτείες, έχουν να
επιδείξουν τους δικαιολογημένους τίτλους-τους . To A ty io , y u m
πρώτο απαλλάχτηκε απο τους Τούρκους, τα Καλάβρυτα, y u m
πρώτα πολιορκήθηκαν κι ελευθερώθηκαν, η Καλαμάτα, yia την αναήιακτη ελευθέρωΟή-της και η ΤΤάτρα, y u m είχε τα πρώτα ηρω
ικά θύματα. Ανήκει λοιπον σε όλες, χωρίς εξαίρεση, η τψη και η
δόξα yia την ταυτόχρονη συμμετοχή-τους στον εθνίΜοαπελευθερωτικό-μας αγύνα. Κ ι ακόμα διαπιστώνεται η αδάμαστη απόφαση
όλου του λαου yia την επανάσταση, με το-χνωστο και ηρωικό σύν
θημα: "Ελευθερώ ή Θάνατος"1
.
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ΓΥΡΩ ΣΤΟ 1821 · ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΤΙΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ

O n u s είναι πολυ γνωστό, τα τρίο σχεδόν πρώτα χρόνια, οι επαναστατημένοι Έλληνες, με το μεγάλο πατριωτικό ενθουΰιαΟμο
να ελευθερώσουν την πατρίβα-τους και με την ασυγκράτητη ορμή
τους, έκαναν λαμπρα και θαυμαΟτα κατορθώματα, που προκάλεσαν
κατάπληξη και χαρα σε όλους τους λαούς, όχι όμως και οτις κυβερνήσεις-τους. Κυρίεψαν την Τρίπολη (πρωτεύουσα του Μόρια)
και τα ισχυρά κάστρα του Αναπλιου και Ακροκόρινθου κι εξόντω
σαν την πανίσχυρη στρατια του Δράμαλη. Ομως, αυτα τα σημαντικα επιτεύγματα των καπεταναίων και του λαου (που απστελούσαν τον εθνικό στρατό), είχαν ενισχΰσει πολυ τη δύναμή-τους,
πράγμα που έβαλε σε μεγάλην ανησυχία τους προύχοντες, που ή
θελαν απο την αρχη του Αγώνα, να τους έχουν υποταγμένους και
όργανά-τους.
Ο ερχομος του Δ . Υψηλάντη, σαν αντιπρόσωπου του αδερφού-του
και της Φιλικής Εταιρείας και η ανάληψη της αρχηγίας, δυσαρέστησεν επίσης πολυ τους Κοτζαμπάσηδες και τους Φαναριώτες Α .
Μαυροκορδάτο, Κ . Καραντζα κ α ι θ . Νέγρη, που φιλοδοξούσαν
να έχουν αυτοί την πολίτικη και στρατιωτική ηγεσία, ενω ήσαν α
ντίθετοι (προπάντων ο Μαυροκορδάτος) για την επανάσταση. Κι
αφου ενώθηκαν με τις ενέργειες και την αρχηγία του Μαυροκορδάτου, άρχισαν αμέσως τον ανταγωνισμό και τις επήαονες αντι
δράσεις στα Βέρβαινα και τη Ζαράκοβα και δεν βράδυναν οι Έ λ 
ληνες να χωριστούν σε δύο παρατάξεις: Τους " Ολιγαρχικούς ή
ΤΤολιτικους" (τους φιλομοναρχικους Κοτζαμπάσηδες, Νησιώτες
μεγαλοοικοκυραίους και Φαναριώτες) και τους " Δημοκρατικούς ή
Πολεμικούς" (τον Δ . Υψηλάντη, τους καπεταναίους και τον απλο
λαο). (Βλέπε για διαχωρισμό, ΤΤ.1Τ. Γερμανού, σ. 161, ΤΤ. ΤΤιπινέλη, 162, 3, Δ . Κόκκινου, Γ ί , 394, Σπηλιάδη, Α Γ , 2 0 7 , κλπ).
Ο ι έλληνες ηγέτες διχασμένοι και σα να είχε τελειώσει ο αγώνας
τους, δεν φροντίζουν τόσο για τον πόλεμο με τους Τούρκους,
όσο κατα κύριο λόγο, πώς θα επικρατήσει η παράταξή-τους. ΤΤαγιδευμένοι, απο άγγλους και γάλλους πράχτορες, χωρίζουνται σε
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ξενόδουλα κόμματα (γαλλικό κι αγγλικό κι αργότερα ρωσικό) και
δεν τους απασχολεί παρα η εξεύρεση ξένου μονάρχη, προτού α
κόμα να εξασφαλίσουν την ελευθερία-τους I ("Αρχείον Λόντου",
Α : , 172, 183, 199.)
Αλλ’ ακόμα χειρότερο ήταν, ότι οι ραδιουργίες και οι διενέξεις
τους αναπτύχθηκαν έντονα κι ανάμεσα στα δύο κυβερνητικά σώμα
τα, δηλαδη το "Εκτελεστικό" (Κυβέρνηση) και το "Νομοθετικο"
(Βουλή). Κατα το φθινόπωρο μάλιστα του 1823, είχεν οξυνθει
σοβαρα η διάστασή-τους και το Βουλευτικο, που κατα τον γερμανο ιστορικο Χέρτσμπεργκ "είχ ε κατακυριευθει" απο την ισχυρή
μερίδα της " Αγγλικής Φατρίας" (του Μαυροκορδάτου), παρα
σύρθηκε σε άστοχες ενέργειες. Είχε προηγηθει στην Αρκαδία
τοπικος εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στους κοτζαμπάσηδες Δελη^ιανναίους και τους καπεταναίους ΤΤλαπουταίους και το Εκτελε
στικό καταθορυβήθηκε κι έστειλε τον Ανδρέα Μεταξα, τον ΤΤαπαφλέσσα και τον ΤΓερρούκα να τους συμφιλιώσουν, επειδή ο αν
τιπρόεδρος του Εκτελεστικού Θ . Κολοκοτρώνης, βρισκόταν σε
δύσκολη θέση να πάει ο ίδιος, αφου οι ΤΤλαπουταίοι ήσαν συγγενείς-του και οι Δεληγιανναίοι συμπέθεροί-του (με το κωμικό α
ραβώνιασμα του 9χρονου γοΟ-του Κολλίνου, με την βχρονη Μαριορίτσα του Κανέλλου Δεληγιάννη).
Την αποστολή αυτη, επειδή ο Α . Μεταξας, ήταν μέλος του Εκ
τελεστικού κι έφυγε βιαστικα για την Καρύταινα να σταματήσει
τον πόλεμο και δεν είχε την πρόνοια ή τον καιρό να ζητήσει πριν
την άδεια του Βουλευτικου (αφου άλλωστε πήγαινε για τόσο ση
μαντικό συμφιλιωτικό έργο), επυφελήθηκε την ευκαιρία η Βουλή,
με τη δικαιολογία, ότι δεν ζήτησε την άδειά-της, χαραχτήρισ*
το Μεταξα " εγκληματίαν και ανατροπέα του οργανικού νόμου
και τον καθήρεσε" και στη θέση-του έβαλε αντικαταστάτη-του
τ j\) Κωλέτη.
Αλλα τον Κωλέτη, δεν τον αναγνώρισαν τα άλλα μέλη του Εκτε
λεστικού, καθώς και ο αντιπρόεδρός-του Κολοκοτρώνης και αντιδρώντας εκήρυξαν παράνομη τη Βουλή, γιατί δεν είχε τη νόμιμη
απαρτύα. Γιατί, κατα τον Οργανικό Νόμο (παρ. κθΟ, η Βουλή,
σαν πολίτικο σώμα, για να έχει τη νόμιμη απαρτία, έπρεπε να
παρευρύσκονται τα 2/3 (δηλ. 47 βουλευτεε), ενω συνεδρίαζε
"μόλις το εν τριτημόριον" (28 βουλευτες). Και, φυσικά, οι πράξεις-του ήσαν άκυρες και αυθαίρετες και είχαν μόνο τη σφραγίδα
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του BouXeuTutou, καθώς και την υπογραφή του προέδρου-της, και
αυτα πράγματα παράνομα.
Οπωσδήποτε, η αντίδραση του Βουλευτικου, με την πολυάριθμη
"αγγλική φατρία" βουλευτών (που κατεύθυνε ο αγγλόφιλος Μαυροκορδάτος), ήταν σοβαρότατο εμπόδιο κι εμείωνε το κύρος του
Εκτελεστικού. Μάλιστα και η διάδοση, ότι έφτανε το αγγλικό
δάνειο, δυνάμωσε πολυ την παράταξη των πολίτικων, του Γ . Κουντουριώτη, Μαυροκορδάτου και του Κωλέτη, που επιδίωκαν ν ’α
νατρέψουν την Κυβέρνηση και να πάρουν την εξουσία να διαχει
ριστούν τα δάνεια.
Ο Κολοκοτρώνης, που ένιωθε καλα τους σκοπούς-τους, έστειλε
τότε (26.11.23), "δίκην άλλου Κρόμβελ" (κατα Μίλλερ, σ. 113),
το γιό-του ΤΤάνο (φρούραρχο τ ’ Αναπλιου), τον Τσώκρη, το Νικηταρα και τον Χατζη-Χρήστο Βούλγαρη, με 2 2 0 οπλοφόρους και μ'
ανοιχτές σημαίες, να πάνε στο Ά ρ γος, που συνεδρώζε το Βου
λευτικό, να πάρουν τ ’ αρχεία-του, να τα μεταφέρουν στο Ναύ
πλιο και απο εκει στην Τρίπολη, καθώς και να ζητήσουν τους μι
σθούς-τους .
Ό ταν λοιπον έφτασαν στο Άρ γος, περικΰκλωσαν το Βουλευτήριο
που συνεδρίαζε και αφου· εξουδετέρωσαν τη φρουρά-του "εμβήκαν
και ήρχισαν την αμιλών-των: Ημείς ήλθομεν πληρεξούσιοι απο τα
άρματα όλων των επαρχιών ή εσείς ενώνεσθε με το Εκτελεστικον
Σώμα ή εμείς επήραμεν άλλα μέτρα και το τουφέκι-μας θα τα ξεμπερδεύση".
Ακολούθησε τότε διάλογος (που περιέχεται σ’ έγγραφο του "Α ρ 
χείου Δ . Ρώμα" και παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία-του), με
ταξύ των καπεταναίων και των πολίτικων μελών της Βουλής, που
είναι αποκαλυπτικός και θυμίζει παρόμοια νοοτροπία και γεγονό
τα στη νεοελληνικη ιστορία-μας, που είχαν σαν αποτέλεσμα να
προκαλέσουν εσωτερικούς αναβρασμούς, ακόμα κι αλληλοσπαραγ
μούς.
ΤΤρώτος, λοιπον, ο ΤΤάνος Κολοκοτρώνης, είπε κοντά στ’ άλλα
στους Βουλευτες-,
. .Εσείς έχετε τώρα τόσον καιρόν πεισματώδη φιλονεικύαν με
τά των Εκτελεστών' όμως τούτο δεν μας αρέζει ημας τους στρα-
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τιωτικους . Είμεθα προσταγμένοι απο τα πολλω πολλω περισσότερα
άρματα της ΤΤελοποννήσου και της Ανατολικοδυτικης Ελλάδος να
σας ειπώμεν, ότι δεν μας αρέσει τελείως η διχόνοια οπου έχετε
με το Εκτελεστικό Σώμα και, ότι είναι ανάγκη να συμφωνήσητε
και να αγαπηθήτε αφεύκτως μεταξύ τριών ήμερων το περισσότερον
ειδε αλλέως θα λάβωμεν όΧοι οι ρηθέντες Στρατιωτικοί τα αναγ
καία μέτρα, δι’ ων να διασώσωμεν το εσωτερικον της ΤΤατρίδος και
να προετοιμασθώμεν μέχρι της ερχομένης ανοίξεως εις όλα τα α
ναγκαία κατα των Τούρκων. "
Στη συνέχεια, μίλησε ο Νικηταρας στους Βουλευτες: "Μ α τηναλήθειαν, αν δεν αγαπηθήτε ογλίγωρα, είμεθα βιασμένοι οι στρα
τιωτικοί να κάμωμεν Γοβέρνο Μιλιτάρε (Διοίκησιν Στρατιωτικην).
Δεν υποφέρεσθε πλέον δια την διχόνοιάν-σας με την οποίον θέ
λετε ν ’ αφανίϋητε το Γ έν ο ς ."
Λόντος (Αναστάσης, Βουλευτής): Αν θέλη το Έθνος να γένη
Στρατιωτική Διοίκησις, ας γένη και τούτο.
Νικήτας: Το Γένος θέλει ό ,τ ι θέλομεν ημείς οι στρατιωτικοί* και
πάρετε τα μέτρα-σας οι πολίτικοι. Αγκαλα το ηξεύρετε καλα
τούτο.
ΤΤάνος: Κύριοι' τ ί σφάλμα έκαμεν ο κύριος Ανδρέας Μεταξας και
θέλετε να τον καταργήσητε απο το εκτελεστικον χρέος-του; Η
αγάπη των ομογενών-σας είναι πράγμα καλον ή όχι;
Βρυσθένης (επίσκοπος Θεοδώρητος, αντιπρόεδρος του Βουλευτι
κού): ΚάλλιΟτα τέκνον-μου· μάλιστα.
ΙΤάνο*: Εις την επαρχίαν Καρύταιναν συνέβη προ μερικών ήμερων
μεταξύ των εγκατοίκων—ιης διχόνοια μεγάλη, η οποία επαπειλούσε να προξενήση καθ' όλην την Ελευθέραν Ελλάδα πόλεμον εμφύ
λιον και εξαγριωμένον ’ και δια τούτο το Εκτελεστικον Σώμα έστειλεν εκει πρώτον τον ΤΤατέρα-μου και ύστερον τους κυρίους
Ανδρέαν Μεταξαν, Γρηγόριον Δικαίον και Χαράλαμπον Μπερούκαν, οίτινες με την βοήθειαν του θεου την κατέπαυσαν και εις
τον τόπον αυτής έβαλαν την αγάπην. Λοιπον · διότι ο κύριος ’Μ ε
ταξας εστάθη είς των ειρηνοποιων της ρηθείΰης διχσνοίας, έκαμε
δια τούτο έγκλημα ί Α ντι του να βραβευθη εις το καλον και αξιέπαινον έργον-του, πρέπει να παιδευθη δι’ αυτο; Α ντι του μάνα,
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χολήν θέλετε να δώσητε etc τον κύριον Μεταξαν;
Λόντος: Ο κύριος Μεταξας έκαμεν έγκλημα, διότι, αναχωρήσας,
απο το Ναύπλιον εις την επαρχίαν Καρύταιναν, έκαμε δια τούτου
να μείνη το ΕκτελεΟτικον Σώμα ατελες.
ΤΤάνος: Τούτο έγινε δια πολλά ολίγας ημέρας και μάλιστα προς
κατάπαυσιν μιας διχονοίας, ήτις επαπειλούσε τον εμφύλιον πόλε
μον εις το Γένος. Σεις φαίνεσθε, κατα τούτο, ότι ελυπήθητε,
διότι έγινε κατάπαυσις της ρηθείσης διχονοίας και ότι αγαπάτε
να γίνη εμφύλιος πόλεμος.
Λόντος: Δια τί το ΕκτελεΟτικον Σώμα δεν ηθέλησεν να κοινοποιήση και εις το Βουλευτικον Σώμα την απο το Ναύπλιον εις την
Επαρχίαν Καρύταιναν μετάβασιν του κυρίου Μεταξα; Τούτο ημείς
το Οτοχαζόμεθα ως μεγάλον έγκλημα.
ΤΤάνος: Διότι το Βουλευτικον Σώμα κατα το παρόν δεν είναι πλή
ρες* επειδή, δια να είναι πλήρες, κατα τον οργανικον νόμον,
πρέπει να παρευρίϋκωνται σαρανταεπτα μέλη αυτού, ενω σεις τώτα είσθε εις το Άργος μόνον εικοοιοκτω παραστάται (βουλευτες).
Και όταν το Βουλευτικον Σώμα δεν είναι πλήρες, μήτε υπόθεσιν
τινα κοινην ημπορει να εκτελέση.
Νικήτας: Απο αυτα οπου ακούω και βλέπω θα γένη αφεύκτως Γοβέρνο Μ ιλιτάρε. Τη αληθεΰα, όποιος απο εσας θελήση να καταργήοη τον Μεταξαν, θα είναι εχθρός της σπάθης-μου.
ΤΤάνος: Κύριοι1
. Ο Μαυροκορδάτος, αν ήτον καλός πατριώτης,
διατί δεν θέλει να τραβηχτη απο τα κοινά πράγματα, αφου βλέπει
ότι ένα ισχυρον μέρος της Ελλάδος δεν τον θέλει να ανακατωθη
εφέτος εις τας κοινας υποθέσεις; Αυτός, βέβαια, κατα τούτο,
είναι ταραχοποιος, και όχι καλός πατριώτης. Αυτός δια να κερδίση τον σκοπόν-του, θέλει να παίξη όλον το Γένος εις την πασέτα και, αν τον κερδήση (ν’ αναγνωρισθει αρχηγός), υπάγει κα
λώς, ει δε αλλέως, ας χαθη το Γένος, φρονεί' και μάλιστα όχι
μαζί-του· επειδή αυτός επιστρέφει εις την Ευρώπην.
Νικήτας: Καθώς βλέπω, αν δεν αλλάξετε γνώμην Γοβέρνο Μιλιτάρε θα κάμωμεν.
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Στη συνέχειά-του το σχετικό έγγραφο σημειώνει: "Μ ετα
τούτο
διελύθη η Συνέλευσις" ο δε noir. ΤΓάνος υπήγε σήμερον εις το
χωρίον Ομερμπακ (Ομέρμπσκα), όπου αντάμωσε τους Εκτελεστός
και τους άλλους εδικούς-μας, εις τους οποίους εδιηγήθη τα άνω
ρηθέντα. Μετέπειτα δε επέστρεψε πάλιν εις το Ά ρ γ ος, όπου ευρήκε τον Νικήτα και τους άλλους στρατιωτικούς πολλά θυμωμέ
νους εναντίον των Βουλευτών, διότι δεν τους ήνοιξαν την θύραν
του Βουλευτηρίου. Διο , μετα τούτο, μερικοί Βουλευται υπήγαν
εις τον πύργον του κ . Βαλασοπούλου, όπου εκλεώθησαν, φοβού
μενοι την οργήν του Νικήτα και των άλλων στρατιωτικών-μας, οι
οποίοι έχουν πιασμένους όλους τους ανήκοντας τόπους, δια να
μη φύγη εκείθεν κανένας Βουλευτής προς την επαρχύον-του, έ
ως ότου δεν τους δοθη απο αυτους τους Βουλευτας το ανήκον μέ
σον δια να λάβωσι τους μισθούς-των, κλπ ." (Βλ. "Α ρ χ . Δ . Ρώμα"
Φάκ. 2128, αρ. 5131/26.11.1823.)
Όπως φαίνεται, το παραπάνω έγγραφο "ειδήσεις εκ του Ναυπλί
ου" , ήταν συνταγμένο απο φίλο του Εκτελεστικού και των στρα
τιωτικών και γ ι' αυτο παραλείπει και άλλα δυσάρεστα. Το βέβαιο
είναι, ότι προπάντων οι Βουλευτες της "Αγγλικής ΦατρΛις" (της
αγγλόφιλης ομάδας που είχε οργανώσει στη Βουλή, ο αγγλόφιλος
αρχηγός-τους Μαυροκορδάτος), τρομοκρατήθηκαν και φεύγοντας
κλείστηκαν στον πύργο του Βαλασόπουλου "φοβούμενοι την οργήν
του Ν ική τα ", επειδή είχε διαδοθεί, ότι "τους Βουλευτας θα
τους θανατώσουν ως πωλήοαντας το Έθνος εις τους Ά γ γ λ ο υ ς ".
Ενω λοιπον τους άλλους Βουλευτες δεν τους κακομεταχειρίστηκαν
αλλα περιορίστηκαν σ’ απειλες (δείχνοντας και χτυπώντας τα ό- s
πλα), καθώς και με βρισιές (τουρκολάτρη, διαφθορέα του Έθνους
κλπ .), όμως το νεαρό κοτζάμπαση της Βοστίτσας Λόντο, που είχε
γίνει βουλευτής μόνο για το μεγάλο πατρικό-του όνομα και ήταν
το κυριότερο στέλεχος της Αγγλικής Φατρίας, στενός συνεργά
της κι έμπιστος του Μαυροκορδάτου, τον εκυνήγησαν .ιδιαίτερα.
Επήγαν κατα τις τρεις η ώρα (μετα τα μεσάνυχτα) στο σπίτι-του
"μετα μαχαιρων και ξύλων" φωνάζοντας: Βαρείτε-τον τον κέραταI
Όμως ο Αναστάσης Λόντος στάθηκε προνοητικος κι έλειπεν απο
το σπίτι-του και, στην απουσία-του, οι στρατιώτες ελεηλάτησαν
τα πράγματά-του.
Επίσης, εξον απο τα πράγματα του Λόντου, οι στρατιωτικοί επή
ραν και όλα τα*αρχφια (αρχεία) και τα γράμματα" της Βουλής και
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των Βουλευτών. Φρούραρχος ήταν ο γυναικάδερφος του Νικήταρα
ο Θ6δ, Ζαχαρόττουλος και, κατα τον Φωτ<5κο, αυτόν και η φρουρά-του "ήτον μυστικως διοργανισμένοι, ώστε να μην πάρουν τα
αρχεία" . Και, πραγματικό, με τη βοήθεια του Μακρυγιάννη, κατάφεραν να σώσουν τα αρχεία. Γι’ αυτο και ο αντιπρόεδρος του
Βουλευτικου, επίσκοπος Θεοδώρητος, του έδωσε πιστοποιητικο
της παραλαβής-τους και του χάρισε κι ένα σπαθί. (Φωτάκου, Α Γ ,
5 0 0 - 2 . Μακρυγιάννη, 107. Χέρτσμπεργκ, ΒΓ, 145, κλπ.)
Ο ι Βουλευτες, εξον απο 10 που έμειναν με το Εκτελεστικό, οι
άλλοι με τη φροντίδα του Θ . Ζαχαρόπουλου, έφυγαν κι εγκατα
στάθηκαν στο Κρανίδι, για να έχουν την προστασία των μεγαλοοικοκυραίων της Ύδρας και των Σπετσών. Στις 3.12.1823, ο ε
πίσκοπος Βρισθένης Θεοδώρητος, εκοινοποίησε προκήρυξη του
Βουλευτικου στους Έλληνες, κατάγγελνε τη βίαιη διάλυσή-του,
αλλα κατα τον Γ . Θ . Αγγελόπουλο, αυτη η προκήρυξη "αποτελούσε το προανάκρουσμα του εμφυλίου πολέμου" . Επίσης και οι Υ 
δραίοι (9.12.23) και οι Σπετσιώτες (2 .1 .2 4 ), με προκηρύξεις
τους, καυτηριάζανε τους ΤΤελοποννήσιους για την επιδρομή-τους
στη Βουλή, καθώς και η εφημερίδα "Φίλος του Ν όμ ου ". (Βλ. Θ .
Γ . Αγγελόπουλου, "Η ΒΓ Συνέλευσις, κλπ ", σ. 28. ΤΓροβοΰλευμα
Βουλευτικου, 519/3.12.23. "Α ρ χ . Κουντουριώτη", Α Γ , 156, 163)
Το Βουλευτικο στο Κρανίδι, με την ενθάρρυνση των Νησιωτων και
λοιπών πολίτικων, του Κωλέτη και ΖεΛμη, κ .ά . , διόρισαν "9μελη
επιτροπή", να δικάσει τον ΤΤετρόμπεη (πρόεδρο του Εκτελεστικού)
και τον Καλαβρυτινό προεστο Σωτ. Χαραλάμπη, για 13 κατηγορί
ες (ότι ξεπούλησαν αιχμαλώτους Τούρκους, κανόνια, εθνικά χρή
ματα, κλπ.) και το πόρισμά-τους η επιτροπή (χωρίς να τους ανα
κρίνει) το διαβφασε στη Βουλή (9 .1 .2 4 ), που τους καταδίκασε
αναπολόγητους και τους καθαίρεσε. Και σ’ αντικατάστασή-τους,
σχημάτισε νέο Εκτελεστικό, καθαρα τώρα Ολιγαρχικό, με πρόε
δρο το Γ . Κουντουριώτη, και μέλη το Ν . Μπόταση, το Ν . Αόντο
(τον ΤΤατρινο), Κωλέτη, Ζσίμη και προκήρυξεν εκλογες ν ’ αντι
καταστήσουν τους βουλευτες, που επήγαν στο Ναύπλιο με το πα
λιό Εκτελεστικό. Δηλαδη, η πολίτικη Ολιγαρχία, που είχε πολλά
μέλη-της στη Βουλή, σχηματίζοντας τώρα, νέα κυβέρνηση απο
πρόσωπ’ αποκλειστικά δικά—της, ανασύνταξε τις δυνάμεις-της κι
επιδίωκε να κυριαρχήσει σ’ όλη την Ελλάδα.
Μα και το παλιό Εκτελεστικό, που με εισήγηση του Κολοκοτρώνη
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πήγε στην Τρίπολη και ο πρόεδρός—του ΙΤετρόμπεης, με μακροσκελέστατη διακήρυξη στο λαο, δεν περιορίστηκε μόνο ν ’ αντικρούσει t ic κατηγορίες της Επιτροπής, αλλο και να τονίσει ότι
αυτη ήταν η νόμιμη κυβέρνηση, που βγήκε απο τη Συνέλευση του
Άστρους. Κι επροκήρυξε κι αυτο νέες εκλογες στις επαρχίες,
απο όπου κατάγονταν οι βουλευτες, που είχαν πάει στο Κρανίδι,
και είχαν εκλέξει το νέο Εκτελεστικό. Έ τσ ι, αρχίζοντας το
1824, η επαναοτατημένη Ελλάδα, είχε δύο Εκτελεστικά Σώματα
και δύο Βουλευτικά, που αλληλοκηρύχνονταν παράνομα και τα
πράγματα έπαιρναν τη φυσική-τους διαμόρφωση με χωρισμένες
τις κοινωνικές τις τάξεις, κι έτοιμες να φτάσουν σ’ εμφύλιο πό
λεμο που δεν άργησε να ξεσπάσει.
•
ΒΓ Ο βομβαρδισμός της Βουλής: Η Γ Γ Εθνική Συνέλευση της
Τροιζήνας (1827), δεν είχε συντάξει μόνο το τελειότερο δημο
κρατικό Σύνταγμα του καιροΰ-της, αλλα είχ’ εκλέξει με πρόταση
του Κολοκοτρώνη και τον Καποδ&τρια Κυβερνήτη για εφτα χρό
νια. Κι ωσότου να έρθει ο νέος Κυβερνήτης, σχημάτισε και προ
σωρινή Κυβέρνηση στο Ναύπλιο (σ’ αντικατάσταση εκείνης του
Ζ Λ μ η ), την περίφημη για την ανικανότητά—της "Αντικυβερνητικην Επιτροπή", απο τρία μέλη το Γ . Μιλοήτη, το I. Νάκο και το
Γ . Μαυρομιχάλη. Η εκλογή του Καποδίϋτρια, είχε δυσαρεστήσει
πολυ, τους φιλόδοξους Κοτζαμπάσηδες κι άλλους πολίτικους
(Ζαΐμη, Γ . Κουντουριώτη, Μαυροκορδάτο, κ .ά .) και γ ι’ αυτο
σχεδύαζαν πάντα ν ' ανατρέφουν την απόφαση της Συνέλευσης. Κι
είναι χαραχτηριστικο μάλιστα, ότι η "Αντικυβερνητικη Επιτροπή"
(που ήταν όργανό-τους), στην πρώτη—της διακήρυξη στον ελληνι
κό λοο, δεν έκανε καθόλου λόγο για την εκλογή του Κυβερνήτη,
αν και η εξουσία-της θα διαρκούσε μέχρι την άφιξή—του.
Ομως μέσα στην πρωτεύουσα το Ναύπλιο, είχε δημιουργηθει δρα
ματική κατάσταση. Τα κάστρα-του, τα κάτεχαν Ρουμελιώτες που
ήσαν διχασμένοι. Στο ΤΤαλομήδι, φρούραρχος ήταν ο Θ όδ. Γρίβας
και είχε την υποστήριξη των μεγαλοκοτζαμπάσηδων Δεληγιανναίων και της " Α ν τ . Επιτροπής" . Το κάστρο του Ιτζ-Καλ«, το εξουσίαζαν ο Σουλιώτης Φωτομάρας και ο Ρουμελιώτης Γ . Στράτος,
έτοιμοι πάντα ν ’ αλληλοκτυπηθουν με το Γρίβα. ΤΤολιτάρχης (α
στυνόμος) στο Ναύπλιο, ήταν ο αδερφός του Θ . Γρίβα, ο Σταύ
ρος, που έβγανε και περιπολίες. Αλλα και ο Γ. Στράτος, ενισχυμένος με τους Σουλιώτες και Ρουμελιώτες, απο τον Ακροκό-
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ρινθο (που είχαν έρθει Οχο Ναύπλιο, μετα τον ύποπτο τραυματι
σμό και θάνατο του Καρσίσκάκη) και με την εύνοια του Βουλευτικου και του λαου, αξίωνε να έχει την πολιταρχία στο κάτω φρού
ριο κι έβγανε κι αυτοί περιπολίες, όπως και ο Στράτος Γρίβας.
Ό τα ν όμως συναντήθηκαν οι αντίπαλες περιπολίες, άρχισεν η
σύγκρουση αναμεταξύ-τους (28.6.1827). Και ο Θ . Γρίβας, απο
το ΤΤαλαμήδι " μαινόμενος" , βομβάρδιζε, όχι μόνο το Ιτζ-Καλε
αλλα και την πόλη. Εννέα ολόκληρες μέρες κράτησε "η βομβιδοβόληοις' η πόλις ανεφλέχθη, ακόλαστος δε στρατιωτικός συφερτος εισήλασεν εις τας οικίας και ελήοτευοε τους κατοίκους, ως
και τους χωρικούς, οίτινες μετα των οικογενειών αυτών εί^ον
ζητήβει άσυλσν υπο τα τείχη του Ναυπλίου, κλπ ." (Μ ένδελϋον,
Α Γ , 727.) Ό σ οι κάτοικοι " περιδεείς" , προσπαθούσαν να φύγουν
απο γυμνώθηκαν απο τα χρήματα και τα πράγματα που είχαν (σα να
ήσαν Τούρκοι) και "ο ι γυμνωθέντες θα λάβουν αποζημίωσνν και ικανοποίήσιν (κατα το Σπηλιάδη), εις τον άλλον κόσ μον..
(Γ Γ ,
358. Ν . Δραγούμη, Α Γ , 217. Κατα το Χέρτσμπεργκ —Γ Γ, 132—
πολλούς βοήθησαν να φύγουν ο Κόδριγκτον και ο Ά μ ιλ το ν .)
ΤΤολλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν (τους υπολογίζουν έλληνες και ξέ
νοι ιστορικοί, απο 1 2 0 - 2 0 0 ), στους δρόμους, στις αυλές των
σπιτιών-τους, στα παράθυρα (που δεν μπόρεσαν ή δεν πρόφτασαν
να φύγουν), ενω άλλοι είχαν καταφύγει στα υπόγεια των σπιτιών
τους και τους είχε κυριέψει ο φόβος μήπως η πόλη-τοΐ'ς πυρποληθ ει. Και καθώς αναφέρει έγγραφο (στα "Ελληνικά Υπομνήματα",
σ. 497), ο Λαό* " καταβοα δια διακοσίων ψυχών αψα, το οποίον
εχύθη δια του κανονιοκτυπήματος του Γρίβα και δια τον αφανισμον των καταστάσεών-του." Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο αξιω
ματικός Μ . Μυτιληναίος (απο βόμβα στο παράθυρό-του) και ο αμερικανος φιλέλληνας, ο Τάουσεν Ουάσιγκτον (ανηψιος του μεγά
λου Ουάσιγκτον).
Η " Α ν τ . Επιτροπή", αφου απότυχε να υποτάξει το Γ . Στράτο,
στοφίλο-της Θ . Γρίβα, σαν ξέσπασε η σύγκρουση, έφυγε για το
φρούριο Μπούρτζι κι εκάλεσε και τη Βουλή να πάει εκει. Αλλα
το Βουλευτικο, αρνήθηκε κι έμενε στο Ναύπλιο, να συμπαραστα
θεί στο λαο που δεινοπαθούσε και κατηγόρησε την " Α ν τ . Επ."
για τη φυγή—της και της ζητούσε ν ’ αποκηρύξει το Γρίβα, για
τους βομβαρδισμούς-του. Αλλα ο Γρφας, εξακολούθησε τους
βαμβαρδισμούς-του με στόχο τώρα την ίδια τη Βουλή. Κατα τον
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Σπηλιάδη ( Γ ' 382-4), δύο μέλη της " Α ν τ . Επ.“ , έστειλαν το I.
Σούτΰο οτο Γρφα κι αυτός τον παρακίνηοε να χτυπήσει το Βουλευτήριο, για ν ’ αναγκάσει τους Βουλευτες, νο φύγουν απο το
Ναύπ).3 για το Μπούρτζι. " Έλεγον πολλοί (γράφει και ο Κασομούλης, Γ Γ, 616), άτι ο Γ . Μαυρομιχάλης με τον Μαρκην (Γ.
Μ η λΛ τη ), εσχημάτισαν συνθήματα και οδηγούσαν τον Θοδωράκην (Γ ρ .) πού και πότε να ρίπτη βόμβαις" .
Καθώς λοιπον συνεδρίαζε η Βουλή (2 .7 .27 ), ο Γρίβας άρχιζε τον
βομβαρδιΟμό-της. Μια βόμβα χτύπησε τη σκέπη της Βουλής κι έ
πεσαν Οωρο πέτρες, Οανίδια και χώματα κι έγέμισε το Βουλευτήριο απο σκόνες. Ο ι Βουλευτες κατατρομαγμένοι με τσ ανεπάντεχο κακό, έτρεχαν στα παράθυρα γιατί τους έπνιγε η Οκόνη.
Αλλα επειδή κι εκει με δυσκολία κατόρθωναν ν ’ αναπνέουν και α
πο φόβο-τους, εζήτησαν καταφύγιο Οτο γειτονικο σπιτάκι που
είχε το Βουλευτήριο. Άλλη όμως βόμβα του Γρίβα, τρύπηοε τον
τοίχο και σκότωσε το βουλευτή του Βάλτου Χ ρ . Γεροθανάοη (που
καθόταν κοντά στον πρόεδρο Ρενιέρη) κι ετΟάκιΟε το δεξι χέρι
του βουλευτή του Αοπροπόταμου I . X " ΤΤέτρου που ακρωτηριάοτηκε
κι έμεινεν ανάπηρος ο’ όλη τη ζωή-του.
Η θραούτατη κι εγκληματικη ενέργεια του πιο "άνομου" οπλαρχη
γού Θ . Γ ρφα (που νέος άρχισε τη ζωή-του με τη δολοφονώ τρι
ών αδερφών Χαοαπαίων κι αργότερα μ ' άλλα πολλά κακουργήματα),
να μη σεβαστεί ούτε τη Βουλή και να σκοτώσει βουλευτες, είχε
σαν αποτέλεσμα, οι βουλευτες που τους είχε κατακυριέψει ο φό
βος για τη ζωή-τους, να φύγουν για το Μπούρτζι, όπου πλέον
ήτον στη διάθεοη της " Α ν τ . Επ." και στη τυραννία του Γρίβα.
Και είχαν πάντα το φόβο, μήπως τους "αρπάσει" καμία Οτιγμη ο
Γρίβας στο ΤΤαλαμήδι και δεν ιδουν πια τον "επάνω κόομον". Κι
έγιναν βέβαια πολλεςπροΟπάθειεςγια συνδιαλλαγή, με πρόοκληοη
του Φαβιέρου, του Έ υ ντεκ,
του Κόχραν και του Γεν . αρχι
στρατήγου Τζωρτζ Οτο Ναύπλιο, αλλα παρόλο που ο Φωτομάρας και
ο Γ . Στράτος, έδειχναν προθυμία ν ’ απομακρυνθούν, ο Γρίβας
όμως έμενε πάντοτε ανένδοτος ν ’ αφήσει το ΤΤαλαμήδι και τις α
τελείωτες κακουργίες-του. Γι* αυτο και ο Γ. Στράτος, ξαναγόρισε στο Ιτζ-Καλε και παράμεναν όλοι-τους ασυμφιλίωτοι κι έ
τοιμοι για νέο πόλεμο, μέχρι τη στιγμή που έφτασεν ο Κυβερνή
της Καποδίστριας κι αναγκάστηκαν τέλος να του παραδώσουν τα
κάστρα τ ’ Αναπλιου.
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Γ : Η απαγωγή των πληρεξουσίων απο την Δ : Συνέλευση και ηδιάλυσή-της: Μετα τη δολοφονώ του ΚαττοδίΟτρια και τη φοβερή α
ναρχία που ακολούθησε, είχε γίνει γνωστή στην Ελλάδα, η εκλο
γή απο t ic τρεις αυτοαποκαλούμενες "προστάτιδες" Δυνάμεις
(Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) του Όθωνα σαν απόλυτου Μονάρχη και
μάλιστα χωρίς να ερωτηθούν καθόλου οι "Έλληνες. Κρίθηκε τότε
απαραίτητο, πριν απο τον ερχομο του Όθωνα, να συγκληθει ΔΓ
Εθνική Συνέλευση (όπως ονομάστηκε, σαν συνέχεια εκείνης του
1831), για να χορηγηθεί γενική αμνηστία, και να ειρηνέψει τέλος
ο τόπος και να επικυρωθεί η εκλογή-του απο τους εκπροσώπους
του λαου μ’ επίσημη συνέλευσή-τους. Η συγκρότησή-της, όμως,
δυσαρέστησε τους "αντιπρέσβεις" των παραπάνω τριών Δυνάμεων
γιατί είχαν το φόβο, ότι η Συνέλευση (που την αποτελούσον κατα
πλειοψηφία" Συνταγματικοί") μπορούσε να παρεμβάλει δυσχέρειες
με τις συντακτικές διατάξεις-της και να επεμβαίνει στα δικαιώ
ματα του Οθωνα, ενω αυτές ήθελαν "την επιβολήν Μοναρχίας" .
Κι ακόμα, γιατί υπήρχε ο φόβος η συνέλευση με την νόμιμη εξουσία-της να μη δέχεται " την κηδεμονίαν των ξένων διπλωμάτων".
Και την αντίθεσή-τους (οι αντιπρεσβευτες), την εγνωστοποίησαν
στο γραμματέα των Εξωτερικων Σπ. Τρικούπη, όπως φαίνεται απο
τις εκθέσεις-τους απο την Αθήνα (2 0 , 21/7/32 και 5 , 7/3/1832.)
ΤΤαρόλα αυτα, 224 πληρεξούσιοι συγκεντρώθηκαν στην ΤΤρόνοια
(προάστιο τ ’ Αναπλιου) στις 14.7.32, κι άρχισαν τις ταχτικές
συνεδρίες στη συνέλευση σ' ένα ξύλινο κυκλικό παράπηγμα, στη
μένο σε καταερειπωμένη απο τους πολεμικούς αγώνες περιοχή.
Το πρόχειρο αυτο οίκημα, που παρίστανε το Ελληνικό Βουλευτήριο, είχε σχηματισθει απο κακοπελεκημένα πεύκινα σανίδια.
“Έδαφός-του ήταν το χώμα και γύρω σε αλλεπάλληλες σειρες υπήρ
χαν σκαμνια για να κάθουνται οι πληρεξούσιοι κι απέναντι απο
την είσοδο, η έδρα για τον πρόεδρο και στη μέση ένα τραπέζι για
τον υπουργο ή το γραμματέα-του.
Όμως το θέαμα μέσα στη συνέλευση, ήταν γραφικότατο, γιατί
φορούσαν όλοι τις τοπικές ενδυμασίες-τους. Ο ι νησιώτες τις
βράκες-τους, οι στεριανοί φουοτανέλλες, οι πρόκριτοι το μακρύ
τούρκικο καφτάνι και λιγοστοί-τους ήσαν φρακοφορεμένοι. Ο ι
πληρεξούσιοι μιλούσαν όρθιοι απο τις θέσεις-τους και βαστούσαν
πάντα στο χέρι-τους τ ’ απαραίτητο κομπολογάκι-τους.
Για να πούμε την αλήθεια, δεν ήταν εύκολο το έργο-τους και το
βάσανό-τους μεγάλο και δικαιολογημένο, γιατί δεν επιτρεπόταν
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να καπνίζουν κατα t ic συνεδρίες που συχνά κρατούσαν όλη την η
μέρα. Ήσαν όμως οι καημένοι πατέρες του Έθνους μανιακοί
φουμαδόροι. Και καθώς οι συνεδρίες διαρκούσαν πολλές ώρες και
ο καημός-τους μεγάλος, οι πολυμήχανοι θεριακλήδες καπνι
στές , εσοφίστηκαν ένα πρωτότυπο και διασκεδαστικο τέχνασμα.
Έβαλαν τους απαραίτητους τσιμπουξήδες-τους να σεργιανίζουν
γύρω στο Βουλευτήριο και στην κατάλληλη ώρα, αυτοί έμπαζαν α
πο τα χάσματα που άφηναν τα σανίδια, τα στόμια απο τις μακριές
καπνοσύριγγες (μαρκούτσια) των αναμμένων ναργιλέδων. Και οι
μακάριοι πατέρες του λαου, που φρόντιζαν να κάθουνται στα πά
νω καθίσματα, ρουφούσαν ηδονικά και στρέφοντας λίγο το κεφάλι
άφηναν τον καπνό να πλανιέται σε γαλανούς στρόβιλους, χωρίς
να ενοχλεί τους άλλους . . .
ΤΓρόεδρος στη συνέλευση, ήταν ο υπέργηρος ΤΤανοότσος Νοταρας
αντιπρόεδρος ο Μαυροκορδάτος και φρούραρχός-της ο Πολιτάρ
χης (αστυνόμος) τ ’ Αναπλιου Ν ι κ . Ζέρβας με 4 0 0 στρατιώτες.
Η συνέλευση γενικά σκόπευε να χορηγήσει αμνηστία για όλα τα
πολίτικα εγκλήματα, να εκφράσει την ευγνωμοσύνη-της για την
εκλογή του Όθωνα στο βασιλια Λουδοβίκο και τις τρεις " Προστάτιδες Δυνάμεις" . Αλλ’ ακόμα σχεδίαζε να καταρτήσει νέο
σύνταγμα, να κάμει διανομή της εθνικής γης, που να ικανοποιεί
τα συμφέροντα του λαου και τους ξένους δανειστεί να περιθάλψει τους αγωνιστές, τις χήρες κ ι ορφανά-τους, να σχηματίσει
νέα κυβέρνηση μέχρι τον ερχομο του Οθωνα και να καταργήσει
τη διατηρημένη κι αντιδραστική Καποδιστριακη Γερουσία. Στις
23 λοιπον του Ιούλη 1832, έβγαλε διακήρυξη, που κοντά στ' άλ
λα έλεγε, ότι "έ ν απο τα κυριώτερα έργα-της είναι η απο την εν
Ά ρ γ ε ι Συνέλευσιν προψηφιοθείσα αναθεώρησις των Συνταγματι
κών νόμων και η σύνταξις νέου εφαρμοζωμένου εις τους μοναρχι
κούς τύπους, φυλαττομένων των δικαίων του Θρόνου και του λα
ου" . Όμως αυτο το δεύτερο, εξαγρίωσε την Καποδιστριακη Γερουσία, που κατηγορούσε τη συνέλευση, ότι είχε " φρόνημα αντιμοναρχικον" . Και η Συνέλευση, ανταποδίδοντας τις κατηγορίες,
αποκαλούσε τους Γερουσιαστές "όργανα της καποδιστριακης τυ
ραννίας" .
Οπωσδήποτε η συνέλευση, τις πρώτες Αυγουστιάτικες ημέρες
μέσα σ’ ευχάριστη και ήρεμη ατμόσφαιρα, ψήφισε τη γενική αμνη
στία για τα πολίτικα εγκλήματα κι επικύρωσε την εκλογή του Ό 
θωνα. Ό τα ν όμως με το ΓΓ φήφισμά-της κατάργησε "τη ν αυταρ-
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χικην «σι αλαζονικην ΚαποδιΟτριακην Γερουσίαν" (8 Α υ γ .) , τότε
ξέοττααεν η θύελλα. Ο χ ι μόνον η Γ epoixJfa εξαγριώθηκε κι επι
ζητούσε "τη ν διάλυσίν-της με βίαια μέθα" , αλλα και οι αντιπρεσβευτες αγανάχτησαν και αυτοί, που η Ουν έλευση αγνόησε τις
συστάσεις και απειλές-τους χαι αξίωσαν με νέαν έντονη και α
πειλητική διακοίνωση, ότι δεν επέτρεπαν στην ελληνικη συνέ
λευση "ούτε περι διανομής εθνικών γαιων να σκεφθη, ούτε προ
της αφίξεως του βασιλέως, άνευ συμμέτοχης της βασιλείας να
προβη ειε σύνταξιν πολιτείας." Και δήλωναν απερίφραστα, ότι
θα υποστήριζαν " εντονότατα" την αντίσταση της Γερουσίας. " Α 
παιτούμε ν (απειλούσαν οι αυτοδιορισμένοι "προστάτες", ολόκλη
ρη εθνική συνέλευση, άλλου λαου), διατήρηΟιν και απαραβίαστον
της Γερουσίας και θέλομεν υποστηρίξει δια των μ*σων, τα οποία
είναι εις την εξουσίαν-μας" ϊ
Κ ι έδινε βέβαια η συνέλευση " αξιοπρεπή" απάντηση, αλλα είναι
αμφίβολο αν την κοινοποίησε ο Υπουργος των Εξωτερικων Σπ.
Τρικούπης. Ομως η διακοίνωση των αντιπρεοβευτων που πιστο
ποιούσε την απόφασή-τους για επιβολή απόλυτης μοναρχίας είχε
σαν αποτέλεσμα τη διάσπαση στη συνέλευση. Γιατί 19 πληρεξού
σιοι, ο αντιπρόεδρος Μαυροκορδάτος, ο Σπ. Τρικούπης, κ .ά . ,
τάχθηκαν με τους ξένους και " τη υποκινήσει των αντιπρέσβεων",
εκδήλωναν τη διαφωνία-τους και ζητούσαν να εξηγηθεί η συνέ
λευση, ότι δεν θ’ αρνηθει στη Μοναρχία τ ’ αναφαίρετα δίκαιά
της και της συνιΟτούσαν να διακόψει μερικες ημέρες τις εργασίες-της, να φροντίσει να επιτύχει συμβιβασμό και να μη θίξει
το Μοναρχικον πολίτευμα. Ομως η συνέλευση, αγνόησε τις
διαφωνίες-τους κι εξακολούθησε τις εργασίες-της.
Είχε Ι Ο ο Αύγουστος και η συνεδρίαση είχεν αρχίσει απο τις εν
νέα το πρωι, Κατα τον Α λεξ. Ραγκαβη (που παρακολουθούσε τις
εργασίες-της), ο Α . Μαυροκορδάτος τ* απόγευμα μακρηγορούσε
και μετα πήρε το λόγο ο Κλωνάρης και τρεις ώρες έλεγε και ξαναλέγε, όσα είχε πει ο Μαυροκορδάτος κι όπως φαίνεται σκόπιμα
παράτεινε την ομιλία-του σα να περψενε κάτι. Ο ι πληρεξούσιοι
είχαν κουραστεί, δυσανασχετούσαν και ήθελαν να φύγουν. Εκεί
νη λοιπον ακριβώς τη στιγμή, κατάπληχτοι, είδαν να εισορμούν
αγριεμένοι Ρουμελιώτες στρατιώτες με γιαταγάνια στα χέρια κι
αλαλαγμούς (Ραγκαβη, "Απομνημονεύματα", Α ' , 353-4).
Ο ι ατίθασοι αυτοί Ρουμελιώτες, που έκαναν την έφοδο, αρχικαεί-
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χαν συγκεντρωθεί στο χωρίο Άρεια (που απέχει μιση ώρ’ απο την
Πρόνοια), με αρχηγούς τους αξιωματικούς Θ . Καζάνη, το I. Κ ο 
ντούλη, το Λ . Κάντζο και άλλους υπαξιωματικους. Έπειτα προ
χώρησαν Οτο Ναύπλιο και αξίωσαν απο την Κυβέρνηση (2 Α υ γ .),
"μ ε τ’ αγρών απειλών" , να τους πληρώσει τους καθυστερούμε νους
μιστούς 120 χιλιάδες γρόσια. Και για να την εκβιάσουν, κατάστρεψαν και το υδραγωγείο, που υδρευόταν το Ναύπλιο και το
προάστιό-του ΤΤρόνοια. Η Κυβέρνηση υποσχέθηκε νο τους πληρώ
σει, αφου ζήτησε ΙΟήμερη προθεσμία. Και την ημέρα που έληγε
η προθεσμία, πήγε στην Κυβέρνηση επιτροπή απο Ρουμελιώτες.
Αλλα μερικοί Υπουργοί και οι φανατικοί Καποδιστριακοι Γερουσιαστες υπόδειξαν " δολίως" στην επιτροπή, να ζητήσει την αποζη
μίωση απο την Εθνοσυνέλευση που σχεδίαζε να σχηματίσει νέα
κυβέρνηση.
Ίσως όμως τους Ρουμελιώτες, να μην τους παράσερναν "αιφαύλαι
ραδιουργίαν των Καποδιστριακων", αν απροσδόκητα και όχι τυ
χαία βέβαια, δεν παρουσιαζόταν κι έμμεσα τους παρακινούσε να
επιτεθούν στην Εθνοσυνέλευση, ο Άγγλος αντιπρεσβευτης Ντώκινς. Ο τα ν τον συνάντησαν "ο ι στρατιώτες (ομολογεί ο ίδιος)
φωνάζανε ότι δεν είχανε ψωμι, δεν είδανε ρούχα, δεν είχανε λε
φτά . . . Θέλανε η εξσχότητά-μου να αναλάβει την υπόθεσή-τους
και να τους εφοδιάσει να καλύψουν τις ελλείψεις-τους. Τους εξή
γησα ότι η επιρροή-μου δεν μου επέτρεπε να· μεταβληθω σε επιμελητεία-τους, αλλα δείχνοντάς-τους με το μαστίγιό-μου την
αίθουσα της εθνοσυνελεύσεως, τους είπα ότι πίότευα πως στο
χτίριο εκείνο υπήρχαν αρκετα πρόσωπα, που είδανε μεγάλη πείρα
σαν όργανα της επιμελητείας και ταμίες. Αρπάξανε τον υπαινιγμό-μου με θαυμαστή προθυμία και ορμήσανε τρέχοντας σαν ά
γριοι Ινδιάνοι." (Βλέπε Φίνλευ, ΒΓ, 256- 9. Μένδελσον, Β ί,
1418 κ .π .)
Φυσικά οι Ρουμελιώτες, δεν είχαν ανάγκη γι’ άλλη και μεγαλύτε
ρη ενθάρρυνση, να κάμουν το παράτολμο κίνημά-τους. Και συνεννοημένοι με τη φρουρά και το φρούραρχό-της Ν . Ζέρβα "πε
ριέζωσαν το αμφιθέατρον της Συνελεύσεως, με πυροβόλα, ξίφη
εις τας χείρας και αλαλαγμόν πολυν επέπεκον εν μέσω των
πληρεξουσίων σκορπίζοντες τον πανικόν τρόμον εις αυτούς και
εις όλους τους ακροατας" . Κ ι αφου κατέβασαν απο το βήμα τον
Κλωνάρη, " ανήρπασαν" τον υπέργηρο (92 χρόνων) πρόεδρό—ιης
ΤΓανούτσο Νοταρα και οχτω άλλους πληρεξουσίους, απο τους πιο
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ευκατάστατους: Τον Αναγνώστη Δεληγιάννη (πληρεξούσιο απο την
Καρύταινα), τον Ασημάκη Φωτήλα (Καλάβρυτα), τον I . X " ΤΤέτρον (Ασπροπόταμο), τον Γ . Δαρειώτη (Καλαμάτα), τον Σ . Σπηλϊωτόπουλο (Ναύπλιο), το Ν . Μπότβση (Σπέτσες), τον Δ . Κριεζη (Ύ δ ρο ). Μαζι μ’ αυτούς ένατος στη σειρά "έγ ινεν ανάρπαοτος υς καθιστάμενος πρόσκομμα εις τους σκοπούς των ξένων1 κι
ο Λημήτριος Μελετόπουλος (πληρεξούσιος απο το Αίγιο). (Βλ.
"Εθνική Εφημερις Ελλάδος", αρ. 37/17.8.1832).
Ο λ ου ς αυτούς οι Ρουμελιώτες, τους έφεραν οτην Άρ εια , τους
φυλάκισαν και μόνον όταν επήραν απο τους ίδιους τα λύτρα
1 0 0 . 0 0 0 γρόσια τους ελευθέρωσαν (1 8.8.1832). Το τίσαματας και πανικός ακολούθησε μέσα στη συνέλευση, κατα την ώρα
της επιδρομής, είναι αυτονόητο βέβαια. Ο ι πληρεξούσιοι " τριποδίζοντες και πνευστιώντες έφυγαν όπου έκαστος εδύνατο .
Μα και οι άλλοι πληρεξούσιοι "όσοι δεν βεσυλλήφθησαν (και οι
ακροαται) τρομασμένοι απο το ανέλπιστον τούτο συμβάν, τρέχοντες ο καθείς να σωθη . . . εισερχόμενοι εις το Ναύπλιον κλαίγοντες και οδυρόμενοι έχασαν πλέον και τα αυγα και τα καλάθια
των." (Κασομούλη, τ. Γ Γ, 587. Ν . Δραγούμη, "Ισ τ . Α ν α μ ν .",
Α Γ , 231.)
Η Συνέλευση φυσικά διαλύθηκε και σταμάτησε οριστικά τις εργα
σίες—ιης (26 Α υ γ .) και ο πρόεδρος ΤΤ. Νοταρας μετα την απελευθέρωσή-του και 62 πληρεξούσιοι με μακροσκελέστατη διακήρυξή-τους στο " ΤΤανελλήνιον" (που δημοσιεύτηκε στην " Εθνικην
Εφημερίδα" της 3.9.1852), κατάγγελναν τους επιδρομείς και
τους υποκινητές-τους. Εκφράζανε ακόμα την ελπίδα, ότι η ιστο
ρώ θα τους στιγμάτιζε και ο νόμος θα τιμωρούσε τους φοβερούς
κακούργους κι εξιστορούσαν τέλος, όσα υπόφεραν οι πληρεξού
σιοι "μ ε καρτερίαν μαρτύρων":
"ΤΤοτε φρικωδέστερον συμβάν (έλεγαν) δεν είδε Έλληνος όμμα!
ΤΤοτε τραγικώτερον θέαμα δεν ετραυμάτισεν ελληνικην καρδίαν1
.
ΤΤοτε ανοβιουργωτέρα πράξις δεν κατήσχυνε της Ελλάδος το πρόΟωπονΙ Ως κτήνη ατιθάσευτα, ως τίγρεις μαινόμεναι οι στρατιώται ούτοι έχοντες φευ1
, συμπράκτορας εις το τόλμημά-των και ι
κανούς εκ της ιδίας φρουράς της Συνελεύσεως ΰρμησαν κατα των
πληρεξουσίων και διασκορπίϋαντες αυτους, τους μεν ηπείλησαν
να φονεύσουν, αλλ* εμποδίσθηκαν, τους δε ηρκέσθησαν μόνον να
διαρπάσουν και άλλους εν οις. και τον πρόεδρον της Συνελεύσεως
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απήγαγον ειν το κατα την Άρεισν σκήνωμά-των και κατακράτη
σαν ικαναν ημέραν" . Και ο φλογερον δημοκράτην ποιητην Α .
Σούτσον, καυτηρίαζε και αυτόν τουν ξενοκίνητους στρατιωτικούς
βανδαλισμούς. Κατα το Θείρσιο "ευτυχών για τουν βουλευτεν υ
πήρχαν καμία εκατοστοί Κρητικοί, που έμεναν στο προάστιο. Αυ
τοί έπιασαν τα όπλα και έτρεξαν να υποστηρίξουν την Εθνοσυνέ
λευση, και εμπόδισαν τουλάχιστον να μη μιανθει απο φόνουν και
βάφει ο χώρον—την απο το αίμα των εκπροσώπων την χώραν." (Βλ.
"Η πολίτικη κατάσταση την Ελλάδαν, κλ π .", μετ. Απ. Σπήλιου,
μ’ επιμέλεια Τ. Βουρνα, Α Γ , 190-1. Εφ. "Αιω ν", αρ. 1640, χρ.
Κ '/ 7 .7 .1858. Κατα τον Μακρυγιάννη, " θανάτωσαν την πατρίδα"
σ. 287-8, έκδ. Βλαχ.)
Για την παρέμβαση του Άγγλου αντιπρεσβευτη, εξον απο τουν
Έλληνες ΤΤ. Καρολίδη, Α . ΤΓαπαδόπουλο-Βρεττο, I. Κορδάτο, Γ.
Ροΰσσο, ασχολήθηκαν και ξένοι ιστορικοί και μάλιστα με βαρειν
χαραχτηρισμουν. Έτσι ο Χέρτσμπεργκ ( Δ ', 145) αναφέρει: "Η
κουφόνουν ασυνεσία του Δώκινν νέαν ως λέγεται έδωσε παρότρυνσιν" (για επίθεση). Ο Μένδελαον (ΒΓ, 1424-6), είναι ακόμα
σαφέστερος: " Ή ρκει δ ’ αληθης τοιαύτη τις ελοφρόνους προτροπή
(για επίθεση στη συνέλευση) περιβαλλομένη πάντως την αίγλην
της επισήμου επιδοκιμασίας αντιπρέσβεως (του Ντώκινς), όπως
επιφέρη την έκρηξιν της καταστροφής επι των Ελλήνων πληρεξου
σίων . . . και κατέστησαν εν τέλει τα πάντα έρμαιον των πραιτωριανων" .
Αντίθετα, ο Γιάννης Βλαχσγιάννης, στις υποσημειώσεις-του στα
"Στρατιωτικό Ενθυμήματα" του Κασομούλη ( Γ '5 8 0 ) , φαίνεται να
μην συμφωνεί, γιατί γράφει: "Υπήρχαν ρητές κατηγορίες κατα
του αντιπρέσβυ της Αγγλίας, ότι τάχα αυτός παρακίνησε τον Κο
ζάνη κλπ. Το ζήτημα σηκώνει πολλην ανάπτυξη αλλα ο χώρος
λείπει. " Θα μπορούσε όμως μαζι με τις πολλές άλλες-του ση
μειώσεις, ν ' αναφέρει έστω και περιληπτικά τουλάχιστο έν’ απο
δειχτικό στοιχείο κι όχι μονάχα την αόριστη δικαιολογία με την
έλλειψη χώρου, για ένα τόσο σοβαρο ζήτημα. Αλλα ο Βλαχογιάννης, φανατικός Ρουμελιώτης, συντηρητικός και φιλομοναρχικος
μετα τη διάλυση της Συνέλευσης απο τουν συμπατριώτες-του,
χωρίς ν ’ αναφέρει τίποτα για την επαίσχυντη «ράξη-τους, γράφει
μόνο για τη συνέλευση: "Αυτο ήταν το τέλος την περίεργης συν
έλευσης της ΤΓρόνοιαν. ΤΓολυ αργα αποφάσισε να ψηφίση σύνταγμα
και μ’ αυτο να υποβάλη σε υποχρεώσειν το νέο Βασιλέα,
ενω οι
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προστάτριες Δυνάμεις που τον εξέλεξαν είχαν αναλάβει τη σοβαρην αυτήν αποστολή" .
Μ ’ άλλα λόγια, ο Βλαχογιάννης, αμφισβητεί το δικαίωμα στην εθ
νική συνέλευση του ελληνικού λοου, να έχει χνώμη για τον από
λυτο μονάρχη, που οι τρεις αυτοδιορισμένες "προστάτιδες" Δυ
νάμεις (χωρίς να ενδιαφερθουν καθόλου για τη συγκατάθεση του
λαου), τον υποδούλωναν αυθαίρετα σε νέα κατοχή,τη Βαυαρική.
Ενω δέκα ολόκληρα χρόνια οι Έλληνες είχαν αγωνιστεί με κοινο
βουλευτικές κυβερνήσεις και δημοκρατικές συνελεύσεις, για να
γίνουν ελεύθεροι.
Όμως ο Βαυαρος καθηγητης Θείρσιος (απο τους πρώτους υποκι
νητές του φιλελληνισμού στη Γερμανίά), που είχεν έρθει στην
Ελλάδα (φέρνοντας γράμματα του πατέρα του Όθωνα, Λουδοβί
κου στον Καποδίστρια, καθώς και του φιλέλληνα στρατηγού κόμητα Βρέδε), γράφει γ ι’ αυτη την "περίεργη" συνέλευση (όπως
την αποκαλούσε ο Βλαχογιάννης), μετα τη βίαιη διάλυσή-της:
"Α υ το ήταν το τέλος μιας Εθνοσυνελεύσεως, που ήταν άξια μιας
καλύτερης τύχης. Συγκληθείσα με όλους τους νομικούς τύπους
και εκλεγμένη ελεύθερα, συγκέντρωσε ένα μεγάλο αριθμό φωτι
σμένων ανθρώπων και φίλων του τόπου-τους, που είχαν διακριθει
εξαιρετικό σε όλες τις φάσεις της Ελληνικης Επαναστάσεως. Υ 
πήρχαν μάλιστα στους κύκλους-της και άνθρωποι που μπορούσαν
να θεωρηθούν μάρτυρες της κοινής υποθέσεως που είχαν αντιμε
τωπίσει όλους τους κινδύνους και βαστάξει με καρτερία όλες τις
στερήσεις αν και γέροι κι όλας και ανήμποροι, άνθρωποι που δεν
είχαν πια με τ ί να ντυθούν και να διατραφουν.
Υπήρχαν βέβαια σ’ αυτήν την Εθνοσυνέλευση άνθρωποι ανομολό
γητοι, με ακραίες θέσεις και ύπουλες προθέσεις —αναγκαία συν
έπεια της συνθέσεώς-της, αφου αποτελούνταν και απο αντιπρο
σώπους των ενόπλων σωμάτων ακόμη και των τόπων που είχαν ξανανέσει κάτω απο τη μουσουλμανική κυριαρχία. Αλλα ο αριθμός
τους ήταν μικρός σε σύγκριση με τους άλλους. Ανακηρυχθέντες
σε Εθνοσυνέλευση, οι βουλευτες είχαν αρχίσει να κάνουν 6 ,τι η
Ελλάδα περήιενε απο αυτούς, διακηρύσσοντας την αμνηστία και
εργαζόμενοι απο κοινού. Και με την ομόφωνη αναγνώριση του βασιλέως έδωσαν στο θρόνο της Ελλάδος τη μόνη βάση δημοσίου δι
καίου επι της οποίας μπορούσε να στηριχθη κατα σταθερό τρόπο.
Αν δεν κατάφεραν να αντικαταστήσουν τη Γερουσία (απο την επί

-82-

μονη αντίδραση των ξένων) με ένα σώμα πιο άξιο της αποστολής
του και να απαλλάξουν την Ελλάδα απο το αίσχος της αναρχικής
διακυβερνήσεως, αυτο δεν ήταν δικό-τους λάθος. Δεν μπορει να
κατηγορηθει η Εθνοσυνέλευση παρα για προθέσεις που της απο
δίδανε και οι οποίες πραγματοποιούμενες, δεν θα στοιχειοθετού
σαν πραγματικές περιπτώσεις κατηγορίας. Θέλησε (η συνέλευση)
να ρυθμίσει τη διανομή των εθνικών γαιων και να εργαστεί επι
του συντάγματος επειδή πβοτευε ότι χωρίς το ένα ή το άλλο, η
Ελλάδα δεν θα μπορούσε να υπάρξει και ,ότι αυτα τα μέτρα δεν ή
ταν δυνατον να εγκαταλειφθουν στη διάκριση της μέλλουσας ε
ξουσίας (της μοναρχικής).
Απο την άποψη αυτη υπήρξε έλλειψη εμπιστοσύνης απο μέρους
της. Αλλα ποιος μπορούσε να μεμφθει τους Έλληνες, αφου είχαν
τόσο σκληρά απατηθει (για διανομή γης) απο τις τελευταίες κυ
βερνήσεις (εννοεί και τον Καποδίστρια) και απο όλους σχεδόν
τους ξένους, που μέσα στην ίδια χώρα είχαν αναμιχθει στις υποθέσεις-τους;
Τώρα η Εθνοσυνέλευση ανήκει στην ιστορία (ήταν η τελευταία ε
παναστατική), που δεν θ’ αργήσει να εκφράσει την ετυμηγορία
της τόσο έναντι των ανθρώπων των αφοσιωμένων στην πατρίδα
τους, όβο και έναντι εχθρών, αυτοχθόνων όσο και ξένων. Αυτοί
οι τελευταίοι (όπως οι τρεις "προστάτιδες Δ . " ) , χρησιμοποιώντας
όλα τα πλεονεκτήματα της θέσεώς-τους και της επιρροής-τους
κατάφεραν να γίνουν αιτία καταστροφής. " (Βλ. τ. Α ' , 190 -1 .)
Ωστόσο, ο Βλαχογιάννης, περιορίζει τα σχόλιά-του, στο να χαραχτηρίζει τη Συνέλευση "περίεργη" και σε όσα γράφει για τον
αντιπρέσβυ της Αγγλίας. Ομως για τη θρασύτατη στρατιωτική
βία των Ρουμελιωτων στη συνέλευση, καθώς και τη μεγάλη σημα
σία που είχε η διάλυσή—ιης, αποφεύγει και το παραμικρότερο
σχόλιο. Και είτε απο ιδεολογική προκατάληψη, είτε για να μειώ
σει την ένοχη των συμπατριωτών-του, φαίνεται σα να μην ένιωσε
καλα, τις ολέθριες συνέπειες, που είχε η ωμη στρατιωτική βία.
Είναι λοιπον αξιοσημείωτο, πως δύο Ά γ γ λ ο ι μάλιστα ιστορικοί
με κριτική οξύτητα, επισήμαναν τα θλιβερά επακόλουθά-της, με
την κατάλυση του κοινοβουλευτισμου στην Ελλάδα για πολλά χρό
νια.
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Και πρώτος ο σύγχρονος με τα γεγονότα ΦίνλεΟ, που βρισκόταν
πάντα Οτην Ελλάδα, τόνισε τη μεγάλη σημασία-τους, που θελημα
τικό ή αθέλητα, αγνόησε ο Βλαχογιάννηε: " Η επονείδιστη αυτη
οχλαγωγίο έβαλε τέρμα στην τελευταία εθνοσυνέλευση της επαναστατημένης Ελλάδας. Η σκηνη αυτη της στρατιωτικής βίας απο
τελεί σημαντικό συμβάν «την ιστορία της Ελλάδας. ΤΤαρέτεινε
την επαναστατική κατάσταση της χώρας επι έντεκα χρόνια, ανα
στέλλοντας τις συντογματικες ελευθερίες. Έρριξε το λαο σε
μιαν ανήσυχη κι επικίνδυνη διάθεση, σαρώνοντας εκείνους τους
θεσμούς που είχανε μεταγγίσει ενεργητικότητα στο Έθνος στη
διάρκεια του αγώνα της ανεξαρτησίας . (Βλ. τ. ΒΓ, 256-259, μ’
επιμέλεια και σχόλια Τάσου Βουρνα.)
Αλλα και ο νεότερος Άγγλος ιστορικος Ουίλλιαμ Μ ίλλερ, που
ασχολή θηκε με την ελληνικη ιστορία και τον διακρίνει πάντα με
τριοπάθεια στις εκφράσεις-του, όχι μόνο παραδέχεται την ανά
μιξη του Ντώκινς, αλλα τονίζει και αυτός για τη Συνέλευση και
τ ’ αποτελέσματα της στρατιωτικής επιδρομής: "Α λ λ ’ η προσβολή
η γενομένη εναντίον της εν ΤΤρονοία συνελεύσεως παρέσχε τοιούτο δίδαγμα αντιλογίας εις τους αντιθέτους των κοινοβουλευτικών
θεσμών, ώστε παρήλθον ένδεκα όλα έτη πριν ή συνέλθη άλλο ελληνικον κοινοβούλιον. Εχρειάσθη δε η επανάστασις του 1843, ό
πως παλινορθωθώσι αι ελευθερίαι αι απολεσθείσαι το 1832. " ("Η
Τουρκία καταρρέουσα κλπ ", σ. 158-9, μετ. Σπ. Λάμπρου. Βλ. και
το βιβλίο-μας " Ο Εσωτερικός Αγώνας κλπ ", καθώς και στην Επι
θεώρηση Τέχνης, αρ. 122—3, 1965.)
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Η ΚΑΤΑΚΑΗΜΕΝΗ ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΤΖΑ
ΜΠΑΣΗΔΕΣ ΕΤΤΙΚΡΙΤΕΣ ΤΗΣ

Είναι αναμφισβήτητο, ότι τους περισσότερους τιμητικούς τίτλους
για τον απελευθερωτικό-μας αγώνα, δικαιούνται οι ανυπόταχτοι
κλέφτες, που ήσαν και η πρώτη εθνική αντίσταση κατα του Τούρ
κου καταχτητη. Αυτοί, μαζι με το λαο, που τουε λάτρευε, έχυ
σαν το αίμα-τουε στην Επανάσταση και με τα λαμπράτουε κατορ
θώματα, εκίνησαν τον παγκόσμιο θαυμασμό και τη συμπάθεια.
Και όμωε, οι ήρωεε αυτοί κατασυκοφαντήθηκαν, όχι τόσο απο
τουε Τούρκουε ή τουε ξένους, όσο απο δικούε-μαε, προπάντων
τους κοτζαμπάσηδεε. Δ εν εννοούμε βέβαια όλους (υπάρχουν και
τιμητικεε εξαιρέσειε), αλλα οι Μ ορ Λ τεε Δεληγιανναίοι, Zdlμαίοι, Λονταίοι, Νοταραίοι, κ .ά . , τουε ονόμαζαν κοινουε κατσι·
κοκλέφτεε και δειλούς, και μάλιστα τον Κολοκοτρώνη, συνήθιζαν
να τον αποκαλουν περιφρονητικά για την ταπεινή-του καταγωγή
" Βλάχο και ληΟτη" i
Φτάνει να δούμε τα εξοργιστικά, για τα ψευδολογήματά-τους,
"Απομνημονεύματα" του μεγαλοκοτζάμπαση Κανέλλου Δεληγιάννη, που σε κάθε σχεδόν σελίδα δεν παραλείπει να γράφει, ότι ό
λοι οι κλέφτες πρωταγωνιστές του αγώνα, ο Κολοκοτρώνης, ο Αναγνωσταρας, ο Νικηταρας, οι ΤΤετιμεζαίοι, κλπ ., ήσαν όλοι
τους άνανδροι, δεν έλαβαν μέρος σε καμία μάχη και ο Κολοκο
τρώνης μάλιστα καθόταν πάντοτε μακρια, απο τις μάχες και μεθοκοποΟο’ε !
Για να μη φανουν απίστευτα τα καταπληκτικό και συκοφαντικα
αυτα γραφόμενά-του, θα παραθέσουμε λιγοστά, απο τ ’ αναρίθμητα
παρόμοια μαργαριατάρια-του, που χαρακτηρίζουν αρκετα το νομιζόμενο "συνετό" (σε σύγκριση με τους άλλους Δεληγιανναίους)
Κανέλλο. Κι επειδή όλοι-μας έως σήμερα πιστεύουμε ότι ο Κολο
κοτρώνης ήταν ο κύριος συντελεστής της καταστροφής του Δράμαλη, ο ευγενηε κοτζάμπασηε εφρόντισε να μαε διαφωτίσει για
την πλάνη-μαε: "Κ α ι τα μικρά παιδία γνωρίζουν, γράφει, ότι ο
Κολοκοτρώνηε δεν ευρέθη αυτοπροσώπωε να διοικήση στρατόν, ή
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νο στρατηγήση εις ouSeufov κατα του Δράμαλη μάχην, αλλ’ ευρίΟκετο πάντοτε πέντε (5) ώρας μακραν προφυλαγμένος εις τα όρη
ωσαν τον προφήτην Η λίαν, να φυλάξη την πολύτιμον ζωήν-του
και κάμνει ωσαν την μ<«μου όταν την σφαλούν οι κυνηγοί ειε την
τρύπαν όπου έχει τα παιδιά-της και της βόλουν φωτιά να την εβγάλουν. Αυτη βάνει πρώτα τα παιδιά-της και καίονται δια να πατήση επάνω εις αυτα να διασωθη αυτη." (Τ. ΒΓ, 83, τ . Γ , 4 2.)
Ο ύτε στα Δερβενάκια και Δολιανα (ούτε και πριν στο Βαλτέτσι
και τη Γράνα), ο Κολοκοτρώνης έλαβε μέρος, αλλα βρισκόταν μοκρια με τους σωματοφύλακές-του "μόνον δια το πιλάφι" και την
άλλην ημέρα επήγε και "τους επήρε κάμποσα λάφυρα". (Τ. Β ί,
52, τ . Γ Γ, 266.) Κι αφου μας διαφωτίζει σε πολλές σελίδες, για
τη " συμμορία" (!) του Κολοκοτρώνη " του μισουμένου και αποστρεφομένου παρα πάντων, όστις ήλθε μόνος και ετρύπωσε ως λαγωος εις Σκαρδαμούλην", μας διαβεβαιώνει, ότι ήταν άστατος,
άφιλος, ασυνείδητος, μέθυσος κλπ. (τ. Α ' , 181, 196).
Ο αμίμητος Κανέλλος, με την ίδια θαυμαστή εντιμότητα και ει
λικρίνεια ( ! ) , αναλαμβάνει να μας βγάλει και απο την άλλη πλάνη
μας για έναν· άλλο σεμνό ήρωα του 21, τον άκακο και ατρόμητο
Νικηταρα: " Ο επονομασθεις απο τους αισχρούς κόλακές-του
Τουρκοφάγος Νικηταρας δεν είχε σώμα στρατιωτων μήτε κάνεις
τον ήκουε να τον ακολουθήση έκτος έως 2 0 ρέμπελους, οι οποίοι
τον ακολουθούσαν δια να ψωμίζουν. Αλλα δεν φαίνεται αυτός ο
διαθρυλούμενος ως τουρκοφάγος εις ποίαν μάχην ευρέθη και έφα
γε τους Τούρκους; Εις ποία ηρίστευσε εξιδιασμένως, ή ποία με
γάλα σώματα εδιοίκησε ποτε και ποίαν νίκην εκέρδισε και εις
ποίον μέρος; ότε δε ευρέθη τυχαίως και αυτός εις διαφόρους μάχας και επολέμησε τυχαίως, καθώς εις εκείνην των Δολιανων εις
το Στεφάνι επι Δράμαλη και είς τινας άλλας, αλλο δεν εκέρδισεν
μόνος-του καμμίαν νίκην του Μαρέγκου ή του Αοΰστερλιτς ή κανεν ανδραγάθημα άξιον λόγου έκαμε, δια να του δώσουν τοιούτον
επίθετον οι τοιούτοι αναιδείς κόλακες" (τ. Α ' , 165, 218, τ . ΒΓ,
171, τ . Γ ' , 7 0 ). Ακόμη και ο αδερφός του Νικηταρα, που σκο
τώθηκε, δεν είχε λάβει μέρος σε καμία μάχη κι αυτός, αλλα " ε 
κείνη την ημέραν ευρέθη εις έν χωρίον μεθυσμένος και ήλθε και
εφονεύθη" ! ( τ . Γ Γ, 293).
Και για τον περίφημο κλέφτη Αναγνωσταρα, που είναι παλαίμαχος
και δραστήριος Φ ιλικός,ο αδίσταχτος Κανέλλος γράφει: " Ο Αναγνωσταρας εκατόρθωσε δια των δολίων και επιβούλων τρόπων - του

-86-

και έγινε μέλος και αυτός της Φιλικής Εταιρείας δια να κάμη έν
εμπόριον αισχροκερδείας." Ήταν "δόλιος, κρυψίνους και ιδιοτελης" και ικανός "δια προδοσίαν". Κι ακόμη, ότι "δεν ευρέθη
εις ουδεμίαν εκστρατείαν ή πολιορκίαν, ούτε στρατιώτας είχε να
διοικήση." Και στην εκστρατεία της Σφακτηρίας επήγε, για τίε
πήρε 1 0 . 0 0 0 λίρες! (Α Γ, 91, ΒΓ, 235 , 298). Όμως, ατυχως
yia τον Κανέλλο, ο Βλαχογιάννης (φανατικός Ρουμελιώτης, που
δεν συμπαθούσε καθόλου τους Μοράΐτες), έχει διαφορετική γνώ
μη: " Ο Αναγνωσταρας —γράφει— δούλεψε χρόνια στ' άταχτα σώ
ματα της Εφτάνησος. Κατα την επανάσταση φάνηκε στρατιώτης α
μέτοχος απο τα πολίτικα πάθη. Αυστηρός και πειθαρχικός, ήταν
υπουργος των Στρατιωτικών, όταν ο Ιμπρ<Λμης έκαμε την πρώτην
απόβασή-του στη Σφαχτηρία, το 1825. Εκει ο Αναγνωσταρας πολέμησε γενναία και σκοτώθηκε" . ("Κλέφτες του Μόρια", 12875”
Ακόμη δεν εξέχασε και τους ΤΤετιμεζαίους και γράφει, ότι "έδω
σαν πρώτοι το παράδειγμα της ανανδρίας" . Δειλοί ήσαν και "οι
υιοι του Θανάση ΤΤετιμεζα, άνευ εξαιρέσεως, δεν έπραξαν ουδεν
άξιον ιστορίας εις το διάστημα του Αγώνος". (Α '., 35, Γ Γ , 47).
Και ο ΤΤλαπούτας; Ήταν κι αυτός "πανούργος και δόλιος" (Γ Γ , 11
Κοντά στους κλέφτες ο Κανέλλος, εστόλισε καλα και όσους πρω
τοστάτησαν ν ’ αρχίσει η επανάσταση.
Ο θρυλικός ΤΤαπαφλέσσας
άδικα πιστεύεται, ότι ήταν υποκινητης της εξέγερσης. Γιατί, ό
πως λέει ο ευπατρίδης Κανέλλος "ένας τοιούτος ασήμαντος και
αγύρτης παλιοκαλόγερος περιελθων με φρίκην και τρόμον (απο
δειλία) έν μέρος της ΤΓελοποννήσου . . . ανταμωθείς εις τα Καλά
βρυτα με μόνον έναν Νικόλαον Σολιώτην, άνθρωπον τρίτης τάξεως, υπηρέτην του Σωτήρη Χαραλάμπη, ήτο δυνατον να κατορθώση έναν τοιούτον σκοπον;" Αφου μάλιστα "κάνεις δεν τον ακο
λουθούσε" (Α Γ , 107-113, Γ Γ , 9).
Και αυτός ακόμα ο ανεπίληπτος πατριώτης Δ . Υψηλάντης, ο πιο
ανεξώιακος, έντιμος και αφιλοκερδής αγωνιστής του 21, που η
μεγάλη και ένδοξη οικσγένειά-του, πρόσφερε τη ζωη των παιδιών
της και ολόκληρη την περιουσία-της για την πατρίδα, δεν βρήκε
το παραμικρό έλεος, απο τον παράφορο κοτζάμπαση. Ο Υψηλά
ντης, γράφει, "φαλακρός την κεφαλήν ωσαν κολοκύνθα" και με
την " κουφόνοιαν, ματαιοδοξίαν και παραλογισμους" , ήρθε κι αυ
τός με τη " συμμορίαν-του" και μάλιστα " γυμνός άνευ χρημάτων
(!) παρα με απελπισμένους, φερεοίκους τυχοδιώκτας, απάτριδας,
οίτινες τον κατήντησαν γελοίον, κλπ" . Και συνεχίζει με άλλους
βαρείς χαρακτηρισμούς, που αισθάνεται κάνεις πραγματική λύπη
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για τον κατήφορο του αχαλίνωτου κοτζάμπαΟη και για αυτόν ακόμα
τον Κυβερνήτη Καποδίστρια (ΒΓ, 238 , 245 , 253 , 256 , 276, κλπ).
Βέβαια δεν περιορίστηκε μόνο στους παραπάνω, αλλα και όλους
σχεδόν, πολίτικους και Οτρατιωτικους, τον ΤΤ.ΤΤ. Γερμανο και
τους αΰ/χρονούς-του ιστορικούς (Σπηλιάδη, ΤρικοΟπη), που δεν
ικανοποίησαν τις οικο/ενειακές-του φιλοδοξίες, ο αδίστακτος
Κανέλλος, τους περιέλουσε με ανήκουστο υβρεολόγιο και μόνο,
περι του Αλη-πασα "του μεγάλου και εξόχου εκείνου ανδρος" (1)
εμίλησε με ασυγκάλυπτη συμπάθεια και θαψασμο ο "πατριώτης"
κοτζάμπασης (ΒΓ, 132).
Θα διερωτηθει κάνεις με αφέλεια: ΤΤώς, λοιπον, εμεγαλσύργησεν
η επανάσταση, αφου οι επαγγελματίες πολεμάρχοι-της εδείλιασαν
και δεν έλαβαν μέρος σε καμία μάχη; Σ ' αυτο, ο Κανέλλος έχει
εύκολη απάντηση: Μ ε τους κοτζαμπάσηδες και προπάντων τους
Δεληγιανναίους'.Δεν μας λέει όμως ο φιλοκατήγορος Κανέλλος,
πώς μέσα στον εφτάχρονο σκληρό αγώνα, δεν έτυχε κανένας κο
τζάμπασης να πάθει το παραμικρό, οΰτε καν να τραυματιστεί;
Κ ι ακόμη, πώς, απο τη δεκάδα σχεδόν τ ’ αδέρφια-του, δεν μάτω
σε κανενος, έστω και το μικρό δαχτυλάκι-του; Ενω, οι πολύκλα
δες κι αυτές, οικογένειες των Πετμεζαίων και των Μαυρομιχαλα(ων είχαν τόσους ένδοξους νεκρούς, όπως τ ’ ατρόμητα κι ομορφοκαμωμένα παλληκάρια, τον Ηλία, τον Κυριακούλη, κλπ.
Ό σ ο για τον πατριωτισμό και τις θυσίες των Δεληγιανναίων θ’ α
ναφέρουμε κάτι αληθινα καταπληκτικό: Στην εκκλησία της Πανα
γίας (κοντά στο Ά ρ γ ος), το ιππικό του Δράμαλη, κάνοντας 17
φορές ορμητικές επιθέσεις, κατάφερε να κυκλώσει τους Έλληνες.
Τότε ένας σημαιοφόρος καλόγερος, που δείλιασε, παράσυρε με
τις τρομαγμένες φωνές-του και τους άλλους σε φυγη και το θλι
βερό αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν 153 Έλληνες και να πληγω
θούν αρκετοί. Κι ενω όλοι-τους ήσαν περίλυποι για τη μεγάλη
συμφορά, ο Νικόλαος Δεληγιάννης, αδυνατώντας να κρύψει τη
χαρά-του, έστειλε ειδικον αποσταλμένο,το Σταθούλη, στον αδερφό-του Κανέλλο στα Λαγκάδια και του έγραφε συνθηματικό για
το"ευχάριστο" άγγελμα: "Ηττήθημεν. Ας έχη δόξαν ο Θ εο ς. Ά λ 
λως ο Δήμος (δηλ. ο Κολοκοτρώνης, όπως τον έλεγαν οι ευπατρί
δες Δεληγιανναίοι για τα δημοκρατικά-του φρονήματα) εγίνετο
βασιλεύς"! (Σπηλιάδη, Α Γ , 414. Οικονόμου, 354. Δ . Κοκκίνου,
ΔΓ 3 03 κ .ά .)

Μα και λίγο πριν απο τον αφανισμο της κλεφτουριας, οι Καλαβρυ
τινοί προύχοντες Σ . Χαραλάμπης και Ασημ. Ζ<Λμης, εξόντωναν
δολοφονικά (1804) τον κλέφτη Θανάση ΤΓετμεζα, δολοφονήθηκαν
κατόπιν ο θρυλικός Ζαχαρίας, ο Μαντας, ο Γιαννιας κ .ά . , απο
ανθρώπους βάλτους (τους κουμπάρους-τους). Ο προύχοντας της
ΤΤολιανης Κ . Δικαίος, μαζι με τους Τούρκους, επιδίωκαν να εξο
ντώσουν τον Αναγνωσταρα, αλλ’ αυτός τους πρόλαβε και τον σκό
τωσε. Ο ι Δεληγιανναίοι κατάτρεχαν να εξοντώσουν τον Κολοκο
τρώνη, αλλα ο τετραπέρατος πρωτοκλέφτης έλαβε προφυλακτικα
μέτρα κι εσώθηκε. Οπωσδήποτε κοινή ήταν η γνώμη και η κατα
κραυγή στο Μόρια, ότι τους κέφτες τους αφάνισαν προπάντων οι
Δεληγιανναίοι και οι Καλαβρυτινοί προύχοντες (Βλαχογιάννη,
"Κλέφτες κλπ ").
Στην άλλη Ελλάδα, το πρώτο θύμα Τούρκων και προεστών ήταν ο
Μ ίΐντάνης. Κατόπιν, ο μέίγαλοκοτζάμπασης της Ρεντίνας Τσολάκογλου, επρόδωσε στους τζοχανταραίους του Αλη, τον περιβόητο
Κατσαντώνη, που βρήκε σκληρότατο θάνατο. Ο προύχοντας του
Μαυρίλου Δημάκης εσκότωσε τον Κώστα Κοντογιάννη και οι πρού
χοντες Μαυρομματαίοι μαζι με τους Τούρκους, εξόντωσαν το Χρ .
Μηλιώνη και τον Μ . Τσεκούρα, καθώς λέει και το δημοτικο:
Βρε Μήτρο δεν σου τόλεγα, βρε καπεταν Τσεκούρα
σε πολεμουν οι μπέηδες και οι Μαυρομματαίοι
και σε σκοτώσαν μ’ απιστία για 2 . 0 0 0 γρόσια.
Έτσι δημιουργήθηκε το θανάσιμο μίσος ανάμεσα στους κοτζαμπά
σηδες και στούς κλέφτες. Ή τα ν, λοιπον, φυσικό, οι κοτζαμπά
σηδες, που ένιωθαν την κοινή κατακραυγή, για να δικαιολογήσουν
τα εξοντωτικά-τους μέτρα, να φροντίζουν πάντα να τους χαρα
κτηρίζουν σαν κοινούς κακοποιούς και ληστές. Σα να ήθελαν,
ούτε λίγο ούτε πολυ, να ειπουν ότι εξοντώνοντας τους κλέφτες,
προσφέρουν εθνικην υπηρεσία . . .
Και όμως, όταν έγινε η εξέγερση, οι κλέφτες (όσοι απόμεναν απο
τον αφανισμο), ξαναγυρνώντας στον τόπο-τους και πλαισιωμένοι
με το λαο αποτέλεσαν τον εθνικό απελευθερωτικό στρατό, που
θαυματούργησε. "Το βέβαιον είναι —γράφει ο ιστορικός-μας ΤΤαπαρρηγόπουλος— ότι (οι κλέφτες), οφου διετέλεσαν οι κυριώτεροι
επίκουροι όλων των επαναστατικών κινημάτων, όσα οι πατέρες η
μών διεξήγαγον επι 4 0 0 έτη, αυτοί πάλιν απετέλεσαν τον κύρι

ον πεζικον στρατόν του τελευταίου αγώνος, αυτοί διεξήγαγον αυ
τόν «αι αυτοί ανεδείχθησαν οι πρωταθληται αυτου" (τ. Ε Γ , 144).
Και y ia να φανεί πόοο άδικοι ήσαν, όσοι απο τους κοτζαμπάσηδες
τους κατέτρεχαν και τους δυσφημούσαν, θα παραθέσουμε τις αντικειμενικες γνώμες ξένων μεγάλων ιστορικών, παραλείποντας
τους δικούς-μας, που σον Έλληνες ήταν φυσικό, στο σύνολό
τους σχεδόν, να τους εξυμνήσουν. Ο ιστορικος και φιλέλληνας
στρατηγός Γκόρντον, που αγωνίστηκε στην επανάσταση και τους
γνώρισε, όχι μόνο δεν τους νομίζει κοινούς κλέφτες, αλλα θεω
ρούσε το έργο-τους "υφηλως εντιμότατον" . Και αυτός ακόμη ο
αυστηρός ΦίνλεΟ γράφει: "Μ ια ζωη ανεξαρτησίας, ακόμα και όταν
λεκιάζεται απο το έγκλημα, πάντα διαχύνει κάποια γοητεία στα
πνεύματα των καταπιεζομένων εθνών . . . Η κοινή ζωη των κλεφτών
αποκτούσε κάποιαν αίγλη απο την φιλευσπλαγχνία που δείχναν
στους φτωχούς κι εξευγενιζόταν απο τον πατριωτισμό" (Α ? , 33).
Ο Γάλλος φιλέλληνας συνταγματάρχης Βουτιε, που αγωνίστηκε
στην Ελλάδα, γράφει στ’ απομνημονεύματά-του για τους κλέφτες,
που τους γνώρισε απο κοντά: "Μίλησα για τους κλέφτες, και δεν
είναι αρκετα γνωστοί οι ατρόμητοι αυτοί ορεσίβιοι · ας μου επιτραπει, λοιπον, μια παρέμβαση. Μέσα στους κινδύνους, που ήσαν
ακατάπαυστοι, μπόρεσαν να διατηρήσουν στους βράχους-των μια
σκια ελληνικης ανεξαρτησίας, τελευταίο φάρο στον οποίο οι δυσ
τυχισμένοι Έλληνες έστρεφαν ακόμη τα βλέματά-τους, όταν έ
βλεπαν ότι ήσαν έτοιμοι να υποκύψουν στην αθλιότητα και τις α
γωνίες. Το όνομα του κλέφτη, που δόθηκεν απο τους Τούρκους σ’
αυτους τους γενναίους θα παραμείνη δια παντος ένα όνομα ένδο
ξο" για τους Έλληνας είναι υπερηφάνεια . . . Να υπερασπίζωνται
επίμονα την τψ η ν των οικογενειών-των και μια ζωη φρικτη, αλλ'
ελεύθερη, να ελαφρώνουν τα δείνα των δυστυχισμένων αδελφών
τους, να πολεμούνε θανάσιμα τους Τούρκους, αυτός ήταν ο ευγενικος σκοπος, που έκανε τους κλέφτες να υπομείνουν τη ζωη
του προγεγραμμένου. Τα μπουλούκια αυτών των γενναίων ήσαν έ
νας τελευταίος φραγμός στην πλεονεξία και τη φιληδονία των
Μουσουλμάνων". (Απόδοση Γ . Τσουκαλα, 1 0 9 .)
Και ο μεγάλος ιστορικος Μένδελσον γράφει: "Η κλεφτουρια ήτο
εθνικός θεσμός, ούτε ήσαν κοινοί εξ επαγγέλματος λησται οι
κλέφται* ήσκουν τουναντίον εξ ανάγκης και μετα διακρίσεως το
έργσν αυτών" . Και παρακάτω ο Μένδελσον σχολιάζοντας το γεύ
μα, που έκαμε στους κλέφτες ο I. ΚαποδύΟτριας στη Λευκάδα
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(1906) παρατηρεί: "Το οξυδερκες του Ιονίου πολιτευτου όμμαείχεν έκτοτε αναγνωρίσει τουε κλέφτες uc σπουδαίον όργανον προς
επ ιτέλεΛν της εθνικής ιδέας. Και αληθώς αυτοί διετήρουν φλέ
γοντα σπινθήρα τινα του ελληνικού πνεύματος, αυτοί ήσαν το
μόνον υγιές λείψανον εν μέοω της σήψεως και της παρακμής και
αυτοί εσχημάτισαν το ισχυρον σπέρμα, το ζωογονήσαν γεγηρακος
σώμα και περιέβαλον τον αγώνα δια της λέμψεως ποιάς-τινος ιπποτικης ρωμαντικότητος" (Α ί , 67, 74).
Και πραγματικό, οι κλέφτες με τα θαυμαστά-τους κατορθώματα
εδικαίωΟαν τις προβλέψεις και τις ελπίδες του Καποδίστρια.

"Α υ γ η ", 25.3.1967
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΛΑΩΝ

ΤΩΝ

Ο ι Ανατολικοί λαοι, ήσαν οι πρώτοι, κατα χρονολογική σειρά/του
εκπολιτίστηκαν και ασχολή θηκαν με τη φιλοσοφώ. Ο ι αρχαίες
φιλοσοφικές έρευνές-τους, χάνουνται στ’ ανεξερεύνητα βάθη,α
νάμεσα στους πρώτους ιστορικούς χρόνους και τις αρχαιότατες
θρησκείες-τους.
Ο ι παλαιοί φιλόσοφοί-τους, ήσαν έν ’ ανάμιχτο είδος φιλοσόφων
και προφητών, που θεοποιήθηκαν. Άσκησαν μάλιστα μεγάλη επί
δραση στη γέννηση της Ιουδαϊκής και Χριστιανικής θρησκείας.
Αλλα και το γεγονος, ότι στην αρχαία Ελλάδα τη μελέτη της φι
λοσοφίας , πρώτοι άρχισαν οι Ίωνες φιλόσοφοι που κατοικούσαν
στα δυτικά παράλια της Μικρής Ασίας, είναι απόδειξη, ότι είχαν
επηρεαστεί απο τον ανατολικο πολιτισμο και την ανατολική σκέ
ψη.
Είναι λοιπον χρήσιμη, μια σύντομη αναδρομή στα επιτεύγματα της
αρχαίας φιλοσοφίας των ανατολακων λαων. Η αρχη θα γ ίνει με το
γειτονικο λαο, τους Αιγύπτιους, που όχι μόνο προηγήθηκαν στον
πολιτισμο, αλλα είχε και τη μεγαλύτερη διάρκεια πενήντα αιώνες
(5 .0 0 0 - 3 0 π . Χ .).
Στην παλαιότατη αυτη θεοκρατική μοναρχία, η θρησκεία απστελοΰσε το κυριαρχικότερο στοιχείο της εθνικής ζωης και οι ιερείς
που κάτεχαν τα μυστικά της θρησκείας και της /ραφής αποτελούσαν την ισχυρότερη τάξη. Τυραννική κοινωνική ιεραρχώ και ο
βαρύτερος θρησκευτικός δεσποτισμος, εδέσμευαν την ελευθερία
και πίεζαν καταθλιφτικα τη σκέψη, έτσι ώστε, ο ευφυής και καλ
λιτεχνικός αυτός λαος να μην κατορθώσει μέσα σε τόσους αιώνες
να διαμορφώσει μια θρησκεία συστηματικη και καθορισμένη, μια
φιλολογία χειραφετημένη απο τη μονότονη θεολσγικη υμνολογία
και να υψωθεί σε φιλοσοφικά διανοήματα.
Ό , τ ι σήμερα καλούμε Επιστήμη, αποτελούσε για τουςΛγύπτιους
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μέρος των αποκαλύψεων του θεου Θωτ-Ερμου, που τους δίδαξε τη
δικαιοσύνη. Επίσης και του Ήφαιστου, γιου του Νείλου, που σ’
αυτόν απόδιδαν τις στοιχειώδεις φιλοβοφικές-τους ιδ έες .
Σαν αρχη των πάντων (κατα το Διογένη Λαέρτιο), θεωρούσαν την
ύλη. Απο αυτήν προέκυψαν τέσσερα στοιχεία και μερικά ζώα. Ο
κόσμος είναι "σφαιροειδής", γεννητος και φθαρτός. Ο ι αστέρες
είναι "πυρ" και απο αυτο γίνουνται όλα πάνω στη γη. Τους ανθρώ
πους έπλασε απο πηλο, ο θεος Φθα. Η ψυχή μετα το θάνατο ή πα
ρακολουθεί το θεο Ήλιο-Ρα, ή επιστρέφει αν είναι αμαρτωλή στη
γη και για τιμωρία μεταμψυχώνεται Οε διάφορα κι ακάθαρτα ζώα.
Α ν όμως οι φιλοσοφικές-τους ιδέες, είναι τόσο πενιχρες και στε
ρούνται φαντασίας και πρωτοτυπίας, οι επιταχτικες ωστόσο απαι
τήσεις της ζωης, καθώς και το πλημμύρισμα του Νείλου με την
ισοπέδωση του τόπου και η ανάγκη για το αγροτικο κτηματολόγιο
(δηλ. να ξαναβρουν και να ξεχωρίσουν τα χωράφια-τους), τους έ
καμε να δημιουργήσουν τη γεωμετρία. Ν* αναπτύξουν δεξιότητα
στην πραχτικη λύση των προβλημάτων-τους, χωρίς όμως να δεί
ξουν και ικανότητα για την ελεύθερη και θεωρητικη έρευνα των
μαθηματικών. Γνωρίζουν πραχτικα μόνο τον πολλαπλασιασμό και
δύσκολεύουνται στη γραφή των κλασμάτων.
Στην Αστρονομία, ήσαν καλοί παρατηρητές, εγνώριζαν τις κινή
σεις των πλανητών και των αστέρων, αλλα δεν εξάρθηκαν σε γε
νικότερες θεωρίες. Στην Ιατρική, έκαναν σημαντικη πρόοδο, ί
σως απο αφορμή το συχνό και αθρόο θάνατο δούλων και εργατών,
παυ κατασκεύαζαν τις πυραμίδες. Και ιδιαίτερα στην Οφθαλμολο
γία, για τις επιδημικες παθήσεις των ματιών-τους. Θαυμαστή εί
ναι η διακοσμητική-τους, η γλυπτική και προπάντων η αρχιτε
κτονική .
Ο Μπερτελω, ο επιφανής γάλλος χημικός,μαζι με το διάοημο αι
γυπτιολόγο Σαμπολιον, θεωρεί την Αλχημεία, ότι είναι έργο των
Αιγυπτίων και ταυτίζει το όνομα της Χημείας, με την αρχική ονο
μασία της Αίγυπτος: C H E M I.
Τον ίδιο σχεδόν με την Αίγυπτο, πανάρχαιο πολιτιΟμο και πολιτειακην ανάπτυξη, είχαν και οι Ασσυροβαβυλώνιοι, απο την τρίτην χιλιετηρίδα π .Χ . κι έπειτα. ΤΤροόδεψαν πολυ στο εμπόριο,
την τέχνη, τα γράμματα με τη σφηνοειδη γραφή-τους. ΤΤερύρημοι
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ήοαν οι νόμοι του Χαμουραμπι ( 2 .2 0 0 ιτ .Χ .) και το Έπος του
Γιλγαμες. Έκαναν και αυτοί σπουδαία και κολοσσιαία υδραυλικό
και αρχιτεκτονικά έργα και σημαντικη πρόοδο στην Αστρονομία,
προσδιορίζοντας με ακρίβεια ηλιακές δυνάμεις.

ΤΤερσία: Εκεί όμως, που αρχίζει συστηματικότερη φιλοσοφική έ
ρευνα είναι η ΤΤερσία. ΤΓάνω απο τους Μάγους, τους Χαλδαίους
και τους αστρολόγους, κυριαρχεί μια μεγάλη και θρησκευτικη
μορφή ο φιλόσοφος Ζαραθούστρα Σπιτάμα, ο περίφημος Ζωροάστρης, όπως τον αποκαλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ήταν ο συμπληρωτης και ανακαινιστής της Ζενδ-Αβέστα, της ιερας βίβλου
των ΤΤερσων. Ακαθόριστη παραμένει ακόμα παρόλες τις σχετικες
έρευνες, η εποχή που έζησε. Το μόνο βέβαιο είναι -πώς έζησε με
ταξύ του 5 . 0 0 0 και 1.Ο Ο Ο π .Χ .
Τη γέννησή-του χαιρετάει όλη η φύση. Φως υπερφυσικό και υπερ
άνθρωπες δυνάμεις τον περιβάλλουν και διώχνουν τα πονηρά
πνεύματα, που επιδιώκουν την εξαφάνισή-του.
Φτασμένος στα 3 0 χρόνια-του, έχει αποσυρθει στην έρημο, όπου
ο αρχάγγελος Βοχουμανο, του αναγγέλνει ότι προορίστηκε σαν
προφήτης νέας αποκαλυπτικής θρησκείας. Ο Ζαρατοΰστρα νικάει
τον πειρασμό Αρψαν , που προσπαθεί να τον παρασύρει, εγκατα
λείπει το. μονήρη βίο και αρχίζει τη διδασκαλία-του.
Η εποχή ήταν πολυτάραχη, η αντίδραση φοβερή, οι καταδιώξεις
και οι τραχείς αγώνες κλονίζουν τον αγέρωχο σοφο και ο Ζαρατούστρα περνάει στιγμές πικρής αμφιβολίας και απόγνωσης. Τελικά
θανατώθηκε πάνω στον ίδιο-του βωμο.
Κι όπως αβέβαιη η εποχή που έζησε, έτσι σκοτεινή παραμένει και
η διδασκαλία του περίφημου αλλα και μυστηριώδους αυτου σοφού.
Το βέβαιο είναι, ότι στον κόσμο διακρίνει την ασταμάτητη πάλη
δύο στοιχείων του Καλού (του Ωριμάσδη) και του Κακού (Αρψ α ν).
Στην συντέλεια του κόσμου, θα επέλθει η νίκη του Καλού. Απο
παρθένο, θα γεννηθεί νέος Μεσσίας Ζαρατούστρα, θα γίνει ανά
σταση νεκρών, κρίση και δικαίωση του Καλού και τέλεια εξαφάνιση
του Κακού. Ο γερμανος φιλόσοφος Νίτσε (στο ομόνυμο βιβλίο
του) γράφει ότι εκείνο που αποτελει την κολοσσιαία μοναδικότη
τα του Ζαρατούστρα, είναι ότι "πρώτος διέκρινε" στον αγώνα του
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Καλού και του Κακού, τον κύριο τροχο στην κίνηση των πραγμά
των. Και ότι μετατόπισε την Ηθική στη σφαίρα της Μεταφυσικής
"ως δύναμιν, ως αιτίαν και ως σκοπον" .
Οπωσδήποτε, η διδασκαλία του Ζαρατούστρα, είχε βαθύτατη ε
πίδραση στους Σημητικους λαούς, στην Ιουδαϊκή θρησκεία και
χριστιανική . Για την τελευταία μάλιστα, στάθηκεν ο ισχυρότε
ρος πολέμιος στην εξάπλωση του Χριστιανισμού Οτην Ανατολή και
σήμερα η 6ιδασκαλία-του αποτελει τη βάση της θρησκείας των
ΤΤαρσιδων στις Ινδίες.

Ινδία: Η Ινδία, είναι απέραντη χώρα, γεμάτη αντιθέσεις. Ο ι δρο
σερες και εύφορες κοιλάδες, διαδέχουνται τις ατέλειωτες και αι
ώνια χιονισμένες βουνοσειρες, και-τα πυκνά πλούσια δάση γει
τονεύουν με τη φλεγόμενην έρημο.
Έ τσ ι, απομονωμένη φυσικά απο τον άλλο κόσμο, πολυμελιόμένη
σε χωριστές περιοχες, όπου οι άνθρωποι δεν γυρεύουν ούτε το
ίδιο ιδανικό, ούτ’ έχουνε κοινο σκοπο, η Ινδική, πστε σχεδόν
δεν κατόρθωσε ν ’ αποτελέσει κράτος ισχυρό κι ενωμένο. Και,
καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει διάρκεια στην πολιτική-της
ύπαρξη, ο Ινδός, δεν ενδιαφέρθηκε να σημειώσει με ακρίβεια τα
ιστορικά γεγονότα.
Η ιστορία, του είναι άγνωστη τέχνη. Μύθοι και θρύλοι, όπου
μπερδεύουνται οι μυθικές αφηγήσεις με πραγματικό γεγονότα,εί
ναι οι μοναδικές ιστορικές πήγες. Ένα όμως είναι αναμφισβήτη
το: ότι η θρησκεία στάθηκε μέσα σ’ αυτη τη φυσική και κοινωνική
ποικιλία το κεντρικό γεγονος, που γύρω-του όλα τ* άλλα φαινό
μενα συγκεντρώθηκαν με βαθύτατη την επίδρασή—της. Ουσιαστι
κό, ιστορία της Ινδίας, είναι η ιστορία των θρησκευμάτων-της.
Φιλολογία (η πλουσιότερη του κόσμου), φιλοσοφία, επιστήμη και
τέχνη, απο τη θρησκεία προήλθαν και διατήρησαν πάντοτε την επίδραβή-της.
Η αχαλίνωτη ινδική φαντασία, κεντρισμένη απο την καταπληχτικη
φυσική ποικιλία θεοποίησε τις πολλαπλές δυνάμεις της Φύσης,
τα αισθήματα, τα σύμβολα, τα φυσικά φαινόμενα που διαρκως μεταβάλλουνται και υπόταξε κι αυτους τους θεούς στο νόμο της
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μεταμόρφωσης και της καταστροφής.
Η παλαιότατη θρησκεία της Ινδίας, είναι ο Βεδισμός (15ο»-1οοοπ.
X . ) με 3.339 θεούς. Μα η Ινδική σκέψη δε βράδυνε να υψωθεί
μέσ’ απο αυτόν τον πολυθεχσμο, σε ηθικές ιδέες, που πλέκονται
γύρω απο τους θεούς και απολήγουν σε μιαν υψηλη αντίληψη, την
παντοδυναμία της Αλήθειας και την αξία της Μετάνοιας. Έτσ ι,
σιγα-σιγα, η θρησκεία με τη βοήθεια της φιλοσοφίας, αρχίζει να
εξελίϋσεται προς τον πανθέίσμο και προσπαθεί να λύσει τα μεγά
λο προβλήματα της φύσης και της καταγωγής των Ό ντω ν.

Ο Βραχμανισμός: Είναι η δεύτερη περίοδο ( 8 0 0 π .Χ .) της ιστορίας του Ινδικού πολιτισμού, όταν η κοινωνία-του χωρίζεται σε
τέσσερις τάξεις (ιερείς, πολεμιστες, αστούς και τους περιφρονημένους παρίες), η εποχή του Βραχμανισμού. Ο Βραχμανισμός
λοιπον, είναι θρησκευτικη, κοινωνική και πολίτικη οργάνωση,που
διαδέχτηκε το Βεδισμό. Ο ι ιερείς δηλαδη του Βεδισμού σιγα-σιγα
εξελίχτηκαν κ ι αποτέλεσαν την ανώτατη κοινωνική και μορφωμένη
τάξη και τροποποίησαν το Βεδισμό προς τα συμφέροντα της τάξης
τους. Δύο, έλεγαν, είναι "αι θείαι τάξεις": πρώτη, η τάξη των
θεων και δεύτερη, η τάξη των Βραχμάνων, που γνωρίζουν τις Βέδες (τ’ αρχαιότατα ιερα βιβλία των Ινδών).
Ο ι Βραχμάνες, άρχισαν πρώτοι να μελετάν τα προβλήματα της
φύσης ν ’ αναζητούν τους νόμους που τα κυβερνουν, να εξετάζουν
τον προορισμο των ανθρώπων κ ι έτσι συμπλήρωσαν το Βεδισμό με
φιλοσοφικές έννοιες. "Α ς ερευνάμε κάτω απο το φέγγος του θε
ού Ή λ ιο υ ", ήταν το ευγενίΗΟ έμβλημά-τους. Κ ι αποτέλεσμα της
έρευνας αυτής ήταν, ότι οι αναρίθμητοι προσωπικοί θεοι του βε
δισμού, που κρύβονταν πίσω απο τα δυσκολοερμήνευτα φυσικά
φαινόμενα, υποχώρησαν στην υψηλη αντίληψη ενος απρόσωπου
Ο ν τ ο ς , μιας ενιαίας αρχής, που διέπει το Σύμπαν, δηλ. του

ΒΡάχμα·
ΤΤίσω απο τον οπατηλο και ασταθή κόσμο των φαινομένων ενεργεί
μια αρχη αιώνια και μοναδική το Βράχμα, η ουσία του κόσμου, ο
λόγος, η παγκόσμια ψυχη, η ενότητα μέσα στην ολότητα, το
" Όντως Ο ν " , απο όπου ξεπορεύτηκαν και επανέρχουνται τα πά
ντα, η μόνη αλήθεια και η ευδαιμονία. Είναι άυλο και δεν είναι
λατρευτό.
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Ο εξωτερικός κόσμος των αισθήσεων (κι εδω συναντάμε την αρχη
του ιδεαλισμού του ΤΓλάτωνα και του άγγλου ΜττέρκλεΙ)), είναι α
πατηλός, ανύπαρχτος, ψευδαίσθηση, πλάνη, ματαιότητα, θλίψη.
Απο τη μεταφυσικην αυτήν αρχη φτάνουμε στα ηθικά καθήκοντα
των ανθρώπων. Ο άνθρωπος οφείλει αδιάλειπτα να προσπαθεί ν ’α
παλλαγεί του απατηλού και μάταιου αυτου κόσμου και να πετύχει
την πλήρη ένωσή-του μετα του Βράχμα, της παγκόσμιας ψυχής,
της αρχικής πηγης. Η ατομική ψυχη ταυτίζεται με την παγκόσμια
ψυχη.
Τίώς, όμως, ο άνθρωπος θα πετύχει αυτη την ένωση; ΤΤώς θα πετόχει τη λύτρωσή-του απο τα δείνα του κόσμου αυτου και με ποια
μέσα; Η λύτρωση, ισχυρίζεται ο Βραχμανισμός, συντελείται "δια
της μετεμψυχώσεως" . Η ψυχη απομακρύνεται του Βράχμα και περι
πλέκεται στον κόσμο των φαινομένων. Μεταπηδάει, εγκατοικώντας
απο το ένα φθαρτό σώμα στο άλλο, μεχρισότου μέσα σε δοκιμασί
ες, εξαγνιζόμενος διαρκως, να ξαναγυρίσει στην αρχική-της πη-

rnΌμως όσο η ψυχη είναι προσκολημένη στα φαινόμενα, ο θάνατος
δεν είναι δυνατό να θέσει τέρμα στα δεινά-της. Θα μεταμψυχώνεται σ' άλλα σώματα πάντα. Για να λυτρωθεί, πρέπει να καθαρθει ολόκληρη απο την επιθυμία και τα πάθη και απο κάθε άλλην
ενέργεια και έργα.
ΤΤρέπει λοιπον για να πετύχει αυτα ο άνθρωπος, να γνωρίζει την
ουσία του Βράχμα και τη μάταιη και πολυσύνθετη περίπλοκη των
φαινομένων. Έ τσ ι, με τη μεταφυσική μεθοδολογία-του ο Βραχμα
νισμός, φθάνει στα ίδια συμπεράσματα με το Σωκράτη και τους
Στωικους. Δηλαδη και για τους Βραχμάνους η " γνώσις" είναι η
σωτήρια πηγη της λύτρωσης και μόνον αυτη έχει σαν αποτέλεσμα
τη ριζική εξαφάνιση του κακού, της επιθυμίας. Εναπόκειται λοιπον στον ίδιο τον άνθρωπο να επιτύχει τη σωτηρία-του "δια της
γνώσεως".
"Για κείνον που γνωρίζει (λέει η " Σαταπάθα Βραχμάνα" ) , πώς μπορει να υπάρξει απάτη; Πώς μπορει να υπάρξει θλίψη για κείνον
που βυθίζει το βλέμμα-του στην Ενότητα, στο Βράχμα, που ο κό
σμος είναι δικός-του, γιατί αυτός ο ίδιος είναι ο κόσμος και μο
νάχα η σκέψη μπορει να τον φθάσει;"
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Για να ενωθεί με το ΤΓαν ο άνθρωποί και ν ’ απολυτρωθεί, δεν έχει
άλλο μέσο απο τη "γνώση" , που και αυτη προέρχεται απο τη με
λέτη. Ο ι καλές πράξεις, οι αγαθοεργίες, είναι ανίκανες να σω
θούν τον άνθρωπο και να τον μπάσουν στον κόσμο της ευδαιμονί
ας, γιατί μένουν στη σφαίρα του περιορισμένου, ενω το Βράχμα
είναι “ πέραν του καλού και του κακού και καμία πράξη δεν το αγ
γίζει εκει που βρίσκεται" .
Η ηθικότητα λοιπον, έχει την πηγή-της στη λύτρωση απο την ε
πιθυμία και όχι στην αναζήτηση του αγαθού.
ΤΤώς όμως ο άνθρωπος θ’ αποχτήσει τη
-Δια του Ασκητισμού!

"γνώση";

Η θεωρία αυτη (ωφέλιμη στην κυρίαρχη τάξη των Βραχμάνων, γιατί
αποκοίμιζε το ενδιαφέρον των άλλων παρακατιανών τάξεων για την
κοινωνική ζωη και του γήινους σκοπούς), στάθηκεν αφορμή σε μια
μεγάλη κίνηση προς τη μοναστική ζωη κι έκαμε την Ινδική, απέ
ραντο μοναστήρι ασκητισμού των γυμνοσοφιστων.
Ντυμένοι με κίτρινο ράσο, σκληροδίαιτοι, με τροφή-τους μόνο τα
χόρτα και καρπούς, εγκαταλείπουν "τον μάταιον και απατηλον αυ
τόν κόσμον", όπου τα πάντα είναι πόνος και επαναστροφη. Υποβάλλου νται σε δοκιμασίες και προσπαθούν να γνωρίσουν την μακαρίαν ενότητα πέρ απο την αιώνια απάτη των φαινομένων. ΤΤοθουν να ταυτισθουν μαζί-της, δαμάζουν μέσα-τους τον πόθο κά
θε ατομικής ζωης.
"Δ ε ν γνωρίζουμε (γράφει ο μελετητής-τους H O LLE B EC Q U E) απο
την ιστορία άλλην εποχή, ούτε άλλη χώρα, όπου ο άνθρωπος αποστρέφοντας το νου μ’ αδιαφορία απο την πραχτικη ζωη, ναβάλθηκε με τόση θέρμη να ενώσει τις σκόρπιες έρευνες για τις πρώ
τες και τελευταίες αιτίες του Ιύμπαντος και όπου να συνέλαβε
με τόσην απελπισμένη παραφορα συστήματα, που αναγκάζοντάς
τον ν ’ απαρνιέται την προσωπικότητά-του, τον ωθούσε προς τη
ζωη του ερημίτη" .
•
Ο ι Φιλοσοφικές Σχολές: Με την πανθίίστικην αυτήν αντίληψη
και την απαισιοδοξία της φιλοσοφίας του Βραχμανισμού, συμφωνουν
και τα συστήματα των φιλοσοφικών σχολών της Ινδίας. Και αυτα,
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έχουν σα βάθη τα ιερά βιβλία, που τείνουν ο’ ένα προπάντων σκοπο: Τη μέθοδο, δηλαδη, που πρέπει ν ’ ακολουθεί η σκέψη και η
πράξη του ανθρώπου, ώστε να κατορθώσει ν ’ απαλλαγεί απο την
οδύνη της ύπαρξης.
Η " Σαμκύα" του φιλόσοφου Καπίλα, είναι θαυμαστή για την τόλμη
τηε σκέψης και την πρωτοτυπία-της και παραδέχεται το δυϊσμό.
Δύο στοιχεία υπάρχουν που αιώνια τείνουν για ένωση, η ύλη και
το πνεύμα. Και αυτή-τους η τάση για ένωση, είναι η αιτία κάθε
πόνου και τότε μόνο θα πάψέι, όταν θα καταστεί αδύνατη η ένωσή-τους.
Ο ι θεοι δεν μπορούν να επέμβουν στη φύση, ούτε υπάρχουν. Για
τί τίποτα δεν δημιουργείται στον κόσμο και τίποτα δεν χάνεται
(αφθαρσία της ύλης). Ο ύτε η Ύ λ η , μπορει να παραχθει απο το
πνεύμα. Τίποτε δεν είναι δυνατό να παραχθει "ε κ του μηδενος*
το μη υπάρχον, το μη Ο ν δεν είναι δυνατον να μεταβληθει εις Υπάρχον. Δεν υπάρχει παρα η ενότης της Ύ λ η ς ".
Άλλη φιλοσοφική σχολή " η Μιμάνσα" (Μελέτη και Θεωρία), βρί
σκεται πλησιέστερα προς τη θρησκευτικη παράδοση. Αναγνωρίζει
την αυθεντία, που έχουν τα ιερα βιβλία —οι Βέδες. Υποστηρίζει
την αιωνιότητα που έχει η ενέργεια της πνευματικής αρχής του
Λόγου, που δεν χάνεται ποτε.
Τρίτη Σχολή είναι " η Γιόγια" του ΤΤατανγιάλι. Αυτός είναι κυρί
ως Ηθικός Φιλόσοφος. Δίδασκε πραχτικες μέθοδες, με τις οποίες
θα μπορούσε να γ ίνει δυνατό ώστε η ανθρώπινη ψυχη με τον ασκη
τισμό και τη φυσική δίαιτα να ενωθεί με την ΤΓαγκόσμια Ψυχη κι
έτσι ο άνθρωπος να επιτύχει τη λύτρωση απο την οδύνη.
Ο φιλόσοφος Κανάδα με τη σχολή-του " Βαισεχίκα" , αντίθετα ε
πανέρχεται στις υλιστικές αντιλήψεις. Είναι ο πιο αξιοσημείωτος
για τις νεωτεριστικες αντιλήψεις-του. Στον κόσμο δεν διακρίνει
παρα μόνον άτομα. Όπως και ο Δημόκριτος, είναι κι αυτός φι
λόσοφος της περίφημης Ατομικής Θεωρίας. Ο Κόσμος, υποστηρί
ζ ει, δεν είναι δημιούργημα των θεων. Η δημιουργία των Κόσμων
και των Ό ντω ν, προέρχεται απο ένα μηχανικό συνδυασμό των α
τόμων και την επενέργεια μιας δύναμης που προκαθορίζει τις
πράξεις των προγενέστερων κόσμων.
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Ο φιλόσοφος Γίνα ο Νικητης, που η ζωή-του είναι θρυλική και
κάπως αμφίβολη, στα 850 π .Χ . Συγκεντρώνει γύρω-του πλήθος
μαθητεε απο τη λύΐκη τάξη των Κσαατρίγιας και είναι η ψυχη
μιας μεγάλης θρησκευτικής και μεταρρυθμιστικης κίνησης του
ΓιΰίνιΟμου, που η επιρροή-της διαρκει ακόμα.
Ο ι μαθητές του Γίνα, σχημάτιζαν κοινότητες και ασπάστηκαν την
νηστεία. Ήσαν τρεις κατηγορίες: "ο ι γυμνοί" (οι ντυμένοι τον
αέρα). Εκείνοι που φορούσαν άσπρα. Και οι λαϊκότεροι που ζούσαν
ζωη ασκητικη, όπου κυριαρχούσεν η σκληρότητα προς τους εαϋ~
τούς-των και ο υπερβολικος σεβασμός των ζώων.
Ά λλος, επίσης θρυλικός μεταρρυθμιστής, ήταν ο Βαρδαμάνα. Ε
πηρεασμένος απο τα φιλοσοφικά συστήματα Σαμκύα και Βεδάντα,
αρνιέται την επέμβαση των θεων στη δημιουργία του Κόσμου. Κα
τα τη γνώμη-του, η μοίρα του ανθρώπου είναι ανάλογη με τις
πράξεις-του. Και για ν ’ αποφύγει η ψυχη απο τον οδυνηρο νόμο
της επιστροφής και της μετεμψύχωσης, δίδασκε τρεις αρχές: "το
τριπλό πετράδι" της σωτηρίας: (α) την πεποίθηση για τον θρίαμβο
του σοφού Γίνα. (β) την ορθη γνώση "του Σύμπαντος", και (γ) τη
φυσική δίαιτα που πρέπει ν ’ ακολουθήσει ο άνθρωπος.
Ο φιλόσοφος Γοτάμα με τη σχολή-του "Ν υά για ", ασχολείται με
τη Λογική. Με λεπτότητα και ακρίβεια φιλοσοφικής έκφρασης, ε
ξετάζει το ανθρώπινο πνεύμα. Εκθέτει τα μέσα που διαθέτει ο
άνθρωπος για να κατευθύνει τις ενέργειες του πνεύματος, τις
προσπάθειές-του να βάλει σε τάξη τα πράγματα και την ικανότη
τα να φτάσει στην Αλήθεια.
Η " Βεδάντα" (δηλ. τέρμα της "Βέδα ς"), είναι το τελευταίο φιλοσοφικο σύστημα και το πιο διαδομένο. Ιδρυτής υπήρξε ο Βανάσκα
Βανδα ραγιάνα (ο μεγαλοφυέστατος των ινδων σοφών κατα την ομο
λογία του Βούδα), που διατύπωσε την πανθέίστικην αρχη της
Σχολής. Το Βράχμα —η παγκόσμια ψυχη— ενιαία και πολύμορφη
είναι "ύπαρξις και νόησις". Ύπαρξη δε και νόηση, είναι ένα και
το αυτο.
Η απειρία των φαινομένων, είναι απλός αντικατοπτρισμός, απάτη
και δημιουργία, αλλα όχι δημιουργία πραγματική, αντικειμενική.
Η απολύτρωση συνίσταται στη διάγνωση της πλάνης που προκαλει
ο απατηλός κόσμος των φαινομένων και στην κατανόηση της ενό
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τητας του Ό ντος . Η ατομική λοιπον ψυχη, τότε μόνο θα λυτρω
θεί, όταν ταυτιστεί με την παγκόσμια ψυχη, "το αιώνιο παρόν,
το αιώνιο Ο ν " .
•
Ο Βούδας: Αλλα η καθολική μορφή που επιΟκίαΟε όλες t ic άλλες,
που επίδραοε βαθύτατα κι εξακολουθεί ακόμα την τεράστια επίδρασή-της στο μεγαλύτερο μέρος του ανατολικού κόσμου και
πραγματοποίησε την πνευματική ενότητα της αναρχούμενης Ινδι
κής και μερικά την πολίτικη, ήταν ο πολυθρύλητος Σιδδάρθα
Γκαουτάμα, ο πασίγνωστος Βούδας.
Ο Βούδας, ήταν ο ανακαινιστής της Βεδικης θρησκείας και του
Βραχμανισμού, ο αρνητης των θεων, που τελικά θ εοποιήθηκε ‘. Ό 
πως όμως και για το Βραχμανισμό, θα περιοριστούμε μόνο στο η
θικό και φιλοσοφικο μέρος της διδασκαλίας-του.
Η γέννησή-του (τον 6ο αιώνα π .Χ .) και η ζωή-του, συνοδεύεται
με πολλά θαυμαστα και καταπληχτικα συμβάντα. Ο ι θεοι, όταν
πρόκειται να γεννηθεί, μεταφέρουν τη μητέρα-του σ’ ένα χρυσό
σπήλαιο, όπου ευαγγελίζεται όχι με περιστερά, αλλα με μικρό ά
σπρο ελέφαντα.
Ο ι θεοι κατεβασμένοι απο τον Ουρανό και οι προσκυνητές φερμέ
νοι απο μάκρυνες χώρες παραστέκουν στην κούνια-του και το δέ
ντρο ακόμα δεν παίρνει απο πάνω-του τη σκιά-του, παρόλη τη
μεταβολή του ήλιου. Ο κόσμος φωτίζεται με ασύγκριτο φως, οι
τυφλοί ξαναβλέπουν, οι κουφοί ακούουν, οι δυνατοί σέβουνται
τους αδύνατους.
ΤΓαιδι ακόμα στο σχολείο, περιπλέκει και καταπλήσσει με τη σοφία
του κι αυτόυς τους σοφούς Βραχμάνες. Αμέριμνη κυλάει η ζωή-του
μέσα στον πλούτο και τη διασκέδαση. Μα νά, ξαφνικα μια μέρα,
τρία θλιβερά συναπαντήματα: το θέαμα ενου δυστυχισμένου γέρου
ενου λεπρού και ένας νεκρός του αναστατώνουν την ψυχη, την
αποσπούν απο την ήσυχη αδιαφορία της ζωης και του προκαλουν
τη συμπόνοια για τον κόσμο. "ΤΤώς μπορώ να χαρω εγω —συλλο
γιέται— αφου είδα πλάσματα τόσο δυστυχισμένα;"
Την άλλη μέρα, συναντιέται μ’ ένα ,γυμνοσοφιστη ζητιάνο, γαλή
νιο κι ευτυχισμένο: "Ν ά λοιπον η ζωη αυτου —ανακράζει— που
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υμνήσαν οι Οοφοι, θο είναι και η καταφυγή η δική-μου" . Έ χει
φτάσει η μεγάλη στιγμή της φυγής. Ο Βούδας,
κατανικάει τις
ανθρώπινες αδυναμίες και τις διασκεδάσεις, εγκαταλείπει τηγυναίκα-του, τα παιδιά-του, τα πλούτη-του και αποσύρεται στην
έρημο.
Εφτα ολόκληρα χρόνια, υποβάλλεται σε σκληρη άσκηση και μελέ
τη. Πείθεται για την ανεπάρκεια του ασκητισμού και φτάνει στην
ανώτατην έκσταση. Μια κρίσιμη νύχτα είναι καθισμένος κάτω απο
το δέντρο " Βόδι —της Γνώσεως" . Ο Σατανας Μάρα με τις τρεις
γοητευτικες θυγατέρες-του, την Επιθυμία, την Ανησυχία και την
Ηδονή, παρουσιάζεται μπροστά-του και προσπαθεί να τον παρα
σύρει, να μην διδάξει τον κόσμο.
Μα ο Βούδας, φτασμένος στην τέλεια ευδαιμονία και πλημμυρι
σμένος απο γνώση νικάει τον πειρασμό και νιώθει ξαφνικα τηνψυχή-του να λυτρώνεται απο το δεσμό των γήινων πραγμάτων.
Στρατολογεί μαθητές και σαρανταπέντε χρόνια, περιέρχεται τις
Ινδίες και διδάσκει όλους τους ανθρώπους.
Άνθρωποι κάθε σειράς, έμποροι, ευγενεις, λσίκοι, βραχμάνες,
βασιλιάδες, ακόμα και η αμαρτωλή εταίρα Αμπαμπαλη, στολισμένη
με άφταστη πολυτέλεια, έρχουνται να ζητήσουν τη συμβουλή-του
και ν ’ ακούσουν τη δίδασκα λία-του.
Είναι φτασμένος στα ογδόντα-του χρόνια, χρόνια γόνιμης ζωης
και ο Βούδας βρίσκεται ετοιμοθάνατος κάτω απο δύο δέντρα. Τα
δέντρα κι ας μην είναι καιρός-τους, ανθίζουν ξαφνικα, γεμίζουν
λουλούδια, ρίχνουνε τα άνθη-τους, βρέχουνε τ ’ άνθη ποταμο πά
νω στο κορμί του Τέλειου και το πλημμυράνε με τα χιονάτα πέταλά-τους. Ουράνιες μελωδίες αντηχούνε στον αέρα για να δοξά
σουνε τον Τέλειον, ενω όλη η Πλάση γύρω τραντάζεται, όταν ο
Βούδας εισέρχεται στη Μακαριότητα . . .
Η διδασκαλία του Βούδα, έχει βαθειες ρίζες στο Βραχμανισμό, τη
Βεδικη θρησκεία και την προγενέστερη φιλοσοφία. Βασισμένος ό
μως σ’ αυτα, προχωρεί στη διατύπωση μιας αθίΐστικης φιλοσοφίας,
όπου η καταγωγή των πραγμάτων εξηγιέται χωρίς τη δημιουργικην
επέμβαση των θεων. Λύει περισσότερα ηθικά προβλήματα και υπο
λογίζει πιοπολυ αποτο Βραχμανισμό τις επιθυμίες των ανθρώπων
για την ευτυχία και τη γαλήνη.
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Η διδασκαλία-του είναι κυρίως ηθικη. Όμως ωστόσο οι ηθικοί
κανόνες-του βασίζονται σε "μεταφυσικό δεδομένα" και απο αυτα, δεν μπορούν να χωριστούν. Ο Κόσμος —υποστηρίζει— αποτελείται απο άπειρα Σύμπαντα, που σκορπίσαν στο άπειρο διά
στημα μια ζωην απροσδιόριστη. ΤΤίσω απο τα Ό ντα και τα πράγμα
τα, δεν ανακαλύπτεις καμίαν μόνιμην αρχη, κανένα κυβερνητικό
ρυθμιστικον Εγω, προς το οποίο η Ψυχη οφείλει να τείνει, καθώς
προς την αληθινή-της φύση: Ό λα είναι αστάθεια και μεταλλαγή.
Η μόνη πραγματικότητα μέσα στο Σύμπαν είναι το πλήθος και η
πολλαπλότητα των φαινομένων και οι ακατάπαυστοι σχηματισμοί
τους. Και όπως καθορίζουνται και συνέχουνται απο το νόμο της
αιτιότητας τα φαινόμενα, είναι πυρήνες ακατάπαυστων ενεργειών.
Κάθε φαινόμενο συμπλέκεται μαζι με τα άλλα σε ατελείωτο κυμματισμο. Τα πάντα αλλοιώνουνται, μετασχηματίζουνται, καταστρέφουνται, αναγεννιούνται, το σώμα και η ψυχη διαρκως ρέουν.
Διάνοια, συναισθήματα, παραστάσεις, ανάγουνται στη μηχανικην
εξέλιξη·των φαινομένων.
Ο άνθρωπος μέσα στο μαινόμενον αυτόν Ωκεανό, αδυνατεί να
συγκροτήσει ή να κατευθύνει τα κύματα, παιχνίδι της απάτης και
της μεταβολής, δεν ξέρει πούθε ν ’ αρπαχτεί και στροβιλίζεται
μέσα στους θανάτους και τις αναγεννήσεις. ΙΤώς μπορει να αι
σθανθεί χαρα και γαλήνη στο μέσο τόσης αστάθειας και ροης;
I V αυτο, τα πάντα είναι πόνος σ’ αυτόν τον κόσμοι
Αλλα και η ροη αυτη, έχει τους νόμους-της και όποιος κατορθώ
σει να τους διαφύγει βγαίνει έξω της ροης και στέκεται στο στα
θερό έδαφος. Αν δεν μπορει ο άνθρωπος να κυριαρχήσει τα φαι
νόμενα, έχει τη δυνατότητα όμως ν ’ απομακρυνθεί απο αυτα. Έ 
τσι μόνο μπορει ν ’ αποχτήσει την ελευθερία-του και τη λύτρωση.
Η σωτηρία λοιπον εξαρτιέται αποκλειστικά κι απ’ αυτόν τον άν
θρωπο: " Σας το λέγω —αναφωνεί ο Βούδας— στο ζωντανό τούτο
κορμί, που δεν είναι μεγαλύτερο απο μιαν οργυα, κατοικεί ο κό
σμος κι η καταγωγή του κόσμου, η εξουσία του κόσμου και ο δρό
μος για την εξουσία του κόσμου" . Ο θεος δεν βοηθει την ψυχη
του ανθρώπου, γιατί δεν υπάρχει θεος, δεν υπάρχει ψυχη αθάνα
τη, αναλλοίωτη, αντίθετη προς την ουσία της ύλης.
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Η σωτηρία λοιπον εξαρτιέται απο αυτόν τον άνθρωπο και έγκειται
στη γνώση. Στο κέντρο της αέναης ροης "υψούται η γνώσις". Η
ρίζα του κακού είναι η άγνοια, μόνο η γνώση σώζει.
Δεν αρκεί να εκτελεις το αγαθό, να έχεις αγαθή καρδια. Ο νους
πρέπει με τη γνώση, να κατανοήσει τις τέσσερις άγιες αλήθειες:
(α) ότι η βαθύτερη ουσώ της ζωης είναι η οδύνη, ο πόνος, (β)
ποια η αιτώ της οδύνης, (γ) η εξαφάνιση της οδύνης, (δ) ο δρό
μος που οδηγεί στην εξαφάνιση της οδύνης. Η έννοια λοιπον της
οδύνης, δεσπόζει ολόκληρη τη διδασκαλία του Βούδα.
ΤΤοτε σε καμίαν άλλη φιλοσοφώ, η φρίκη της Ζωης, κατανοημένη
με τόση σφοδρότητα και απελπισία, δεν οδήγησε σε τέτοιον απαι
σιοδοξία: "Εκείνος που πιστεύει στην ευτυχώ και τη χαρα, είναι
ανόητος. Απο τη χαρα γεννιέται ο πόνος · απο τη χαρα γεννιέται
η σκληρότητα. Εκείνος που λυτρώθηκεν απο τη χαρα γ ι’ αυτόν δεν
υπάρχει πόνος· πώς θα μπορούσε να γίνει σκληρός; Απο την αγά
πη γεννιέται ο πόνος · εκείνος που λυτρώθηκε απο την αγάπη γ ι’
αυτόν δεν υπάρχει πόνος."
" Ιδου —λέγει στην περίφημη ομιλώ-του του Μπενάρες— οι τέσ
σερις άγιες αλήθειες για τον ΤΤόνο: η γέννηση, η αρρώστεια, τα
γηρατεια, ο θάνατος, η ένωση με ό ,τ ι δρν αγαπας και ο χωρισμός
απο εκείνο που αγαπας είναι πόνος ‘ η μη εκπλήρωση του πόθου
σου, ο πενταπλός δεσμός με τα γήινα πράγματα, δηλαδη με το
σώμα, με τις αισθήσεις, τις παραστάσεις, τη συνείδηση, τους
σχηματισμούς όλα είναι πόνος' η αιτώ του πόνου είναι η ύπαρξη,
η επιθυμώ, η δίψα της ζωης, η δίψα της ηδονης και της δύναμης,
το μίσος και τα πάθη. Η θεραπεώ, η εξαφάνιση του πόνου, έγ
κειται στο σβύαιμο της επιθυμίας, -που δημιουργεί και διαιωνίζει
τον πόνο.*
Απο τη στιγμή που ο άνθρωπος θα κατανικήσει την επιθυμώ της
ζωης και θα επιτύχει την πλέρια εκμηδένιση, θα εννοήσει πως
δεν είναι αυτός που μπαίνει στην ακατάπαυστη ροή των "σανκάρας" (των μετασχηματισμών"), αν δηλαδη εννοήσει πως δεν υπάρ
χ ει Εγω, εισέρχεται τότε στην απόλυτη Μακαριότητα, τη Νιρβά
να.
Είναι η ένωση της ψυχής του ανθρώπου με την αλήθεια και το ΤΤαν;
Είναι η εώοδο στο μηδέν ή η απόλυτη ευδαιμονώ η Νιρβάνα; Πο-
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τε δεν δόθηκε σαφής απάντηση. Το βέβαιο είναι, ότι καμία κατά
σταση δεν φέρνει με/αλΰτερην ευδαιμονία απο τη Νιρβάνα και ο
Βούδας, που την εδοκίμασε, εκφωνεί τον παμμακάριστον ύμνο:
"Ζούμε με πλέρια χαρα, χωρίς έχθρες Οτον κόσμο της έχθρας*
μέθα ΰτους ανθρώπους γεμάτους μίσος, ζούμε χωρίς μίσος."
Ο ιερός δρόμος που οδη/ει στην εξαφάνιση της Οδύνης υποδιαι
ρείται σε οχτω κλάδους: την ορθη πίστη, την α/αθη θέληση, τον
ορθο λό/ο, την καλη πράξη, την α/νη προσπάθεια, τον ayvo στοχασμο και την ορθη μελέτη. Το υπέρτατο χρέος του ανθρώπου,
είναι το χρέος " προς εαυτόν" και αναφέρεται στην ίδια-του τε
λειοποίηση και την ακατάπαυστη προσπάθεια κάθε ψυχής να υπο
τάσσει τα πάθη-της.
Για τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους έχει πέντε εντολες:
"ου φονεύαεις, ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις,
ου μεθυοθεις" . Ο ι αμαρτίες τριών ειδών: (α) του σώματος (δηλ.
φόνος, κλοπή, μοιχεία), (β) του λόχου (ψεύδος, συκοφαντία, ύβρις), και (y ) της σκέψης (μίσος, επιθυμία, πλάνη). Οφείλεις
λοιπον να πάψεις τις κακές πράξεις, να κάνεις πάντα το καλο και
να καθαρίσεις την καρδιά-σου.
Έ τσ ι, κάθε άνθρωπος, που ακολουθεί τη διδασκαλία-του, τους
αυστηρους κανόνες της Βουδικης ηθικης, εξυψώνεται, τελειοποι
είται, /ίνεται ο ίδιος Βούδας (δηλαδη γνώστης, φωτισμένος), αποχτάει τη λύτρωση και εισέρχεται στη Νιρβάνα.
Εκείνος, όμως, που αφου επιτύχει τη λύτρωση, δεν την κρατεί
μόνο yia τον εαυτό-του, αλλα την κηρύσσει σε όλον τον κόσμο,
y ia να λυτρωθούν και οι άλλοι άνθρωποι είναι ο υπερτέλειος, ο
καθολικος Βούδας.
Ο Βούδας, δεν είναι "θείον Ο ν " , ούτε αντιπρόσωπος μυστικής ή
αόρατης δύναμης* είναι άνθρωπος απλός, που κατόρθωσε με τον
ατομικό-του αχώνα, να εύρει τη λύτρωση. Αυτός ο ίδιος, δεν
λυτρώνει τους ανθρώπους, αλλα τους υποδεικνύει το δρόμο της
λύτρωσης. Ώ στε όσοι επιθυμουν, με την ιδική-τους προσπάθεια,
σώζουνται.
Χωρίς λοιπον υποσχέσεις, y ia μεταθανάτιες αμοιβές, ή απειλες
y ia τρομαχτικα βάσανα μετα το θάνατο, κάθε άνθρωπος, αφήνεται
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ελεύθερος να επιτύχει τη σωτηρία-του, με τη δική-του αγνη προ
σπάθεια. Έτσι η απαισιόδοξη αυτη φιλοσοφία, που κυρίως μια
πραγματικότητα διακρίνει και αναγνωρίζει, την ατέλειωτην οδύ
νη των ανθρώπων και των πραγμάτων, τελικά υψώνεται προς τη
λυτρωτικην ενέργεια. Α ν λοιπον στο βάθος είναι ο πόνος, όμως
στην κορφή για κείνον που γνωρίζει (δηλ. για τους πιστούς του
Βουδισμου), βρίσκεται η λύτρωση.
Αυτο είναι το κεντρικό σημείο της θεωρίας-του και η αιτία της
μεγάλης επιτυχίας-της. Η τραγική αντίληψη της ζωης, η παγκό
σμια συμπάθεια, η στοργή για όλους τους ανθρώπους, χωρίς διά
κριση τάξης ή εθνότητας (όπως έκανε ο Βραχμανισμός που από
κλειε τους ΤΓαρίες), η εικόνα της ιδανικής τελειότητας, που πα
ρουσίαζε σαν υπόδειγμα στην|ανθρώπινη συνείδηση, έφερνε μια
καινούργια πνοη και ένα νέο και ωραίο αίσθημα, το αίσθημα της
ισότητας.
Ο πρωτόγονος Βουδισμος, δεν απαιτούσε καμία λατρεία, δεν ανα
γνώριζε τους Ινδικούς θεούς, η μόν η απαίτηση ήταν ο στοχασμος.
Σιγα-σιγα όμως οι πανάρχαιες συνήθειες και η ανάγκη της λατρεέ
ας, υκερύοχυβαν και ο Βούδας, ο αρνητης των θεων, θεοποιήθηκ ε!
Ακόμα και σήμερα ο Βουδισμος, είναι απο τις μεγαλύτερες θρη
σ κείες, και όπως λέει μια Ινδική παροιμία, η Βουδικη θεα της
Συμπόνοιας, η Σαμποϋί, βρίσκεται σε κάθε σπιτικό.

Κίνα: Ο ι Κινέζοι εμφανίζουνται στην ιστορία (η αρχή-τους χάνε
ται στο βάθος των προϊστορικών χρόνων), με κοινωνική, πολιτβιοκη και θρησκευτικην οργάνωση πολιτισμένου λαου. Ασκουν τη Γε
ωργία, έχουν γραφή και ημερολόγια. Η παράδοση αποδίνει τον
καθολικο νολιτισμο των Κινέζων στους αυτοκράτορες των αρχαιοτάτων χρόνων.
Σ τ ' αρχαία Σινικά χρονικά, εμφανίζεται ένα μυθικσίστορικο πρό
σωπο, ο Φ ο -Χι και σ ' αυτόν ανοδίνεται κάθε wp6o6o της ανθρω
πότητας: η φωτιά, η μεταλλουργία, η εξημέρωση των ζώων, τα
πρώτα στοιχεία της γραφής, του ημερολόγιου, της μουσικής.
Στο Φ ο -Χ ι, επίσης, αποδίνεται και το V I- K IN G , το παλαιότερο
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και ιερότερο βιβλίο της κλασσικής λογοτεχνίας των Κινέζων, το
"Βίβλιο των Μεταβολών". Είναι ένας είδος "Γενέσεως" μια συμ
βολική και φιλοσοφική κοσμολογία και εξιστορεί τη δημιουργία
του Κόσμου.
Στον Κόσμο, διακρίνει την αντίθεση δύο στοιχείων: "Ε ν αρχη ην
ο Ουρανός και η Γη. Το άρρεν και το θήλυ" . Ο ουρανος, κατα
την αντίληψη των Κινέζων, αποκαλύπτεται στην κανονική διάδο
χη των φαινομένων της φύοευί. Ο ουρανοί ενεργεί αθόρυβα, με
συνοχή και απλότητα. Ό ταν τα πάντα γίνουνται στον κατάλληλο
χρόνο και κατα λογική αναλογία, υπάρχα ευημερία. Έπειτα ήρ*θαν τ ανώτερα και κατώτερα Ό ν τα . Κατόπιν οι νόμοι που τα
συνένωσαν, οι νόμοι της χρηστότητας και της δικαιοσύνης.
Το βιβλίο αυτο του Φ ο -Χι, το V I- K IN G , μαζι με τ ’ άλλα SH O UK IN G , που σύλλεξε, συμπλήρωσε και έγραψαν ο φιλόσοφος Κομφούκιοε και η σχολή-του, αποτελουν t ic ιερες γραφές της θρη
σκείας των Κινέζων.
Ακριβώς όμως αντίληψη περι της παλαιης θρησκείας-τους, είναι
δύσκολο να σχηματίσει κάνεις. Η λατρεία των προγόνων αποτελέΐ
τη βαση—ιης, καθώς και η λατρεία του Ουρανου, του Υπέρτερου
Αυτοκράτορα.
Ο ι τρεις θεμελιώδεις δυνάμεις, ο Ουρανός, η Γη και ο Άνθρω
πος, πρέπει να βρίσκουνται σε αρμονική σχέση αναμεταξύ-τους.
Η φυσική οικονομία του κόσμου είναι στενά δεμένη με την ΤΤολιτειακη, την Κοινωνική και την Ηθική τάξη και συνταυτίζεται μαζί-της. Η κανονική πορεία των φυσικών φαινομένων πρέπει να
χρησιμεύει σαν πρότυπο των κοινωνικων σχέσεων, γιατί και οι νό
μοι που διέπουν την κοινωνική οργάνωση είναι φυσικοί.
Γ ι’ αυτο, διαπρεπείς Σινολόγοι, την κατατάσσουν στην ύψιστη
βαθμίδα και πιστεύουν ότι οι Κινέζοι, πριν απο τους Εβραίους,
έφτασαν στη λατρεία ενος και μόνου αληθινού θεου.

Κομφούκιος: Συμπληρωτης της ΤΓαλαιης Σινικής Θρησκεύας, ταξινόμος και σχολιαστής των ιερών S H O U - K IN G , ήταν ο φιλόσο
φος Κουν-Φου-Τσε, δηλαδη ο περίφημος Κομφούκιος, που η επίδρασή-του ήταν μεγάλη.
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Τα πρώτα χρόνια της ζωής-του (550 π .Χ .) τα πέρασε με πολλές
στενοχώριες. Αργότερα, αποτραβηγμένος απο την κοσμική ζωη,
κάθεται και διαλογίζεται και μελετάει τις δυστυχίες του καιρού
του, την κοινωνική αποσύνθεση, και τον ξεπεσμό που είχαν τα
δημόσια και ιδιωτικά ήθη. Αφοσιώνεται στη μελέτη των ιερών βι
βλίων, τα αναθεωρεί και τα συμπληρώνει. Γυρίζει την Κίνα, κη
ρύττει τη διδασκαλία-του, και δημιουργεί οπαδούς.
Ο πρίγκηπας L O U , του αναθέτει να εφαρμόσει σαν υπουργος τις
μεταρρυθμιστικές-του ιδέες. Αλλα η αρετή και η σωφροσύνη του
φιλόσοφου, δεν μπορει να ανεχτεί τις αδικίες του πρίγκηπα και ο
Κομφούκιος παρατιέται και αυτοεξορίζεται δεκατέσσερα ολόκλη
ρα χρόνια.
Αρχίζουν οι περιπλανήσεις, οι κίνδυνοι και οι καταδιώξεις. Ο ι
πιστοί μαθητές-του και οι φίλοι, περιβάλλουν, προστατεύουν και
επαναφέρουν στην πόλη το μεγάλο σοφο. ΤΤένθιμες ιδέες τον
πλημμυρουν, ο θάνατος πλησιάζει, η οδύνη διαρκως αυξάνεται και
ο σοφος με πικρή ψυχη και βαρεία τη σκέψη, θρηνεί την παρακμή
της πατρίδας-του και το τέλος του βίου-του.
Ο Κομφούκιος, δεν ασχολιότουν παρα μόνο με την Ηθική. Τα μετα
φυσικό προβλήματα τ’ αποστρεφόταν και τα νόμιζε ανώφελη απα
σχόληση: "Είμαστε ατελείς όλοι-μας —έλεγε— με περιορισμένη
γνώση. ΤΤώς θα μπορούσαμε λοιπον να γνωρίσουμε το τέλειο, το
ατελεύτητο, το υπέρτατο Ο ν ;" Αποφεύγει, έτσι, να δώσει εξη
γήσεις για την προέλευση και την καταγωγή των Οντω ν.
Ωστόσο, η Ηθική-του στηρίζεται πάνω σε μεταφυσικες ιδέες. No
μίζει 0tl ο άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονική συνάφεια με την καθολικην Οικονομία του Σύμπαντος, που είναι και το πρότυπο της
Ηθικής. Η Ζωη δεν πρέπει να ρυθμίζεται με τις περιστάσεις και
τα συμφέροντα, αλλα σύμφωνα με την αρμονική διάταξη του Ο υ 
ρανού και κατα το παράδειγμα των αρχαίων σοφών, που τους θαυ
μάζει, αναπολεί τη "χρυσή εποχή-τους" , με την παρακμή των
χρόνων-του.
Η Ιδέα του Ουρανου, του στάθηκε πάντα παρηγορια στις συμφορές
και οι αρχαίοι σοφοί, η αγαπητη ασχολία της ζωής-του: "Είμαι έ
νας άνθρωπος —λέει— που αγαπάει τους αρχαίους και προσπαθεί
να εννοήσει και να αφομοιώσει τις γνώσεις-τους."
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Δ εν παρουσιάζεται λοιπον ο ίδιος σαν αναμορφωτής, αλλα σαν α
πολογητής της παλαιης σοφίας, των εθίμων και των παραδόσεων
της αρχαιότητας, που τη χαραχτηρίζει "ως ιδεώδη και χρυΟην ε
ποχην" .
Το ελατήριο των Ηθικών πράξεων κατα τον Κομφούκιο, δεν πρέπει
να είναι η επιτυχία ενου πρακτικού οκοπου, αλλα η αρετή. Η α
ρετή είναι έμφυτη. Εαν ο άνθρωπος ακολουθήσει τις ιδικές-του
κλίσεις, ποτε "δ εν θα παρεκλίνει απο την ευθείαν οδον" . Γιατί ο
άνθρωπος είναι "φύσει αγαθός" .
Ο άνθρωπος πρέπει να ξεχωρίζει με τις αρετές-του' πρέπει να
εργάζεται για την εσωτερική και την εξωτερική-του τελειοποίη
ση. Αλλα ο άνθρωπος, δεν έχει μόνο καθήκοντα απέναντι του εαυτού-του, αλλα και απέναντι των άλλων ανθρώπων. ΤΤρέπει να έ
χει μεγάλη αγάπη για τον πλησίον. Να φέρνεται στους άλλους,
όπως θα ήθελε να φέρνουνται σ’ αυτόν. (" Ό συ μισείς, ετέρω μη
ποιήσεις" .)
Δεν εξετάζει τον άνθρωπο, όπως είναι, αλλα όπως πρέπει να εί
ναι. Και συχνά περιγράφει σαν ιδεώδη τύπο του ανθρώπου, τον ενάρετον ήρωα. Ευγενης είναι ο Σοφος. Και ο Σοφος, πρέπει να
είναι το πρότυπον όλων των αρετών: ειλικρινής, ταπεινός, καλο
κάγαθος, δίκαιος, ιδεώδης.
Σκοπος του βίου είναι η σοφία. Το ύψιΟτο στα κοινωνικά καθήκο
ντα είναι ο σεβασμός των τέκνων προς τους γονείς, του κατώτε
ρου προς τον ανώτερο και των υπηκόων προς τους άρχοντες. Αλ
λα και οι άρχοντες πρέπει να διοικούν τους υπηκόους-τους με
επιβολή το ίδιο το δικό-τους παράδειγμα, παρα με τις ποινές.
ΤΤέντε είναι οι κύριες αρετες της Ηθικής του Κομφούκιου: (α) ο
ανθρωπισμός (δηλ. οι σχέσεις των ανθρώπων προς τους γονείς, τα
τέκνα, τον πλησίον και τον Αυτοκράτορα), (β) η δικαιοσύνη, (γ)
η ευπρέπεια (στις σχέσεις με τους ανθρώπους και τους θεούς;, (δ)
η σύνεση, και (ε) η πίστη.
Οπωσδήποτε, η φιλοσοφία-του επικρίθηκε παλαιότερα (και σήμερα
μάλιστα στην Κίνα), ότι δεν καινοτομει, ούτε νεωτερίζει, αλλα
στηρίζει το ιδεώδες-της στο παρελθόν, ότι η διδασκαλία-του κα
θώς είναι στατική και υπερσυντηρητικη, εμπόδισε την εξέλιξη
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του Σινικού πολιτισμού με το ν ’ αναζητεί πάντοτε πρότυπα
λειότητας Οτο παρελθόν για κάθ* εκδήλωση και ενέργεια.

τε

Ομως μεγάλη ήταν η επίδρασή-του * τον βτφηΟαν "ως βασιλέα
άνευ θρόνου και ως τέλειον Σοφον" . Του αφιέρωσαν ναούς, όπου
του πρόΟφεραν θυσίες, απευθύνοντας δεήΰεις και προΟευχες.

Λάο- Τοε: Την ίδιαν εποχή (7ο προς 6ο αιώνα π . Χ .) , έζηοε και ο
άλλος μεγάλος φιλόσοφος της Κίνας ο Λάο-Τοε. Βαθυ μυστήριο,
καλύπτει τη ζωή-του και το θάνατό-του. Η γέννηΟή-του περιβάλ
λεται με θρύλους. Ένα τέτοιο εξαιρετικό Ο ν , δεν μπορούσε κα
τα την αντίληψη των θαυμαστών-του, να γεννήθηκε, όπως οι άλ
λοι κοινοί άνθρωποι.
Η μητέρα-του, τον εγονιμοποίηΟε με το φως μιας αχτίδας αστεριου και τον εκυοφοροϋσε μέοα-της επι 81 χρόνια προτού τον
γεννήοει. Γ ι’ αυτο γεννήθηκε με άοπρα μαλλια· και ήτανε το
’’παιδι-πρεσβύτης" . Ο θάνατός-του ήταν ακόμα πιο μυστηριώδης.
Χάνεται ο’ ένα οκοτεινό-του ταξίδι προς τη ΔύΟη.
Μ ε το νεότερό-του Κομφούκιο, Ουναντήθηκαν και ουζήτηοαν. Ο ι
Ούγχρονοί-τους ουγγραφεις παριστάνουν το LAO-TSE Οαν μεγελοφυέοτερο απο τον Κομφούκιο* αλλα και ο ίδιος ο Κομφούκιος
φαίνεται ν ’ αναγνωρίζει την υπεροχή-του, και τον παραβάλλει με
δράκοντα, που ανυψώνεται Οε ύψη αμέτρητα κ ι ανάμεσα οτα σύν
νεφα και τους ανέμους.
Ο LAO-TSE έζησε μακρια απο τον κόσμο, αποτραβηγμένος στον
εαυτό-του και τις μελέτες-του. Αηδιασμένος απο τον κόσμο και
τη δημόσια ζωη, δεν επεδίωξε να επιδράσει στις ιδέες της εποχής-του, ούτε να ιδρύσει δική-του σχολή. Ο λ η η φιλοσοφία-του
είναι διατυπωμένη στο βιβλίο-του
Τ ΑΟ ΤΕ, δηλαδη ο "Αρχέγσνος Λόγος ή οδος Α ρ ετή ς", δεν υπάρχει όμως σαφής ερμηνεία
της.
Οπως η ζωή-του ήταν μυστηριώδης, έτσι και το βιβλίο-του, εί
ναι απο τα σκοτεινότερα του Κόσμου. Θεωρείται ανώτερο απο ό
λα τα Ιερα βιβλία, για την έξαρση της σκέψης και το βάθος των
ηθικών ιδεών και την τέλεια έλλειψη των μαγικών προλήψεων.

-
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Το Τάο, είναι "τ ο Απόλυτον, η Πρώτη Αρχή (των Πόντων), η αρ
μονική διάταξη του Σύμπαντος, ο Ανώτατο* Λόγος" . Είναι άναρχ ο ν . Η υπόστασή-του βίνοι απόλυτη * όλοι οι νόμοι ενυπάρχουν
εντός-του. Διεισδύει σε όλα τ ’ αντικείμενα, χωρίς να μεταβάλ
λεται. Είναι η τροφος όλων των Όντω ν. Δημιουργεί τα πάντα,
χωρίς όμως να ενεργεί. Ανεξιχνίαστο, κενον, άναρχο, απόλυτα
αόριστο, ασύλληπτο, ακατανόητο, στερείται όνομα και δεν εκ
φράζεται.
Αν ο ^ ο - Τ σ ε , του δίνει την ονομασώ Τ Α Ο , είναι γιατί χρειά
ζεται μια ονομασία, όταν μιλάει στο βιβλίο-του, γιατί είναι έξω
απο τη δύναμη του ανθρώπου να σχηματίσει ακριβή αντίληψη γι*
αυτο. Είναι το ασύλληπτο, που το κυττάζουμε κι όμως δεν το
βλέπουμε, το ακούμε και όμως δεν το εννοούμε. Είναι "τ ο Ό ν 
τως Ο ν . Το Ο ν και το μη Ο ν " μαζι.
Ο άνθρωπος είναι η κατώτερη και εφήμερη μορφή του "Μεγάλου
Ό ν το ς , του μεγάλου Ε ν ό ς ". Ο άνθρωπος πρέπει να περιφρονει,
ν ' απαρνιέται το σώμα-του, να είναι ενάρετος, δ&αιος. Τότε
δεν έχει να φοβάται την εκμηδένιση του υλικου σώματος. Μ ερί
ζεται τη θεία Ουσία. Γίνεται ένα με το Τάο.
Η γνώση του Τάο, είναι η αφετηρία της Ηθικής. Ο άνθρωπος πρέ
πει να στρέφει την προσσχή-του στον εσωτερικό-του κόσμο. Τα
κοσμικά καθήκοντα διαταράσσουν και θορυβουν το πνεύμα. Αλλα
και χωρίς ν ' απομακρυνθεί απο τον κόσμο, μπορει ν ' απομονωθεί
ο άνθρωπος "ε ν πνεύματι" απο την τύρβη του κόσμου.
Η δράση, έχει ελάχιστη αξία για το Λάο-Τοε. Περιφρονει την υ
λική πρόοδο, τις εθιμοτυπίες, θεωρεί τους περσότερους νόμους
σαν ανώφελους και καταδικάζει τον πόλεμο. Η ηρεμία είναι το 0ψιστο καθήκον των πολιτών.
Η πολίτικη, εξαρτιέται απο την Ηθική και πρέπει να επιδιώκει
την ηρεμία και τη στασιμότητα, που εξασφαλίζουν την ελευθερία
των πολιτών και δίνουν την ευκαιρία στο πνεύμα ν ’ ασχολιέται
στη γνώση του Τάο.
Σκοτεινότερος, βαθύτερος απο τον Κομφούκιο, απόλυτα μεταφυ
σικός, ο μυστηριώδης αυτός σοφοί, εξάρθηκε στο ύψιατο της Η
θικής και κήρυξε πολυ πριν απο τα ευαγγέλια, την ανταπόδοση
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καλού Οτο κακό και την ταπεινοφροσύνη: "Κάμνε καλο σε
όλους
και σ’ εκείνους που σ’ ευεργετουν και εκείνους που σου ανταπο
δίνουν κακο αντι καλού" . Έτσι όλοι οι άνθρωποι, θα γίνουν αγα
θοί. " Ο Ουράνιος Λόγος ταπεινοί τους υψούντας εαυτους και υ
ψώνει τους ταπεινούς".
Η σκοτεινή δίδασκαλία-του παρανοήθηκε, παραμορφώθηκε και με
τον καιρό οι μεταφυσικές-του θεωρίες ξεφυλίστηκαν σ’ ανθρωπό
μορφο πολυθέΐσμο, δεισιδαιμονίες, προλήψεις κωμικές και αποτέλεσαν τη βάση της θεωρίας του Τασίσμου.
Απο την εποχή του Κομφούκιου και του Λάο-Τσε, η Σινική Λογο
τεχνία, αναπτύσσεται με διαφορετικές κατευθύνσεις. Στη φιλοτ
σοφία, δεν περιορίστηκαν μόνο στην Ηθική και την ΤΤολιτικη.
Πολλών όμως φιλοσόφων, δεν γνωρίζουμε παρα μόνο τα ονόματα
κι ακόμα και η εποχή που έζησαν είναι αβέβαιη.
Στον 5ο αιώνα π . Χ ., συναντάμε το φιλόσοφο V A N G . Είναι ηδονιστης και παρακινεί τους ανθρώπους στην υλικην απόλαυση. Τα
πάντα, λέει, είναι μάταια. Η αρετή είναι λέξη κενή" η υστερο
φημία και η δόξα μετα το θάνατο, είναι λόγια χωρίς καμία σημα
σία. Γι’ αυτο η ζωή-μας πρέπει να κυλάει μέσα στις ηδονές και
τις τέρψεις και ο θάνατος να γίνεται δεχτός με ψυχική γαλήνη.
Ο ι άνθρωποι που δοκιμάζουν τις ηδονές είν’ εξυπνότεροι απο
τους ενάρετους ήρωες του Κομφούκιου, που θυσιάζουν τη ζωή
τους σε χψαιρικα ιδεώδη.
Ο σύγχρονός-του φιλόσοφος M IH -T SE, κηρύσσει τον 5ο αιώνα π.
X . την αγάπη "προς τον πλησίον" . Καταπολεμάει τη φιλοσοφία
του Κομφούκιου, για το συντηρητικό-της χαραχτήρα, επειδή με
το να στρέφει την προσοχή των ανθρώπων πάντοτε προς τα παλαια
πρότυπα, εμποδίζει την εξέλιξη του Σινικού πολιτισμού. Καμία
ωφέλεια —λέει— δεν μπορει να προκύψει απο τη μελέτη της αρ
χαιότητας και την πιΟτη τήρηση των παλοιων θεσμών. Και ο πρω
τοπόρος αυτός φιλόσοφος και πρόδρομος της Χριστιανικής αγάπης
τονίζει, ότι "μόνον η αληθινη αγάπη και κοινωνική αλληλεγγύη
μπορούν να εξασφαλίσουν την ευημερία της πολιτείας. Ό λα τα
κακα και τα έκπτροπα προέρχουνται απο το μίσος και τις έριδες.
Η αγάπη καταυγάζει τα Ό ν τα , όπως ο Ήλιος και η Σ ε λ ή ν η ". Και
η διδασκαλία του M IH -TSE, είχε πολλούς οπαδούς.
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Σφοδρος πολέμιος και των δύο παραπάνω φιλοσόφων, ήταν ο ΜΕN G -T SE (4ο π .Χ . αιώνα), ο σπουδαιότερος φιλόσοφος της σχο
λής του Κομφούκιου, που με τη δόξα-του και το κύρος-του επί
σκιαζε όλους τους άλλους μαθητές του Κομφούκιου. ΤΤεριηγήθηκε
και αυτός όλη την Κίνα, είχε τις ίδιες περιπέτειες με το δάσκα·
λό-του, αλλα με τη διδαχή-του, εξάσκησε μεγάλην επίδραση Οε
πλήθος ανθρώπους. Θαυμάζεται η αρετή-του, και η ατομικότητά
του παρομοιάζεται με το μεγάλο-του δάσκαλο, αλλα είναι φιλανθρωπότερος ακόμα και του Κομφούκιου.
Ο ι μαθητές-του συγκέντρωσαν και διαφύλαξαν τους λόγους-του.
Βέβαια η διδασκαλία-του είναι ανρόμοια με του ΚομφοΟκιου. Ό 
μως προπάντων τον απασχόλησε η ευημερία της πολιτείας. Απο
δίνει κι αυτός μεγάλη σημασία στην ευλαβική στοργή και υπακοη
των παιδιών στα γονικά-τους, στο σεβασμό των πολιτών στους
άρχοντες και στους ιερούς θεσμούς.
Ο M EN G -T SE παραδέχεται, ότι ο άνθρωπος γεννήθηκεν απο τη
φύση-του αγαθός. Η αρετή είναι έμφυτη. Η αδικία, τα πάθη, η
δυστυχώ, μπορει βέβαια ν ' αποπλανήσουν τον άνθρωπο και να
τον καταντήσουν όμοιο με τα κτήνη, η αρετή όμως είναι συστα
τικό, βασικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Γ ι’ αυτό ο άνθρω
πος, δεν έχει ανάγκη ν ’ αντλήσει απο έξω την αρετή. Φτάνειμόνο να ζει σύμφωνα με τη φύση-του, να μη διαφθείρεται και να
καλλιεργεί τον εσωτερικό-του κόσμο.
Τέσσερις είναι οι θεμελιώδεις αρετες κατα τη γνώμη-του: η Δ ι
καιοσύνη, η Σωφροσύνη, η Ευπρέπεια και η Φιλανθρωπία. Η Ηθι
κή διδασκαλία του M EN G - T SE , καταπολεμήθηκε με σφοδρότητα,
απο το μεταγενέστερό-του φιλόσοφο S E O U N .
Ο S E O U N , είναι ο φιλόσοφος της απαισιοδοξίας. Καταπολεμεί
την αντίληψη του M EN G - T SE , ότι ο άνθρωπος είναι "φύσει αγα
θός" και ότι πρέπει να ζει σύμφωνα με τη φύση-του. Εαν κάθε
άνθρωπος —λέει— είχε αυτο το δικαίωμα, η κοινωνία θ’ ανατρε
πόταν απο τα βάθρα-της. Η σωφροσύνη και η καλωσύνη, είναι
πλάστες αρετες και δύσκολα αποχτιώνται. Αυτη ακριβώς η προσ
πάθεια, που καταβάλλει ο άνθρωπος ν ’ αποβεί αγαθός, αποδεικνύει ότι η φύση-του δεν είναι αγαθή, αλλ’ αντίθετα κακη.
Ο φιλόσοφος H A N - V O U , καταδικάζει τα δύο φιλοσοφικά δόγμα
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τα και του M EN G -T SE και του SEO U N - T SE. Βρίσκει, ότι έχουν
μονομέρεια, και ότι δεν είναι ορθα. Ούτε απόλυτα αγαθός γ εν
νιέται ο άνθρωπος, όπως πιστεύει ο M E N G - T S E , ούτε κακός ό
πως νομίζει ο S E O U N - T S E . Ο H A N - V O U , παραδέχεται, ότι η
ανθρώπινη φύση δεν είναι ούτε καλη - ούτε κακη και η εξέλιξή
της εξαρτιέται απο το περιβάλλον-της .
Διαιρεί σε τρεις κατηγορίες την ανθρώπινη φύση: (α) φύσεις αγα
θές και κακές, (β) φύσεις μέτριας αρετής, και (γ ) φύσεις, που
κυμαίνουνται μεταξύ αγαθού και κακού. Ο ι πρώτες μπορούν ν ’
αποβουν αγαθότερες' οι δεύτερες είναι δυνατό να χαλιναγωγη
θούν. Στην τρίτη κατηγορία, μπορούμε να δώσουμε κάποιον ώ
θηση προς το αγαθό. Καμίαν όμως απο αυτές, δεν μπορούμε να
μεταβάλλουμε ριζικά.
Ο LIH-TSE και ο T S C H W A N G , είν’ οπαδοί της φιλοσοφίας του
LAO -T SE. Ο LIH-TSE, είναι μάλλον εκλεχτικος. Ανατρέχει κι
επικαλιέται τον Κομφούκιο, όσο και το V A N G και τον LAO TSE, που είναι οπαδός-του.
Ο πρωτοτυπότερος των Κινέζων φιλοσόφων είναι ο T SC H W A N G :
Είναι υλιστής. Στο αίμα —πιστεύει— εδρεύει ζωικό ρεύμα που α
ναπτύσσεται με την τροφή, που εμψυχώνει το σώμα και συγκρατει
τις νοητικες δυνάμεις του ανθρώπου. Το ζωικό αυτο ρεύμα, φθά
νει και στα αισθητήρια όργανα και τότε λειτουργουν και αυτα. Το
ζωικό ρεύμα, δεν μπορει να υπάρξει χωρίς το σώμα και αντίστρο
φα .
Ο ι ιδέες-του, διατυπωμένες μάλιστα τον 4ο αιώνα π . Χ ., είναι
παραπλήσιες, με τις περίφημες υλιστικές θεωρίες του Καμπανις,
του Βογκ, του Μπύχνερ και του Μόλεσκοτ, που αναστάτωσαν τον
19ο αιώνα την Ευρώπη. ΤΤροηγήθηκεν όμως δυο χιλιάδες χρόνια, ο
Κινέζος φιλόσοφος T SC H W A N G - TSE.
Ο T SH O U -H I, ήταν φιλόσοφος με μόρφωση μεγάλη. Έγραφε παραπολλα σχόλια στους μεγάλους κινέζους φιλόσοφους. Η κοσμοθεωρία-του, θυμίζει τις φιλοσοφικές ιδέες του αρχαίου μισοπαραμυθένιου σοφού Φ ο -Χ ι. Είναι δυΐστης. Διακρίνει τις αντιθέσεις
δυο αρχών "άρρενος και θηλείας". Εξάσκησε μεγάλην επίδραση
στους μεταγενέστερους Κινέζους διανοούμενους.
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Έπειτα, η Κινέζικη φιλοσοφία, περιορίζεται και αρκείται στην
ερμηνεία της φιλοσοφίας του Κομφούκιου, του Λάο-Τσε, του
" Βιβλίου των Αλλαγών" και των λοιπών μυστικών βιβλίων τηε
Κλασσικηε Κινεζικηε Φιλοσοφίας.
Τέτοια περίπου και σε πολυ αδρεε γραμμεε, είναι η φιλοσοφία των
αρχαίων Ανατολικών λαων. Ηθική κυρίως, εξάρθηκε σε υψηλότατα
ηθικά αξιώματα, μ επίδραση βαθύτατα εξανθρωπιστικη και κοινω
νική, σε αναρίθμητα εκατομμύρια πρωτόγονουε ανθρώπους. Αφου
διαρρύθμισε και συμπλήρωσε τα παλαιότατα κι αχρηστευμένα θρη
σκευτικά δόγματα ή και τα αντικατάστησε ολωσδιόλου, τελικά
"επεβλήθη θρησκευτικωε" . Έτσι και οι φιλόσοφοι, που ήσαν ανάμηχτο είδος φιλοσόφων και προφητών, εθεοποιήθηκαν!
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Είναι γενική πεποίθηση, ότι τα δημοτικά τραγούδια κατέχουν ξε
χωριστή θέση στη νεοελληνικη ποίησή-μαε. Η αυθόρμητη και πηγαία-τουε έμπνευση, η δωρική-τουε απλότητα, η αφέλεια, η ζωη
ρότητα των εικόνων, η φυσικότητα και η ζωντάνια των προσώπων,
η διαφάνεια και η καθαρότητα των σκέψεων με την αδρή-τουε
γλώσσα, τα καθιστούν όχι μόνο ευχάριστα κι αξιαγάπητα, αλλα κι
απο τα ωραιότερα δημοτικά τραγούδια.
Βέβαια, δεν εννοούμε, ότι όλα τα δημοτικά-μαε τραγούδια, που
είναι χιλιάδεε, είναι όλα χωριε εξαίρεση ωραία, όμωε τα πραγμα
τικό ωραία, είναι πάρα »ολλα και τα τοποθετούν στην πρώτη σει
ρά των δημοτικών τραγουδιων. Και είναι χαραχτηριστικο, πωε ο
μεγάλοε ποιητηε τηε Γερμανίαε, ο Γκαίτε, θαυμαστηε και μεταφραστηε δημοτικών-μαε τραγουδιων, επιθυμούσε ν ’ αξιωθεί να
γράψει αντάξιουε στίχουε με τη διάφανη ωραιότητα και την απλη
μεγαλοπρέπεια του γνωστού δημοτικού-μαε τραγουδιου:
"Καλότυχα είναι τα βουνά, ποτέ-τουε δεν γερνάνε,
που χάρο δεν ακαρτερουν, φονιά δεν περιμένουν.
Μ όν' περιμένουν άνοιξη, τόμορφο καλοκαίρι,
να πρασινίζουν τα βουνά, να λουλουδουν οι κάμποι."
Ιδιαίτερα για μαε τουε ΐλ λ η ν ε ε , τα δημοτικά τραγούδια, έχουν
και γ ι’ άλλο λόγο μεγαλύτερη σημασία και αξία, εξον απο τηνκαθαρα αισθητική-τουε. Ό τ ι , δηλαδη, μαε χρησιμεύουν Οα μονα
δική σχεδόν πηγη για να λάβουμε μιαν ιδέα, για τη ζωη του ελ
ληνικού λαου, σε όλεε τ
πλευρεε και τιε εκδηλώσειε-του κατα
τουε δύσκολουε χρόνουε τηε δουλείαε-του. Σε μιαν εποχή, που
δεν είναι αρκετεε οι ιστορικεε πηγεε, όσο κι αν οι ξένοι περιηγητεε μαε δίνουν μερικά στοιχεία, όμωε η ιστορική έρευνα δεν
κατόρθωσεν ακόμα και ίσωε θα περάσει καιροε, όσο να έρθουν στο
φωε τα τουρκικά κ ι άλλα αρχεία, που θ’ αποκαλύψουν τον πέπλο
που σκεπάζει τη μακρινή και δύσκολη αυτη περίοδο .του ελληνι
σμού.
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Οπωσδήποτε όμως, τα δημοιί'ΐα τραγούδια, μας δίνουν τουλάχι
στο ανάγλυφες τις αντιλήψεις του ελληνικού λαου για τη ζωη,
για το θάνατο, τις χάρες και τις λύπες, τους πόθους και τους
καημούς-του, τις συνήθειές-του και τις πολύχρονες προσπάθειές-του ν ’ αναχτήσει τη λευτεριά-του.
Ανάμεσα λοιπον στον ανεχτίμητον αυτο θησαυρό των δημοτικών
μας τραγουδιων, θ’ αναζητήσουμε και τη φυσιογνωμία της γυναί
κας της Ελληνίδας γυναίκας, στις τέσσερις μορφές-της, δηλαδη
της μάνας, της παντρεμένης, της αδερφής και της φίλης.
Η μάνα, σε κανενος άλλου έθνους, σχεδόν δεν έχει την εξαιρε
τική θέση, που της δίνει το ελληνικό δημοτικο τραγούδι, που
την έχει ανεβάσει στο υψηλότερο ηθικό βάθρο, που μπορει να
στηθεί μέσα στην οικογένεια και την κοινωνία.
Ο δημστικος τραγουδιστής, βλέπει παντού τη μάνα, τη στοργή-της
τον ίσκιο-της, τη γνώμη, τη φροντίδα-της, την αγωνία-της, και
τα στολίζει με τα όμορφα λουλούδια του στίχου-του. Στον πόλε
μο, στην ξενητια, στον έρωτα, στο γάμο, στο θάνατο, σε κάθε
μεγάλη και σοβαρή περίσταση, που αξίζει να τραγουδηθεί, η μορ
φή της μάνας κυριαρχεί. Και ο λάίκος ποιητης, δε χάνει ποτε
τη μάνα-του, απο τα μάτια της ψυχής-του.
Άπειρα είναι τα δημοτικά τραγούδια που έχουν θέμα-τους τη μά
να κι εκφράζουν την αιώνια αλήθεια, ότι η μητρικη στοργή, ο μη
τρικός πόνος, είναι το βαθύτερο και σταθερότερο, το πιο καθολικο και αμετάβλητο αίσθημα του ανθρώπου. Και ο τραχύς πολεμίτ
στης ημερεύει και γλυκαίνει τη φωνή-του μ’ άφθαστη τρυφερότη
τα στη θύμηση της μάνας-του και γλυκορωτάει τα δέντρα του δά
σους:
"Ακούω τα δέντρα και βογγάνε και τις οξυες και τρίζουν
κάθησα και τα ρώτησα γλυκά σαν την μανούλα,
τ ί έχετε οξυες που χλίβεστε, λημέρια που βογγάτε;"
Στους πολεμικούς θριάμβους-του, θυμάται περήφανα τη μάνα-του:
"Νάσουνα πετροπέρδικα στα πλάγια του ΤΤετρίλου
ν σγνάντευες το γιόκα-σου μπροστά στα παλληκάρια."
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Στο θάνατο, δεν έχει άλλη σκέψη παρα τη μάνα-του:
-ΤΤούσαι μανούλα πρόφτασε, πιάοε-μου το κεφάλι.
Και για ένα μονάχα φροντίζει: πεθαίνοντας να μην την πικράνει:
"Ν α μη το μάθει η μάνα-του κι απ’ τον καημό πεθάνει . . . "
Μαζι με τη μάνα-του, συλλογίζεται και την αδερφή-του:
"Ντουφέκια να μη ρίξετε, τραγούδια να μην πήτε
και Oac ακούσει η μάνα-μου κι η δόλια η αδερφή-μου.
Μην πήτε πως σκοτώθηκα, να μην κακοκαρδίσουν."
Η μάνα παρακολουθεί Tout κλέφτες στον κίνδυνο, τους βοηθάει
και τους παρηγορει:
"Τον Κίτσο τον επιάσανε και πάν’ να τον κρεμάσουν.
Κι όλο ξοπίσω πήγαινε η δόλια-του η μανούλα."
Γίνεται και η ίδια ηρυίδα, κατα τους δύσκολους χρόνους της
σκλαβιας, όπως η περίφημη ΔέΟπω, η Λένα του Μπότσαρη, η Κοντογιάνναινα και άλλες.
Στον έρυτα και στο γάμο, κυριαρχεί η παρουσία της μάνας, η
γνώμη-της βαραίνει ή μάλλον αυτη ρυθμίζει, κυριολεχτικα τις
μεγάλες υποθέσεις της οικογενειακής ζωης:
-ΤΤάω να το πω της μάνας-μου κι ότι μου πει θα κάνω, απαντάει η
φρόνιμη κόρη, όταν τη ζήταν σε γάμο.
Άλ λη όμως πιο ντροπαλή, εκφράζεται με χαριτωμένο τρόπο την
ερωτική ανησυχία που την βασανίζει:
"Μάνα στη μέση δε χωρω, στην άκρη δεν κοιμούμαι,
Οτρώσε-μου'ή έξω στην αυλη, ή έξω στο περβόλι*
να πέφτουν τ ’ άνθη απάνω-μου, τα μήλα στην ποδιά-μου, κλπ ."
Μα και ο ερωτευμένος ακόμα, ο ήρωας Ακρίτας Κωνσταντης, στη
μάνα-του καταφεύγει:
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"Κινά ει και πάει Οτο σπίτι-του θα μήλο μαραμένο*.
Μάνα καρδια, μάνα ψυχη, μάνα και το κεφάλι."
Εκει όμως, όπου ακόμα ξεκάθαρα φαίνεται, η μεγάλη-της θέση
μέσα στην οικογένεια, είναι στο περίφημο για τη δραματική ωραιότητά-του ακριτικο τραγούδι:
"Μάνα με τους εννιά-σου γιους και με τη μιά-σου κόρη, κλπ."
Στο θάνατο, η μάνα δίνει τον τραγικότερο τόνο. Η παρουσία-της
μαλακώνει τον πόνο και η απουσία-της κάνει πιο πικρό το θάνατο:
"Α ν δεν φουσκώσει η θάλασσα, ο βράχος δεν αφρίζει
κ ι αν δεν σε κλάψει η μάνα-σου, ο κόσμος δεν δακρύζει."
Γ ι’ αυτο και ο σπαραχτικότερος θρήνος είναι, όταν:
-Κλαίνε οι μάνες για παιδια
Και τα παιδια για μάνες.
Τα "μοιρολόγια" μάλιστα για χαμένα προσφιλή πρόσωπα (δημιουρ
γήματα γυναικών), είναι απο τα ωραιότερα. 11Τα μοιρολόγια
—γράφει ο Σπ. Ζαμπέλιος— των γυναικών-μας, θαυμαστα ελεγ βιογραφίας αριστουργήματα, αυτόφυτα της ελληνικης ευαισθησί
ας προϊόντα, κινούοι τον θαυμασμόν των ποιητών και εφελκύουΟι
των γραμματολόγων την προσοχήν, όσον ουδεν άλλο, έστω και το
εντεχνότερον, των λοιπών εξευγενισμένων και τετορνευμένων η
μών στιχουργημάτων."
Η απαρηγόρητη μάνα, δεν μπορει να το πιστέψει, δεν το χωράειο
νούς-της, ότι έχασε τον αγαπημένο γιό-της, παρακαλει να ξαναγυρίσει και υπόοχεται όλα τα καλα του κόσμου:
-Λελούδια νά ’χω στην αυλη, τριαντάφυλλο στρωμένα.
Και στην απόγνωσή-της, παρακαλει για ύστατη φορα:
" Σαν αποφάσισες να πας, να μην ξαναγυρίσεις
άνοιξε τα ματάκια-Οου να μ* αποχαιρετήσεις
να μας αφήσης τό ’χε γεια και το μεγάλο πόνο."
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Μα και ο ζωντανός ακόμα χωρισμός για τον ξενιτεμό, καθώς λέει
και ο λαϊκός στίχος:
-Χωρίζει η μόνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
δεν είναι λινότερο σπαραχτικός κι απο το θάνατο. Και πάλιν η
μορφή της μάνας κυριαρχεί και ο ξενιτεμένος τη μάνα-του κυρί
ως αποχαιρετάει:
" Σ ' αφήνω γεια μανούλα-μου, ο ' αφήνω γεια πατέρα,
θα φύγω μάνα και θαρθω και μην πολυλυπιέσαι."
Η επιβολή της μάνας μέθα στο σπίτι γίνεται απόλυτη προπάντων
μετα το θάνατο του άντρα. Αναπληρώνει σε όλα τον πεθαμένο άντρα-της, αντροποιείται τέλεια και δεν διευθύνει απλα το σπίτι,
δεν έχει μονάχα τη βαρύτερη γνώμη, αλλ’ αναλαβαίνει και υπο
χρεώσεις και καθήκοντα, που νομίζουνται ανώτερα στη γυναικεία
φύση.
Γίνεται ηρωίδα, όταν οι περιστάσεις το καλούν. Δ εν δειλιάζει
μπροστά σε τίποτα. Ζ ε ι, κινείται, αναπνέει, μ’ ένα μόνο σκοπο,
να εκπληρώσει κάποιο υψηλό χρέος. Μια τέτοια ηρωίδα, τραγική
βέβαια, γεμάτη όμως ηρωικό μεγαλείο, που μας θυμίζει περίφη
μες δραματικές ηρωίδες της αρχαιότητας; την Ηλέκτρα και την
Αντιγόνη, που τα θυσιάζουν όλα πρόθυμα και προπάντων τη δική
τους ευτυχία σ' ένα ανώτερο ηθικό —όσο κι αν είναι αιματοβαμ
μένο καθήκον— είναι και μία Μανιάτισα.
Είχαν δολοφονήσει τον άντρα-της, πριν απο δεκαοχτώ χρόνια. Σ '
όλο αυτο το διάστημα, ζει ντροπιασμένη, αποκομμένη απο τον
κόσμο και ανατρέφει τα απιδιά-της να μεγαλώσουν με μοναδική
σκέψη και φροντίδα, να εκδικηθούν το σκοτωμένο-τους πατέρα:
"Ν α μεγαλούσεις, ν ’ αξιωθείς και το σαρμα να ζαλωθείς
Να κυνηγήσεις το φονιά —απο γκρεμνα κ ι απο βουνά.
Το δίκηο-μας να γδικιωθει —το αίμα του πατέρα-σου,
Όπου τον εσκοτώσασι —άδικα και παράλογα
κι είχενα πάντα την ντροπή και δεν συναναστρέφομουν
μ’ ανθρώπους να με βλέπουσι."
Ήτανε λοιπον /βμπρη, γυρίζει απο την εκκλησία, στρώνει
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στα

παιδιά—της να φάνε και βάνει ένα πιάτο παραπάνω στο τραπέζι. Τα
παιδιά-της περίεργα τη ρωτάν για ποιον είναι το περισσό πιάτο.
Κι αυτη τους απαντάει, ότι είναι του πατέρα-τους:
"ΤΤου μένει ακόμη αγδίκιωτος
γιατ’ ήσασταν εσείς μικρά."
Ομως τώρα που μεγάλωσαν, τα προστάζει να εκδικηθούν το σκο
τωμένο πατέρα-τους:
—αλλοιως και δεν το κάμετε,
χ<Λρι να μην έχ ε τ ε .
Η μαύρην η κατάρα-μου,
να σας ακολουθάει παντού.
Τα παιδια, δακρυσμένα, την καθησυχάζουν:
-Έλα μάνα κάτσε κοντά
να φάεις απο το ψητο τ ’ αρνι.
και να μας δώσεις την ευχη,
απο καρδια κι απο ψυχη
και μεις θε να το πάρουμε
το αίμα του πατέρα-μας.
Πραγματικό, δεν άργησε η τιμωρία. Τα παιδια εκδικιούνται τον
πατέρα-τους σκοτώνοντας τον εχθρό και γεμάτα χαρα γυρίζουν
στη μάνα-τους και της αναγγέλνουν:
-Μάνα τα συχαρύαα-μας
το πήραμε το δίκηο-μας.
Κι η μάνα-τους τ ’ αγγάλιασε
και σταυρωτα τα φίλησε:
-Τώρα είμαι μάνα με παιδια και δεν είμαι πεντάρφανη.
•
Η Παντρεμένη: Η μορφή της γυναίκας-μάνας, κυριαρχεί σε με
γάλο αρυθμό δημσιικων τραγουδιων. Δ εν μπορούμε να ειπούμε όμως
το ίδιο και για τη γυναίκα-σύζυγο. Το αντίθετο μάλιστα, η θέση
της είναι πολυ μειονεχτικη και κυριαρχεί απόλυτα η μορφή του
άντρα. Όπως περιορισμένη πολυ και ασήμαντη ήταν η θέση της
γυναίκας στην αρχαία και βυζαντινην Ελλάδα, έτσι και στην
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Τουρκοκρατία, η παντρεμένη γυναίκα σ τ έ κ ε ι παράμερα Οτη ζωη.
Η παντρεμένη, δεν στάθηκε ποτε ισότιμη σύντροφος του άντρα
της, αλλα ένα πλάσμα χωρίς προσωπικότητα, χωρίς ιδιαίτερη δρά
ση, που θα την ανύψωνε και θα την έκανε ν ’ αποβει η ίδια μιαδύ
ναμη.
Ο ι ανατολικές αντιλήψεις, που είχαν μεταδοθεί, μεγάλωσαν τους
περιορισμούς, την εκμηδένισαν, την απομάκρυναν απο κάθε κοι
νή προσπάθεια, απο κάθε συνεργασία με τον άντρα, την εμπόδι
σαν να είναι σύντροφός-του και την είχαν καταντήσει ένα απλο
όργανο ηδονης και τεκνοποίησης. Ο άντρας, είναι " ο αφέντης" ,
ο απόλυτος κύριος, που σ' αυτόν υποδουλώνεται, αφοσιώνεται,
εκμηδενίζεται, υποτάσσεται ψυχικά και σωματικα ολότελα:
-ΤΤάρε-μ’ αφέντη-μ’ πάρε-με, πάρε κι εμε κοντά-σου
να μαγειρεύω να δειπνας, να στρώνω να κοιμάσαι.
Να γίνω γης να με πατεις, γιοφύρι να διαβαίνεις,
να γίνω κι ασημόκουπα να πίνεις το κρασί-σου.
Εσυ να πίνεις το κρασί κι εγω να λάμπω μέσα.
Ύψιστο ηθικό καθήκον είναι η πίστη, η διαφύλαξη της συζυγικής
τιμής και η ενάρετη αναμονή του γυρισμου του ξενιτεμένου άν
τρα, όσα χρόνια κι αν περάσουν:
-Γιατί δακρύζεις λυγερή και βαρυαναστενάζεις;
Μήνα πείνας, μήνα δίψας, μην έχεις κακή μάνα;
-Μήτε πεινώ, μήτε διψω, μήτ’ έχω κακη μάνα.
Ηένε-μου κι αν εδάκρυσα κι αν βαρυαναστενάζω,
τον άντρα ’χω στην ξενιτιά και λείπει δέκα χρόνους.
Κι ακόμα δυο τον καρτερώ και τρεις τον παντυχαίνω.
Κι αν δενερθεικι αν δεν φανεί, καλόγρηα θα γένω,
θα πάγω σ’ έρημα βουνά, να στήσω μοναστήρι·
και στο κελι θα σφαλιστώ στα μαύρα θελα βάψω.
Η αφοσίωση, λοιπον, η υποταγή-της είναι ολική. Ό χ ι μόνο δεν
υπάρχει καμία ισοτιμία, αλλα και μερικες φορές (όταν έρχουνται
δύσκολοι χρόνοι κι αρχίζουν τα χρέη και η φτώχεια), η παντρε
μένη γυναίκα μεταβάλλεται σ’ απλο RES (πράγμα), που υπόκειται
σε μεταπώληση, όπως και τα ζώα:
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Έ χ ε ι ο Κοντοθόδωρος, μια όμορφη γυναίκα*
τόνε ζηλεύει η γειτονιά, τόνε ζηλεύει η χώρα
τόνε ζηλεύουν οι άρχοντες κι ούλο τα παλληκάρια,
Σαν τον ζηλεύει ο βασιλιας, κάνεις δεν τον ζηλεύει.
Να του την πάρουν δεν μπορούν, να του την κλέψουν όχι.
ΤΤιάνουν και χαρατσώνουν-τον, ένα βαρυ χαράτσι.
Και ο καημένος ο Κοντοθόδωρος, αφου πούλησε όλα τα υπάρχοντά
του, για να ξεπληρώσει τα χρέη και δεν το κατόρθωσε, αποφάσισε
χωρίς μεγάλη δυσκολία να πουλήσει και τη . . . γυναίκα-του:
"Μ ό ν ’ η καλη τ* απόμεινε και πάει να την πουλήσει."
Και με πολλή πραγματικότητα λεπτότητα:
"Απο το χέρι την κρατεί, περιγιαλου την πάγει."
Κι αρχίζει τότε το παζάρεμα:
-ΤΤοιος πέρνει κόρην όμορφη, ξανθή και μαυρομάτα;
Χίλια φλωρια τα χείλη-της, τα μάτια δυο χιλιάδες
κι ο γύρος του προσώπου-της, αμέτρητο λογάρι . . .
Η συμβίωση λοιπον και η τύχη της παντρεμένης γυναίκας, εξαρτιόταν κατα πρώτο και κύριο λόγο, απο τις ιδιορρυθμίες, τις ι
κανότητες, τις βιωτικες ανάγκες και το χαραχτήρα του άντρα
τους, αλλο επίσης και απο την ιδιομορφία της ίδιας της γυναίκας.
Βέβαια ο θεσμός του γάμου τότε, ήταν πολυ καταθλιφτικος για
τις γυναίκες και η πλειοψηφία-τους συμβιβαζόταν τελικά. Δεν έ
λειπαν όμως και οι εξαιρέσεις. Δεν ήσαν όλες βολικές, υποταχτικες κι αφοσιωμένες στο μοναδικο κυρίαρχο τον άντρα "αφέ
ντη" . Υπήρχαν και δυναμικές αντρογυναίκες και άλλες λίγο ή
πολυ ασυμβίβαστες, ανυποχώρητες και άλλες αδιάφορες, ακόμα
και άπιστες.
Ό ταν μάλιστα τύχαινε ο άντρας να υστερεί διανοητικα ή και να
είναι ασθενικός στο σώμα και στη θέληση και η γυναίκα με περισ
σότερη εξυπνάδα και έμφυτες ανησυχίες κι επιθυμίες για χαρού
μενη ζωη, οι όροι αντιστρέφονται και ακολουθεί η αδιαφορία της
γυναίκας, η ανυπακοή και λοιπά επακόλουθα.
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Ίσως παραπλήσιο παράδειγμα να είναι η κυρα-Μαριόρα,
Δημοτικά τραγούδια τηε Θράκης:

απο τα

-Μωρ’ Κυρα-Μαριώρα, πείνασ’ ο άντρας-σου.
-Σαν επείνασε και τί, ο χορος καλα κρατεί.
Το ψωμί ’ναι μέστ’ αμπάρι, ας ανοίξει να το πάρει.
Το νερό ’ναι Οτο σταμνί κι ας σηκώσει να το πιει.
-Μωρ’ Κυρα-Μαριώρα, αρρώστησ’ ο άντρας-σου.
-Σαν αρρώστησε και τί, ο χορος καλα κρατεί.
Αγιασμός μέσ’ το καυκι, ας τον πιει να γιατρευτεί.
-Μωρ’ Κυρα-Μαριώρα, πέθαν’ ο άντρας-σου.
-Σαν επέθανε και τ ί κι ο χορος καλα κρατεί.
Ο ι γυναίκες ας τον κλάψουν κι οι παπάδες ας τον θάψρυν.
Το λιβάνι στο χαρτί κι η λαμπάδα στο καρφί.
Ά λ λ η , οπου ατύχησε φαίνεται στο γάμο-της, κατηγορεί τη μάνα
της κι εκφράζει τα παράπονά-της, σα να θέλει να ξαναγυρίσει
στην ορεινή-της περιοχή:
Μάνα με κακοπάντρεψες και μ’ έστειλες στους κάμπους
κι εγω στους κάμπους δε βαστώ, ζεστό νερο δεν πίνω.
Θα μαραθουν τα χείλια-μου, θα κιτρινοφυλλιάσουν.
Όμως δεν είναι μόνο τα τυχόν ελαττώματα του άντρα και το δύ
σκολο περιβάλλον, που προκαλουν την αλλαγή και την επιθυμία
για επιστροφή στην πατρογονικη εστία. Είναι κι εξωτερικά κι αν
υπέρβλητα αίτια, όπως η απροσδόκητη κατάπτωση απο τον πλούτο
στη φτώχεια με συνέπεια την κοινωνική καταβαράθρωση απο την
προνομιούχα τάξη, που ανήκε πριν απο το γάμο-της, στον προσωπικο εξευτελισμο να καταντήσει παραδουλεύτρα.
Αυτο πια, πληγώνει κατάκαρδα τον εγωισμό και την καταγωγή-της
για την τωρινή κακοτυχιά-της. Κι ενω, δεν φαίνεται να είχε ατομικα παράπονα κι απο τον άντρα-της, που και αυτός μαζί-της
κακοτύχησε και ταπεινώθηκε να ξενοδουλεύει, όμως η πληγωμένη
της περηφάνεια κυριαρχεί και την παρασέρνει να τον εγκαταλείψει για να ξαναγυρίσει στ’ αρχοντικό-της.
Είναι η περίπτωση όχι της γυναίκας του λαου, αλλα της αρχοντοπούλας Κυρα-Ρήνης:
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Η κυρα Ρήνη του Κριτου, του Δούκα η θυγατέρα,
Χρόνους της γράφουν τα προικιά, χρόνους τ ’ απανωπροίκια,
και τα κρυφά της μάνας-της λογαριασμούς δεν έχουν.
Της δίνει ο πατέρας-της καράβι αρματωμένο,
της δίνουν και τ 1 αδέρφια-της αμάξι φορτωμένο,
της δίνει κι η μανούλα-της τάοι μαργαριτάρι
χρυαο θρονί να κάθεται, μήλο χρυσό να παίζει
και μούλα χρυσοκάπουλη να περπατει καβάλα.
Μα ήρθε ο καιρός ο δίσεχτος, χρονιά κατακαημένη,
πήραν τα χρέγια τα προικιά, πήρε τα πλούτη η αρρώστεια,
και μπήκε ο άντρας πιστικός κ ι η νύφη ξενοΟφαίνει.
Μια Κυριακή και μια Λαμπρή, μια πίόημην ημέρα,
την πήρε το παράπονο, πίκρα πολυ μεγάλη,
Οταυρόδεΰε τα χέρια-της στ<ίΙταίρι-της πηγαίνει:
-Θέλω να πάω στη μάνα-μου, καλέ-μ’ στα γονικά-μου.
-Αρχόντισσα σ’ έφερα δω, φτωχή πού θα σε πάω;
-Συνόριασέ-μου τα βουνά και πάγω μοναχή-μου, κλπ.
Βέβαια, εχτος γενικά, όπως λέει και ο δημοτικος τραγουδιστής:
"απο τη γυναίκα την καλην οπου τιμάει τον άντρα",
έχουμε και την ολότελ’ αντίθετη, με τη -δυσάρεστη όψη-της,
δηλαδη τη διεστραμμένη γυναίκα, που δεν είναι μόνο άπιστη, αλ
λα φτάνει και σ’ εγκληματικές ενέρ γειες. Όμως το φαινόμενο
αυτο, είναι πολυ σπάνιο στη δημοτική-μας ποίηση τόσων αιώνων
σκλαβιας και θ’ αναφέρουμε δύο χαραχτηριστικα δείγματα.
Η πρώτη, παρακινεί τον κουνιάδο-της, να σκοτώσει τον άντρα
της:
Ήταν δυο αδέρφια γκαρδιακα και πολυαγαπημένα,
κι ο πειρασμός εβάλθηκε για να τα ξεχωρίσει.
Αγάπησ’ ο μικρότερος του πρώτου τη γυναίκα,
και ντρέπεται να της το πει, ναν της το μολογήσει.
Μα μια γιορτή, μια Κυριακή, μια πίσημη νημέρα,
που βγήκε η κόρη απο το λουτρο κι ο νιος απο μπαρμπέρη
και συναναντηθήκανε σε ξέχωρο σοκάκι,
εξεδιαντράπη και της λέει και της το φανερώνει.
-Νύφη-μου σάμπως σ' αγαπώ, νύφη σάμπως σε θέλω.
-Εσυ το θέλεις μια φορα κι εγω το θέλω δέκα,
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μ’ α μ’ αγαπας σα σ’ αγαπώ και θές-με σα σε θέλω,
τον αδερφό-σου σκότωσε κ ’ έλα για να με πάρεις.
-Και τ ί αφορμή να τού ’βρω γω, για να τόνε σκοτώσω;
-Σύρτε για να μοιράσετε το πατρικό-σας χτήμα,
κ ι εκείνος είν’ αράθυμος, ρήξε και σκότωσέ-τον.
Και σύμφωνα με t i c οδηγίες-της να κρατήσει "τα καλα καικαρπερα" μέρη για δικά-του:
Το μαύρο καβαλλύίεφε και στο χωράφι πάγει.
-Ή ρθε καιρός μπρε Κωσταντή, Kaipoc να χωριστούμε.
Έλα για να μεράσουμε το πατρικό-μας χτήμα.
Απο t o ic άκρες πάρε συ κι απ’ τους παλιούς to u c όχτους
κι όπου καλα και καρπερα στο μέρoc το δικό-μου,
κι όπου άκρη και ττερίτραφος στο μέρος το δικό-σου.
- Γ ιατί, γιατί αδερφούλη-μου να πάρω απο toic άκρες;

γιατί να μη μοιράσουμε καθώς μοιράζουν όλοι;
-ΤΤάρ* απο t ic άκρες Κωσταντή, γιατί θα σκοτωθούμε.
-Χαλάλι-σου αδερφούλη-μου, κι όλα δικά-σου νάναι,
παρα να ξεχωρίσουμε, πάρε και το δικό-μου.
Η τόση καλωσύνη και αγαθότητα του αδερφού-του τον κάνει και
Συνέρχεται:
Τον πήρε το παράπονο, είδε τ ’ αδώιημά-του
τραβιέται σε παράμερο και κάθεται και κλαίει.
Μετανιωμένος πίκρα, που λίγο έλειψε να σκοτώσει τον αδερφό
του:
Το μαύρο καβαλλίκεφε και στο χωρίο γυρίζει,
Τη νύφη-του ν ’ εφώναξε, τη νύφη-του φωνάζει:
-Γλήγορα νύφη-μου νερο, να πλύνω το σπαθί-μου,
τον αδερφό-μου σκότωσα και τό ’χω ματωμένο.
Κι αυτη απ’ την πoλλή-τηc βια κι απ’ την πολλή χαρά—της,
το μαστραπα φτυς άρπαξε, κρασί ήτανε γεμάτος,
τη σκάλα ν ’ εκατέβηκε, νερο για να του χύσει.
Α χ τα μαλλια την άρπαξε, λιανα λιανα την κόβει.
Όμως εκείνο, που φανβρώνει πρωτάκουστη αγριότητα, είναι
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το

Ακριτικο τραγούδι, για μια γυναίκα παντρεμένη, άπιστη που σκο
τώνει το ίδιο—τηε το παιδί:
Ο Ανδρόνικος εκίνησε να πάει λαφοκυνήγι,
εκίνησε κι ο Κωσταντής στο δάσκαλο να πάει,
το καλαμάρι αστόχισε γυρίζει να το πάρει.
Βρίσκει την πόρτα ανοιχτή, την πόρτα ανοιγμένη,
βρίσκει τη μάνα-του αγκαλια με ξένο παλληκόρι.
-Ας είναι ας είναι, μάνα-μου κι α δε σ' ομολογήσω
Κι α δεν το πω του αφέντη-μου, ν ’ αδικοθανατίσω.
-Τί είδες μωρε, και τ ί θα πεις και τ ί θα μολογήσεις;
-Καλο είδα γω, καλο θα ειπω, καλο θα μολογήσω
κακο είδα γω, κακο θα ειπω, κακο θα μολογήσω.
Και με το μόσκο το πλανα και με τα λεφτοκάρυα
και στο κελλάρι τόμπασε και σαν τ ' αρνι το σφάζει,
σα μακελλάρης φυσικός του βγάζει το συκώτι.
Σ ’ εννιά νερα το ξέπλυνε και ξεπλυμους δεν είχε,
και πάλε το ξανάπλυνε και πάλι ν'αίμα στάζει*
και στο τηγάνι τόβαλε για να το τηγανίσει.
"Έπειτα φτάνει και ο Ανδρόνικος, στο σπίτι-του:
Φέρνει κένα αλαφόπουλο, του Κωσταντή πανίδι.
Κοντοκρατει το μαύρο-του και τήνε χαιρετάει:
-Γειά-σου χαρά-σου ΤΤοθητη και πού ’ναι ο Κωσταντής·-μας;
Η γυναίκα-του τον παραπλανάει με διάφορες δικαιολογίες και του
στρώνει να φάει:
Το συκωτάκι τού ’βαλε σ’ ένα ασημένιο πιάτο
πρώτη μπουκιά νοπού ’βαλε το συκωτάκι πήρε,
το συκωτάκι μίλησε, το συκωτάκι λέει:
-Αν είσαι σκύλος φάε-με κι Οβριός απέταξέ-με
κι αν είσαι ο πατέρας-μου σκύψε και φίλησέ-με.
Και τη μπουκιά-του απέλυσε τρογύρω-του κυττάει
εβούρκωσε η καρδούλα-του, εμαύρισε τοφώς-του,
τα δάκρυα πέσαν ποταμος κ ’ εκόντεψε να πέσει.
Μα ν ’ αντρίίώθη κι έσυρε το δαμασκι σπαθί-του
και στο λαιμό-της τόβαλε, της κόβει το κεφάλιλιανα λιανα την έκοψε, στον ήλιο την απλώνει,
κ ι απο τον ήλιο στο σακκι, κι απ το σακκι στο μύλο, κλπ.
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Είναι το μοναδικο στη δημοτική-μας ποίηση που μας περιγράφει
μια φοβερή οικογενειακή τραγωδία, τόσο ασυνήθιστη και ξένη στη
ζωη, t ic παραδόσεις και την ψυχολσγία-μας. Μας θυμίζει μια
βαρβαρότερη ακόμα γυναίκα κι απο την Ασιότισσα Μήδεια, τη
μάγισσα και φόνισσα μαζι.
Και το γεγονος ότι είναι το μόνο και φανερώνει τόσην αγριότητα
μαζι μ' αιματόβρεχτες δεισιδαιμονίες (με το συκώτι, σα μαγικό
φάρμακο), πιστοποιεί, ότι είναι επηρεασμένο, όχι μόνο απο την
αρχαία μυθολογία-μας, καθώς και των άλλων εθνών, αλλα και απο
την Ασιατική βαρβαρότητα.
Άλλωστε, ανήκει στον κύκλο των Ακριτικων τραγουδιων, όταν ο
ελληνισμός αναμίχτηκε κ ι επηρεάστηκε απο γειτονικούς βάρβα
ρους λαούς. Η μοναδική λοιπον αυτη ασχήμια, δεν μπορει να σκιάσει, οΰτε ν ’αμαυρώσει τη μορφή της ελληνίδας γυναίκας και μά
λιστα της επίγειας θεότητας του οικογενειακού βίου, της μάνας.
Βέβαια, δεν ισχυριζόμαστε, ότι οι γυναίκες ήσαν όλες τέλειες
και άμεμπτες. Θα υπάρχουν πάντα οι εξαιρέσεις. Και χτυπητην
εξαίρεση αποτελουν μέσα στο πλήθος των καλών, των πιστών και
αφοσιωμένων γυναικών τα δύο παραπάνω δείγματα που αναφέραμε
για διεστραμμένες κ ι εγκληματικές γυναίκες. Και τ ' αναφέραμε
μάλιστα, για να μη δημιουργηθει η εντύπωση, ότι προσπαθούμε
να εξιδανικέψουμε, να εναρετοποιήσουμε, όλες χωρίς εξαίρεση
τις γυναίκες, της τόσο δύσκολης εκείνης εποχής.
Δ εν έχει σημασία, ότι ένας σχετικά ελάχιστος αριθμός γυναικών,
που όπως δείχνουν τα τραγούδια-μας είναι ασήμαντος, δεν είναι
υποδειγματικές. Μας ενδιαφέρει το σύνολο, ο μεγάλος αριθμός,
που δίνει το γενικό και οριστικό χαραχτήρα. Γενικά λοιπον, η
γυναίκα των δημοτικών-μας τραγουδιων, είναι ηθικη, αφοσιωμένΐ’ν
στον άντρα-της, στο σπίτι-της και όταν μάλιστα γίνεται μάνα,
τότε κυρίως αποτελει τη βάση της ηθικης αξίας της ελληνικης
οικογένειας, που δίκαια υμνήθηκε.
Τέλος, την αφοσίωση της παντρεμένης, δεν την εξασφαλίζει μο
νάχα η παρουσία του άντρα-της, αλλα διατηριέται αμείωτη και
κατα την απουσία-του. Ζ ε ι, αναπνέει με την ανάμνησή-του, με
τη σκέψη-του και τον ασίγαστο καημό της επιστροφής-του. Κι
αυτο μας εκφράζει το παρακάτω δημοτικο, που με την άφταστην
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τρ υφ ερ ότη τά-το υ, π ισ τ ο π ο ιε ί, ό τ ι ε ίν α ι δημιούργημα γ υ ναίκας :
Εενιτεμένο-μου πουλί και παραπονεμένο,
η ξενιτεια σε χαίρεται κι εγώ ’χω τον καημό-σου.
Σηκώνουμαι τη χαραυγή γιατ* ύπνο δεν ευρίσκω,
ανοίγω το παράθυρο, κυττάζω τους διαβάτες,
κυττάζω τις γειτόνισσες και τις καλοτυχίζω,
πως ταχταρίζουν τα μικρά και τα γλυκοβυζαίνουν.
Με πέρνει το παράπονο, το παραθύρι αφήνω
και μπαίνω μέθα, κάθουμαι, και μαύρα δάκρυα χύνω.

Η Κόρη: Η γυναίκα κόρη κι αδερφή, ήταν το άλλο σπουδαίο οικογενειακο μέλος, που γύρω απο το πρόσωπό-της, συγκεντρώνουνται όλες οι φροντίδες, ο σεβασμός και η στοργή και μάλιστα, ό
ταν τυχαίνει να είναι και μοναχοκόρη:
Μάνα με τους εννιά-σου γιους και με τη μιά-σου κόρη,
την κόρη τη μονάκριβη την πολυαγαπημένη,
την είχες δώδεκα χρονω κι ήλιος δε σου την είδε!
Στα σκοτεινά την έλουζε, στ’ άφεγγα τη χτενίζει,
στ’ άστρι και στον αυγερινό έπλεκε τα μαλλιά-της, κλπ.
Και σ’ άλλο δημστικο τραγούδι, εξαίρονται οι φροντίδες της μά
νας για την κόρη-της:
Μάνα τη θυγατέρα-σου τη μικροκανακάρα
την έλουζες, τη χτένιζες, στα σύγνεφα την κρύβεις.
Και σάλεψαν τα σύγνεφα και φάνηκεν η κόρη
φανήκαν τα σγουρά μαλλια, τ ’ αρχοντικα πλεξίδια.
Είναι το αδύνατο μέλος της οικογένειας, που χρειάζεται προστα
σία και δημιουργιέται ένας ιδιότυπος κώδικας απο ηθικές υποχρε
ώσεις στ’ άρρενα μέλη, για την προστασία, τη διαφύλαξη και την
καλην αποκατάστασή-της. Η τελική αποκατάσταση όλων των ανύ
παντρων αδελφάδων, τότε μόνον απαλύσσει τ ’ άρρενα μέλη, απο
παραπέρα υποχρεώσεις και τους δίνει την ελευθερία να φροντί
σουν και για τη δική-τους ευτυχία.
Οπως όμως, πρόθυμα φροντίζουν με αξιοθαύμαστην αυταπάρνηση
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πρώτα-πρώτα κυρίως για την καλη αποκατάστασή-τους, έτσι είχαν
και αυστηρη απαίτηση για την άμεμπτη διαγωγή-τους. Στα ζητή
ματα της ηθικης (αν και ασύδοτοι οι ίδιοι απο κάθε περιοοιΟμο),
ήσαν πολυ αυστηροί, πολλές φορές σκληροί και άδικοι και γιο α
πλές ακόμα παρεκτροπες.
Η υπερβολική λοιπον αυστηρότητα προς τις αδερφες, ξεπερνούσε
μερικες φορές τα όρια της προστασίας της οικογενειακής ηθικης
κ ι έφτανε στην αδικία, την αδικαιολόγητη σκληρότητα κι ακόμα
σε αποτρόπαιο έγκλημα. Μοναδικο και παραπλήσιο παράδειγμα
έχουμε το περίφημο δημοτικο της Ρόδου "το ζευγάρι τα ρόδα",ό
που προκαλει κατάπληξη, ότι πρωτοστατεί η μάνα κι ακόμα και ο
πατέρας1
.:
Μια κόρη αθθους εμάδευγε και ρόδα εκορφολόγα
Και της καρδιάς-της τα κρυφά, στον κόρφο-της τα λέει.
Σε λίγο περνάει ο μοιραίος νέος:
Ζευγάρι ρόδα της ζητα και τέσσερα του δίνει
και κείνος εντροπιάστηκε, της δίνει δαχτυλίδι.
Η μάνα—ιης, όμως, παρακολουθούσε άγρυπνα, σκληρη και αδυσώ
πητη:
-Μωρη σκύλλα, μωρ’ άνομη, μωρη γευγεντισμένη,
Μωρη και δεν εντράπηκες να πάρεις δαχτυλίδι,
οπούχεις δώδεκα αδερφούς και δεκαφτα ξαδέρφια;
Μα η φοβερή μάνα, δεν αρΗέστηκε μόνο σ’ αυτα:
ΐρχουνται δώδεκ’ αδερφοί και δεκαφτα ξαδέρφια
ότι και μισοφάασι κινα και τους το λέει.
Δέρνουν-την δώδεκα αδερφοί και δεκαφτα ξαδέρφια
κι η μάνα-της και ο αφέντης—της με τα σιδεροσταύλια . . .
Κατα το ηλιοβασίλεμα η κόρη εψυχομάχα.
Η απάνθρωπη μάνα, γίνεται συγκαταβατική πλέον και τη ρωτάει
με ποια ρούχα θέλει να τη θάψουν. Και η ετοιμοθάνατη κόρη της
απαντάει:
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-Μήτε τ* αμπα, μήτε τ ’ αθθα, μήτε τα βελουδένια
μον’ θέλω να με θάψετε μ’ αυτα τα ματωμένα,
που μ’ αδικοσκοτώσατε για ’να ζευγάρι ρόδα. . .
Η περιορισμένη και τόσο μονόπλευρη αυτη απαίτηση για την τιμη
της κόρηε, προκάλεσε παλαιότερα πολλά οικογενειακά δράματα,
ύποπτα μερικες φορές και για αίτια κληρονομικά και αν τα τελευ
ταία χαλαρώθηκε σημαντικό, όμως δεν μπορούμε να πούμε, ότι
ξέλιπαν και ολότελα.
Βέβαια, η υποδεέστερη θέση της γυναίκας εκείνη την εποχή, το
τόσο στενό περιβάλλον τότε και η κυρίαρχη αντίληψη για τις ηθικές-της υποχρεώσεις, κατοχύρωναν κατα ένα τρόπο τις γυναίκες.
Όμως εκείνο, που εξασφάλιζε το μεγάλο πλήθος των γυναικών,
απο κάθε είδους δελεασμούς και πλάνες, ήταν κυρίως η έμφυτη,η
φυσική αγνότητά-τους.
Η επίγνωση αυτη, έκανε το Μαυριανο, να υπερηφανεύεται και να
καυχιέται για την τιμιότητα της αδερφής-του, όπως βλέπουμε
στο σχετικό δημστικο τραγούδι:
Εδα τραπέζιν όμορφο, με καμουχα στρωμένο.
Ο βασιλιας κι ο Μαυριανος κι ο Μικροκωσταντίνος
αντάμα τρώγαν κι έπιναν στου πλάτανου τη ρίζα.
Κι αθιβολες δεν είχανε κι αθιβολες εφέραν
απάνω για τις όμορφες και για τις τιμημένες.
Εκει έφερε κ ι ο Μαυριανος παίνεμα τσαδερφής-του.
-Ωσαν το ρόδο τ ’ ανοιχτο, το μανουσάκι τ ’ άσπρο,
έχω κι εγω μιαν αδερφή, μ’ αλήθεια δεν πλανιέται.
Κ ι ο βασιλιας σαν τάκουσε, γυρίζει και του λέει:
- -»ν την πλανέσω Μουριάνε, τ ί στοίχημα θα χάσεις;
-Αν την πλανέσεις βασιλια, πάρε-μου τουκεφάλι.
Μο πάλι κι α δεν πλανεθει, τ ί είναι το στοίχημά-σου;
-Βάνω το βασιλίκι-μου, με τη χρυσή κορώνα.
Ο βασιλιας, για να πετύχει τους σκοπούς-του:
Εννιά μουλάρια φόρτωσεν ασήμι και λογάρι,
της Αρετής τα προβοδα με τον επιστολάρη.
Και της λέει ότι τα στέλνει, γιατί την αγαπάει και θέλει να την
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6ei "δυο λόγια να τη ί κ ρ ίν ε ι". Και η Αρετή του απαντάει:
- Ά μ ε χαιρέτα μού ’τονε χι όποτε θέλει ac έρθει.
Κατάλαβε όμως τους πονηρούς σκοπούς-του κι αφου κάλεσε την
πιστή-της υπηρέτρια, την έντυσε με τα δικά-της ρούχα και εφόρεσε τα δικά-της, της έδεσε την πλεξούδα-της με μαργαριτάρια
έβαλε στο δάχτυλό-της όμορφο δαχτυλίδι και την συμβούλεψε:
Ό , τ ι σου κάμει ο βασιλιας όλα να τα πομείνεις,
κι α σου μιλήσει μη μιλεις κι αν κρίνει μην του κρίνεις.
ΐφτασε τότε κι ο βασιλιας, βρίσκει τη δούλα στολισμένη:
Κι amo το χέρι την αρπα στην κάμερα τη βάνει.
Απο βραδύς επαίζανε με γέλοια με κανάκια
και μέσα στα μεσάνυχτα και τις γλύκες αυγίτσες
της παίρνει απο το δάχτυλο τ ’ ώριο το δαχτυλ^ίδι,
κόβει και την πλεξούδα-της με το μαργαριτάρι,
και παίρνει-τα και βάνει-τα σ’ ολόχρυσο μαντήλι,
ο
Και την αυγη χαρούμενος στο φόρο κατεβαίνει.
-Γειά-σας χαρά-σας άρχοντες κι όλο τ ’ αρχοντολόγι.
ΤΤού είν’ τονε αυτός ο Μαυριανος, ο πολυπαινεσάρης
πόχει την τίμια αδερφή π’ αλήθεια δεν πλανιέται;
Εδω είναι τα σημάδια-μου, εδυ κι η απόφασή-μου.
ο
Επήρανε το Μαυριανο να παν να τον κρεμάσουν.
-Φέρτε την αδερφούλα-μου για την απόφασή-μου.
Μαντάτα πάνε κι έρχονται στης Αρετής την πόρτα,
στο φόρο για να κατεβει, τι ο Μαυριανος χαλιέται.
Ε ντύθηκε στολίστηκε στο φόρο κατεβαίνει.
-Γειά-σας χαρά-σας άρχοντες κι όλο τ* αρχοντολόγι.
Αυτόνε με τα κόκκινα πστέ-μου δεν τον είδα.
-Δε μ' είδες, δε με γνώρισες μια χιλιοπομπεμένη
που ψες εβραδιαστήκαμε σ’ ένα προσκεφαλίδι;
Κ ι αγαναχτισμένος ο βασιλιας, διηγιέται τα νυχτερινά καμώματα
μαζί—ιης και δείχνει την πλεξούδα και το δαχτυλίδι:
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Σειέται, λυγιέται η λυγερή γεμίζει η γ η ί λουλούδια.
ΙΤοιανης λείπει η πλεξούδα-της με το μαργαριτάρι;
Και πάλι μετασείστηκε, γεμίζει η γης ζαφείρια.
-ΤΤοιανης απο το δάχτυλο λείπει το δαχτυλίδι;
Για ιδέστε θειε οι άρχοντες κι όλο το αρχοντολόγι
λείπει το δαχτυλίδι-μου και τα Ογουρα μαλλιά-μου;
ή λείπει απο τα μάγουλα η ροδοκοκκινάδα;
Ετότες να τον πνίξετε το Μαυριανο Οτη φούρκα,
κι εμε τριπλή να βάλετε εις το λαιμό καδένα.
Και η Αρετή, με δικαιολογημένη περηφάνεια, λέει Οτο βασιλια:
Μα σένα δεν Οου πρέπει πιο, νάχεις το βασιλίκι.
Μ ε τη δουλεύτρα-μου έπεσες και δούλος-μου λογάσαι,
και πάρε το μουλάρι-μας να πας να φέρεις ξύλα.
Εξαιρετική λοιπον ήταν η αφοσίωση και η στοργή μεταξύ των α
δερφών γενικά, που φανερώνεται στα δημοτικά-μας τραγούδια και
ιδιαίτερα τηε αδερφής. Κι αν καμία φορα ο αδερφοί ήταν ο αυ
στηροί τιμωροί σε περιπτώσεΐί τιμ η ί, όμωί ήταν και ο ιδανικοί
προστάτηί που φρόντιζε πρώτα για την καλη αποκατάσταση τη ί α
δερφής κι έπειτα για τη δική-του τύχη.
Η γυναίκα του πρωτομάστορα, που την έχτισαν για να στεριώσει
το περίφημο γεφύρι τη ί Άρ τα ς, καταριέται:
Ώ ί τρέμει το καρυόφυλο, να τρέμει το γιοφύρι,
κ ι ώί πέφτουν τα δεντρόφυλλα, να πέφτουν οι διαβάτες.
Τηί θυμίζουν όμωί, ότι έχει αδερφό στην ξενιτεια:
-Κόρη το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε,
ΤΤόχείί μσνάκριβο αδερφό, μη λάχει και περάσει.
Κι αυτη το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δίνει:
-Αν τρέμουν τ ’ άγρια τα βουνά να τρέμει το γιοφύρι
κι αν πέφτουν τ ' άγρια τα πουλιά, να πέφτουν οι διαβάτες
τι έχω αδερφό στην ξενιτεια μη λάχει και περάσει.
Έτσ ι, η αδερφή ξεχνάει το δικό-τηί πόνο, συγχωρει τον άδικο
θάνατό-τηί για χάρη του αδερφού-τηί.
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Ένα Μανιάτικο μοιρολόγι, μας εξιστορεί τη δραματική αγωνία
μιας άλλης αδερφής:
Μια Οκόλη και μια Κυριακή -όιτου ξημέρων’ η Λαμπρή,
έφτιαχνε t ic τυρόπητες -κι εκείνες δεν εφτιάχνονταν.
Αλλα γίνονταν κομμάτια και τα αυγα δεν βάφονταν κόκκινα. Αυτα
τα υπερφυσικά σημεία την ανηουχουν, ο νούς-της πηγαίνει στο
κακο για το προσφιλέστερο-της πρόσωπο, τον αδερφό—της Καλαπόθο κι όχι Οτον άντρα-της. Ρωτάει μ’ ανησυχία τον πεθεp6-τηc:
" Ο αδερφός-μου Καλαπόθος να ζ ει;"
Ο πεθερός-της, τη συμβουλεύει να πάει η ίδια στη στάνη, που
ήταν ο αδερφός-της. Στο δρόμο, ρωτάει τους διαβάτες γεμάτη
ανησυχία, μα πέρνει αόριστες απαντήσεις.
Φτάνει στη στάνη και πρώτο κακο σημάδι, οι σκύλοι της ρίχνουνται αγριεμένοι. Touc ημερεύει και μέσα στη στάνη, στην αγκωνή
βρίσκει τον αδερφό—της ζαρωμένο, αμίλητο, κατάχαμα. Τον πιά
ν ει "μάχε σαράντα μαχαιριές - Μ έσ’ τις αγιάτρευτες μεριες Μίλα-μου ποιος είναι ο φονιάς" του κραίνει. Και η απροσδόκητη
απάντηση: " ο άντρας-σου και ο κουνιάδος-σου - εκείνοι με σκοτώσασι." Σαν τάκουσε η πονεμένη αδερφή "βάζει πέτρα στην
καρδια και δεν εμίλησε μιλιά" .
Κ ι αφου κατέβηκε στην Τζψοβα κι αγόρασε "σουλιμα" (σουμπλψε)
έπειτα με "γέλοια και με χωρατα", κάλεσε τον ύντρα—της και
τον κουνιάδο-της να φάνε. Και δηλητηριάζοντάς-τους "εχτέλεσε το χρέος-της" να εκδικηθεί τον αδικοσκοτωμένο αδερφό-της.
Μετα είπε και στον πεθερό-της:
Έκαμ’ 6 ,τι εκάμασι
εχτέλεσα το χρέος-μου
και όπως θέλεις κρίνε-το.
Και ο πεθερός, σα να υπόκυψε σε μια ηθικη προσταγή σεβαστή,
την εδικαίωσε και την έκαμε μάλιστα και κληρονόμο-του . . .

Η Φίλη: Η γυναίκα σαν φίλη, απασχόλησε αρκετα τη δημοτική
μας ποίηση. Μα η ζωη του ελληνικού λαου τ ότε, κατα τομεγαλύ
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τερο μέρος-του αγροτικού, στάθηκε πάντα πολυ απλη, στενή,
περιορισμένη. Την οσκητικη μάλιστα και αγνη ζωή-του μας φανε
ρώνει το πασίγνωστο τραγουδάκι:
Φύσηξε βοριάς, γλυκός βοριάς αέρας
και αντιφάνηκε το ποδοστράγαλό-της
έλομψ’ ο γιαλοί κ ι έλαμψ' ο κόσμος όλος . . .
Μακαρισμένη εποχή. Όπου έ ν ’ αθώο ποδοστράγαλο, αναστάτωνε
τη φύση και προκαλούσε τόσες συγκινήσεις*. Σήμερα, μένουμ’ α
συγκίνητοι κι αδιάφοροι σε πολυ σημαντικότερα κι αποκαλυπτικό
τερα θεάματα, που ούτε θα τολμούσε να διανοηθει καν ο λάίκος
τραγουδιστής. Και ίσως, να μην έχει άδικο, ο Ιταλός ποιητης
Μ αρινέττι, που συνιστούσε στις γυνα&ες να ντυθούν περσότερο
για να ουγκινουν.
Ο ι γυναίκες λοιπον τότε, αποτελούσαν σπάνιο και ακριβοθώρητο
είδος, ζώντας στο περιθώριο, περιορισμένες συχνά στο σπίτι και
κάτου απο την άγρυπνη και αυστηρην επίβλεψη του πατέρα, όταν
ήσαν μικρές, του αδερφού και πατέρα, όταν μεγάλωναν και του
σύζυγου, όταν παντρεύονταν. ΤΤαλαιότερα μάλιστα, ο περιορισμοί
αυτός ήταν απαραίτητος για να τις προφυλάξει απο τους Τούρ
κους.
Αλλα και κατα τους δύο τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας,
όταν η τούρκικη διοίκηση γίνεται ηπιότερη και μαλακότερη και οι
Έλληνες απσχτουν πολλά προνόμια και ζουν μάλλον ειρηνικά με
τους Τούρκους, ο περιορισμοί δεν μειώθηκε πολυ, γιατί είχε γί
νει παράδοση πλέον με την επίδραση μάλιστα της Ανατολικής συ
νήθειας του γυναικωνίτη.
Το πρόσωπο λοιπον που κυριαρχεί κ ι έχει περιθώριο για δράση εί
ναι ο άντρας. Και γι* αυτο είναι χαραχτηριστυιο και αξιοσημείω
το, ότι στα ερωτικά δημστικά-μας τραγούδια, υμνιέται περσότε
ρο (και κυρίως) ο άντρας, η αντρίκια ομορφιά, το παλληκάρι, ο
λεβέντης. Αυτο μάλιστα μας κάνει να πιστεύουμε, ότι οι ποιητές
τους είναι γυναίκες.
Αντίθετα στα σημερινά ερωτικά τραγούδια, επειδή οι όροι της
ζωης δεν είναι οι ίδιοι, γιατί η γυναίκα, όχι μόνο δεν ζει αυ
στηρό περιορισμένη στο σπίτι, αλλ’ απόχτησεν απίστευτα μεγάλη
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ελευθερία κι ερωτική δραστηριότητα, οι όροι αντιστράφηκαν. Ο ι
άντρες έχαβαν την παλια προνομιούχα-τους θέση, την ανεύθυνη
και δεσποτικη και γ ι’ αυτο τα επώνυμα τραγούδια-τους είναι γε
μάτα με αντρικό παράπονο κι απελπισμο για την απιστία της γυ
ναίκας .
Είναι όμως ακατανόητο αληθινα, επειδή σήμερα δεν είναι δα, ού
τε τόσο δύσκολες, ούτε άσπλαχνες οι γυναίκες. Είναι λοιπον α
νεξήγητο και περίεργο, γιατί τα σημερινά ερωτικά τραγούδια, τα
χαραχτηρίζει τόση απογοήτευση, τέτοιος ανικανοποίητος ανατο-λίτικος καημός και απαισιοδοξία, ενω τα παρόμοια τραγούδια άλ
λων λαων τα διακρίνει σχετική ευθυμία.
Έτσ ι, αν περιοριστούμε και σε λίγα επώνυμα ερωτικά σημερινά
τραγούδια, ο ένας παραξενεύεται γιατί να φύγει η φίλη-του:
Γιατί να φύγεις; Ποιος μου πήρε τη χαρά-μου;
Ο άλλος, της αραδιάζει ένα σωρο ερωτηματικό:
Ό λ ο μου λες πως πια δεν μ ' αγαπας. Γιατί, γιατί, γιατί;
Τρίτος συλλογίζεται:
Τί καημός που είναι ν ’ αγαπας και να μην αγαπιέσαι.
Άλλος φτάνει στη διαπασσων της απελπισίας και παρακαλει τη
φίλη-του που απίστησε να εγκληματίσει:
Σκότωσέ-με, τη ζωη χωρίς εσένα τ ί τη θέλω. Σκότωσέ-με!
Ενω, άλλος, φρονιμότερος, παρακαλει τους φίλους-του να τοναφήσουν να πιει για να ξεχάσει τον πόνο-του:
Αφήστε-με να πιω, αφήστε-με να πιω.
Και όμως όλες οι ταβέρνες, είναι ανοιχτές στη διάθεσή-του, όπου
εκει μέσα μάλιστα, ένας άλλος απατημένος ετοιμάζει την εκδύιησή-του και προειδοποιεί απειλητικό την άπιστη:
Θα σ’ εκδικηθώ όπου κι αν θάσαι
θα σ’ εκδικηθώ να το θυμάσαι.
Αντίθετα όμως προς τα επώνυμα σημερινά, τα δημοτικά τραγούδια
στο μεγαλύτερο μέρος-τους, εκφράζουν ποιητικότερα, τρυφερό
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τερα, το γυναικείο παράπονο για την αδιαφορώ και απιΟτία του ά
ντρα:
Έχω και χρόνους και καιρούς τον αγαπώ δεν είδα.
Τώρα τον βλέπω κι έρχεται κάτω ο’ ανήλιο κάμπο.
Άνθη τον τριγυρίζουνε και μόσχοι τον μυρίζουν
και τα σγουρά-του τα μαλλια, το νού-μου συνεπήραν.
-ΤΤού ήσουν λεβέντη-μ’ όμορφε και πολυαγαπημένε
-Κόρη, κλειδιά σ’ αγόρασα κι αντίκλειδα σ’ αφίνω
κλείδωσε την καρδούλα-σου κι απόμεινε τους πόνους.
Και σ άλλο δημοτικο:
Μια λυγερή βαριαρρωστα, μια λυγερή πεθαίνει,
για ενοε αγούρου αγκάλιασμα, για ενος αγούρου αγάπη
για ενος σγουρου, για ενοϊ ξανθού, ενος αγγελομάτη.
Ενω άλλη, απαντάει στο φίλο—της για το λόγο που τη βλέπει χλωμιασμένη: τ ί μ’ ερωτάεις άπιστε;
Κ ’ άκουσα άλλην αγαπας κι εχάθηκ’ η ζωή-μου.
Αλλου κυριαρχεί ο πόθος για εκδίκηση (όπως στο σημερινό τρα
γούδι "Θ α Εκδικηθώ", αλλα σε ηπιότερο τόνο):
Πουλάκια πούστε στα κλαδια και στις κοντοραχούλες
Μην είδατε τον αρνηστη, τον ψεύτη της αγάπης;
Όπου μ’ εφίλειε κι ώμονε ποτε δεν απαρνιέται
Και τώρα μ’ απαρνίϋτηκε, σαν καλαμια στον κάμπο.
Βάνουν φωτιά στην καλαμια κι απομαυρίζει ο κάμπος
Έτσι είναι κι η καρδούλα-μου μαύρη σκοτεινιασμένη
Θέλω να τον καταραστω, μα τον πονει η ψυχή-μου.
Μα πάλι ας τον καταραστω κι ό ,τ ι του μέλλει ας πάθει.
Και άλλη, απολησμονημένη, ακολουθεί το παράδειγμά-της για
τον ξενιτεμένο φίλο-της ή μάλλον άντρα-της:
Η κόρη πούχε τον καημό, το πέλαγο σγναντεύει
Βλέπει καράβια κ ’ έρχονται, βαρκούλες κι αρμενίζουν
Μάνα κατέβα ρώτα-τα, κατέβα ξέτασέ-τα
Ποιες θάλασσες και ποια νησιά, χαίρουνται τον καλό-μου
Σε τ ί τραπέζι τρώει ψωμι και το δικό-μου είν* άδειο.
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Τίνος χεράκια τον κερνάν και τα δικά-μου τρέμουν;
Τίνος ματάκια τον κυτταν και τα δικά-μου τρέχουν;
Τίνος τα χείλη τον φιλούν και τα δικά-μου σκάζουν.
Κάνω να τον καταραστω και πάλι τον λυπούμαι
Τ’ είν' ακριβοί της μάνας-του και μοναχοί 8ικde-μου.
Μα γω θα τον καταραστω κι ας κάμ’ ο θιος τ ί θέλει.
Ά λ λ η , πιο συγκροτημένη, εκφράζει ηρεμότερα τη ζηλοτυπία—της:
Αυγερινός θε να γενω, νάρθω στην κάμερή-σου.
No ιδω την τάβλα όπου δειπνας, την κλίνη οπου κοιμάσαι,
την κόρη π’ αγγαλιάζεσαι, αν είν’ καλλια ’πομένα.
Οπωσδήποτε, τον ασίγαστο καημό για την επιστροφή του ξενιτε
μένου άντρα ή φίλου, μας τον εκφράζουν μ’ άφθαστη ποιητικη
τρυφερότητα τα γυναικεία τραγούδια:
Ξενιτεμένο-μου πουλί και παραπονεμένο,
η ξενιτεια σε χαίρεται κι εγώ ’χω τον καημό-σου, κλπ.
ΤΓαράπονα όμως για γυναίκες άπιστες, όπως έχουμε στα τωρινά
τραγούδια πολλά, είναι σπάνια στις συλλογές των δημοτικών-μας
και εχτος απο δύο που αναφέραμε, τ 1 άλλα είναι λιγοστά και αό
ριστα:
Μηλιά που σε καμάρωνα καθημερνη και σκόλη,
Τωρά ’μπλεξες τα κλώνια-σου σε ξένο περιβόλι.
Άλλος παραπονιέται:
Άλλη φορα ήμουν άγγελος, τώρ’ αγγελίζουν άλλοι.
Στη βρύση πούπινα νερο, τώρα ποτίζουντ’ άλλοι.
Ένας άλλος παραξενεύεται για τη θερμότητα και την προθυμώ
της φίλης-του:
Στον κόσμο δεν απάντησα πιο σπλαχνική γυναίκα,
να της ζήτας ένα φιλι και να σου δίνει δέκα.
Κάποιος που, όπως φαίνεται, στάθηκε πολυ άτυχος στις αισθηματικές-του σχέσεις, εκφράζεται με πικρία μεγάλη κι απσγοήτεψη
για όλες τις γυναύιες χωρίς εξαίρεση:
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Ό τα ν ανθίσει ο σπάλαθρος και βγάλει κολοκύθια,
τότε θενα πιστέψουμε τηε γυναικος αλήθεια.
Ωστόσο αυτα, είναι σπανιότερα περιστατικό. ΤΤολυ πιο συχνά,κυ
ριαρχεί η αγάπη και η πίστη, προς τη Μία και διαλεχτή, προβ
τον Ένα, το λεβέντη και η αφοσίωση και η εμπιστοσύνη τότε
φτάνει "έως θανάτου", άσχετ’ αν είναι άντρας ή γυναίκα:
Α μ' αγαπαε κ ’ είν’ όνειρο, ποτε να μην ξυπνήσω,
γιατί με την αγάπη-σου, ποθω να ξεψυχήσω.
Κ ι αν αντίξοα περιστατίΗα τηε ζωηε τουε χωρίϋουν, ο άντραε μ’
αυταπάρνηση θα την περιμένει, θα την περιμένει πάντα:
Μικρή, μικρή σ’ αγάπησα, μεγάλη δε Οε πήρα,
όμωε θενάρθει έναε καιροε, που θα Οε πάρω χήρα . . .
Γενικά, λοιπον, μπορούμε να πούμε για τιε γυναίκες, ότι ίσωε,
γιατί ο κόσμος τότε ήταν πιο ηθικοε και απλοε, οι γυναύιεε ήσαν
περιορισμένες στο σπιτικό-τουε και το φρόντιζαν. " Έρως σχολαζόντων ασχολία", έλεγε και ο αρχαίοε κυνικοε φιλόσοφος Διογένηε.
Καθώς όμως, δεν ήταν συχνή η επικοινωνία-τους με άντρες, ού
τε θεωρούσαν κοινώνική-τους υποχρέωση και απόδειξη πολιτισμού
την απιστία, ήσαν αφοσιωμένες και πίστες στη μεγάλη πλειονότητά-τους, ακόμα κι εκείνες που είχαν αποληΟμονηθει, απο τους
ξενιτεμένους άντρες-τους, "ο ι απαρνημένες" όπως τις έλεγε ο
λαος.
Κι όταν ακόμα κανένας εξαιρετικό ζηλότυπος άντρας εκδήλωνε
τη δυσπιστία-του, η γυναίκα-του με όλο το πάθος της αγνής ψυχής-της, διαμαρτύρεται και του προτείνει ν ’ ανοίξει την καρδιά
της:
Κι αν βρεις απ’ άλλο νιο φιλι, κι απ’ άλλο νιον αγάπη,
σφάξε-με αφέντη-μ’ βφάξε-με πάνω στα γόνατά-σου.

Ποιος όμως ήταν ο ιδανικός άντρας για τη γυναίκα και ποια
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γυ

ναίκα γιο τον άντρα; Η γυναίκα τον θέλει νέο, παλληκάρι κι αν
είναι και τραγουδιστής, ακόμα καλύτερα. Για ένα μάλιστα τρα
γουδιστή, αναστατώθηκε και μια καλόγρια:
ΤΤοιοί ήταν ττου τραγούδαγε εχτες το βράδυ βράδυ,
που τόλεγε τόσ’ όμορφα και παραπονεμένα;
Ξυπνάει τ* αηδόνια ’χ τις φωλιές τα λάφια ’χ τα λαγκάδια
ξυπνάει και μια καλόγρια μέσ’ απο το κελλί-της.
Σκώρτει πετάει τα ράσα-της, κόφτει τα κομπολόγια.
-Σύρτε σταυροί στιε εκκλησίες, ράσα στα μοναστήρια
κ ι εγω με τον τραγουδιστή απόψε θα ξωμείνω,
που τόλεγε τόσ’ όμορφα και παραπονεμένα.
Γενικά, όφείλουμε να εξάρουμε τ ’ α/να και ανιδιοτελή αισθήματα
των παλαιότερων γυναικών του λαού-μας. Κανένας υλικός υπολο
γισμοί . Αγάπη πλέρια προς την ομορφιά κι αποστροφή στην υλικην
εκμετάλλευση της αγάπης.
Τα χρήματα, την αφήνουν ασυγκίνητη, τα περιφρονει μπροστά στη
λεβεντιά, στα νιάτα και την ομορφιά. Τίποτ’ άλλο δεν επιθυμεί
περσότερο απο τα νιάτα και τίποτε δεν αποστρέφεται τόσο, όσο
τα γηρατεια κι όταν ακόμα είναι συνοδεμένα με πολυν πλούτο.
Κανένας συμβιβασμός, κανένας σύγχρονος υπολογισμος, να προ
τιμήσουν απο τον άντρα που τους αρέσει, το χρήμα που θα τις ε
ξασφαλίσει τις υλικές ανέσεις της ζωης, μαζι με την καθημερινη
αηδία του άντρα του γέρου, του μαραζωμένου, που αποστρέφουνται με όλη τη δύναμη της ψυχής-τους:
Δ εν θέλω γέρο και φλουριά
μον’ θέλω νιότη κι ομορφιά.
Δεν πουλιώνται αυτα τα νιάτα
και δεν γίνουνται πραμάτια
χάρισμα θενα τα πάρει
όποιο είν άξιο παλληκάρι.
Και όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα, μια νύφη, ίσως και μελλόνυφηνα
διαλέξει, ανάμεσα στον πλούτο και την ομορφιά, δεν διστάζει
καθόλου, αντικρύζοντας τη σκληρη πραγματικότητα:
Στο παρεθύρι κάθεται η πεθερά κ ι η νύφη
με τα μαλάκια ξέπλεγα στις πλάτες—της ριγμένα.
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Ούλον τον κάμπο αγνάντευε, τα πράσινα λιβάδια.
-Θα σε ρωτήσω, πεθερά, θα σε ρωτήσω η μάνα,
το τίνος είν τα πρόβατα τ αργυροκουδουνάτα
που χίλιασαν και μαύρισαν και γέμισαν οι ράχες;
Δικά-μας είναι νύφη-μου, δικά-μας μαυρομάτα.
Κι αφου έλαβε την ίδιαν απάντηση για τ ’ άλογα, τους πιστικούς,
και τους σκύλους, στο τέλος έκαμε και την κρίσιμη ερώτηση:
-Θα σε ρωτήσω πεθερά, θα σε ρωτήσω η μάνα,
το τίνος είν’ εκειος ο νιος ο μαυροκιτρινιάρης;
-Άντρας δικός-σου νύφη-μου, δικός-σου, μαυρομάτα.
-Φωτιά να κάψει τ ’ άσπρα-του και φλόγα τα φλουριά-του,
λύκος να φάει τα πρόβατα κι αρκούδα τ ’ άλογό-του,
μπροστά στον άντρα τον καλο, μπροστά στο παλληκάρι!
Ομως δε στρέφεται μονάχα η δικί^τους προτίμηση προς την ομορφιά,
τα νιάτα κι αδιαφορία για τον πλούτο, αλλ’ αισθάνονται περιφρόνηση
κι αποστροφή και για τους άντρες που παίρνουν άσκημες γυναίκες:
ΤΤόχουν άσκημες γυναίκες,
μαύρα κούτσουρα αγκαλιάζουν
και φιλούν κι αναστενάζουν.
Και σ’ άλλο:
Ανάθεμάτονε το νιο που πάρει γρια γυναίκα.
Ομως δεν έλειπε και η ζηλοτυπία στις γυναίκες και κάποτε ίσως
και αδικαιολόγητη:
Διαβαίνω απο την πόρτα-σου, σε βλέπω χολιασμένη,
και στο δεξί-σου μάγουλο, ήσουν ακουμπισμένη.
Μέσα η καρδιά-μου λάχτισε όσο να σ' ε ρωτήσω,
τ ί πίκρα έχεις στην καρδια να σε παρηγορήσω.
-Τί μ’ ε ρωτάεις άπιστε, τ ί ήταν η αφορμή-μου;
άκουοα νάλλην αγαπας και χάθηκ’ η ζωή-μου.
-TTotoc το είπε περιστέρα-μου, ποιος το είπε, κρύα βρύση,
που να χωρίσει λεμονιά, να πάρει κυπαρίσι.
Αν το είπε τ ’ άστρο να χαθεί, κι ο ήλιος να θαμπώσει
κι αν το είπε κόρη ανύπαντρη, άντρα μην ανταμώσει!
•
ΤΤώς όμως ήθελεν ο άντρας τη γυναίκα; ΤΤοια στάθηκε στη ζωήτου
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και ποια η προτ£μησή-του; Εδω, λοιπον, τα πράγματα είναι λίγο
Οκοτεινα και ακαθόριστα. Την ήθελε βέβαια νέα, "πεντάμορφη,
πανώρια, ηλιογέννητη", αλλα δεν μπορούμε μ’ ακρίβεια να έχου
με μια σαφη ιδέα, ποια περιεχτικότητα έδινε σ’ αυτη την έννοια.
Φαίνεται, πως έτσι παράμερα που ζούσεν η γυναίκα, δεν αποτέλεσε ποτε στη ζωή-του μοναδικο κίνητρο, αντικειμενικό σκοπο,
ανίκητο πάθος. Δεν την τραγούδησε ποτε με το πάθος και τη λα
τρεία, όπως έκαναν για τη γυναίκα οι ραψωδοί τηε ΔύΟηε, οι
Τροβαδούροι.
Η ποθητη γυναίκα είναι ανώνυμη κι ακαθόριστη, όπωε ανώνυμοι
μένουν κι οι ποιητεε των δημοτικών-μαε τραγουδιων. Δεν έχουμε
στη δημοτική-μαε ποίηση, αντιπροσωπευτικουε τύπουε γυναικών,
όπωε η Ιουλιέττα, η Βεατρίκη, η Λάουρα, η ΔουλτΟινέα. Και μό
νο στα νεότερα χρόνια, προβάλλει η μορφή τηε Μαρίαε ΤΓενταγιώτισσαε, αλλα κι αυτη ακαθόριστη.
Ο ύτε βλέπουμε να υμνιέται ο ανώτεροε τύποε τηε γυναίκαε, που
τη στολίζουν πλάι στα σωματικα και τα ηθικά χαρίσματα. Και θα
μπορούσαμε ίσωε να πούμε, ότι οι αξιώσειε τηε γυναίκαε για τον
άντρα, ήσαν ανώτερεε, εκλεχτικότερεε απ’ ότι του άντρα για τη
γυναίκα.
Ο άντραε φαίνεται επιθυμεί απλα την όμορφη, όχι όμωε την όμορ
φη που την ανεβάζει περσότερο και η ξεχωριστή προσωπικότητα
και περιορίζεται μόνο ν ’ αντιπαθεί την άσχημη και την περασμένη
στην ηλικία.
ΤΤολλεε φορεε μάλιστα, οι 6ιαθέσειε-του, οι προτιμήσειε-του,
είναι πολύπλοκες, μπερδεμένεε, δυσκολεύεται ποια να προτιμή
σει και στο τέλοε καταλήγει να τιε προτιμάει όλ εε. ( Σ ’ αυτο ί
σωε συντελούσε και η γειτονική πολυγαμία των Τούρκων.) ΤΤρστι.μάει την ψηλη, μα και η κοντή δεν του φαίνεται άσχημη και η λε
πτή μα και η παχουλή ακόμα και με όλα τα χρώματα, ξανθεε, μελαχροινεε, καστανές, κλπ.
Δεν είναι μια, δεν είναι δυο, τρειε είν’ ναναθεμάτεε
πέΟτε-μου ποια ν ’ απαρνηθω, πουν’ όλες μαυρομάτες;
Και πάλι συλλογίζεται και βγαίνει απο την απορία:
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Οπώχει δυο αγαπητικεε, έχει χαρα μεγάλη
αν τα χαλάσει με τη μια, κινα και πάει στην άλλη.
Άλλοε θυμιέταί τη συμβουλή τηε μάναε-του:
ΤΤαντα λεγέ-μου η μάνα-μου, πάντα παραγγελνέ-μου,
Όπου μ ι αν δειε την όμορφη, αγάπα τηνε γιέ-μου.
Και σο φιλόστοργοι γιοε, ακολουθεί πίστα τη συμβουλή-τηε:
Για μαύρα μάτια χάνουμαι, για γαλανα πεθαίνω
και για τα περδικόματα, σκίζω τη γηε και μπαίνω.
-Τηε άσπρης τα φιλήματα, κάντιοε απ το μισίρι
Μ ’ αλήθεια τηε μελαχροινηε ατίμητο ζαφείρι.
Σ ’ ένα πράγμα όμωε ταιριάζουν άντρεε και οι νέεε γυναίκες, ότι
προτιμάν την ομορφιά κι όχι τα πλούτη:
Σαν κίνησεν ο νιούτσικοε να πάει να’ αρραβωνίσει,
ούτε το ρούχο-του έβαλεν, ούτε ζουνάρι εζώστη.
Κι η μάνα-του του φώναζε κι η μάνα-του του λέει:
-Γύρισε πάρ’ το ρούχο-σου, ζώσου και το ζουνάρι,
και σύρε'ν’ αρραβωνιαστειε, παπα τη θυγατέρα.
Γύρεψε βόιδια στο ζυγο, γελάδια στην αγέλη,
μούλεε, φοράδεε κι άλογα κι ασέλλινο πουλάρι.
-Εκει που πάγω μάνα-μου, εγω ν ’ αρραβωνίσω,
ούτε για ρούχα με ρωτάν, ούτε και για ζουνάρι.
Εκει τηραν τα νιάτα-μου, τηραν την ομορφιά-μου.
Κι εγω στα πλούσια τα προικιά, το νού-μου δεν τον έχω,
το έχω για τηε λυγερηε, τα μάτια και τα φρύδια.
•
Η προτίμηση στιε ξανθιεε: Όπωε στην αρχαία Ελλάδα, ξανθεε
παρουσίαζαν οι ποιητεε τιε θεεε, ξανθεε και τιε χάριτεε. Και
είναι αξιοπρόσεχτο, πόσα βαθια κι υποσυνείδητα ζουν οι προτι
μήσεις, οι συνήθειεε, οι αντιλήψειε των αρχαίων Ελλήνων, ακόμα
και τηε θρησκείαε-τουε στην ψυχή-μαε.
"Έτσι και η προτίμηση των ποιητών των δημοτικών-μαε τραγουδιων
ίσωε επειδή πάντα ήταν σπανιότερο αυτο το χρώμα και γιατί ακό
μα δεν είχε προοδέψει τόσο η βαφη των μαλλιών, προε τιε ξανθεε
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κυρίω ς η συμπάθεια κ α ι ο θαυμασμοί φ ανερώ νεται.
Για μια λοιπον ξανθή διαβόλασσα "απετάξατο τω Κυρίω" κι ένας
φτωχός καλόγερος και μας ξομολογιέται με ειλικρίνεια το πάθημά
του, αν και απο μικρός είχ’ αφιερωθεί στα θεία και πατέ-του δεν
είχε πέσει στον πειρασμό και μάλιστα σε μεγάλη θρησκευτικη
γιορτή:
Και μια Λαμπρή, μια Κυριακή, μια πίσημην ημέρα,
ΤΤροσκυνητη με στείλανε σ’ έν ’ άλλο μοναστήρι.
Κι είδα γυναίκες όμορφες, κορίτσια στονκαιρό-τους.
Ξάνθη κόρη με πλάνεσε και θέλω να την πάρω,
ΤΤοδοκλωτσω τα ράσα-μου, ρίχνω τα φυλαχτά-μου.
Μα αν ο καημένος ο καλόγερος, εθυσίασε την ψυχή-του κι εποδοκλωτσούσε τα ράσα-του, χάρη μιας ξανθιας, ένας νέος, έχανε
κατι πολυτιμότερο:
Άγουρος πέτρα πελεκάει με τόνα-του το χέρι.
- Άγουρε πούν’ το χέρι-σου και πελεκάς με τόνα
-Κόρη ξανθην εφίλησα και μούκοψαν το χέρι.
Ας την εματαφύλαγα κι ας μούκοβαν και τάλλο
κι ας την ετριτοφύλαγα κι ας μέκοβαν και μένα.
Κι ένας χαριτωμένος βοβκος Κρητικός, που είχε το ωραιότερο
κοπάδι, μας διηγιέται στη μητρική-του γλωσσική διάλεχτο:
Δώδεκα χρόνους έκαμα βοσκος στη Σαλονίκη.
Κι η βοσκική-μου ιντάντονε; κορίτσια εννιά χιλιάδες.
Χώρια εμέτρουν τις ξανθιες, χώρια τις μαυρομάτες
χώρια τσι γΛτανόφρυδες, τσ’ αλυσσοδιπλωμένες,
μα διάκοψέ-μου μια ξανθεια το φιόρε τση καρδιάς-μου.
Ο μ ω ϊ δεν είναι αρκετό, να είναι μονάχα ξανθή, αλλα και λεπτή
και ψηλη. Και για μια τέτοια λαχταράει κάποιου η καρδιά-του:
Για μια ξανθή, για μια λεπτή, μια χαμηλοβλεπούσα
όπου γελα και πέφτουνε τα ρόδα στην ποδιά-της.
Αναμφισβήτητη λοιπον φαίνεται η προτίμηση για τις ξανθιες γυ
ναίκες, ίσως γιατί καθώς ήσαν σπάνιες, ξεχώριζαν απο τις άλλες.

ΤΤοιος όμωε ήταν ο ιδανικός τύπος της γυναίνααε ομορφιάς της
"πεντάμορφης", όπως την αποκαλει και τη θέλει, δεν μας διευ
κρινίζει με Οαφήνεια κι αποφεύγει μάλιστα ο λάίκος ποιητης να
μας περιγράψει. Δεν δυσκολεύεται όμως, ν ’ αποκλείσει όλες τις
άλλες τις όμορφες, με αδικαιολόγητη σκληρότητα:
Όμορφη είσαι και καλή ’σαι
μα πεντάμορφη δεν είσαι.
Αφήνει λοιπον ακαθόριστο, το πρότυπο της απόλυτης γυναικείας
ομορφιάς, όπως το εννοούσε και το ήθελε. Είναι όμως πολυ σημα
ντικό, πως οι άπλοι, άγνωστοι, και ίσως κι αγράμματοι ποιητές
των δημοτικών-μας τραγουδιων, αυτοσυνείδητα κι έμφυτα, φαίνε
ται ν ' ακολουθουν τον Ό μηρο, που αντι να μας περιγράφει ο ί
διος την ομορφιά της περιβόητης Ελένης, βάνει τους γέρους
Τρώες να τη θαψάζουν και να βρίσκουν δικαιολογημένο και τον
πόλεμο για μια τόσον άμορφη γυναίκα. Κι ας θυμηθούμε τους ω
ραίους Οτίχους-του, με τα λόγια των Τρώων:
Ό χ ι1
, για πλάσμα σαν κι αυτη δεν είναι κατηγόρια,
τόσον καιρό που Οφάζουνται οι Δαναοί κι οι Τρώες.
Αλήθεια, αθάνατη θεα, λες κ ι είναι σαν τη βλέπεις...
(Ιλιάδα, Γ Γ, 151)
Μ ε τον ίδιο ωραίο και πρωτότυπο τρόπο και ο Αίϊΐκος τραγουδι
στής, μας δίνει παραστατικότατα την εντύπωση, απο το πέρασμα
μιας ωραίας κόρης, που ξεπερνάει κάθε άλλου είδους περιγραφή
της ομορφιάς-της:
Στο δρόμο όπου πήγαινε τα μονοπάτια ανθούσαν.
Κι ωσαν την είδε η εκκλησία απ’ άκρη σ’ άκρη σείστη.
ΤΤαπας την είδε κι έσφαλε, διάκος κι αποξεχάστη,
τα ψαλτικά-τους έχασαν ψάλτες και καλανάρχες.
Οπωσδήποτε τελικά, πρέπει να εξαρθει και να τονιστεί ο σεβα
σμός και η συμπεριφορά του νεότερου Έλληνα, απέναντι στη γυ
ναίκα. Και μάλιστα, όχι μόνο του απλού και φιλήσυχου Έλληνα
με τα εξευγενισμένα και εξημερωμένα αισθήματα, που κληρονό
μησε απο τον παλαιότερο και ανθρωπιστικότερο πολιτισμο των
προγόνων-του.
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Το σπουδαιότερο και το πιο αξιοσημείωτο είναι, ότι και ο τραχύς
πολεμιστήν των βουνών, ο ανυπόταχτοε και ασυμβίβαστος με την
σκλαβια κλέφτης, έδειχνεν έναν αξιοθαύμαστο σεβασμό για τη
γυναίκα. Ο ι άγραφοι ηθικοί νόμοι της κλεφτουριας απαιτούσαν
αυστηρα την προστασία και το σεβασμό οποιοσδήποτε γυναίκας,
νέας ή ηλικιωμένης, όμορφης ή όχι, κάθε γυναίκας, ακόμα και
Τούρκισας.
Ό λ ο ι λοιπον οι κλέφτες, μ’ ελάχιστες εξαιρέσεις (όπως του Μορ Λτη πρωτοκλέφτη Ζαχαρία), τηρούσαν απαρέγκλιτα τον άγραφο
ηθικό νόμο-τους και τιμωρούσαν αμείλιχτα τους λιγοστούς παρα
βάτες. Αναφέρεται μάλιστα, ότι έναν Έλληνα κλεφτοκαπετάνιο,
που βίασε μια τουρκοπούλα αιχμάλωτή-του, προτού πάρει τα λύ
τρα, τα παλληκάρια-του τον σκότωσαν1
. (Κ . ΤΤαπαρρηγόπουλου,
ΕβΓ, 141.)
Η επίγνωση αυτη για το οεβασμό-τους, έκανε και τις νέες ακόμα
γυναίκες να μη φοβούνται τους κλέφτες και να μη διστάζουν να
τους πλησιάσουν, όπως φαίνεται στο παρακάτω δημοτικο:
-ΤΤούσουν περιστερούλα-μου τόσον καιρό που λείπεις;
-ΤΤήγα να μάσω λάχανα με τάλλα τα κορίτσια
και οι κλέφτες μας αγνάντευαν απο ψηλα λημέρια.
-Κορίτσια μαυρομάτικα και γάίτανοφρυδάτα,
για ελάτε στο λημέρι-μας δυο λόγια να σας πούμε.
Μην είναι Τούρκος στο χωρίο, μην είναι κι Αρβανίτες;
-Εμείς εβγήκαμε ταχια μέσ απο το χωριό-μας,
δεν ξέρουμε, δεν είδαμε κι αν είναι κι αν δεν είναι.
Σαράντα κλέφτες ήτανε τριγύρω ξαπλωμένοι,
κ ι ένα μικρό κλεφτόπουλο, ντυμένο στο χρυσάφι,
απίδια μας εφίλεψε και κρυο νερ’ απ’ τη βρύση.
-Σύρτε κορίτσια, στο καλο κι ανθρώπου μην το πήτε.
Αλλα και το αγέρωχο θάρρος και η περηφάνεια της αρχοντοπού- .
λας Ειρήνης, φανερώνει, ότι είχε και τη βεβαιότητα, ότι οι κλέ
φτες θα σεβαστούν και την τιμή-της και την κοινωνική θέση-της:
Ο Σκυλοδήμος έτρωγε στα έλοτ’ αποκάτω,
και την Ειρήνη στο νλευρσν είχε να τον κεράσει.
-Κέρναμ’ Ειρήνη-μ’ εύμορφη, κέρναμ' όσο να φέξει,
όσο να έβγει ο αυγερινός, να πάγη η πούλια γεύμα.
Κ ι απαι σε στέλνω σπίτι-σου με δέκα ναλληκάρια.
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-Δήμο, 6ev είμαι δούλα-σου κρασί να σε κεράσω.
Εχω εψαι νύφη προεστών κι αρχόντων θυγατέρα.
Και τελειώνουμε τη σύντομην αυτήν επισκόπηση, μ’ ένα άλλο 6ημοτικο τραγούδι, που δείχνει τα αισθήματα και την αφοσίωση του
Έλληνα, σαν οικογενειάρχη:
Μαράθηκαν τα δέντρα κι ούλα τα κλαρια,
μαράθηκε κ ι ο Δήμος οχ τα κλάματα.
Βγαίνει στα πέντε αλώνια, αγνάντια στο χωρίο,
βλέπει φωτιές και καίνε μέσ’ στα σπίτια-του
και κάθεται και κλαίει κι ούλο θλφ ετα ι.
Κι η μάνα-του του λέει τον παρηγοράει
"Σώπα καημένε Δήμο, μην πικρένεΟαι,
Κι εγω σου φκειάνω σπίτια, πύργους γυάλινους."
-Δεν κλαίω ο μαύρος τα σπίτια, μάιδε τ* άσπρα-μου,
μον’ κλαίω τη φαμελιά-μου, τη γυναύ<α-μου.
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Η ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΤΡΙΝ ΤΟ 1821

Οπως είναι γνωστό, ον Τούρκοι σεβάστηκαν την κοινοτική αυτο
διοίκηση, που βρήκαν να υπάρχει απο τη Φραγκοκρατία στην Ελ
λάδα και παλαιότερα. Πολλές ορεινεε μάλιστα κοινότητες, είτε
με τα όπλα, είτε με συμβάσεις, είχαν αποχτήσει αυτοτέλεια.
Άλλες αποτελούσαν αυτόνομες ομοσπονδίες, όπως τα δώδεκα
Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής, ιτριν απο τη μεγάλη-μας επανά
σταση. Στη Χαλκιδική λειτουργούσαν 5 0 0 - 6 0 0 καμίνια, είναι
όμως άγνωστο πόσο μετάλλευμα έβγαζαν. Οπωσδήποτε η ποσότητα
φαίνεται ήταν σημαντικη, γιατί έδιναν κάθε χρόνο Οτο Σουλτανικο Ταμείο 2 2 0 οκάδες καθαρον άργυρο.
ΤΤαρόμοιες ομοσπονδίες, με σοβαρην ανάπτυξη βιοτεχνίας, υπήρ
χαν και στην Ήπειρο. Βορεινά στα Γιάννινα, τα Ζαγόρια με σα
ράντα χωρία και πρωτεύουσα το Καπέσοβο κι ανατολικα στα Γιάννινα και δυτικά της ΤΤίνδου, Τα Βλαχοχώρια, που ήσαν ανάμιχτα
Έλληνες και Βλάχους, που μιλούσαν Ελληνικά. Τα Βλαχοχώρια,ήσαν χωρισμένα σε δυο ομοσπονδίες, η μία με κέντρο τις Καλαρρύτες και η άλλη το Συράκο (με 42 χωρία), που είχαν περσότερην
αυτοτέλεια κι απο τα Ζαγοροχώρια.
Σ ’ αυτές τις ομοσπονδίες, η μικροτεχνία και η χρυσοχΛα, είχαν
μεγάλην ανάπτυξη, ενω ιδιαίτερα οι Βλάχοι της ΤΤίνδου, είχαν
επίδοση στην κλωΟτουργία και την υφαντουργία. Ο ι ομοσπονδίες
έκαναν εξαγωγικο εμπόριο οικοτεχνίας και βιοτεχνίας καθώς και
με ναυτικές κάπες. ΤΤολλοί-τους ήσαν εγκαταστημένοι σ’ όλες
τις παράλιες πόλεις της Ευρώπης μέχρι το Γιβραλταρ και όταν
ξαναγύριζαν έφερναν στην πατρίδα-τους χρυσάφι κι άλλ’ αγαθα
πολιτιστικά και προπάντων βιβλιοθήκες πολύτιμες.
Στο ΤΤήλιο, τα 24 μεγάλα και πλούσια χωριά-του, σημείωσαν με
γάλη πρόοδο. Είχαν καθηγητη της Χημείας και Πειραματικής Φυ
σικής κι όργανα για πειράματα γαλβανισμού, καθώς και ηλεχτρικες μηχανές (φυσικά πρωτόγονα). Έκαναν μεγάλο εμπόριο με την
Ανατολή και την προμήθευαν μάλλινα σκεπάσματα και μετάξι.
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Η Αγυια και τα γύρω χωριά-ίης Ρέτσανη, Σελίτσανη, Μεγαλόβρυση κλπ ., είχαν πλούσια παραγωγή σε μετάξι, καθώς και πολυ αν
θήρα μεταξουργεία, υφαντήρια και βαφεία yia φημισμένα μεταξω
τό υφάσματα (φυτίλια), βαμβακομέταξα (αλατζάδες) και βαμβακε
ρές πετοέτες. Γενικά και τα 24 χωρία στο ΤΤήλιο, με τη μεγάλη
παραγωγή σε μετάξι, έκτος απο τα υφόοματα, έκαναν και μετα
ξωτό μαντήλια, κουμπιά, ζωνάρια, κλωΟτες ραφής (μπρισίμια),
σειρήτια (γαϊτάνια), καθώς και χοντρά υφάσματα και τάπητες απο
μαλλί (γιδότριχες) και άλλες μικρότερες χειροτεχνίες. Ο Τύρναβος στη Θεσσαλία, βαμβακομέταξους αλατζάδες και βορειό
τερα η Βέρροια τα ωραία-της πεστιμάλια (λουτρικα είδη, κλπ .).
Αλλα και πολλοί κληρικοί (στο Ά γ ιο ν Ο ρ ο ς ), είχαν επίδοση στη
βιοτεχνία και κάθε εβδομάδα στην αγορα των Καρύων, πουλούσαν
στους μονάχους των μοναστηριων, τα πρόίόντα της βιοτεχνίας
τους, δηλ. υφάσματα, κάλτσες, αιθέρια έλαια, εικόνες αγίων,
μαχαιροπήρουνα κλπ. Και ο περιηγητης Τουρνεφορ, είδε τον επί
σκοπο Κέας (καθώς και άλλους νησιώτες), να κάθεται στην άκρη
της ταράστας-του να κλώθει μετάξι, ν ’ αφήνει τ ’ αδράχτι να πέ
φτει στο κενο και να το ξανασέρνει στρίβοντας την κλωστή.

Στη Θεσσαλία, τα περίφημ’ Αμπελάκια, έφταναν απο το 1795 σε
μεγάλην ακμη. Ο λοι-τους οι κάτοικοι ( 4 . 0 0 0 ) , εργάζονταν σα
τις μέλισσες με τη βαφική. Ο ι άντρες, έβαφαν το βαμπάκι και οι
γυναίκες, γέροι, παιδια το έκλωθαν. Υπήρχαν 24 εργοστάσια
βαφικής, που ετοίμαζαν κάθε χρόνο 2 . 5 0 0 μπάλες βαμπάκι, απο
εκατό οκάδες την καθεμια κι έσερναν 3 . 0 0 0 δέματα με νήματα
ερυθροβαμμένα με καραβάνια στη Γερμανία, Δρέσδη, Αμβούργο,
Λειψία, στην Αγγλία, Τεργέστη, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινού
πολη Σμύρνη. Είχαν ανταποκριτές ή και υποκαταστήματα σ’ όλες
τ·.; πόλεις, που συνενώθηκαν σ’ ετερόρρυθμη εταιρία ("Συντροφία"). Σ τ ’ Αμπελάκια, υπήρχαν πολλοί, που με τα συχνά και πολύκαιρα ταξίδια-τους στη Γερμανία, είχαν μάθει τα Γερμανικα, ό
όπως αναφέρει ο Σουηδος περιηγητης B JO R N ST A EH E (που τα επισκέφτηκε το 1779). Το ίδιο βεβαιώνει και ο Γερμανός περιηγη
της Βαρθόλδυ (που πήγε το 1803), ότι υπήρχαν πολλοί γερμανομαθεις κι άλλοι νέοι και οι εξάδελφοι Δρόσοι, που είχαν σπουδά
σει φιλοσοφία στη Λειψία και την Ιένα. Ο ι Αμπελακιώτες, με τα
ταξίδια-τους στη Γερμανία, είχαν εξευρωπάΐοθει κι έφτιαχναν
σπίτια ωραία κι εφρόντιζαν και δαπανούσαν άφθονα για τον καλ-
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λωπισμο την πατρίδαc-touc . Έδιναν και θεατρικες παραστάσεις
μ’ έργα του σύγχρονου Γερμανού κωμωδιογράφου Κοτζεμπου. Υ 
πήρχαν κι Ελεύθεροι Τέκτονες, που είχαν τη Στοά-τους στα Τέμπη.
Άλλη σημαντικη πόλη για τη βιομηχανία-της ήταν και ο Τύρναβον.
Έκα ν' εξαγωγή απο ερυθροβαμμένα νήματα στη Γερμανία τριάντα
χιλιάδες κομμάτια π’ άξιζαν δύο σχεδόν εκατομμύρια γρόσια. Ή 
ταν φημισμένος για τα βαμβακομέταξα και λεπτά υφάσματα,τους
αλατζάδες. Στον Τύρναβο, είχε "παλάτι" και ο γιος του Αλη, ο
Βελη-πασας, κτισμένο με ωραία ευρωπώίκη αρχιτεκτονική, όπου
γίνονταν συχνά
απο Ευρωπαίους, θεατρικες παραστάσεις με κω
μωδίες .

Γενικά, το βαμπάκι, τα μαλλια και το μετάξι, ήσαν τα σπουδαιό
τερα μέσα για την ανάπτυξη της χειροτεχνίας. Βαμπάκι καλλιερ
γούσαν σε πολλά μέρη ακόμα και στην ΤΤελοπόννησο, καθώς και
στην Αργολίδα, Ηλεία, Κυπαρισσία, όπου μάλιστα οι Σουλιμιώτες , έκλωθαν το λινάρι και το βαμπάκι με τόση τελειότητα, ώστε
το πουλούσαν 8 0 - 1 0 0 γρόσια την οκα. Ο ι Τούρκοι Αγάδες της
περιοχής, το προαγόραζαν για να το κάμουν δώρο στο χαρέμι του
Σουλτάνου και τους επίσημους ΤΤασάδες στην Κωνσταντινούπολη.
Μεγάλη όμως ήταν η παραγωγή του βαμβακιού στη Μακεδονία και
ιδιαίτερα στην κοιλάδα των Σερρών με τα 3 0 0 χωριά-της, «ου
έβγαζαν 7 0 . 0 0 0 μπάλες των Ι Ο Ο οκάδων η καθεμια μ’ αξία 7
εκατομμύρια γρόσια τα επτά εκατομμύρια της παραγωγής. Απο
τα 7 0 . 0 0 0 δέματα, 5 0 χιλιάδες έκαναν εξαγωγή (3 0 χιλιάδες
στη Γερμανία, 12 χιλιάδες στη Γαλλία και τα λοιπά Ιταλία, Λον
δίνο, Άμστερνταμ). Τα υπόλοιπα είκοσι χιλιάδες τα χρησιμοποι
ούσαν για τη Μακεδονική και Θεσσαλικη κλωστοϋφαντουργία. Συ
νολικά η εξαγωγή έφτανε τις 9 0 0 χιλιάδες οκάδες με 15-25
παράδες την οκα, δηλ. κάπου 4 50 χιλιάδες γρόσια. Έκαναν νή
ματα κι έβαφαν 1 0 . 0 0 0 οκάδες. Η Σαντορίνη, Σύρα, Κεφαλ
λήνια, έκαναν βαμβακερα χωρικά υφάσματα (δίμητα). Η Ζάκυνθο,
λεπτά βαμβακερα νήματα, πρσίόντα οικιακής βιοτεχνίας.
Των μαλλιών η παραγωγή στη Θεσσαλία ήταν σημαντικη. Και η
σπουδαιότερη αγορά-τους η Θεσσαλονίκη, όπου συγκεντρώνο
νταν απο την Αλβανία και τη Θεσσαλία 4 0 0 - 5 0 0 χιλιάδες ο
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κάδες απο τα καλύτερα μαλλια και απο αυτές οι 2 0 0 χιλιάδες
καταναλώνονταν για την πόλη και τα περίχωρά—της, που έφτια
χναν αμπάδες (χοντρά μάλλινα υφάοματα) και τις υπόλοιπες τις
έοτελναν Οτη Βιένη. Αλλα και απο τις πεδιάδες ανατολικα του
Στρυμώνα, έοτελναν μαλλια Οτην Καβάλα, την Αδριανούπολη και
τη Φιλιππούπολη, που αυτη αγόραζε 5 0 . 0 0 0 οκάδες για την
καταοκευη αμπάδων για τους αγρότες, με δύο γρόοια τον καθένα
και γίνονταν εξαγωγή Οτην Ανατολή (Αραπια) και Οτην Ιταλία μέ
χρι τις Α ντίλλ ες .
Η ΤΤελοπόννησο, έβγαζε 1 2 . 0 0 0 καντάρια μαλλια μόνο για εθωτερικη κατανάλωΟη. Η ΘεΟΟσλίσ, προμήθευε τα Ζαγοροχώρια,
για τη βιομηχανία-τους Οε ναυτικές κάπες. Και η Ά ρ τα , έκαν’
εξαγωγή απο μάλλινες καπότες, αλατζάδες βαμβακερούς ή βαμβο
κομέταξους ή μάλλινους, που κατεργάζονταν Οτα Τρίκαλα. Η Ήπβιρο και τα Τρίκαλα, εμπόριο απο κορδόνια (γΟΙτάνια) και κάλτΟες. Το ΤΤήλιο με τα χωριά-του προμήθευαν την Ανατολή με
μάλλινα ΟκεπάΟματα. Ιδιαίτερα περιζήτητες σ’ όλα τα ΜεΟογειακα λιμάνια, ήοαν οι αδιάβροχες κάπες της Ζαγοράς, απο μαλλια
και γιδότριχες της Λειβαδιας.

Ά λ λ ο σημαντικό πρΟΙον για τη βιοτεχνία, ήταν το μετάξι, καθώς
με το ήπιο ελληνικό κλίμα, ευδοκιμούσαν παντού οι μουριές.
Σύμφωνα με γνωστά στοιχεία, η Ζαγορα έβγαζε 2 5 . 0 0 0 οκάδες,
η Μακεδονία 1 5 - 2 0 χιλιάδες οκάδες και η Δυτική Μάνη 3 . 0 0 0
οκάδες. Επίσης μεγάλες ποσότητες η Καλαμάτα (άγνωστο πόσες),
η Μεθώνη, η Σπάρτη, ο ΜιΟτρας, Καλάβρυτα, ΤΤάτρα και οι Κυ
κλάδες. Ιδιαίτερα η Τήνος, έφτανε τις 1 0 . 5 0 0 κ ι έστελνε Οτη
Βιέννη μεταξωτες κάλτσες και γάντια. Το μετάξι τ ’ απορροφούσε
προπάντων η εγχώρια βιομηχανία και Οτο εξωτερικό (Βενετία, Αιβόρνο, Γερμανία), έστελναν μικρές ποσότητες. Η τιμή-του κυμαι
νόταν στα 1 5 - 2 0 γρόσια την οκα. Η Ζαγορα, με τη μεγάλη—της
παραγωγή, κατανάλωνε 5 χιλιάδες οκάδες, προμήθευε τις βιομη
χανίες στον Τύρναβο με πέντε χιλιάδες οκάδες,τη Χιο με 6 .0 0 0
οκάδες και τη Βενετία με 3 . 0 0 0 οκάδες. Καθώς μάλιστα η Ζα
γορα και τα 24 χωρία της Μαγνησίας, ανήκαν προσωπικά στη Βαλιντε Χανουμ (μητέρα του Σουλτάνου), προμήθευε και το σουλτανικο χαρέμι. Ομως τα μαντήλια της Ζαγορας, έμοιαζαν με
της Λυων, χωρίς να έχουν και τη λεπτότητά-τους, γιατί οι Ζαγοριανοι δεν έκαναν επιλογή στα καλύτερα φύλλα, που τρέφονται
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οι μεταξοσκώληκες. Επίσης η Ζαγορα και η Νότια Μακεδονία, έ
φτιαχναν ονομαστα μεταξυτα φορέματα (εσθήτες), καθώς και
πουκάμισα. Έκαναν εξαγωγή απο τη Θεσσαλονίκη 1 0 . 0 0 0 που
κάμισα σ’ όλεε τις τουρκικές πόλεις με 8- Ι Ο γρόσια, που τα
εύριβκαν ανώτερα κι απο της Χίου, Σμύρνης και ΤΤρούσσας. Τα
πιο καλα, τα πουλούσαν στην Κωνσταντινούπολη στ’ ανάχτορα
του Σουλτάνου και στο Φανάρι. Έφτιαχναν ακόμα και μεταξωτούς
μποχτσάδες και σάλια για τα σαρίκια των Γενιτσάρων.
Οπωσδήποτε, μεγάλη ήταν η ποικιλία των μεταξωτων υφασμάτων
σ’ όλη την Ελλάδα. Τα μεταξωτα της Χίου, ήσαν εφάμιλλα της
Λυώνας. Τα μαντήλια και οι σάρπες της Καλαμάτας μ’ εκείνα της
Τουρ της Γαλλίας. Μ ε μιαν οκα μετάξι, που είχε αξία 55 γρόσια,
έφτιαχναν μαντήλια μ αξία 211-225 γρόσια. Στην Καλαμάτα, υ
πήρχε γυναικείο Μοναστήρι του "Αγίου Κωνσταντίνου", όπου με
το μετάξι, έκαναν υφάσματα, μαντήλια και σάρπες.
Μ ε τη βαφη των νημάτων σημείωνε πρόοδο σημαντικη, η ελληνικη
κλωστοβιομηχανία και ιδιαίτερα στ’ Αμνελάκια, όπου λειτουργού
σαν 24 εργοστάσια βαφικής. Για τη βαφη του βαμβακιού χρησιμο
ποιούσαν ρίζες απο ερυθρόδανο (αλυζάρι, ριζάρι), που φύτρωνε
μόνο-του στις όχθες της ΚωπΛδας και λοιπής Βοιωτίας και μερικες φορές έκαναν μίγμα με αψα γίδινο ή βοδιού. Χρησιμοποιού
σαν ακόμα και κρεμέζι (ερυθρή χρωστική ουσία, απο το έντομο
κέρκης), που αναπτυσσόταν πολυ πάνω σε μικρές χλωρές βελανι
διές στη Βοιωτία και Φωκίδα, καθώς και κιννάβαρι-μίνιο (με χρώ
μα πορτοκαλλι), που η Λειβαδια έβγαζεν έξη χιλιάδες οκάδες.
Απο αυτές κατανάλωνε τις δυο χιλιάδες οκάδες στα εργοστάσια
κατασκευής πολλών λογιών υφασμάτων και 4 . 0 0 0 οκάδες έκαναν
εξαγωγή στη Γαλλία, Τυνησία, και Ιταλία. Με την πετυχημένη
βαφη, απο έμπειρους τεχνίτες και καθαρα νερα (ΤΤήλιο), σημείω
νε αξιόλογη πρόοδο η ελληνικη κλωστοβιομηχανία και αύξαινε η
τιμη κατα 2 0 ο/ο.
Άλ λοι κλάδοι βιομηχανίας, ήσαν η βυρσοδεψία και η ταπητουργία.
Στη Θεσσαλονίκη, έφτιαχναν τάπητες, αλλα ήσαν κατώτεροι της
Σμύρνης και γ ι’ αυτο δεν είχαν επιτυχία στις ευρωπύίκες αγορές.
Η βυρσοδεψία ήταν αναπτυγμένη σ’ όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα
στη Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Γιάννινα, Καλαμάτα. Ξεχωριστην ε
πιτυχία είχαν στα "μαροκινα" (φημισμένα δέρματα της βυρσοδε
ψίας του Μαρόκου), που την επέξεργασία-τους κρατούσαν οι Έ λ 
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ληνες μυστική, ώστε ούτε και ο Γάλλος πρόξενος οτη Θεσοαλο
νίκη Μπωζουρ, κατάφερε να μάθει. Απο αυτα, έκαναν εξαγωγή
δέρματα Οτη Γερμανία κάθε χρόνο, αξίας 6 0 . 0 0 0 μάρκα, για
να παρασκευαστούν πορτοφόλια, ζώνες κι άλλα παρόμοια είδη.
Η Κρήτη, η Αττική κ ι άλλα ελαιοπαραγωγα μέρη, είχαν επίδοση
στη σαπωνοποιία. Η Πελοπόννησο, έκτος απο τα εκλεκτά-της εί
δη (σταφίδα, σύκα, μέλι, κερι, λάδι, μετάξι), είχε και σπουδαιό
τατη βιομηχανία για μπαρούτι, σφαίρες, φυσίγγια, με τους περί
φημους μπαρουτόμυλους της Δημητσάνας, που οι αείμνηστοι α
δερφοί Σπηλιωτόπουλοι εξασφάλιζαν τη διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικου αγώνα. Επίσης στους κλάδους της βιομηχανίας μπο
ρούμε ν'αναφέρουμε και τους 6 . 0 0 0 νερόμυλους και ανεμόμυ
λους σ’ όλη την Ελλάδα, που άλεθαν τα σιτηρά. Βέβαια, καθώς ο
λαος ήταν υποδουλωμένος (ο περσότερος δουλοπάροικος) και ασχολιόταν με γεωργικες εργασίες, η βιομηχανία δεν μπορούσε να
έχει μεγάλην ανάπτυξη και η Ελλάδα παράμενε περσότερο στο
στάδιο οικιακής οικονομίας.
Ειδικά για τη χειροτεχνία, είναι λιγοστές οι πληροφορίες. Αρκε
τά στοιχεία ωστόσο, για τη ζωη και την κατάσταση στην τουρκο
κρατούμενη Ελλάδα, μας δίνουν οι ξένοι περιηγητες, ο Ιουηδος
B JO R N ST A EH E, ο Άγγλος Ληκ, ο Γερμανός Βαρθόλδυ, κ .ά . , οι
Γάλλοι Βαλον, Τουρνεφορ, και προπάντων ο Μπωζουρ και ΤΤουκεβιλ, που αναφέρουν με πολλές λεπτομέρειες για όλη την παραγω
γή (στάρια, καπνα Μακεδονίας-Θεσσαλίας και πρσίόντα του Μό
ρια), καθώς και για το εισαγωγικό κι εξαγωγικο ελληνικό εμπόρια
Αυτους μάλιστα είχαν υπόψη-τους και οι Έλληνες Κ . ΤΓαπαρρηγό
που λος, Σπ. Λάμπρος, Κ . Σάθας, Δ . Τσοποτος, ΤΤ. Ραπτάρχης,
Δ . Ζωγράφος, Ξ . Ζολώτας, Χ ρ . Ευελπίδης, I. Κορδάτος, κ .ά . ,
και σ’ αυτους όλους βασιζόμαστε στο περιληπτικό σημείωμά-μας.
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Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ Η
ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟ
ΝΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ

Η Ασύνετη Ενέργεια της Α ν τιβ α σ ιλ είς : Ο τα ν έφτανε ο Οθωνας
(τέλος Γενάρη 1833), είχαν συγκεντρωθεί Οτο Ναύπλιο και την
ΤΤρόνοια και περίμεναν τρεις ημέρες χιλιάδες αγωνιστές πειναΟμένοι, μισόγδυτοι και γεμάτοι πληγές^ που είχαν θυσιάσει και
χάσει τα πάντα στον εθνικοαπελευθερωτικον αγώνα χαι τον υπο
δέχτηκαν με ανυπόκριτο και μεγάλον ενθουσιασμο, όχι μόνο για
τί τον έβλεπαν σα σύμβολο του αγώνα-τους που θριάμβεψε, αλλα
και γιατί ελπίζανε να δικαιωθούν για τις θυσίες-τους. Ωστόσο,
με κατάπληξη είδαν σ’ ελάχιστο χρονικο διάστημα, ότι το πρώτο
διάταγμα της Αντιβασιλείας του Οθωνα (2.3.1833), ήταν να
διαλυθουν και ν ’ αφοπλιστούν τ ’ άταχτα σώματα που αποτελούσαν
τον εθνικό στρατό και να σχηματισθουν δέκα τάγματα "ακροβο
λιστών" . Οπως όμως βεβαιώνει ο ειδικός X . Βυζίντιος, " ο άτα
κτος στρατός ήτο ολόκληρον το Έθνος μετασχηματισθεν εις
στρατόν". ("Ισ τ. Τακτικού Στρατού", 325. Το διάταγμα για την
διάλυση δημοσιεύτηκε στην "Εφ . Κυβ/σεως", 8.3.1833. Βλ.
"Α ρ χ , Νεωτέρας Ισ τ." Γ . Βλοχογιάννη, Α Γ , 213-223.)
Η τόσο βιαστική και άκαρδη αυτη ενέργεια, όπως ήταν επόμενο,
" κατασπάραξεν εκ βάθους τας καρδίας των αγωνιΟτων. Άπνοοι
και άφωνοι (αναφέρει ο Ούγχρονός-τους ΚαΟομούλης, Γ Γ , 617),
μείναντες ούτοι ως φλομωμένοι ιχθύες, απελπίσθησαν τελείως και
μη δυνάμενοι ούτε εμπρός ούτε οπίσω να κινηθούν ένεκα της
τρομερας δυστυχίας-των. Ο ι επίσημοι οπλαρχηγοί και οι περισ
σότεροι των αξιωματικων (των Ελαφρών Ταγμά-rgv), έμεναν με τας
απολεσθείϋας ελπίδας-των μόνοι-των εις την Πρόνοιαν απαρηγό
ρητοι, αν και βαθέως αγανακτούντες. Ο ι δε υπαξιωματικοι και
στρατιώτες, περιπλονώμενοι απο χωρίου εις χωρίον, περίπου των
15 χιλιάδων αναθεματούντες τους πρωταιτίους και μακαρίζοντες
τους συναδέλφους-των οίτινες δεν έζησαν να ιδουν το τέλος
τούτων των αδικιών' όταν είδον ότι, πανταχόθεν διωκόμενοι απο
τας ελληνικός αρχας και τα Βαυαρικσ στρατεύματα, άλλο άσυλον
δεν τους έμενε . . . με μαυριασμένας σημαίας . . . (αποφάσισαν)
. . . να εξέλθουν εις το Οθωμανικον να ξεθυμάνουν . . . όπου ε-
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χάθησαν φονευθέντες οι περισσότεροι —άλλοι ληΰται μείναντες
εντός του Κράτους— επι τέλους διασπαρέντες ωσαν να μη υπήρξεν στρατός του Ιερού Αγώνος ουδέποτε, και ωσαν να μη ελευ
θέρωσαν οι βραχίονες-των την πατρίδαν και την κατέστησαν βασίλειον, ως λΰκοι θεωρούμενοι και διωκόμενοι πλέον επλημμΰρισαν την μεθόριον απο ληστείας, κλπ ." ( Στρατ. Ενθυμήματα",
Γ Γ , 617-618.)
Στην αρχη μάλιστα (Μάη του 1833), τρακόσοι "άοπλοι" αγωνιστές
πηγαίνοντας απο το Άργος στο Ναύπλιο, έδωσαν αναφορα κι εκ
λιπαρούσαν να τους δοθεί τουλάχιστον "ένα τεμάχιον άρτου" για
να θρέφουν τις γυναίκες και τα παιδιά-τους. Και η βασιλική κυ
βέρνηση τους έδωσε την αόριστην υπόσχεση να τους δώσει "λίγο
αλεύρι", απαγόρευε όμως κάθε συνάθροιση. Μα όταν ξαναφάνηκε
άλλη επιτροπή-τους μετα δυο βδομάδες στις πύλες τ ’ Αναπλιου,
κάπως απαιτητικότερη, τότε τέθηκε σ’ εφαρμογή το δεύτερο αυ
στηρό βασιλικό διάταγμα (της 9 .3.1833), που πρόβλεπε βίαια μέ
τρα με την αποστολή βαυαρικών στρατευμάτων για τη διάλυση των
παλληκαριων, αν δοκίμαζαν ν ’ αντισταθουν. Κ ι εστάλθηκαν λοιπον αμέσως και "μετα πολλής ταχύτητος" δύο λόχοι Βαυαρων με
πυροβολικο να πιάσουν τους αρχηγούς και να διώξουν τους αγω
νιστές. "Η πρόκλησις αύτη (τονίζει ο Μένδελσον), ήτο ανωφελής
κ ι επικίνδυνος. Δεν έπρεπεν η Αντιβασιλεία να εξωθήση εις α
πελπισίαν τους πεινώντας εκείνους αλλα γενναίους και πιστούς
στρατιώτας, κλπ ". ( " Ι . Ε . Ε . , ΒΓ, 149ο.ΤΓ. Καρολίδου, 12. Μάουερ " Ο Ελληνικός Λ οος ", κλπ.)
Και ο Τρύφων Ευαγγελίδης, στην "Ιστορία του Όθωνος" γράφει:
" Μάτην οι δυστυχείς ήρωες εδείκνυον την φουστανέλλαν την λε
ρή και τα ρακώδη αυτών ενδύματα' μάτην μετα δακρύων επεκαλούντο τους αγώνας, τας λαμπρας μάχας, εν αις έτρεψαν εις φυ
γήν τους εχθρούς και παρεσκεύασαν την ελευθερίαν της πατρίδος . Α ντι παρηγορίας σι Βαυαροι αξιωματικοί εδείκνυον προς αυ
τούς περιφρόνησιν' η δε κυβέρνηΟις αντι βοηθήματος ου μόνον
ματ’ απειλών απέπεμψεν, αλλα και διέταξεν ίνα δύο λόχοι του 19
Βαυαρικου πεζικού τάγματος μετα δύο οβουζίων, όσον τάχος διασκορπίϋωσι τους δυστυχείς πολεμιστας. Και στερούμενοι μεν των
πάντων καίπερ αδικούμενοι δεν αντέστησαν τη βίά των κυβερνη
τικών στρατευμάτων * αλλα δια του βαρβάρου και αδίκου τούτου
τρόπου οι Αντιβασιλείς, παρεσκεύαζον εχθρούς της κυβερνήσεως
και υπέθαλπτον ανοήτως την αναρχίαν, τας στάσεις και την λη
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στείαν. Η ΑντιβαΟιλεία λοιπον δια των αοτόχων αυτηε διαταγμά
των και εχθρούς πολυαρίθμους εΟχημάτιΟε και την ληστείαν ανεζωπύρωσε και την πενίαν επηΟξηΟε."
ΤΤώς πραγματικό έγινε η διάλυση των παλληκαριων και ο αφοπλισμός-τους, δεν μας είναι πολυ γνωστά. Οπωσδήποτε, κατα τον
Βλαχογιάννη, "ο Βαυαρικός στρατός κατα την ημέρα της απόβασης
είχε παραταχτεί με μέτωπο προς το Άργος με τάξη πολεμική, με
το πυροβολικο, έτοιμος ν ’ αναλάβη επίθεση" . Ο Βαυαρος αξιωμα
τικός Νέζερ (που έμεινε στην Ελλάδα), γράφει στα "Απομνημο
νεύματά"-του, ότι ο αφοπλισμοί έγινε στην Αργολίδα, όπου ήσαν
συναγμένα δέκα χιλιάδες παλληκάρια. " Ο αποχωρισμος απο τ ’ ακριβά-τους άρματα έγινε μ’ αληθινό σπαραγμό . . . με θλιβερες
σκηνές που μας συγκίνησαν. Είδαμε γέρους ασπρομάλληδες άνδρες να κλαίνε σαν μικρά παιδια" . ΙΤολλοι προτίμησαν να μη δώ
σουν τα όπλα-τους στους Βαυαρους και τα πετάξανε (σπασμένα;)
στους βράχους. Ωστόσο, ο Βλαχογιάννης σημειώνει, ότι "δεν τα
παραδώσαν όμως όλοι τ ’ άρματά-τους. Σ ’ αυτο ο Ν έζερ κάνει λά
θο ς ." (Σημείωσή-του στα Στρ. Ενθυμήματα Κασομούλη, 617. Ν έ 
ζερ, 2 8 .)
Οπωσδήποτε το βέβαιο είναι, ότι οι Βαυαροι, όχι μόνο έμειναν
ασυγκίνητοι, αλλα και ο "Βαυαρικός στρατός (κατα το Βλαχογιάννη ), πήρε στο κυνήγι τον Εθνικό Στρατό, αρματωμένο ή ξαρμάτω
το και τον έβγαλε κυνηγώντας έξω απο τον Ισθμό και έξω απο τα
σύνορα που εκείνος είχε χαράξει με το αήια-του". Και οι αποδιωγμένοι αγωνιστές "πήγαιναν κλαίγοντας, ότι φεΰγαν απο την
πατρίδα-τους, ξυπόλητοι και γυμνοί και έλεγαν: 'ΤΤατρίδα δε μας
βαστάγει η καρδια να σου κάμωμεν εσένα της πατρίδας-μας κακο,
ότι δια σένα χύσαμε το αίμα-μας. Και τώρα πάμεν σ’ εκείνους ο
πού πολεμούσαμεν (τους Τούρκους) να φάμεν κομμάτι ψωμί —όχι
να προσκυνήσωμεν · ν ’ αρθούμεν αναντίον-σου δεν το κάμνομεν
καμπούλι, ότι «χύσαμεν το αίμα-μας δια σένα να ?έγης βασίλει
όν’. Αυτείνοι (συνεχίζει ο Μακρυγιάννης) κι όλοι οι άνθρωποι οπούχαν αίστηση κλαίγαν ‘ και οι απατεώνες γέλαγαν και χαίρονταν
ότι στείλαν τους αγωνιστας εις τους Τούρκους νο ζήσουνε."(Α
("Απομνημονεύματα", 3 0 6 - 3 0 7 , έκδ. Βλαχογιάννη, καθώς και
σημείωση του Βλ. στα "Στρ α τ. Ενθυμήματα" Κασομούλη, Γ ί , 617
-618.)
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Η Βαυαρική Κατοχή και οι Ξένοι Ιοτοριηοι: Οπωσδήποτε, με το
νέον οργανισμο του στρατού και τα τάγματα των "ακροβολιστών"
(που απότυχαν "με tqs τταρ' αξίαν διακρίσεις τας γενομένας προς
άγωνιστας ουχι τους αρίστους"), τη διοίκησή-τους είχαν αναλάβει ουσιαστικό οι Βαυαροι. Έ τσ ι, επιβλήθηκε στην ελευθερωμένη
Ελλάδα, η πρώτη ξενική κατοχή με τη Βαυαροκρατία. Ο ΦίνλεΙ),
που δεν έδειχνε και πολλή συμπάθεια στ’ ατίθασα παλληκάρια,
παρόλ’ αυτα, γράφει: "Η Αντιβασιλεία έκανε κατάχρηση της ε
ξουσίας που απόχτησε με την επιτυχία-της. Βαυαροι αξιωματικοί
που δεν είχαν ούτε αρχές, προβιβάστηκαν ξαφνικα Οε μεγάλες
στρατιωτικές διοικήσεις και απο αυτους έμειναν μόνο λίγο καιρό
και ούτε ένας δεν αφιέρωσε μιαν απλη σκέψη στο μέλλον της χώ
ρας . . . ΤΤριν απο το τέλος του 1834, είχαν καταταγει στην ελληνικην υπηρεσία πάνω απο πέντε χιλιάδες Βαυαροι εθελοντες,
και βρίσκονταν υπο τα όπλα άλλα τόσα ελληνικά τμήματα . . . Ο ι
προαγωγές είχανε δοθεί αφειδώς σε νεαρούς Βαυαρους, ενω Έ λ 
ληνες και Φιλέλληνες με μακρα υπηρεσία έμεναν αχρηΟιμοποίητοι
κλπ ." ("Ισ τ .Ε λ .Ε π α ν .", ΒΓ, 281, όπου και σημ. Τ. Βουρνα. Γ.
Βλαχογιάννη, όπ.παρπ., σημ. ν ζ '.)
Ιδιαίτερη όμως σημασία έχουν, όσα γράφει με λεπτομέρειςς για
την Αντιβασιλεία του Οθωνα, ο συμπατριώτης-τους ιστορικος
Μένδελσον: " Διέλυσε ν απλούστατα τό τε σώμα των τακτικών και
τα στίφη των ατάκτων, ουδαμως αναλογιζόμενος εις ποίαν Οκληραν μοίραν εξέθετεν τους άνδρας εκείνους, ους τόσον είχον περιποιηθει αι προκάτοχοι κυβερνήσεις . . . Ο ι Βαυαροι αξιωματικοί
ουδαμως υπέκρυπτον την περι στρατιωτικής αχρηστείας των παλληκαρίων ιδέαν-των και ύψουν περιφρονητικών τους ώμους . . . εξέλαβον τους ατάκτους ως ληΟτας · επειδή δε έφεραν ρυπαρα εν
δύματα, και δεν εμάχοντο εν παρατάξει, ούτε ηδύναντο να παρελαύσωσι τακτικως κατα τας κυριακας παρατάξεις, εθεώρουν αυ
τους ως ελεεινούς Οτρατιώτας .. . και εφρόνουν ότι έπρεπε νααδιαφορήση εντελώς του λοιπού η κυβέρνηΟις περι των ληστρικών
εκείνων στιφών."
Αντίθετα όμως μέτρα, είχε λάβει ο πρώτος Κυβερνήτης: " Ο I.
ΚαποδίΟτριας καταρτίσας εκ των ατάκτων είκοσι ελαφρα τάγματα,
δώσας εις αυτους αρκετούς αξιωματικούς και επιτρέψας αυτοιςνα
φέρωσι τόν τε οπλιΟμον και ιματισμόν-των, πρός δε πληρώνων,
όσον ηδύνατο τακτικως, τον υποσχεθέντα αυτοις μισθόν, παρείχεν εις τους κυρίους αντιβασιλείς παράδειγμα άξιον πολλής προ-
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σοχης κοι μιμήσεως. Δεν επρόκειτο περι διαλύσεως του υπάρχοντος, αλλα περι αναπτύξεως μάλλον. Αντι τούτου όμως τα πρώτα
ευθυ« της αντιβασιλείας διαβήματα απεδείκνυον, ότι είχε σκοπον
να καταλύση εντελώς το καθεστώς. 11
Ούτε άκουσε η Αντιβασιλεύα, εκείνους που συμβούλευαν να συγ
κεντρώσει τα παλληκάρια, να τα διαιρέσει σε τάγματα, να τα μι
σθοδοτήσει "επαρκως" και να τα στείλει στα σύνορα να σταθμεύ
ουν εκει 5 χιλιάδες πολεμιστες και ν αποχτήσει έτσι στρατό
χρήσιμο, αντι να μεταχειρισθει " βίαν κατ’ ανθρώπων, οίτινες
στερούμενοι πατρίδος, ουδεν έχοντες μέσον πορισμου και εις
βαθυτάτην εγκαταλειπόμενοι ένδειαν"ηδύναντο να περιέλθωσιν
εις απόγνωσιν." Και ο μέχρι τότε Άγγλος Γεν . Αρχιστράτηγος
στην Ελλάδα, ο Ριχάρδος Τζωρτζ "εξέφρασεν εντονώτατα την αγανάκτησιν αυτου κατα της προς τα παλληκάρια συμπεριφοράς και
της προς τους ιδίους-του συμμσχητας ψυχρότητος της Αντιβασιλεία ς".
Αλλα και ο Ρώσος ναύαρχος Ρίκορντ (που ήταν στην Ελλάδα), σ’έκθεβή-του στον υπουργό-του των Εξωτερικων Νέσρλωδ, έγραφε
για το "χάος της ελληνικης διοικήσεως και τις ενέργειες της αντιβασιλείας . . . να υποτάξουν την Ελλάδα εις το σύστημά-των,
την Ελλάδα εκείνην, ης μόνον σύστημα υπήρξε μέχρι τούδε το επαναστατικον πνεύμα" . Ακόμα τόνιζε, ότι " λησμονούνται αι εκ
δουλεύσεις' αι πληγαι οίτινες κοσμούσι τους μετασχόντας του ι
ερού αγώνος πολεμιστας περιφρονούνται' άνθρωποι δε θυσιάσαντες τας περιουσίας-των, τους συγγενείς-των υπερ της πατρίδος
βλέπουν τας ελπίδαςτων διαψευδομένας. Ό λ ο ι είναι δυσαρεστημ έν ο ι." Την έκθεση αυτη του Ρίκορντ, ανα φέρει ο Μένδελσον
και σημειώνει: "Α ι δριμείαι του Ρώσου ναυάρχου παρατηρήσεις ό
σον αφόρα τας λησμονημένος εκδουλεύσεις, τας περιφρονουμένας πλήγας των ηρώων των λαβόντων μέρος εν τω ιερω αγώνι και
την γενικην απσγοήτευσιν και δυσαρέσκειαν πατριωτων διακεκρι
μένων ήσαν δίκαιαι και βασιμώτατοι." Και μάλιστα "ως προς την
καταδίκην του υπο της Αντιβασιλείς εκγερμανισμου ή κάλλιαν
ειπειν εκβαυαρισμου της χώρας είχε δίκαιον ο Ρίκορντ." (Ο ι δύο
υπογραμμίσεις είναι του Μένδελσον.)
Και συνεχίζοντας ο Γερμανός ιστορικος Μένδελσον, γράφει: "Τ ί
δε παρείχεν η Αντιβασιλεία, αντι του εθνικού στρατού (που είχε
διαλύσει) . . . συνέρρευσαν εκ Βαυαρίας εθελονται εις την Ελλά-
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5ο, ίνα τύχωσιν εν αυτη προβιβασμών, διακρίσεων και πλουσιωτέρων ή εν τη πατρίδι-των μισθών .. . διότι εις τους Γερμανους
πάντοτε εκληρούντο τ ’ ανώτερα των αξιωμάτων . . . Ενω πάντες
οι διακεκριμένοι Φιλέλληνες και Έλληνες παλαιοί στρατιωτικοί
τταρηγκωνίσθησαν έπιπτον βροχηδον επι των απασχόλων βαυαρικών
στρατιωτικών σχολών . . . Ο ι μεγάλοι μισθοί των αξιωματικων και
των στρατηγών, η στρατολογία εθελοντών και η μισθοδοσία του
βαυαρικου επικουρικου σώματος απερρόφησαν σπουδαιότατον μέ
ρος των μετα πολλου κόπου ληφθέντων χρημάτων του δανείου." .
(" Ι. Ε . Ε . * 1, μετ. Ηλ. Οικονομοπούλου, τ. Β.', σ. 1 4 8 0 - 1 5 0 4 .)
Ό σ ο για τους πολυάριθμους εθελοντες, που αναπλήρωσαν τα δι
ωγμένα παλληκάρια, γράφει ο Μένδελσον: "ΤΤοίον δε ήτο το ποιον
των εν Βαυαρία δια λαμπρών επαγγελιών στρατολογηθέντων μισθο
φόρων του νέου στρατού; Εν Ελλάδι ομοφόνως ηγέρθη κραυγή αγανακτήσεως ότι η χώρα υποχρεούτο να τρέφη και να πληρώνη
τοιούτον συρφετόν . . . των αθλίων περιτριμμάτων της Βαυαρίας.
Έκθεσίς-τις της ΤΤρωσσικης πρεσβείας απο Οκτωβρίου του 1835,
παρίοτα ως αναγκαιότατον τον καθαρισμόν της χώρας απο όλους
εκείνους τους πολυδαπάνους και κακούς ξένους στρατιώτας οίτινες είχον στρατολογηθει εκ των τυχοδιωκτων ( " βαγαπόντηδων" )
απάσης της Γερμανίας". (Βλ. την έκθεση: "V U Q U E CES TROUPES, RECRUTEES PARMIS LES V A G A B O N D S DE TOUTE L ’ ALL E M A G N E , S O N T FORT M A U V A ISE S ΕΤ C O U T EN T BEAUC O U P " . ΒΓ, 1497, σημ.) Και το θλιβερό αποτέλεσμα κατα τον
Μ ένδελσον, ήταν, ότι "η αντιβασιλεία κατώρθωσε δια της ασυνέτου διαγωγής-της απέναντι των παλαιών μαχητών του υπερ ελευ
θερίας αγώνος, να μεταβάλη πιστούς υπηκόους' εις κλέφτας, να
μορφώση πυρήνα αρχαιοπαραδότου κλεφτουριας . .. και όπως εκθρέφη παρα ταις ψυχαις των υιων ιδέας φόνου και εκδικήσεως" (τ.
ΒΓ, 1484 κ .π .).
Επίσης ο Αυστριακός διπλωμάτης στην Ελλάδα και ιστορικος Πρό
κες- Ό σ τ ε ν , γράφει για τις ενέργειες της Αντιβασιλείας και
τον εξαναγκασμό των παλληκαριων να πετάξουν τις πατροπαρά
δοτες φουστανέλλες και ντυθούνε τα "στενά": "Είναι γεγσνος
ότι αι προς ευρωπσίκον ψατισμον και εξοπλισμον απόπειραι απεμάκρυναν εκ της στρατιωτικής υπηρεσίας τους χρησιμωτάτους άνδρας και μετέβαλον αυτους εις δυσηρεστημένους. Ο ξένος επι
κουρικός στρατός ήτο λίαν δαπανηρός και ουδεμίαν παρείχεν υ
πηρεσίαν, ενω τα παλληκάρια ήθελον ταχθεί και πολεμήσει υπερ
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τηί κυβερνήαεως, αν αφίετο αυτοιε η παλαιά-των ενδυμασία και ο
οπλισμός-των". (Έ κ θ . απο τα "Αυστριακα Αρχεία" ΤΤρόκες Ό στεν-Μένδελσον, ΒΓ, 1498.)
Μαζι με τουε άλλους και ο Μακρυγιάννης, αρνήθηκε να βγάλει
τα εθνικά-του ρούχα και " να βάλει τα στενά" . Και οι Βαυαροι,ό
χι μόνο έβλεπαν με περιφρόνηση, τα ράκη που φορούσαν οι αγωνι
σ τ εί, αλλα και ότι στίί επιδείξεις "ούτε εν φάλαγγι ηδύναντο
να μείνυσι ήσυχοι, ούτε εν παρατάξει να τηρήσωσι την γραμμήν,
ούτε να στρέψωοι δια μιαί όλοι τους οφθαλμούς αυτών επ’ αριστερα, κλπ." Ό μω ί, η εισαγωγή με τη βία θεσμών των μεγάλων
ευρωπάίκων δυνάμεων Οτη μικρή και φτωχή Ελλάδα, "τα πομπώδη"
υπουργεία, η Οτρατια συμβούλων και παρασυμβούλων, που δεν ή
σαν ικανοί "μήτε ε ΐί εαυτους να παράσχουν συμβουλαί", προκάλεσαν την επίκριση: "ΤΤροί τ ί όλαι εκείναι αι πομπαι και αι δαπα
νηροί Οτολαι και οι τίτλοι; προς τί η μασκαράτα εκείνη ως την
απεκάλει ο λαος, θεωρων αυτήν ούτως ειπειν ως χλευασμόν της
ιδίας-του πενίας;" (Βλ. Μένδλσον, ΒΓ, 1498, με υπογράμμιση
της "μασκαράτας". Μακρυγιάννη, 3 0 8 .)
Ενω οι Βαυαροι, με τους παχυλους μιστούς και τίτλους αδρανού
σαν και ασχολούνταν μόνο με τις πολυδάπανες στολές-τους σε
"πομπαις και μασκαράτες", και μάλιστα σε φτωχή και ερειπωμένη
χώρα, ο σύγχρονος στην Ελλάδα, Άγγλος ιστορικος Φ ίνλεΙ), αντιπαραθέτει τη δραστηριότητα των 14 χιλιάδων Γάλλων, που εί
χε φέρει ο Μαιζον Οτην ΤΤελοπόννησο με τη Βαυαρική νωθρότητα:
" Η οκνηρία (γράφει) του βαυαρικου στρατού, αποτελει χτυπητην
αντίθεση με τη δραστηριότητα των Γάλλων στη διάρκεια της παραμονής-τους στην Ελλάδα. Μ ’ όλο που οι Γ άλλοι στρατιώτες
βρίσκονταν σε ξένη χώρα, με την οποίαν είχαν ένα τυχαίο και
προσωρινο μόνο δεσμό, εργαστήκανε σκληρά σε πολλά δημόσια
έργα (που τ ’ αναφέρει) σε όφελος των Ελλήνων χωρίς πληρωμη ή
προσδοκία ηθικης ανταμοιβής . . . Ο ι Βαυαροι έμειναν Οτην Ελ
λάδα πιο πολυ απο τους Γάλλους και πληρώνονταν καλα απο το
ελληνικό θησαυροφυλάκιο, αλλα δεν δημιούργησαν τις προϋποθέ
σεις ώστε να δικαιούνται την ευγνωμοσύνη του Έ θνους". (" Ι.Ε .Ε ."
μ’ επιμέλεια και σχόλια Τ. Βουρνα, τ. ΒΓ, σ. 283.)
Εκτος απο το Φίνλεϋ και ο νεότερος Άγγλος ιστορικος που είναι
πολυ μετροπαθης και προσεχτικος στις εκφράσεις-του, ο ΟυΙλλιαμ Μίλλερ, θεωρεί υπεύθυνους τους Βαυαρους για τη ληστεία και
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αναφέρει, ότι οι αγωνιστές "ουδεν άλλο είχον ενώπιον αυτών πλην
της λιμοκτονίας ή της επιδόσεως εις τον ληστρικον β ίον. ΤΤολλοι
δε πράγματι ετράπηΟαν εις ληστείαν και υπήρξε λυπηρον το θέα
μα της Άρτης (που ήταν τουρκοκρατούμενη ακόμα) δηουμένης υπο
Ελλήνων ατάκτων, Γερμανών στρατιωτων διασκορπιζόντων παλαι
μάχους του υπερ ανεξαρτησίας αγώνος και Βαυαρυν αξιωματικων
προβιβαζομένων εις βαθμούς ανωτέρους Ελλήνων και Φιλελλήνων,
ων αι ουλαι ήσαν εντιμότεροι των περικόμψων στολών των Γερμανων. " ' ( " Η Τουρκία Καταρρέουσα", ο. 2 0 3 .)
Μα και άλλο μεγάλο κακο, έκαμαν ot Βαυαροι. Για την καταπο
λέμηση της ληστείας που δημιούργησαν οι ίδιοι, χρησιμοποίησαν
στις επαρχίες την "Ενεργον Φάλαγγα" που σχημάτισαν, καθώς και
το "Σώμα Χωροφυλακής", απο 1 .2 0 0 αγωνιστές που είχαν ενσω
ματώσει (1.6.1833), μ’ αρχηγό το Γάλλο φιλέλληνα Γκραλλιαρ.
Και αυτο, κατα το Μένδελσον, "κατέδειξε πόσον φρονίμως θα έπραττεν η Αντιβασιλεία, χρησιμοποιούσα την απαιδαγώγητον δΰναμιν των παλληκαρίων υπερ του Ελληνικού Κράτους". Αλλα μ’
αυτα τα σώματα όμως άρχισεν η αδελφοκτονία. Γιατι οι αδικημέ
νοι αγωνιστές (όσοι είχαν διαλυθεί), αμέσως ίρχισαν την αντί
σταση και "πέσανε σ’ αμέτρητες συνωμοσίες, ανταρσίες, στάσεις
ληστείες. Και οι δικαιωμένοι (απο τους αγωνιστές που στρατολογήθηκαν), τρέχανε να τους κυνηγάνε, να τους σκοτώνουν και να
σκοτώνωνται . . . και η καρμανιόλα (που έφερ’ η Αντιβασιλεία) να
δουλεύη". Η ιστορία, συνεχίζει ο Βλαχογιάννης, "των περιπετει
ών του παλαιού τιμημένου στρατού της Επανάστασης, άμα γραφτή
θ αφήση στίγμα άσβηστο στο μέτωπο του νεοελληνικού λεγόμενου
κράτους." (Κασομούλη, σημ. Βλαχογιάννη, τ . Γ Γ , σ. 617.)
Αυτο το μεγάλο κακο έκαμε, η πρώτη ξενική κατοχή, να γίνει η
Ελλάδα ληστοκρατούμενο βασίλειο και να δυσφημιστεί σ’ ολόκλη
ρη την Ευρώπη. Και ενω οι Έλληνες κατάντησαν να σκοτώνουνται
αναμεταξΰ-τους, οι Βαυαροι, χωρίς οι ίδιοι να ωφελήσουν ή να
προσφέρουν καμία θετική υπηρεσία στην Ελλάδα, έπαιρναν πλου
σιοπάροχα μισθούς και βαθμούς. Κι αυτο επιβεβαιώνεται (όπως
είδαμε) απο τους ξένους ιστορικούς.
•
Ο ι Έλληνες Ιστορικοί για τη Διάλυση του Εθνικού Στρατού: Την
“ ασύνεταν" αυτήν ενέργεια/για τη διάλυση του εθνικού στρατού
που έφερε τόσην αναστάτωση και συμφορές στο νεοσύστατο ελλη-
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νικο κρότον, επικροτούν Οτα βιβλία-τουν, μόνον οι πιο φανατι
κοί φίλοι την Μοναρχίαν, και ιδιαίτερα με φτηνά επιχειρήματα, ο
ΤΤ. ΤΤιπινέλην ("Η Μοναρχία, κλπ .11)
Όμων όλοι οι άλλοι Έλληνεν ιοτορικοι, ακόμα και οι πιο συντη
ρητικοί και φιλομοναρχικοι την αποδοκίμασαν. Ο σοφον ιστορικον
ΤΤ. Καρολίδην, γράφει: "Η Αντιβασιλεία, αντι να προσλάβη πά
ντα ν ειν τον τακτικον στρατόν εννοείται προαιρετικών, απολύουσα μετα την απότισιν των καθυστερουμένων μισθών τουν μη
προαιρουμένουν να,καταταχθώσιν ειν τον στρατόν εκείνον, διέπραξε το σφάλμα να διαλύση τα σώματα αυτών άνευ αποτίσεων των
οφειλουμένων και καθυστερουμένων μισθών . . . Εκ την ασυνέτου
ταΟτην πράξεων την κυβερνήσεων προεκλήθησαν νέαι ανωμαλίαι
και ηπειλήθησαν νέαι ταραχαι εν τω μόλιν ειν περίοδον ησυχίαν,
τάξεων και περισυλλογήν εισερχομένω κράτει, κλπ ." ("Σύ γχρ.
Ισ τ ." , ΒΓ, 11.)
Και ο επιφανην ιστορικον Επ. Κυριακίδην, επίσην τονίζει: "Δ εκακισχίλιοι περίπου άνδρεν, ων πολλοί κατήγοντο και εκ των υ
ποδούλων επαρχιών (Σουλιώτεν, γεμάτοι πληγεν, Κρήτεν, Μακεδόνεν) και δεν ηδύναντο να επανακάμψωσιν ειν ταν πατρίδαν-των,
πτωχοί, ρακένδυτοι, των πάντων στερούμενοι, ερρύρθησαν ειν
ταν οδουν άνευ μερψνην τινον, παρα ταν προσπαθείαν των Υ 
πουργών και του στρατηγού Τζωρτζ, υποδείξαντον το άστοχον
του μέτρου, οι δ’ ασπλάχνων αποπεμφένθτεν ούτοι άνδρεν ηναγκάζοντο ή να τραπώσι βίον ληΟτρικον ή συντάσσωσιν αναφοραν
προν τον εν Δομοκω την Θεσσαλίαν Τουρκαλβανον Ταφιλ-Μπούζην (ήταν ληστην και τον βίχε μαζί-του ο Κωλέτην και στην επιδρομή-τουν στην ΤΤελοπόννηΟο απο την ΪΤεραχώρα και γύριζε με
τούρκικη σημαία) ίνα παράσχη αυτοιν τα μέσα προν προσβολήν του
'βαβαρέζου'. Η αντιβασιλεία λοιπον δια των αστόχων αυτοιν δια
ταγμάτων και εχθρουν πολυαρίθμουν εσχημάτισε και την ληστείαν
ανεζωπύρωσε και την πενίαν επηύξησε, ματαίων δε προσεπάθησε
να κατευνάση την δικαίαν αγανάκτησιν δια την γενομένην τη In
Ιουνίου του αυτου έτουν συστάσεων την Χωροφυλακήν εκ 1 .2 0 0
ανδρων, εκλεχθέντων, ων και των αξιωματικων αυτήν μεταξύ των
απολυθέντων ατάκτων. Επι τοσούτον δε το μέτρον των στρατιω
τικών εκείνων ήτο άδικον όσω εν Βαυαρία εστρατολσγούντο ξέ
νοι ίνα κατέλθωσιν ειν την Ελλάδα και οι εκ Βαυαρίαν αξιωματι
κοί αδρών ε^ισθ οδοτού ντο και ειν βαθμουν και αξιώματα κατα χάριν και παρ αξίαν προεβιβάζοντο. Ειν επίμετρον κατέταξεν ανα-
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μιξ Γερμανούς και Έλληνας, εξ ου προέκυψαν άτοπα πλείστα,
Οκαιως προσενήχθη προς τους φιλέλληνας τους συμμετασχόντας
του αγώνος, ελαχίστους αυτών διατηρήσαοα εις στρατιωτικός θέ
σεις, και κατήρτισε λόχους και τάγματα, άνευ μεν του αναλόγου
αριθμού των στρατιωτων, πλήρη όμως αξιωματικων αδρωςμισθοδο
το υμένων ." ( " Ισ τ. Σύγχρ. Ελληνισμού", τ. Α Γ , σ. 2 5 0 - 1.)
Ο καθηγητης ΤΤολυζωίδης στη "Γενική Ιστορία"-του (Δ Γ, 1016
κ .π .), είναι πιο αναλυτικός: " θύελλαν δε ήγειρεν αύτη καθ’ εαυτης (η Αντιβασιλεία), ότι μετέβα"λε τελείως τον οργανισμον
του στρατού. Τα μαθήματα των προ της αντιβασιλείας κυβερνή
σεων, ώφειλον να διδάξωσιν αυτήν, ότι οι υπερ της ελευθερίας
καθ’ όλην την μεγάλην επανάστασιν πολεμήσαντες ήσαν άξιοι ττά—
σης περιθάλψεως, διότι οι μέν τινες εξ αυτών εστερούντο τροφής
ή ενδυμάτων, οι δε πλείστοι ουδε πατρίδα πλέον είχον ως μη ελευθερωθείσαν . . . Ο ι δε ανέστιοι ούτοι άνδρες ουδεν έργον ηδύναντο πλέον να μετέλθωσιν, διότι εκ νεαρας ηλικίας φέροντες
όπλα εγίγνωσκον μόνον το πολεμειν, εφ’ ω και ήσαν άξιοι πάσης
προστασίας και τιμής. Αλλ’ η Αντιβασιλεία μη λαβούσα προ οφθαλμων την κατάστασιν αυτών ου μόνον ουδαμως αυτους περιεποιήθη αλλα και ασπλάχνως έρριψεν εις τους δρόμους δια δύο δια
ταγμάτων .. . 'Αμα δημοσιευθέντα τα διατάγματα ταύτα κατέ
στησαν μανιώδεις και δικαιότατα τους παλαιούς στρατιώτας, οίτινες αντι τψης και αμοιβών, άσπερ ήλπιζον παρα του Βασιλέως,
απροσδοκήτως απεπέμποντο ως άχρηστοι' και ει μη δι’ επαγωγων
λόγων κατεπραΰνοντο, θα εγίνετο στάσις ευθυς . . . Εξητούτνο
δε ολίγοι και πολλοί, ομου και χωρίς έκαστοι, ων πλείστοι ήσαν
τραυματίαι, πάντες δε πειναλέοι και γυμνοί, ακάθαρτοι και εν
κεφαλαώι ειπειν αναξιοπαθούντες —εξητούντο οι δυστυχείς άρ
τον και ολίγα χρήματα. Αλλα σπανώις ως επαίταις εδίδοτό-τι αυτοις . . . Αλλα δια του βαρβάρου και αδίκου τρόπου παρεσκεύαζον
εχθρούς τη κυβερνήσει και υπέθαλπτον ανοήτως την αναρχίαν-,
τας στάσεις και το δη χειρότερον την φοβέραν ληστείαν —ήτις
κατα παράδοσιν διατηρείται μέχρι των καθ ημας χρόνων— ως λείψανον ηρωικης εποχής και περιφρονημένης και αναξιοπαθούσης
ανδρείας." (Έκδοση Γ . Κρέμου.)
Βέβαια, οι παραπάνω ιστορικοί, είναι μεταγενέστεροι, όμως σημαντικη σημασία έχουν, καθώς ήσαν προσωπικοί μάρτυρες, οι σύγ
χρονοι με τα γεγονότα (που γνώρισαν απο κοντά πρόσωπα και
πράγματα), όπως ο αγωνιστής Κασομούλης (που είδαμε παραπάνω),
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επίσης και ο κληρικόν Αμβρόσιον Φραντζην, τονίζονταν:
"Την
τάξιν αυτήν (των πολεμιστών) την αγωνισθείσαν, την τόσον φανείσαν χρήσιμον ειν ταν κατα των εχθρών μάχαν, την θυσιάσασαν
αίματα κτλ. δια την ελευθερίαν την πατρίδον, διαβληθείΌαν και
αυτήν παντοιοτρόπων, θεωρεί η Αντιβασιλεία ων αποστάταν και
την Ελλη νίκην Βασιλικην Κυβερνήσεων και ων αυτόχρημα κλέπταν,
μ’ όλον ότι εξ αυτών και των λοιπών Ελλήνων απηρτίζετο το
στρατιωτικον την Ελλάδον απ’ αρχήν την Επαναστάσεων και αυτοί
ήσαν εκείνοι οίτινεν συνηνωμένοι μετα των λοιπών Ελλήνων κατετρόπωσαν, κατέσφαξαν και εξηφάνισαν χιλιάδαν Τούρκων και εντον την Ελλάδον κατοικούντων και εκ των έξωθεν πολλάκιν εισβαλλόντων. Ό θ εν και θεωρήσασα αυτουν ων εχθρουν του βασιλι
κού θρόνου και ανθρώπουν αναξίουν την βασιλικην εμπιστοσύνην,
διέλυσε τα υπο την οδηγίαν αυτών ελαφρα τάγματα, ώστε εκ των
διαλυθέντων αυτών στρατιωτνν κατηναγκάσθησαν άλλοι μεν να
προσφύγωσιν ειν το Τουρκικον κρότον, άλλοι να γίνωσι λησται,
άλλοι κλέπται και άλλοι να λιμοκτονώνται μη έχοντεν κανένα
πόρον του ζην άλλον, ούτε χρηματικον, ούτε κτηματικον." (" Ε 
πίτομη", τ. 3-4, σ. 184-7.)
Άλλον σύγχρονόν-τουν και αξιόπιστον ιστορικον, ο Μ . Δραγούμην, γράφει στιν "Ιστορικεν Αναμνήσειν"-του για την ασύνετη
ενέργεια των Βαυαρων και τιν θλιβερεν επιπτώσειν—την: "Δυστυ
χών όμων η περι τα πρόσωπα μέρψνα δεν περιέλαβε και τα πράγ
ματα · δεν εμελετήθησαν επιμελέστερον οι καιροί, αι περιστάσειν, αι χρείαι, δεν εξηρευνήθησαν τα υπάρχοντα στοιχεία, ουδ’
ηκούσθησαν προσεκτικώτερον αι συμβολαι την
πείραν. Ενω
τούτου γενομένου, ούτε θα διελύετο ευθυν εξ αρχήν ο ελαφρον
στρατόν, ούτε θα εγενώντο η ληστεία και η του 1836 ανταρσία,
ειν αν απώθησεν η ασύνετον άμα δε και αγνώμων πράξιν τουν λιμωττόνταν στρατιώταν .. . Μάτην δε οι γραμματειν την επικρα
τείων, το ολέθριον τούτο αποβησόμενον προλέγοντεν, επέμενον
εκλιπαρούντεν την αντιβασιλεών να σκεφθη ωριμότερον (προτείνονταν τη χρησιμοποίησή-τουν, τη διατήρηση την εθνικην ενδυμασίαν-τουν κλπ .). Αι παρακλήσειν όμων δεν εισηκούσθησαν, δι
ότι οι τρόποι την διοικήσεων δεν κατηρτίσθησαν εντάύθα (Ελλά
δα), αλλα μετηνέχθησαν έτοιμοι εκ Βαυαρίαν. Και κατα τούτο οι
αντιβασιλειν απεδείχθησαν πολυ κατώτεροι του Κυβερνήτου Καποδίστρια". (Βλ. τ. Β ϊ, σ. 17-17, έκδ. Στοχαστή.)
Βέβαια, όπων ο Ν . Δραγούμην και οι σύγχρονοί-του Έ λλ η νεν"ε-164-

στηλίτευσαν το δεαποτικον μέτρον" τα διατάγματα για τη διάλυ
ση του εθνικού στρατού. "Ομως ο τίμιος αγωνιστής Μακρυγιάννης, κατηγορεί σαν συνυπεύθυνους με τους Βαυαρους και τους
Έλληνες πολίτικους Μαυροκορδάτο, Κωλέτη, καθώς και τον Κα
λαβρυτινό πολίτικο Κ. Ζωγράφο* που οαν "Γραμματέας (υπουργος)
των Στρατιωτικών", υπόγραψε τα διατάγματα. Και μάλιοτα, μετα
ξενοκίνητα κόμματά-τους "όλο ουχνους εμφύλιους πολέμους έκα
ναν και φατρίες* και είναι άλλος Άγ γ λος , άλλος Γάλλος κι άλ
λος Ρούσοος." Κι επειδή ο Μακρυγιάννης έβλεπε " να βραβεύωνται όλοι οι κόλακες και οι αγωνισται ν ’ αδικώνται", όχι μόνο Οτα
μέλη της ΑντιβαΟιλείας (ΆρμανΟπεργ) αλλα και ατον ίδιο τον
Όθωνα, τόνιζε απερίφραστα, ότι οι αγωνιστές χάθηκαν οι περσότεροι "κ ι όσοι μείναν πολλοί απο αυτους γκεζερουν ξυπόλη
τοι και γυμνοί Οτα σκοκάκια αυτηνης της πατρίδας-τους - και οι
χήρες και τα ορφανα των αγωνιστων διακονεύουν- κι οι νειες
τους πατάνε οι διαφταρμένοι την τιμήν-τους στανικως να φάνε
κομμάτι ψωμι." Ο Όθωνας τ ’ απάντησε αόριστα: "Εγω θέλω βα
στάξει όλα όσα υποσκέθηκα κι υπόγραψα" .
ΛΛα πιο πειστική για την προκατάληψη και τους άνομους σκοπούς
των Βαυαρων, ήταν η συνομιλία-του με το Βαυαρο συνταγματάρχη
Έ υ ντεκ. Στις διαμαρτυρίες του Μακρυγιάνη για τα καταπιεστι
κό μέτρα κατα του εθνικού στρατού, ο Έυντεκ του δήλωνε μ’ αχαραχτήριστο κυνισμό, πως η Αντιβασιλεία ήταν αποφασισμένη να
δώσει στους αγωνιστές "ένα ξερο κόκκαλο και να το τραβούνε ό
σο να τελειώσουν αυτείνοι και τα δόντια-τους" . Κι ακόμα του
πρόστεσε: " Ό , τ ι σας λένε αυτο θα κάμετε και γνώμες δεν μπορείτε να δώσετε, ότι η Μπαυαρία έχει τριάντα χιλιάδες μπαγεννέτα και φέρνει εδω και σας υποτάζει." Και ο ατρόμητος Μακρυγιάννης, του έδινε την κατάλληλην απάντηση που αποδείχτηκε και προφητικη: " Κακα και ψι>γρα θα πάμεν . . . " ("Απομνημο
νεύματα", έκδ. Βλαχογιάννη, 3 0 0 , 387-8.)
Επίσης ο Βλαχογιάννης στα "προλεγόμενα" (σ. να"), του πρώτου
τόμου "των Αρχείων της Νεωτέρας Ελληνικης Ιστορίας" (1 90 7),
επικρίνει: "Η πρώτη Ελληνικη Βασιλεία δεινως εΟφάλη, διότι εγκατέλειπεν εις την δυστυχίαν και την καταφρόνησιν τα κάλλιστα
και ισχυρότατα των μελών αυτής . . . Η νεοσύστατος Πολιτεία ώφειλε να βαδίση μετ' αυτών και ουχι άνευ αυτών." Τα ίδια περί
που και οι ιστορικοί Γ . Κίορδότος, και ιδιαίτερα ο Τάσος Βουρνας
με ειδική μελέτη-του.
-ΙΑ*;-

Τέλοε, ο διακεκριμένος νεότερος ιστορικος και καθηγητης Α.Βακαλόπουλος, γράφει για τα διωγμένα, ρακένδυτα, τ ’ άστεγα και
πεινασμένα παλληκάρια: "Μ ε την καταδίωξη και την εξουθένωση
των αγωνιστων του 1821, η βαυαροκρατία κατέστρεφε και τη νεο
ελληνική στρατιωτική παράδοση, προαιώνια τακτική του κλεφτο
πόλεμου. Αυτο το βαθυ τραγικό νόημα είχαν και τα τελευταία
λόγια ενος πολέμαρχου του 21, του Λουκά Δαδιώτη, λίγο προτού
βάλει το κεφάλι-του κάτω απο τη λεπίδα της γκιλοτίνας: " Σκοτώ
νετε την τέχνη οπου σας ελευθέρωσε" . Έτσι δυσαρεστημένη και
αγανακτισμένη έσβηνε η τάξη των αγωνιστων με το πέρασμα του
χρόνου." (Βλ. "Τα Ελληνικά Στρατεύματα του 1821, σ. 287-293).
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